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توسعه شرکت های 
دانش بنیان در دولت

وقتی اطالعات خواب داعش را به کابوس بدل کرد: 

مرگ تدریجی یک رویا 
برنامه  از  اطالعات  وزیر  که  بود  گذشته  شهریورسال 
خبر  منطقه  کشور  پنج  در  بمب گذاری  برای  داعش 
که  بود  منطقه  کشور  تنها  ایران  میان  این  در  داد. 
توانست قبل از ورود، عامالن بمب گذاری به کشور آنها 
را شناسایی و دستگیر کند. حاال یک سال از آن روز 
تیپ  فرمانده  از کشته شدن  وزیر  بار  این  و  می گذرد 
موصل داعش و دستگیری سه نفر دیگر خبر می دهد، 

جزیره ثبات خاورمیانه همچنان باثبات است.
بـه گـزارش ایسـنا، نـام داعـش ایـن روزهـا بـا اخبـار 
گـره خـورده اسـت. تقریبا روزی نیسـت کـه خبری از 

اقدامـات تروریسـتی ایـن گـروه مخابره نشـود. آن ها در همه جا هسـتند. از سـوریه و عراق و افغانسـتان گرفته 
تـا قلـب اروپـا. از ینگـه دنیا تا شـرق آسـیا. حمالت انتحـاری و بمبگذاری هـای جهان امـروز، یا بـا برنامه ریزی 
گـروه ابوبکـر البغـدادی شـکل می گیـرد یـا عامالنی که خودسـرانه چنیـن کارهایـی را انجام می دهنـد و پیش 

از آن بـا داعـش بیعـت کرده اند.

هجمه به عفت عمومی 
در قالب مد و زیبایی

رشد اقتصادی ایران امسال 
به ۵ درصد می رسد

چگونه تراز تجاری ایران مثبت شد؟

تحقق یک سوم  هدفگذاری صادرات ۵۰ میلیارد دالری کاال
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تغییر الگوی مشارکت اجتماعی 
زنان و تحوالت هویتی...

الهام آمرکاشی

تفکر مثبت داشتن در زندگی و خوشبینی معقول را شاید 
رمِز  به  دستیابی  برای  و  داد  قرار  ترازو  کفه  یک  در  بتوان 
امنیت و محبت است  خوشبختی، در کفه مقابل، احساس 
که توازن ایجاد شده را سبب می شود و یک زندگِی پایدار 

را نقش می بندد.

امضای ٣ قرارداد نفتی با 
الگوی جدید تا پایان سال

ــران در  ــت ای ــی نف ــرکت مل ــل ش ــاون مدیرعام مع
امــور توســعه و مهندســی گفــت: بــا توجــه بــه 
ــان امســال بیــش از ســه  ــا پای ــی، ت ــت زمان محدودی
قــرارداد بــا الگــوی جدیــد قراردادهــای نفتــی امضــا 

ــی شــود. م

خبرسبک زندگی

رشد دالر 1۰۰ تومانی شد
دالر مبادله ای اکنون تا حدود 3120 تومان قیمت خورده است. در این 
حالت فاصله این ارز با نرخ بازار آزاد تا ٤20 تومان کاهش یافته و شکاف 

دو نرخ تا کمتر از 13 درصد رسیده است.
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برنامه های  طول  در  همواره  که  اهدافی  از  یکی  اقتصاد:   گروه 
توسعه ای دنبال شده، کاهش گام به گام اتکای بودجه جاری کشور 
به نفت بوده؛ بر این اساس در چهار ماهه نخست امسال صادرات از 
واردات پیشی گرفته و تراز تجاری کشور مثبت شده است.»صادرات 

غیرنفتی را توسعه خواهیم داد«؛ این جمله را بارها در طول سه سال 
گذشته شنیده ایم، از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی تا پیام های 
ساالنه و سیاست هایی که دولت اعالم می کند. اما در طول این مدت 

دولت یازدهم برای توسعه صادرات غیرنفتی چه کرده است؟

یکی از اهدافی که همواره در طول برنامه های توسعه ای دنبال شده، 
کاهش گام به گام اتکای بودجه جاری کشور به نفت بوده؛ چراکه پول 
نفت یکی از عوامل افزایش تورم است و راه دارا بودن اقتصاد بدون 

نفت، افزایش صادرات غیرنفتی است.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور 
توسعه و مهندسی گفت: با توجه به محدودیت 
با  قرارداد  سه  از  بیش  امسال  پایان  تا  زمانی، 

الگوی جدید قراردادهای نفتی امضا می شود.
غالمرضا منوچهری، در نشست آموزشی صنعت 
نفت با موضوع الگوی جدید قراردادهای نفتی 
اصالحیه  جاری،  هفته  امیدواریم  کرد:  اظهار 
قراردادهای جدید نفتی در هیئت دولت تصویب 
اختیار  در  آن  از  پس  طبیعی  طور  به  و  شود 
مجلس قرار می گیرد و سرانجام پس از تائید 

نهایی از سوی مجلس ابالغ می شود.
چارچوب  تصویب  از  پس  که  این  بیان  با  وی 
به  نیز  مناقصه  اسناد  بحث  همزمان  قرارداد، 
موازات پیش می رود؛ درباره این که آیا تا پایان 
شود،  می  امضا  قراردادی  مدل،  این  با  امسال 
تصریح کرد: اگر همه کارها براساس برنامه پیش 
برود تا پایان سال ٢ تا سه قرارداد با این مدل 

امضا می کنیم.
é  کنیم متقاعد  را  شما  توانیم   نمی  ما 

الاقل شما ما را متقاعد کنید
در  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل  معاون 
امور توسعه و مهندسی درباره »شما ذخایر نفت 
ایران را ١٥٧ میلیارد بشکه عنوان کردید  خام 
همین  به  جهانی  عرف  در  که  است  رقمی  که 
است  این  واقعیت  اما  شود  می  محاسبه  شکل 
که میزان نفت قابل برداشت ما بدون احتساب 
میعانات چیزی بیشتر از ٤٠ میلیارد بشکه نیست 
که با فرض تولید روزانه چهار میلیون بشکه ما 
تنها تا ٢٦ سال آینده نفت داریم و فکر نمی کنم 
هیچ مهندس مخزنی در ایران وجود داشته باشد 
که حاضر به تائید باشد که ما بیش از پنج تا ٦ 
میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت داشته باشیم، 
چگونه تصور می کنید ما می توانیم بیش از رقم 

ارقامی  باشیم؟ اظهار کرد:  تولید داشته  کنونی 
و  است  نفت  ای  حرفه  ادبیات  شد  گفته  که 
رقمی نیست که از خود گفته باشم و در برنامه 
ریزی تلفیقی موجود است، اما آمادگی داریم به 
و  بدهیم  ارائه  بیشتری  توضیحات  کارشناسان 
پاسخگوی پرسش های ریز شما باشیم و دوست 
داریم با خبرگزاری فارس صحبت کنیم تا ببینیم 
کارشناسان شما چه کسانی هستند و از دیدگاه 
های آنان بهره مند شویم زیرا ما نمی توانیم شما 

را متقاعد کنیم، حال شما ما را متقاعد کنید.
وی در پاسخ به پرسشی درباره این که بخشهای 
به  مذاکره  یک  که  این  برای  مختلفی  نظارتی 
کنند  نظارت  آن  بر  باید  شود  منتهی  قرارداد 
برنامه  این مسیر چه  برای کوتاه شدن  و شما 
رفع  را  ها  نگرانی  باید  ما  کرد:  اظهار  دارید، 
سوی  از  نظارتهایی  پذیرای  هرحال  به  کنیم 
شورای عالی مخازن، نظارت از سوی نمایندگان 
کل  بازرسی  سازمان  مانند  نظارتی  بخشهای 
که  محاسبات  دیوان  امنیتی،  بخش  کشور، 

درست  سازی  پیاده  قوه  سه  رؤسای  جانب  از 
وزارت  بودیم؛  کنند،  می  نظارت  را  قراردادها 
نفت هم قرار است سازمان ویژه ای برای اجرای 

صحیح این قراردادها تشکیل دهد.
به گفته منوچهری، تالش وزارت نفت این است 
بخشهای  همه  و  شود  انجام  نظارتها  این  که 
کشور مطمئن شوند که امور به خوبی و سالمت 

پیش می رود.
در  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل  معاون 
پاسخ به پرسشی درباره تمدید پنجساله قرارداد 
برای بحث افزایش ضریب بازیافت مخازن، گفت: 
بر اساس پیش بینی، پس از این که مطالعات 
اکتشافی به پایان رسید و کار اجرایی آغاز شد، 
٢٠ سال دوره قرارداد خواهد بود که پنج سال 
و ١٥ سال دوره  دارد  اختصاص  توسعه  به  آن 
اکتشاف  باشد  قرار  اگر  اما  است،  برداری  بهره 
انجام شود می توان پنج سال برای این مرحله 

طبق مصوبه اخیر دولت در نظر گرفت.
اد      امه د      ر صفحه 2

رئیس جمهوری گفت: اگر بخواهیم قضاوت کنیم، 
جنگ کامال یک جنگ مردمی بود و همه به صحنه 
و  ایران  ملت  امام)ره(،  مال  مقدس  دفاع  آمدند. 
مال همه رزمندگان است، سپاه، ارتش و نیروهای 
انتظامی، مردم و عشایر همه در صحنه دفاع مقدس 

آمدند.
در  روحانی  حسن  والمسلمین  االسالم  حجت 
نشست دولتمردان دفاع مقدس در سالن اجالس 
سران افزود: یک جنگی بود که امام)ره( با آن قدرت 
مردم  همه  میان  در  نفوذش  قدرت  معنوی خود، 
رهبری و اداره کرد، همه نیروهای مسلح ، جان به 
کف به صحنه امدند و همه مردم پشتیبانی کردند. 
دولت در آن زمان با همه توانی که داشت به صحنه 

جنگ آمد.
روحانی ادامه داد: برای حفظ نظام راهی جز اتحاد، 
هماهنگی، اخوت، ایثار و فداکاری نداریم. این که 

می توانیم امروز در سایه حتی مقررات بین المللی 
که دشمن و بدخواهان ما به آن تکیه می کردند و 
می گفتند حق ساخت و ادامه فعالیت غنی سازی 

ندارید امروز غنی سازی می کنیم و در دنیا مواد 
غنی شده ما را می خرند و مواد اولیه را می خریم، 
این که فعالیت فناورانه هسته ای ما به عنوان فعالیت 
قانونی شناخته شده و از نظر ما قانونی هم بود، این 
که توانستیم آن بدخواهی هایی که دیگران علیه ما 
اعمال کرده بودند دیوارهای تحریم را برداریم و فضا 
را برای پیشرفت کشور فراهم کنیم در سایه وحدت، 

اتحاد، و رهنمودهای رهبری است.
وی افزود: امید است با این وحدت و اتحاد و اطاعت 
نظام  و  اسالمی  انقالب  بر  تکیه  و  حق  مسیر  از 
بعدی  های  پیشرفت  برای  را  راه  بتوانیم  اسالمی 
ادامه دهیم. رئیس جمهوری گفت: بسیار خوشحالم 
از اینکه در هفته دولت در محضر مسئولین عزیزی 
که در دوران دفاع مقدس بخشی از بار مسئولیت 

این دفاع را بر دوش داشتند، هستیم. 
اد      امه د      ر صفحه 2

معاون شرکت نفت خبر داد:

امضای ٣ قرارداد نفتی با الگوی جدید تا پایان سال
روحانی: جنگ کامال یک جنگ مردمی بود و همه به صحنه آمدند

صفحه 4صفحه 11
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کالم  نور

فیروزآبادی: اساس دفاع در جنگ 
تحمیلی با جهاد سازندگی بود

عضو  و  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  سابق  رئیس 
مقدس  دفاع  دوران  در  سازندگی  جهاد  شورای 
جهاد  با  تحمیلی  جنگ  در  دفاع  اساس  گفت: 
در  فرماندهان  با  هماهنگ  بود. جهاد  سازندگی 

شب و روز عملیات دفاعی داشت.
به گزارش ایرنا، سرلشگر حسن فیروزآبادی دیروز  
در نشست دولتمردان دفاع مقدس با حضور رئیس 
جمهوری، با بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس در 
خصوص اطالق عنوان »سنگرسازان بی سنگر« به 
جهادگران دفاع مقدس، افزود: سنگرساز بی سنگر 

یعنی رزمنده بی سالح سینه به سینه دشمن. 
دفاع  دوران  در  سازندگی  جهاد  شورای  عضو 
مقدس اظهار کرد: دبیرخانه ستاد مرکزی جنگ 
و ستاد پشتیبانی جنگ به ریاست دکتر روحانی 
به عهده معاون نخست وزیر بود که تصمیمات 
طرف  از  شده  مقرر  قانون  از  برخاسته  مرکزی 
امام )ره( را در پشتیبانی جنگ ییگیری می کرد. 

رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: 
ساخت سازه های بتنی متعدد برای سنگر انفرادی 
و جنگی، بیمارستان های بتنی، اتوبان ها، بنه ها 
و خاکریزها و ایجاد جاده های شناور روی هور و 
نیز ساختن جاده های دسترسی به جزیره مجنون 
وزرای  حتی  و  مهندسان  و  نیروها  این  توسط 

انقالبی دولت حاضر در جبهه ها انجام شد. 
به گفته وی، در کنار آن وزارتخانه ها و سازمان 
از  اعم  فلزی  های  سازه  ساخت  صنعتی  های 
برج های دیده بانی بلند، برج های شناور و انواع 

محصوالت دیگر را انجام دادند.

تعیین جانشینان رییس ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان ها

معاون اول رییس جمهور در ابالغیه های جداگانه 
اعضای هیات دولت، جانشینان رییس ستاد  به 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استانهای مختلف 

کشور را تعیین کرد.
این  در  جهانگیری  اسحاق  ایسنا،  گزارش  به 
در  توجه  قابل  موفقیت  به  اشاره  با  ها  ابالغیه 
مقاومتی  اقتصاد  پروژه های  و  طرح ها  پیشرفت 
در استان هایی که وزیر کشور به عنوان جانشین 
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منصوب 
روسای  جانشینان  تعیین  از  هدف  است،  شده 
استان ها  سایر  در  مذکور  روش  تعمیم  را  ستاد 
سیاست های  اجرای  به  بخشیدن  سرعت  برای 
مقام  سوی  از  ابالغی  مقاومتی،  اقتصاد  کلی 
معظم رهبری )مدظله العالی( و عمل به تأکیدات 
رییس جمهور در تحقق برنامه های مرتبط با این 

سیاست ها در سال 1395 عنوان کرده است.
در بخشی از این ابالغیه ها خطاب به جانشینان 
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی آمده است: 
این حکم کلیه دستگاه های اجرایی  »در اجرای 
جنابعالی  با  را  الزم  اقدام  و  هماهنگی  موظفند 
پیشرفت  گزارش  است  ضروری  نمایند.  معمول 
فعالیت ها در پایان هر ماه به اینجانب ارسال شود و 
در صورت نیاز به مجوزهای خاص، مراتب به همراه 
گزارش توجیهی الزم به دبیرخانه ستاد منعکس 
شود تا در اولین فرصت ممکن اقدام الزم صورت 

پذیرد.«
بر اساس این ابالغیه ها، مسئولیت اعضای هیات 
دولت در استانهای مختلف کشور به شرح ذیل 

است:
مسلح:   نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر      

استان های چهارمحال و بختیاری و زنجان
    وزیر جهاد کشاورزی:    استان های کرمانشاه 

و فارس
    معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری 
و استخدامی کشور: استان های آذربایجان غربی 

و کردستان
    وزیر نیرو: استان های اردبیل و خوزستان

    معاون اجرایی رییس جمهور: استان خراسان 
رضوی

    معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: استان های 

قم و همدان
    معاون علمی و فناوری رییس جمهور:    استان 

کهگیلویه و بویراحمد     
    وزیر دادگستری: استان های ایالم و یزد
    رییس کل بانک مرکزی: استان قزوین

    وزیر راه و شهرسازی: استان های هرمزگان و 
سیستان و بلوچستان

    وزیر نفت: استان های خراسان جنوبی و گیالن
    وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات: استان های 

مازندران و البرز
    معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و 

بودجه کشور:    استان بوشهر
    وزیر صنعت، معدن و تجارت:    استان های 

تهران و مرکزی
    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: استان های 

خراسان شمالی و گلستان
های  استان  دارایی:  و  اقتصادی  امور  وزیر      

اصفهان و سمنان
رییس  اول  معاون  این  از  پیش  است  گفتنی 
عنوان  به  به  را  کشور  وزیر  حکمی،  در  جمهور 
جانشین رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
در استانهای کرمان، آذربایجان شرقی و لرستان و 

منصوب کرده بود.

خبر

توسعه شرکت های دانش بنیان در دولت

شرکت های  توسعه  لزوم  بر  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
دانش بنیان تاکید کرد و گفت: دولت تدبیر و امید از توسعه این 

شرکت ها حمایت می کند.
به گزارش ایسنا، محمد فرهادی در جمع خبرنگاران در شاهرود 
به  اختیارات ویژه ای  یازدهم  اظهار کرد: در همین راستا دولت 

استان ها داده است.
توسعه  در  دانش بنیان  شرکت های  مهم  نقش  به  اشاره  با  وی 
پایدار کشور، افزود: متاسفانه قوانین مزاحم و دست و پاگیری در 
کشور وجود دارد که گاه مانع از این مهم می شود لذا باید این 

قوانین را اصالح کرد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از عزم جدی دولت برای حمایت 
از تولید دانش و ایجاد شرکت های دانش بنیان در سراسر کشور 
ارتباط یک صد  اعتدال در همین  اضافه کرد: دولت  و  داد  خبر 
و شوراها  استانی  مدیران  به  را  راستا  این  در  ویژه خود  اختیار 

تفویض کرده است.
از  مالی  موسسات  و  بانک ها  ویژه  حمایت  لزوم  بر  فرهادی 
شرکت های  گفت:  و  کرد  تاکید  دانش بنیان  شرکت های 
دانش بنیان در صورت حمایت بیشتر می توانند نقش مهمی در 

توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.
تاکید  این حوزه  به  بر ورود بیشتر فعاالن بخش خصوصی  وی 
برای  منابع  مهمترین  از  دانش بنیان  شرکت های  افزود:  و  کرد 

ایجاد درآمد، اشتغال و توسعه اقتصادی در کشور هستند.
این  یازدهم تصریح کرد:  فناوری دولت  وزیر علوم، تحقیقات و 
شرکت ها می توانند با ورود جدی به تجاری سازی علوم به تحقق 

بیشتر اقتصاد دانش بنیان کمک کنند.

بررسی کلیات برنامه ششم 
در دستور کار کمیسیون تلفیق

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه برنامه ششم توسعه گفت که 
این کمیسیون در هفته جاری تشکیل جلسه می دهد.

محمد خدابخشی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: کمیسیون تلفیق 
برنامه ششم در روزهای یکشنبه و سه شنبه تشکیل جلسه می دهد.

غالمرضا کاتب، عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه نیز در 
همین باره گفت که طبق تصمیم اتخاذ شده جلسات کمیسیون 
تلفیق برنامه ششم توسعه در دو هفته تابستانی مجلس تشکیل 
نمی شود، اما در هفته سوم که هفته سرکشی به حوزه های انتخابیه 

است، کمیسیون تلفیق جلسات خود را از سر خواهد گرفت.
به گفته وی، بررسی کلیات برنامه ششم در دستور کار جلسه 

آتی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه خواهد بود.
هفته  دو  توسعه  ششم  برنامه  تلفیق  کمیسیون  رئیسه  هیات   

گذشته انتخاب شده بود.

دستگیری یک مجرم پس از 10 سال

فردی که پس از محکومیت به پرداخت دیه به دلیل قتل شبه 
قضایی  سازمان  تالش  با  بود،  متواری  سال   10 مدت  به  عمد 

نیروهای مسلح استان همدان دستگیر شد.
به گزارش ایسنا به نقل از سازمان قضایی نیروهای مسلح، پنجم 
فروردین ماه 1366 خانم ویدا قرابیگلو در پست ایست و بازرسی 
روستای کردآباد کبودرآهنگ بر اثر تیراندازی به قتل می رسد. 
پرداخت  به  نظامی  دادگاه  در  عمد  شبه  قتل  اتهام  به  ضارب 
دیه محکوم لیکن بعد از مدتی متواری شده و تالش ها جهت 

دستگیری وی به سرانجام نمی رسد.
برای دستگیری متهم، پرونده به مراجع قضایی چند استان احاله 
مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  به  پرونده  ارجاع  با  سرانجام  و 
در  اطالعاتی  ویژه  عملیات  سال 1394 طی  در  همدان  استان 
نهایت فرد مجرم در خرداد ماه سال جاری بعد از 10 سال مخفی 

شدن در شهرستان سمنان شناسایی و دستگیر می شود.
شخص محکوم به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه روانه بازداشتگاه 
همدان  نظامی  دادسرای  مالی،  تمکن  عدم  به  توجه  با  و  شده 
جهت تامین دیه و اخذ رضایت اولیاء دم به دلیل غیرعمدی بودن 

جرم و گذشت زمان، تالش هایی را آغاز می کند.
در همین ارتباط نشست هایی جهت حصول توافق و سازش با 
طرفین برگزار و با پیگیری های دادسرای نظامی همدان بخشی 
از دیه توسط ستاد دیه کشور تأمین و نهایتاً ورثه متوفی رضایت 

خود را اعالم و شخص محکوم نیز از زندان آزاد می شود.
خوشبختانه بعد از گذشت 29 سال، خون بیگناهی پایمال نشد.

تخصیص 100درصدی تعهدهای مالی طرح های 
دولت تا پایان سال

در پنجمین روز از هفته دولت محمد باقر نوبخت معاون رئیس 
به  اشاره  با  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  و  جمهوری 
از  اسالمی،  شورای  مجلس  همکاری  با  بودجه  الیحه  اصالحیه 
تخصیص 100درصدی تمامی تعهدهای مالی طرح های دولت 

تا پایان سال خبر داد.
آیین گشایش 84 طرح  در  نوبخت  محمدباقر  ایرنا،  گزارش  به 
زیربنایی و عمرانی در شهرستان اسفراین خراسان شمالی افزود: 
با گشایشی که برای طرح های دولتی، واحدهای تولیدی و بخش 
کشاورزی فراهم شد به ویژه با اقدامی که چهارشنبه گذشته در 
مجلس با همکاری نمایندگان انجام شد که برای رونق اقتصادی 
ارزشمندی داشت، تمام طرح ها و تعهدهای مورد توجه  سهم 
پایان سال  از  تا قبل  سفر رئیس جمهور به صورت 100درصد 

پرداخت می شود . 
به گفته وی ، با پرداخت 100درصدی این اعتبارها شاهد افتتاح 

این طرح ها خواهیم بود .

خبر

اد      امه از صفحه1
همچنین خانواده معظم شهیدان دولت از شهید 
رجایی گرفته تا شهید باهنر و نیز شهیدان کالنتری، 
فیاض بخش، نامجو، فکوری، عباس پور، قندی، 
تندگویان و شهید مصطفی چمران که هر کدام در 
مقاطع مختلف مسئولیت های سنگینی را از جمله 

در زمینه دفاع مقدس بر دوش داشتند.
ا...  آیت  در خدمت  که  روحانی گفت: خوشحالم 
دفاع  دوران  در  که  هستیم  رفسنجانی  هاشمی 
مقدس از آغاز به عنوان نماینده حضرت امام )ره( 
در شورای عالی دفاع در کنار مقام معظم رهبری 
حضرت آیت ا... خامنه ای قرار داشتند که ایشان 
هم به عنوان نماینده حضرت امام )ره( در شورای 
عالی دفاع بودند و سپس در دورانی که تمشیت امور 
نیروهای مسلح بر عهده مقام معظم رهبری بود و 
همچنین در مقطعی که از سال 62 فرماندهی جنگ 

بر عهده آیت ا... هاشمی رفسنجانی گذاشته شد.
رئیس شورای عالی امنیت ملی گفت: در همه تاریخ 
ها دفاع یا جنگ به عنوان نقطه بسیار تاثیرگذار در 
تاریخ کشورها بوده است و حتی در جنگ های 
و غیره در مناطق  ویتنام، کره  اول، دوم،  جهانی 
مختلف یا سطح جهان، تاریخ ساز و تاثیرگذار در 
آینده جهان و آن کشورها بود. برخی از تجاوزها که 

اگر نام آن را هم جنگ بگذاریم تاثیرگذار بود.
روحانی با اشاره به شرایط وخیم امروز در دنیا گفت: 
اگر امروز بخواهیم ریشه تروریسم وسیعی که منطقه 
ما را فرا گرفته و برخی کشورهای جهان را تحت 

تاثیر قرار داده بنگریم، به تجاوز در افغانستان و عراق 
باز می گردد.

رئیس دولت تدبیر و امید افزود: اگر القاعده ای به 
وجود آمد، در آغاز به خاطر تجاوز شوروی سابق به 
افغانستان و بعد هم ادامه تروریسم در آن منطقه به 

خاطر تجاوز آمریکا به خاک افغانستان بود.
نام  به  هایی  تروریسم  امروز  اگر  کرد:  اضافه  وی 
داعش این همه جنایت و خونریزی را در منطقه به 
راه انداختند ریشه آن به تجاوزات منطقه ای بازمی 
گردد. و اگر اشغال افغانستان و عراق و تحریک برای 
حوادثی همچون جنگ سوریه نبود آیا باز هم شاهد 

تروریسم به این وسعت بودیم؟
روحانی گفت: جنگ ها تاثیر بسیار مخربی در سطح 

جهان دارند و دفاعی که از روی خلوص برای عزت و 
نجات کشور از اشغال متجاوزان و بیگانگان باشد آن 
دفاع هم می تواند پایه گذار مقاومت، ایثار، ایستادگی 

و قدرت ملی کشور گردد.
رئیس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: جنگ 
روزهای  از  که  افتاد  اتفاق  شرایطی  در  تحمیلی 
انقالب  نسبی  استقرار  و  اسالمی  انقالب  پیروزی 
زمان زیادی نگذشته بود و ما در شرایطی بودیم که 

نیروهای مسلح ما دارای مشکالت بسیاری بودند.
وی توضیح داد: سالح های ارتش ما در آن زمان 
عمدتا غربی و آمریکایی بود و از اواخر سال 58 یا 
حتی اوایل انقالب این روابط قطع شده بود. در آغاز 
جنگ در شرایطی بودیم که برخی تجهیزات ما 

در برخی انبارهای ارتش شناسایی نمی شد. نمی 
دانستند این وسیله برای چیست و نامش چیست. 
چرا که در آن پادگان ها مسئولین قبلی برکنار شده 
و افراد دیگری که مسئولیت را بر عهده داشتند در 

رده های پائین بودند.
رئیس شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه در 
آن مقطع الزم بود همه عناصری که می توانند از 
کشور دفاع کنند به صحنه بیایند، گفت: بنابر این 
همه کسانی که می توانستند در میدان مبارزه قرار 
گیرند به صحنه آمدند. اساس تشکیالت و رشد 
برخی از آنها در همان دفاع مقدس بود و در واقع 

تکامل حین جنگ انجام شد.
نیمه  و  سنگین  سالح  اکثر  کرد:  تاکید  روحانی 
سنگین سپاه غنیمتی بود و از دشمن به دست آورده 

و خود را تجهیز کرده بودند. 
رئیس جمهوری بیان داشت: در آن شرایط جنگ 
ما با فرماندهی امام )ره( که یک فرماندهی استثنایی 
بود در یک مسیر دفاع موثر و سپس حمالت متقابل، 
پاکسازی سرزمین و حتی در یک مرحله به عنوان 

تنبیه متجاوز در دستور کار قرار گرفت.
رئیس دولت تدبیر و امید گفت: در آن مقطع نه تنها 
دولت بلکه همه مردم در سراسر کشور به صحنه 
دفاع آمدند و عملیات نظامی ما به جای اینکه در 
مراکز نظامی تشریح شود در مساجد، نماز جمعه 
ها، رادیو و تلویزیون و همه رسانه و مطبوعات برای 
مردم تشریح می شد چرا که جنگ کامال یک جنگ 

مردمی بود و همه به صحنه نبرد آمده بودند.

روحانی: جنگ کامال یک جنگ مردمی بود و همه به صحنه آمدند

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: 
بررسی های ما نشان می دهد برخی محصوالت 
صنعتی خریداری شده خارجی حتی زمان نصب 
هم آلوده بودند و آلودگی صنعتی به صورت 
وجود  آن ها  زیرساخت های  در  شده  نهادینه 

داشته است.
درحاشیه  جاللی  غالمرضا  سردار   
 H.S.E ارشد  فرمانده  معارفه  مراسم 
مجتمع های  گفت:  ماهشهر   پتروشیمی 
که  هستند  مجموعه هایی  از  پتروشیمی 
وسیله  به  آن  صنعتی  فرآیندهای  کنترل 
می شود  انجام  صنعتی  کنترل  سامانه های 
عنوان  به  صنعتی  کنترل  سامانه های  و 
نفوذ  و  حمله  مورد  می توانند  »اسکادا«، 
با دستورهایی  اگر  قرار گیرند که  سایبری 
خالف دستورهای منظم پیش بینی شده در 
برنامه از طریق ویروس به آن ها داده شود، 
ممکن است برای مجموعه ایجاد خطر کند.

به  صنعتی  ویروس های  ورود  منشاء  وی 
مجتمع های پتروشیمی را استفاده از نرم افزارهای 
صنعتی وارداتی دانست و گفت: این نرم افزارها، 
هنگام نصب، آلودگی ایجاد کرده بودند و البته 
در برخی از این محصوالت، آلودگی ویروسی به 
صورت نهادینه در آن ها طراحی شده، که موجب 

آلودگی مجتمع های پتروشیمی شده بود.

جاللی با اشاره به مقاله آمریکایی ها در نیویورک 
تایمز مبنی بر این که در برخی زیرساخت ها، 
حس گرهای الکترونیکی به کار می بریم، گفت: 
کاشت  مدعی  آمریکایی ها  پیش  چندی 
ایمپلنت ها در زیرساخت های صنعتی کشور 
شده بودند که البته موفق نشدند چراکه این 
زیرساخت های آلوده را کشف و غیرفعال کردیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: 
مجتمع های پتروشیمی جزء مجتمع هایی به 
شمار می آیند، که کنترل های صنعتی در این 
انجام  مکان ها توسط سامانه کنترل صنعتی 
می شود، بنابراین دستورات منظم کنترلی باید به 
این سامانه داده شود تا در صورت تهدید و حمله 

نتوانند خطری ایجاد نمایند.
جاللی حوادث اخیر آتش سوزی در پتروشیمی 
ماهشهر را با حمالت سایبری و ویروس های 
آلوده صنعتی مرتبط ندانست و گفت: کشف 
حوادث  به  ربطی  صنعتی  ویروس های  این 
آتش سوزی های اخیر ماهشهر نداشته و در 
جمع بندی سازمان پدافند غیرعامل از حوادث 
آتش سوزی مجتمع های پتروشیمی به حمله 

سایبری نرسیدیم.
دیگر  فرماندهان  انتصاب  از  همچنین  وی 
و  داد  خبر  کشور  پتروشیمی  مجتمع های 
مجتمع های  دیگر  برای  زودی  به  گفت: 
معرفی  فرمانده  کشور  پتروشیمی  صنعتی 

خواهیم کرد.
جاللی در پایان درباره وضعیت فعلی پدافند 
غیرعامل کشور نیز اظهار کرد: پدافند غیرعامل 
می گوید  که  است  عمومی  تابلویی  همچون 
وجود  دائمی  طور  به  همواره  دشمن  تهدید 
دارد و تمام شدنی نیست و اگر در این زمینه 
حادثه ای نداشته باشیم، نشان دهنده آن است 
که توانسته ایم درحوزه پدافند غیرعامل خوب 
عمل کنیم و البته در حوزه پدافند سایبری نیز 

اقدامات خوبی به انجام رسیده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: تاکید و 
از خرد  امید، استفاده  اهتمام دولت تدبیر و 
جمعی و بهره گیری از همه استعدادها برای 
توسعه کشور بوده و وفاق ملی نیز در کشور 

تقویت شده است.
علی جنتی در جلسه شورای اداری استان 
گیالن در رشت بیان داشت: رویکرد دولت 
از  گیری  بهره  از خرد جمعی،  استفاده  بر 
و  گرایی  افراط  از  پرهیز  استعدادها،  همه 
تفریط است و تالش می شود که اعتدال در 
همه برنامه های دولت حفظ شده، جامعه 
به سمت واقع گرایی و رفع توهم سوق یابد 

و در راه منافع ملی گام برداشته شود.
وی ادامه داد: دولت در عرصه سیاسی برای 
تقویت وفاق ملی و افزایش پیشرفت سیاسی 
و امنیت سیاسی، گسترش احزاب، نهادهای 
تنوع و تکثر و نشاط  مدنی و پذیرش اصل 

فرهنگی تالش کرده است.
جنتی گفت: فضا برای فعالیت های فکری و 
سیاسی در این دولت آماده شد، امید بخشیدن 
افزایش  امید در مردم  احساس  و  در جامعه 
یافته و برای توسعه سرمایه اجتماعی و استفاده 
از همه نیروها بر اساس شایسته ساالری تالش 
شده است. وی افزود: سیاست دولت یازدهم بر 
این است که با همه نیروهایی که شایستگی 
کار دارند و دلشان برای اسالم و نظام می تپد، 
فقیه داشته و در کار خود  به والیت  اعتقاد 
تخصص دارند، بهره مند شود و به هیچ کدام از 
عناوین ساختگی اصالح طلب، اصولگرا، چپ و 

راست اعتقادی ندارد.
خاطرنشان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
کرد: در حوزه اقتصاد کارهای بسیار ارزنده 
برجام  از  پس  مناسبی  فضای  شده؛  ای 
جلب  برای  که  ای  گونه  به  آمده  بوجود 
و  خارجی  و  داخلی  های  گذاری  سرمایه 
ترغیب سرمایه گذاران که نیاز امروز کشور 
است، تالش شده و اکنون، فضا برای سرمایه 
می  تالش  نیز  دولت  و  است  آماده  گذاری 

کند لوازم این رشد را فراهم آورد.
وی گفت: تالش دولت بر این است تا پایان سال 
جاری، به رشد پنج درصد دست یابیم؛ چنانکه 
در بحث تورم توانست از آنچه پیش بینی کرده 
بود هم جلوتر گام بردارد و به تورم زیر 10 
درصد برسد. جنتی با یادآوری به ثمر نشستن 
برنامه جامع اقدام مشترک افزود: شکست ایران 
هراسی در دنیا، یکی از دستاورهای برجام بود 
که موجب تغییر تصویر ایران در جهان شد و 
مهمتر از همه، رفع تحریم های ظالمانه بود. 
داد:  ادامه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
امسال سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 
رویکردهای  و  ملی  تولید  بر  باید  و  است 
تعیین شده از سوی رهبر معظم انقالب در 

جهت مردم گرایی تکیه کرد.
جنتی گفت: همه وظیفه دارند برای اقتصاد 
مقاومتی، فرهنگ سازی و گفتمان سازی کنند 
تا فرهنگ تکیه بر تولید ملی و ایجاد وجدان 

کاری در همه آحاد ملت بوجود آید.
پذیری، فرهنگ  باید مسئولیت  افزود:  وی 
احترام به کارآفرینی و ارائه الگوی صحیح 

مصرف در جامعه تبدیل به گفتمان شود.
دانش  هزار شرکت  دو  اینکه  بیان  با  جنتی 
بنیان در دولت تدبیر و امید به وجود آمده، 
گفت: با تمام توانمندی ها و ظرفیتی که در 
توان زمینه توسعه و  کشور وجود دارد، می 

پیشرفت های بیشتر را فراهم آورد.

جنتی: تاکید دولت استفاده از خرد جمعی است

اد      امه از صفحه1
منوچهری ادامه داد: 20 سال که تعیین شد 
از  نوع مخزن دارد و در بسیاری  به  بستگی 
مخازن ما مدت زمان 20 سال کفایت می کند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در 
امور توسعه و مهندسی درباره این که رویکرد 
شما در امضای قراردادهای نفتی با کشورهای 
آسیایی و روسیه است آیا این موضوع سبب 
انحصار چین و روسیه در میدانهای نفتی ایران 
نمی شود، پاسخ داد: واقعیت این است که منابع 
مالی هم اکنون در آسیاست و چین بیشترین 
ذخایر مالی را دارد و یکی از راهکارها، مشارکت 
شرکتهای آسیایی و غربی است به عنوان نمونه 
شرکت سینوپک با شرکت انگلیسی-هلندی 
ان پی  شل و شرکت ملی نفت چین )سی 
سی( با توتال فرانسه به طور مشترک اعالم 
آمادگی کردند که در ایران حاضر شوند که 
مدل مطلوبی خواهد بود و نظر ما انحصار به 
شرق نیست و این شرایط سبب ایجاد تعادل 

می شود.
وی با بیان این که روسیه همکاری راهبردی 
با ایران دارد و شرکتهای روس توانایی های 
خوبی دارند، افزود: در مجموع سعی می شود 
یک تعادل منطقی بر اساس سیاستهای نظام 
وجود داشته باشد و ما حداکثر انتقال فناوری را 

داشته و بتوانیم سرمایه را جذب کنیم.
منوچهری درباره کاهش قیمت نفت و تاثیر آن 
برای سرمایه گذاری در این بخش اظهار کرد: 
کاهش قیمت نفت می تواند برای میدانهایی که 
از لحاظ اقتصادی رو میز قرار می گیرد، توقف 
ایجاد کند و اولویتها را تغییر دهد، اما با توجه به 
باال بودن ظرفیت های بسیار باالی نفتی ایران، 
قیمت ارزان تولید نفت تاثیر بر برنامه های 
تولید آسیبی نمی گذارد اما برنامه صادرات گاز 

به دلیل کاهش قیمت آسیب دیده است.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در 
امور توسعه و مهندسی در پاسخ به پرسشی 
درباره ضرورت استفاده از نیروهای کار داخلی 
در اجرای پروژه های نفتی با توجه به اهمیت 
زمان در اجرای پروژه ها اظهار کرد: از آن جا که 
پروژه در ایران اجرا می شود از سرمایه انسانی 

ایرانی استفاده می شود.
های  الیه  ایران  در  که  این  به  اشاره  با  وی 
کارگری مختلف از کارگر گرفته تا مدیر ارشد 
داریم که از این بدنه، نیروهای زیادی در ایران 
وجود دارد، یادآور شد: در روزهای آغازین کار 
در پارس جنوبی حتی جوشکار ماهر نداشتیم 
کارگران  اکنون  میدان، هم  این  لطف  به  اما 
ماهری در کشور وجود دارند که می توان از 

آنها در بخشهای مختلف استفاده کرد.
منوچهری با بیان این که با آغاز کار روی توسعه 
میدان های پارس جنوبی، صنعت، مهندسی 
جدید و مهارتهای گسترده ای در کشور شکل 
گرفت و امروز کارهای که در کشور انجام می 
شود مرهون کارهایی است که در آن مقطع 
انجام شد، گفت: امیدواریم با رونق، برخی از 
نیروهایی که کشور را ترک کردند دوباره به 

کشور بازگردند.
وی بر ضرورت استفاده از نیروهای ایرانی تاکید 
کرد و افزود: برآورد می کنم که اگر در پروژه 
ای 18 هزار نیروی کار داشته باشیم باید از این 
تعداد حداکثر 180 خارجی وجود داشته باشد 
که در ادامه باید این رقم به 18 نفر برسد و این 

موضوع دست یافتنی است.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران یادآور 
شد: ایرانی ها در سازمان های منظم عملکرد 
مطلوبی دارند و بهره وری آنها باال می رود و از 
اساس انتقال فناوری به معنای عادت کاری و 

ذهن درست است که در کار بین المللی معنا 
می یابد.

شرکت  در  اکنون  هم  منوچهری،  گفته  به 
شلمبرژه، بیش از 300 ایرانی کار می کنند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در 
امور توسعه و مهندسی به پرسش »اولویت ما 
برای امضای قرارداد با مدل جدید با توجه به 
این که اعالم کردید تا پایان امسال سه قرارداد 
امضا می شود، پارس جنوبی، غرب کارون یا 
خزر است؟« پاسخ داد: اولویتهایی که عنوان 
کردید مطرح است و با نظر دولت و سران عالی 
کشور انتخاب و اولویت بندی می شود،  ضمن 
بویژه  قراردادها  این  تصویب  مراحل  که  این 
سه قرارداد نخست به تایید مراجع عالی نظام 

خواهد رسید.
نشست  این  در  خبرنگاران  از  یکی  پرسش 
نظام  سران  به  توکلی  احمد  نامه  موضوع  به 
اختصاص یافت که در آن نامه مدعی شده است 
یک کنسرسیوم کانادایی متشکل از 20 شرکت 
کانادایی حاضرند با شرایط مناسبت تر از الگوی 
جدید قراردادهای نفتی در ایران کار کنند، چرا 
با وجود چنین پیشنهادهای باز به دنبال اجرایی 
کردن الگوی جدید قراردادهای نفتی هستید؟ 
باره پاسخ داد: مدل جدید  منوچهری در این 
قرارداد نفتی همان قرارداد بیع متقابل است که 
توسعه و بهبود یافته است، در قرارداد بیع متقابل از 
پیچ و مهره گرفته تا مخزن متعلق به شرکت ملی 
نفت ایران به نمایندگی از دولت است، در مدل 

جدید قرارداهای نفتی نیز این گونه خواهد بود.
وی با اشاره به این که بیش از 20 قرارداد با 
بای بک بسته شده است و ماهیت حقوقی 
قراردادهای جدید با بیع متقابل هیچ تفاوتی 
تاکید کرد: طول مدت قرارداد، حفظ  ندارد، 
تولید و منحنی آن و تولید تجمعی به الگوی 

جدید قراردادی صنعت افزوده شد که مزیت 
این قرارداد است و پاداش آن بستگی به میزان 

تولید خواهد داشت.
منوچهری با بیان این که، اگر در صنعت نفت 
صنعت  این  نگیرد،  صورت  گذاری  سرمایه 
توانایی سرمایه گذاری نخواهد داشت به بدهی 
50 میلیارد دالری این صنعت به اضافه سود 
سرمایه  نتوانیم  اگر  افزود:  و  کرد  اشاره  آن 
صفر  حرکتمان  کنیم  جذب  جدید  گذاری 

خواهد بود.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در 
امور توسعه و مهندسی با بیان این که فرصت 
زیادی نداریم و در الگوی جدید قراردادی نفتی 
حقی به شرکتهای خارجی داده نمی شود و 
بهره برداری از سوی شرکتهای ایرانی انجام 
می شود، تاکید کرد: در این قرارداد موضوع 
جدیدی برای نگرانی وجود ندارد و امتیازی به 

کسی داده نمی شود.
منوچهری در ادامه به مدل دیگری از قراردادها 
به نام »سرویس کمپانی« اشاره کرد و با بیان 
این که اگر شرکتی سرمایه داشته باشد می 
و  کمپانی  سرویس  مشاور،  از  ترکیبی  تواند 
مدیریت پروژه را به خدمت بگیرید منتهی پول 
آن را چه کسی باید پرداخت کند؟ افزود: اگر 
شرکت خارجی آمد و پول آورد و تعهد تولید 
کرد ما صددرصد آماده ایم و دستش را می 
بوسیم )اشاره اش به شرکتهای کانادایی است 
که عنوان شد( اما آیا این کنسرسیوم می تواند 

تعهد تولید کند و پول بیاورد؟!
به گفته وی، سرویس کمپانی تا حاال از ما پول 
گرفته و تعهد تولید هم ندادند در شرایط کنونی 
ما به شرکتی نیاز داریم که افزون بر سرمایه و 

تعهد تولید کارهای فنی را نیز انجام دهد.
اد      امه د      ر صفحه 10

معاون شرکت نفت خبر داد:

امضای ٣ قرارداد نفتی با الگوی جدید تا پایان سال

سردار جاللی: منشا ویروس های پتروشیمی 
نرم افزارهای صنعتی وارداتی است
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آگهی مفقودی

کارت هوشمند کامیون کشنده FAWبه شماره 3019999رنگ سفید روغنی مدل 1394به شماره پالک 
33-233ع76مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

شهرستان باغملک

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  
پرونده کالسه 642و رای شماره 19918مورخه 94/11/18به تقاضای آقای علی اله متولی فرزند بابا کرم نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 137/97متر مربع مجزی شده از پالک 4فرعی 1 اصلی واقع در بخش 
چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای / خانم  سبزی طوالبی  رسیدگی و تائید 
و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت 
به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 3008
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/7

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

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد بشرح 
ذیل:  1-پرونده کالسه 547رای شماره 1004570مورخه 95/4/15به تقاضای آقای شریف خدادادی بسطام 
فرزند عیسی بگ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 171/12متر مربع مجزی شده از پالک 
25 فرعی از 4فرعی از 5 اصلی واقع در بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( شرکت تعاونی کارگران پارسیلون 2-پرونده کالسه 565رای شماره 1003193مورخه 95/3/22 
به تقاضای خانم گوهر طال حق شناس فرزند مرکعلی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
171/15مربع مجزی شده از پالک 25 فرعی از 4فرعی از 5 اصلی واقع در بخش چهار شهرستان خرم آباد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( شرکت تعاونی کارگران پارسیلون 3- پرونده کالسه 587رای شماره 
1004543مورخه 95/4/14 به تقاضای آقای پاپی حسن فرهادی فرزند ملک حسین نسبت به ششدانگ 
یک باب عمارت به مساحت 162متر مربع مجزی شده از پالک 25 فرعی از 4فرعی از 5 اصلی واقع در 
بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( شرکت تعاونی کارگران پارسیلون 
4- پرونده کالسه 660رای شماره 1004713مورخه 95/4/19به تقاضای آقای روح دین اسکندری  فرزند 
عباس نسبت به ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 163/96متر مربع مجزی شده از پالک 25 فرعی از 
4فرعی از 5 اصلی واقع در بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( شرکت 
تعاونی کارگران پارسیلون 5- پرونده کالسه 1776رای شماره 1004170مورخه 95/4/8 به تقاضای آقای 
شیخ حسن حسنوند فرزند شاعباس نسبت به ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 200/64متر مربع 
مجزی شده از پالک 25 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
اولیه )رسمی( آقای اسداله میسمی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر 
صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت 
دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات 
معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4014
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/7 

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

مفقودی

 کارت هوشمند ایسوزو 6 تن با شماره پالک 147ع75 ایران 33 با شماره کارت 2397240مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل 

آگهي مزایده
پرداخت  به  محکوم  عزیزاله  فرزند  ریگکي  ظفریان  یحیي  آقاي  علیه  محکوم  میرساند  عموم  اطالع  به    
... گاني با وکالت خانم زهرا هاشمي و مبلغ  198796000 مبلغ بابت اصل خواسته درحق محکوم له بهمن 
9839800 ریال بابت حق االجراي دولتي درحق صندوق دولت گردیده است که اموال ذیل از نامبرده توقیف 
و به شخص تحویل گردیده که از طریق مزایده به فروش میرسد لذا چناچه کساني که مایل هستند اموال را از 
طریق مزایده خریداري نمایند در تاریخ 1395/6/24 ساعت 10 صبح به اجراي احکام مدني دادگستري اردل 
مراجعه نمایند اموال به کسي تعلق میگیرد که باالترین قیمت را ارائه نمایند وده درصد از قیمت پایه کارشناسي 
را به حساب سپرده دادگستري به شماره2171291596000 نزد بانک ملي اردل واریز نمایند محل برگزاري 
مزایده دردادگستري اردل اجراي احکام مدني حقوقي میباشد ملک مورد مزایده عبارت است ازیک دستگاه 
وانت نیسان سفید رنگ مدل 1387 داراي شماره موتور 24887290 وشماره شاسي 22616742 با قیمت پایه 

کارشناسي 540000000 ریال.
مدير اجراي احکام مدني حقوقي دادگستري اردل  ـ سید محمد صالحي

متن آگهي 
تاریخ رسیدگي:1395/4/19

مرجع رسیدگي :شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي اردل
خواهان :آقاي کشاورز محمدي دشتکي فرزند گنجعلي به نشاني دشتک-خ حلیمه خاتون –منزل کشاورز محمدي

خواندگان: 1-خانم مهناز محمدي به نشاني مجهول المکان2-خانم گل نساء محمدي به نشاني دشتک- منزل خدامنده 
نشاني دشتک  به  مالک محمدي 4-خانم شهالمحمدي  نشاني دشتک منزل  به  مالک محمدي  آقاي  ابوالحسني 3- 
منزل غالم محمدي 5-خانم توران ابوالحسني فرزند خیبر به نشاني دشتک –خ حلیمه خاتون –منزل کشاورز محمدي 

6-خانم خاتون جان محمدي به نشاني دشتک –منزل علیمراد محمدي 
خواسته:تنفیذ صلح نامه )اموال منقول(

گردشکار:خواهان دادخواستي بخواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم دادگستري اردل نموده که پس از ثبت در دفتر 
کل ثبت شعبه جري گردیده که پس از جري تشریفات قانوني در وقت فوق العاده بتصدي امضا کننده ذیل تشکیل است 

که باتوجه به اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسي اعالم وبه شرح ذیل مبادرت بصدور راي مي نماید.
راي دادگاه

فرزند  ابوالحسني  توران  به طرفیت 1- خانم  فرزند گنجعلي  آقاي کشاورز محمدي دشتکي  در خصوص دادخواست 
قنبر2-مالک 3-شهال 4-خاتون جان 5-گل نساء 6-مهناز همگي محمدي به خواسته الزام به تنظیم سند رسمي صلح 
به انضمام کلیه خسارات باتوجه به اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از عدم ارائه دلیل وراثت و مشخص کردن تعداد 
ورثه نظر به اینکه صلح اموال ثبت شده مي بایست مطابق مقررات به موجب سند رسمي بعمل آید که در ما نحن فیه 
مورث طرفین پرونده اقدام ننموده لذا الزام ورثه آن و جاهت قانوني نداشته و مستندا« به ماده 2 از قانون آئین دادرسي 
دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني قرار عدم استماع دعوا صادر و اعالم میگردد .راي صادره ظرف مهلت بیست 

روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم محترم تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاري مي باشد
دادرس شعبه اول دادگاه عمومي )حقوقي(اردل –محمد محمدي

بازید اعضای کمیسیون امنیت از راکتور آب سنگین اراک 

رئیس کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفت که دوشنبه هفته جاری اعضای این کمیته از راکتور آب سنگین 

اراک بازدید می کنند.
حجت االسالم مجتبی ذوالنوری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد:  کمیته 
هسته ای در راستای تهیه گزارش شش ماهه کمیسیون امنیت در مورد 
روند اجرای برجام برنامه بازدید از تاسیسات هسته ای را در نظر دارد که در 

همین راستا هفته گذشته بازدیدی از نطنز و فردو صورت گرفت.
وی افزود: در ادامه این برنامه این هفته اعضای کمیته هسته ای و سایر 
نمایندگان عالقمند از راکتور آب سنگین اراک بازدید می کنند و برنامه ای 
برای بازدید از مجتمع ucf اصفهان نیز در نظر داریم که هنوز زمان آن 
مشخص نیست. ذوالنوری در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به این که 
گزارش کمیته باید در کمیسیون به تصویب اعضا برسد هنوز جمع بندی 

در این رابطه انجام نشده است.

مقتدی صدر پارلمان عراق را به فساد متهم کرد
در پی سلب اعتماد پارلمان عراق از وزیر دفاع این کشور، مقتدی صدر 

پارلمان را به »فساد و حمایت از فاسدان« متهم کرد.
به گزارش ایسنا، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در بیانیه ای اعالم 
کرد: این پارلمان خودش فساد به وجود می آورد و حتی نشان داد که 
از فاسدان در دولت و کسانی حمایت می کند که نمی خواهند فساد در 

جامعه از بین برود.
صدر خطاب به نمایندگان پارلمان عراق گفت: تمامی شرافتمندان در 
پارلمان باید به صفت شرافت آراسته شوند و کسانی که دوستدار وطن 
خود هستند باید از حیدر العبادی، نخست وزیر عراق حمایت کنند تا دو 

وزارتخانه کشور و دفاع را افرادی مستقل در اختیار بگیرند.
صدر بر لزوم تعیین سریع وزرایی مستقل دور از طایفه گرایی و گرایش 
حزبی تأکید کرد و گفت: مردم نیز نباید در برابر نمایندگان خود در 
پارلمان ساکت بنشینند وگرنه کسی که به فساد رضایت دهد خود از 
فاسدان است. پارلمان عراق روز پنجشنبه با اکثریت آرا رأی به برکناری 
خالد العبیدی، وزیر دفاع عراق داد. العبیدی پیشتر سلیم الجبوری، رئیس 
پارلمان را به دست داشتن در فساد متهم کرده بود اما هیئت قضایی عراق 

بعد از انجام تحقیقات الجبوری را تبرئه کرد.

تقدیر از 8 طرح داخلی و خارجی 
در جشنواره بین المللی »رویان«

همزمان با برگزاری هفدهمین جشنواره بین المللی تحقیقاتی رویان از پنج 
محقق خارجی و سه محقق داخلی تجلیل به عمل می آید.

به گزارش ایسنا، هفدهمین جشنواره بین المللی تحقیقاتی رویان از 10 
تا 12 شهریورماه امسال در سالن همایش های رازی از سوی پژوهشگاه 
رویان و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه 
سلول های بنیادی، انجمن جنین شناسی، بانک توسعه اسالمی، انجمن 

باروری و ناباروری ایران و همچنین بخش خصوصی برگزار می شود.
از کشورهای  تحقیقاتی  بیشترین طرح های  از جشنواره  دوره  این  در 
آمریکا، هند، چین، ایران، استرالیا، کانادا، ایتالیا، انگلستان، ترکیه و مصر 
ارسال شده است. تقدیر از طرح های برتر از جمله برنامه های جشنواره 
رویان است که در هفدهمین دوره این جشنواره از پنج محقق خارجی 
از کشورهای چین، استرالیا و آمریکا و سه طرح داخلی تجلیل به عمل 
می آید. اسامی برگزیدگان بخش بین المللی هفدهمین جشنواره بین المللی 

تحقیقاتی رویان به شرح ذیل است:
پروفسور ژیانگو ژائو از کشور چین و برنده گروه بیوتکنولوژی است. طرح 
وی با عنوان ویرایش ژنتیکی با بازبینی باال در خوک به منظور تولید مدل 

بیماری های انسانی در این دوره از جشنواره مورد تقدیر قرار می گیرد.
پروفسور پیتر کوپمن از کشور استرالیا برنده گروه جنین شناسی هفدهمین 
جشنواره بین المللی رویان است که طرح وی با عنوان تائید رتینوئیک 

اسید به عنوان القای اصلی میوز در سلول های جنسی جنینی است.
دکتر محمد شیرف تابع بردبار از کشور آمریکا برنده گروه طب ترمیمی 
این جشنواره است که طرح وی با عنوان ویرایش ژنتیکی دیستروفی 
عضالنی دوشن در عضالت و سلول های بنیادی عضالنی موش مبتال 
ارائه شده است. پروفسور میگوئل رامالهو سانتوس از کشور آمریکا برنده 
گروه ژنتیک جشنواره بین المللی رویان است که طرح وی با عنوان نقش 
 DNA در همانندسازی Hira با واسطه پروتئین H3.3 الحاق مولکول
و رونویسی RNA ریبوزومی سلول های زیگوت موش در این جشنواره 

ارائه شده است.
پروفسور ژیائو هوآ شن از کشور چین برنده گروه سلول های بنیادی 
عنوان  با  وی  که طرح  است  رویان  بین المللی  هفدهمین جشنواره 
در  غیرکدکننده  طویل  RNAهای  برای   Cis تنظیمی  قوانین 
تنظیم نسخه برداری از DNA و تمایز سلول های بنیادی مورد تقدیر 

قرار خواهد گرفت.
در بخش داخلی سه طرح مورد تقدیر خواهند گرفت که اسامی طرح ها و 

مجریان آن ها به شرح ذیل است:
دکتر آناهیتا محسنی میبدی با طرح فواید استفاده از سیتوژنتیک مولکلی 
در تشریح ناهنجاری های کروموزمی موثر در ناباروری مردان مورد تقدیر 

خواهد گرفت.

رایزنی ظریف با »اوو مورالس«
وزیر امور خارجه کشورمان که در ادامه اولین سفر 
منطقه ای خود به امریکای التین به بولیوی سفر 
کرده با رییس جمهور این کشور دیدار و رایزنی 
کرد. به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف و »اوو 
مورالس« در این دیدار در مورد مسائل دو جانبه . 

آخرین تحوالت بین المللی رایزنی کردند .
روز  از  التین  امریکای  به  ای ظریف  منطقه  سفر 
یکشنبه اغاز شده و وی تاکنون به کشورهای کوبا، 
نیکاراگوئه و اکوادور، شیلی و بولیوی سفر کرده است.

آغاز به کار دبیرخانه نظارت 
بر انتخابات شوراها در مجلس 

مجلس  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی گفت: دبیرخانه نظارت بر انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا در مجلس فعالیت 

خود را آغاز کرده است.
ایرنا  با  محمد جواد کولیوند دیروز در گفت وگو 
افزود: این دبیرخانه کارهای اداری نظارت را دنبال 
می کند که برگزاری انتخابات الکترونیک، تعرفه ها، 
با هماهنگی  روستاها  از  بخش های حذف شده 

وزارت کشور از جمله آنها به شمار می رود. 
وی ادامه داد: در انتخابات پیشین یک هزار و 239 
شهر داشتیم که شمار آنها به یک هزار و 260 مورد 
رسیده، گرچه اکنون دیگر توسعه شهرها متوقف 
انتخابات  بر  نظارت  گفت:  کولیوند  است.   شده 
شوراهای اسالمی برعهده مجلس شورای اسالمی 
است و پنج نفر از نمایندگان مجلس برای هیات 
مرکزی نظارت انتخاب می شوند که 3 نفر از اعضای 
کمیسیون شوراهای مجلس و 2 نفر از کمیسیون 

اصل 90 هستند. 
وی اضافه کرد: این افراد به صحن علنی مجلس 
معرفی می شوند و صحن علنی به آنان رای می 
دهد که این اتفاق قرار است مهرماه جاری رخ دهد 
و افراد مذکور از بین خود رئیس، نائب رئیس و دبیر 

انتخاب می کنند. 
کولیوند گفت: اعضای هیات مرکزی نظارت مجلس 
برای هر  استان ها  نمایندگان  با مشورت مجمع 
استان سه نماینده مجلس را برای نظارت در استان 
تعیین و این سه نفر در استان ها برای هر شهرستان 

و هر بخش پنج نفر را انتخاب می کنند.

برگزاری سومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس 
ایران به میزبانی دانشگاه خاتم

کنفرانس  سومین  افتتاحیه  ی  مراسم 
بیوالکترومغناطیس ایران به میزبانی دانشگاه خاتم، 
با حضور دکتر مجید قاسمی رییس دانشگاه خاتم، 
مدیر عامل بانک پاسارگاد و رئیس کنفرانس، دکتر 
ساجدی مدیرعامل شرکت پیشگامان امین سرمایه 
کنفرانس،  این  علمی  دبیر  و  )شناسا(  پاسارگاد 
محققان، کارشناسان، اندیشمندان، استادان دانشگاه 
و جمعی از دانشجویان برگزار شد. این کنفرانس 
از  شناسا،  شرکت  و  بانک پاسارگاد  حمایت  با 
شرکت های گروه مالی پاسارگاد برگزار شد.دکتر 
رییس  و  خاتم  دانشگاه  رئیس  قاسمی  مجید 
کنفرانس طی سخنانی در خصوص این کنفرانس 
کنفرانس  سومین  برگزاری  گفت:  و  داد  توضیح 
زیست الکترومغناطیس ایران در دانشگاه خاتم در 
شرایطی برگزار می شود که به دلیل انصراف دانشگاه 
سمنان، دانشگاه خاتم میزبانی را عهده دار شد و در 
کمتر از 50 روز زمینه های اجرا را فراهم آورد.وی 
درباره استقبال از سومین کنفرانس زیست الکترو 
مغناطیس ایران گفت: در کنفرانس سوم با رشد 
دو برابری مقاالت مواجه هستیم. در این کنفرانس 
حدود 60 مقاله پذیرش نهایی شده اند که به صورت 
پوستر و سخنرانی ارایه می شوند. رئیس سومین 
کنفرانس زیست الکترومغناطیس ایران همچنین 
از  حوزه  این  در  کارشناسان  مقاالت  دریافت  از 
تهران، شیراز، خراسان رضوی، اهواز، اراک، قزوین، 
مرکزی، اردبیل، چهارمحال بختیاری، قم، سمنان 
خبر داد.وی سپس به ارایه توضیح کوتاهی از علم 

زیست الکترومغناطیس پرداخت.

خبرخبر

از محورهای  یکی  را  بودن  مردمی  وزیر کشور 
و  بستر  گفت:  و  دانست  مقاومتی  اقتصاد 
عرصه  در  باید  را  مردم  واقعی  مشارکت  زمینه 

اقتصادکشور فراهم کنیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی دیروز در جلسه شورای 
شهر  آزاد  گنبدکاووس،  های  شهرستان  اداری 
و رامیان با تاکید بر ظرفیت ها و ویژگی های 
شرایط  همه  افزود:  گلستان  استان  در  موجود 
در این استان برای رشد و توسعه پایدار فراهم 
است و کسانی که مسئولیت قبول کرده اند باید 

پاسخگوی مردم باشند.
وزیر کشور هفته دولت را فرصتی برای بررسی 
عملکرد و ارزیابی اقدامات دولت و پاسخگویی به 
مطالبات بحق مردم دانست و خاطرنشان کرد: 
مردم ولی نعمتان ما هستند و هر چه داریم بعد 
پیروزی ها، مقاومت و  و  از مردم است  از خدا 
استقامت مردم به ما جرات و شهامت داده است.

مردم  اینکه  داشت:  اظهار  فضلی  رحمانی 
بخواهند حداقل زندگی راحتی را داشته باشند 
چیز زیادی نیست و مسئوالن باید دربرابر مردم 

پاسخگو باشند.
وی یادآور شد: عقب ماندگی های تاریخی را نمی 
توان در مدت کوتاه حل کرد؛ حل و رفع این ها 
یک مجموعه امکانات،توانمندی، ابزار و تالش و 
کوشش می خواهد و ما باید نهایت تالش خود را 

کنیم و صادقانه به مردم گزارش دهیم.
وزیر کشور با تاکید بر این که مهم ترین عنصر 
در حل مشکالت خود مردم هستند، اظهارداشت: 
باید بستر و زمینه مشارکت واقعی مردم را فراهم 
کنیم. باید همانند دوران دفاع مقدس در حوزه 
اقتصاد به مردم ایمان داشته باشیم و نیازها را 

به آنان بگوییم.
رحمانی فضلی افزود: اگر به مردم ایمان داشته 
را مهیا  آماده و شرایط  را  ها  باشیم و ظرفیت 
کنیم، شرایط برای ورود مردم به عرصه اقتصاد 

فراهم می شود.

اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  داد:  ادامه  وی 
فرمودند اقتصاد مقاومتی باید مردم محور باشد؛ 
به  حوزه  نزدیکترین  که  مصرف  حوزه  از  باید 
را  مردم  و  را شروع  کار  است  مقاومتی  اقتصاد 

دعوت کنیم تا مصرفشان را بهینه کنند.
وزیر کشور تاکید کرد: باید از کسانی که سرمایه 
بزرگ دارند دعوت و از آنان حمایت کنیم تا تولید 

و اقتصاد در کشور راه بیافتد.
رحمانی فضلی با تاکید بر این که مدیران باید 
اقتصاد مقاومتی را جدی بگیرند، گفت: اقتصاد 
باید همانند جهاد جدی گرفته شود  مقاومتی 
و  کشور  و  آخرت  و  دنیا  خدا،  رضای  برای  و 
دنبال  اگر  کنیم.  دنبال  را  راه  این  فرزندانمان 
اقتصاد  باید  امنیت  خاطر  به  هستیم  امنیت 

مقاومتی را جدی بگیریم.
وی ادامه داد: اصلی ترین مولفه اقتدار و امنیت 
مردم هستند، وقتی مردم ما مشکالت اقتصادی و 
بیکاری داشته باشند، نمی توانند امنیت را تامین 
کنند لذا باید در جهت حل مشکل اشتغال و 

تحقق اقتصاد مقاومتی تالش کنیم.
رحمانی فضلی با بیان این که جلو بردن اقتصاد 

مقاومتی وظیفه مدیران است که باید مدام درگیر 
 80 از  بیش  داشت:  اظهار  باشند  موضوع  این 
درصد کارها در شهرستان ها توسط دستگاه ها 
و کارکنان آن قابل انجام است که دولت نیز بیش 
از 100 اختیار را مصوب کرده تا به استان ها 

واگذار شود.
نکردن  پیشرفت  مشکالت  از  یکی  کشور  وزیر 
برنامه ها و نبود توازن و تعادل در کشور را نظام 
اداری عنوان و تصریح کرد: باید مشکالت نظام 
اداری برطرف شود و همگان پاسخگوی مردم 
باشند. وقتی در راس ادارات مدیران خالق، قوی 
و توانمند قرار بگیرند نظام اداری خوب می شود.

رحمانی فضلی همچنین به واگذاری سه استان 
کشور به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی به وزارت 
کشور اشاره کرد و افزود: این کار موفقیت هایی به 
دنبال داشته است که رییس جمهوری نیز دستور 
داد هر استان یک وزیر ُمعین داشته باشد و این 
وزیر مسائل و مشکالت این استان را به صورت 

مستمر پیگیری و دنبال کند.
وی در ادامه به طرح های و پروژه های نیمه تمام 
اشاره کرد و یادآور شد: باید طرح ها و پروژه های 

نیمه تمام را به هر کس که صالحیت الزم را 
داشته باشد واگذار کنیم.

پیرو دستور رهبر  تاکید کرد دولت  وزیر کشور 
معظم انقالب تصمیم گرفت واحدهای نیمه فعال را 
فعال کند که در این زمینه هفت هزار و 500 واحد 
نیمه فعال شناسایی و بانک های کشور نیز 16 هزار 

میلیارد تومان برای اینکار در نظر گرفته اند.
رحمانی فضلی با بیان این که بانک ها خوب در 
حوزه اقتصاد مقاومتی وارد شدند، اظهار داشت: 
هر میزان اشتغال کوچک و متوسط راه بیافتد ما 
از آن حمایت می کنیم و تسهیالت و منابع در 

اختیارشان قرار می دهیم.
وزیر به شرایط کشور قبل از انتخابات سال 92 
و تهدیدهایی که علیه ایران وجود داشت اشاره 
کرد و گفت: با هدایت رهبر معظم انقالب، رییس 
جمهوری و استقامت مردم توانستیم شری را دفع 
کنیم که اگر ضعیف و منفعل شویم این شر بر 
می گردد چون هنوز شرور وجود دارد و نباید از 

دشمن غافل باشیم.
رحمانی فضلی خطاب به نمایندگان مردم استان 
گلستان در مجلس اظهارداشت: نمایندگان می 
توانند در استان و شهرستان با فرماندار و استاندار 
هماهنگ باشند و باید در کنار مردم کار آنان را 
از مشارکت و سرمایه گذاری  پیگیری کنند و 

مردم نیز حمایت کنند.
وی همچنین نقش علما و روحانیون در اقتصاد 
مقاومتی را خطیر دانست و گفت: علما بیشترین 
نقش را می توانند در بسیج مردم داشته باشند. 
وقتی رهبر معظم انقالب، انقالب اسالمی و اسالم 
را به اقتصاد مقاومتی گره می زنند یعنی این 
موجب تقویت اسالم و انقالب است و علما باید در 
گفتمان سازی، جریان سازی فرهنگی و مشارکت 

مردم ایفای نقش کنند.
رحمانی فضلی با بیان این که در زمان تحریم ها 
پاشنه آشیل ما اقتصاد بود، گفت: باید دست به 
دست هم دهیم و مشکالت اقتصادی را حل کنیم.

وزیر کشور: زمینه مشارکت مردم در عرصه اقتصاد فراهم شود

اخیر  رویارویی   از  سفید  کاخ  سخنگوی 
با  اسالمی  جمهوری  تندروی  قایق های 
کشتی های جنگی آمریکایی در خلیج فارس 
نگرانی  موجب  را  آن  و  کرد  تعجب  اظهار 

دانست.
در  سفید  کاخ  سخنگوی  ارنست  جاش 
سوالی  به  پاسخ  در  خود  خبری  نشست 
ایرانی  تندروی  قایق های  عملیات  درباره 
قایق های  اقدام  گفت:  فارس  خلیج  در 
نزدیک شدن  برای  جاری  هفته  در  ایرانی 
و  )فارس(  خلیج  در  آمریکا  به کشتی های 
تنگه هرمز که در حال عملیات در آب های 
است.  نگرانی  موجب  هستند،  بین المللی 
وزارت دفاع ارزیابی های خود را انجام داده 
این  یافته است که  نتیجه دست  این  به  و 

اقدامات نا امن و غیرحرفه ای است.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی کاخ سفید، 
جاش ارنست در ادامه با بیان این که انگیزه ها 
و اهداف ایران از این اقدامات در خلیج فارس 
مشخص نیست، افزود: این گونه عملیات از 
سوی ایران غیرقابل  قبول است و در گذرگاه 
اموری  می تواند  هرمز  تنگه  مانند  حساسی 

غیرقابل محاسبه پیش بیاورد.
وی با ادعای این که نیروهای آمریکایی طبق 
موازین بین المللی و حرفه ای عمل می کنند، 
گفت که مهارت و تخصص نیروهای مان بود 

که مانع از وقوع اتفاقی وخیم تر شد.
مقامات آمریکایی مدعی اند که در روزهای 
ایرانی به  بار قایق های تندرو  گذشته، چند 
خلیج  در  کویتی  ناو  یک  و  آمریکا  ناوگان 
ناوچه  یک  سپس  شده اند.  نزدیک  فارس 
قایق های  شدن  نزدیک  از  پس  آمریکایی 

ایرانی سه تیر هشدار شلیک کرده است.

بیل اربن، سخنگوی نیروی دریایی آمریکا به 
خبرگزاری فرانسه گفت که قایق های ایرانی 
ناوچه های  از  یکی  متری  از 200  کمتر  به 
شد  ناچار  اسکوال  ناو  و  رسیدند  آمریکایی 
اخطار  تیر  پنجاه، سه  کالیبر  با یک سالح 
شلیک کند و پس از آن بود که قایق ایرانی 

از محل دور شد.
به گزارش ایسنا، سردار حسین دهقان وزیر 
حرکت  علت  توضیح  در  کشورمان  دفاع 
قایق های تندروی ایران به سمت ناوشکن 
آمریکایی گفت: تامین امنیت ما در ایران 
دریایی  واحدهای  عهده  بر  خلیج فارس  و 
ایران است، بنابراین موظف هستند بر تردد 
منطقه  در  بیگانه  شناورهای  اقدامات  و 
نظارت داشته باشند. این شناورها همواره 
آب های سرزمینی  و گشت  در حال رصد 
ایران هستند. اقدامی که برای این شناورها 
طبیعی، واقعی و مستمر است. اگر ناوگان 
آمریکایی وارد حوزه آبی ایران شود قطعا 
اخطار خواهد گرفت. به آن توجه خواهیم 
داد و اگر جنبه ای از تجاوز به آب های ما 

تلقی شود با آنها مقابله خواهیم کرد.

مسـتضعفین  بسـیج  فرمانـده  جانشـین 
گفـت: موشـک های مـا مرزهـای امنیتـی 
کشـور را فراتـر بـرده و امـروزه دشـمنان 
ملـت، هـزاران کیلومتـر دورتـر زمین گیـر 

شـده اند.
فرمانـده  جانشـین  فضلـی  علـی  سـردار 
بسـیج مسـتضعفین، طی سـخنانی با بیان  
این کـه آمادگی دفاعی جمهوری اسـالمی 
در عالی ترین سـطح در 37 سـال گذشـته 
اسـت، گفـت: امروز بـه پشـتوانه طرح های 
خالقانـه متخصصـان جـوان موشـکی این 
مـرز و بـوم و در سـایه توجهـات حضـرت 
خردمندانـه  رهبـری  و  )عـج(  ولی عصـر 
مقـام معظـم رهبـری، تـوان بازدارندگـی 
جمهـوری اسـالمی در سـطحی اسـت که 
تهدیـدات دشـمن را نـه  فقـط در مرحلـه 
اجـرا، بلکـه در سـطح پیشـگیرانه خنثـی 

می کنـد.
وی افزود: سـطح تقابل جمهوری اسـالمی 
بـا غـرب دیگـر محصـور در یک میلیـون و 
648 کیلومتـر مربع از خاک ایران نیسـت؛ 
امنیتـی  مرزهـای  مـا  موشـک های  بلکـه 
کشـور را فراتـر بـرده و امـروزه دشـمنان 
ملـت، هـزاران کیلومتـر دورتـر، در یمـن 
سـایه  زیـر  و  شـده  زمین گیـر  لبنـان  و 
»زلزال «هـا و »شـهاب «ها، برای شکسـتن 
مذبوحانـه  اسـالمی  نظـام  دفاعـی  سـد 

می کنـد. تـالش 
جانشـین فرمانـده بسـیج مسـتضعفین در 
ادامـه بـه بیان خاطـره ای از فرمانده سـپاه 
پاسـداران پرداخـت و گفـت: مدتـی پیش 
از سـردار جعفـری پرسـیده شـده بـود که 
اگـر یـک جنگنـده اسـرائیلی وارد ایـران 

حسـاس  مراکـز  بمبـاران  قصـد  و  شـود 
کشـور را داشـته باشـد، واکنـش ایران چه 
خواهـد بـود؟ کـه ایشـان نیـز پاسـخ داده 
بودنـد کـه در بازگشـت آن جنگنده، دیگر 
اسـرائیلی روی نقشـه باقـی نخواهـد بـود 
کـه خلبان در فرودگاهـی از آن، هواپیمای 

بنشـاند. را  خود 
وی ادامـه داد: بایـد بگویـم کـه سـخنان 
متواضعانـه  بسـیار  جعفـری،  سـردار 
بـود؛ چـرا کـه پـس از 37 سـال، امـروز 
اسـت  شـرایطی  در  اسـالمی  جمهـوری 
کـه عالوه بـر سـرزمین های اشـغالی رژیم 
پایـگاه   1200 صهیونیسـتی،  منحـوس 
نظامـی آمریـکا در اطـراف  و اکناف کشـور 
را به صـورت لحظـه ای توسـط پهپادهـای 
ایرانـی رصـد و کنتـرل می کنـد و چنانچه 
بـه  ورود  به قصـد  جنگنـده ای  موتـور 
مرزهـای هوایـی کشـورمان روشـن شـود، 
بـا پاسـخ حافظـان امنیـت ملـی مواجـه 

خواهـد شـد.
فضلـی در پایـان تأکیـد کـرد: حتـی اگـر 
بدخواهـان ملـت در مخیله خـود، به نقض 
حریـم مرزهـای دریایـی، هوایـی و زمینی 
جمهـوری اسـالمی فکـر کننـد، در آتـش 
ملـی  دفـاع  عرصـه  جان برکفـان  خشـم 
خواهنـد سـوخت و موضـوع صحبـت مـا 
نیـز فراتـر از انهـدام رژیـم صهیونیسـتی 
مـا  اسـت؛  آنـان  هوایـی  حملـه  از  پـس 
پیشـگیرانه  اقدامـات  دربـاره  هم اکنـون 
از  پیـش  صهیونیسـتی  رژیـم  انهـدام  و 
و  می گوییـم  سـخن  هوایی شـان  حملـه 
بـرای تحقـق ایـن هـدف، برنامه ریزی های 

کرده ایـم. مفصلـی 

سردار فضلی: موشک های ما مرزهای امنیتی 
کشور را فراتر برده است

کاخ سفید: عملیات قایق های تندروی ایرانی 
غیرقابل  قبول است
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شهریورسال گذشته بود که وزیر اطالعات از برنامه 
داعش برای بمب گذاری در پنج کشور منطقه خبر 
داد. در این میان ایران تنها کشور منطقه بود که 
توانست قبل از ورود، عامالن بمب گذاری به کشور 
سال  یک  حاال  کند.  دستگیر  و  شناسایی  را  آنها 
بار وزیر از کشته شدن  از آن روز می گذرد و این 
نفر  سه  دستگیری  و  داعش  موصل  تیپ  فرمانده 
دیگر خبر می دهد، جزیره ثبات خاورمیانه همچنان 

باثبات است.
اخبار  با  روزها  این  داعش  نام  ایسنا،  گزارش  به 
خبری  که  نیست  روزی  تقریبا  است.  خورده  گره 
از اقدامات تروریستی این گروه مخابره نشود. آن ها 
در همه جا هستند. از سوریه و عراق و افغانستان 
آسیا.  شرق  تا  دنیا  ینگه  از  اروپا.  قلب  تا  گرفته 
حمالت انتحاری و بمبگذاری های جهان امروز، یا 
با برنامه ریزی گروه ابوبکر البغدادی شکل می گیرد 
انجام  را  یا عامالنی که خودسرانه چنین کارهایی 

می دهند و پیش از آن با داعش بیعت کرده اند.
اساس  که  باورند  این  بر  تحلیلگران  از  بسیاری 
زدن  ضربه  برای  تکفیری  گروه  این  شکل گیری 
دولت  تنها  یعنی  بوده  ایران  اسالمی  به جمهوری 
و  کافر  می خوانندش  سلفی ها  که  جهان  شیعی 
را  بهشت  به  ورود  حکم  برایشان  شیعیان  کشتن 
و  شرق  کنیم  نگاه  که  خاورمیانه  نقشه  به  دارد. 
غرب این کشور شیعی پر است از تکفیری هایی که 
قطعا در جستجوی راه نفوذ به داخل مرزهای آن 
هستند، اما نتیجه ای که تاکنون گرفته اند چیست؟ 
بر اساس اطالعاتی که وزارت اطالعات منتشر کرده 

تقریبا هیچ.
جمهوری  گسترده  مرزهای  وقتی  میان  این  در 
می شود  نفوذ  غیرقابل  تروریست ها  برای  اسالمی 
راه دیگرشان جذب برخی عناصری است که تحت 
می شوند  حاضر  تکفیری ها  وسیع  تبلیغات  تاثیر 
برایشان مزدوری کنند. شاید به همین دلیل است 
صورت  به  چندگاهی  از  هر  اطالعات  وزارت  که 
تا  می کند  منتشر  آن ها  از  را  اخباری  قطره چکانی 
را فراموش  بیخ گوششان است  مردم خطری  که 
نکنند و از طرفی زحمات سربازان گمنام امام زمان 

)عج( اندکی دیده شود.
در خرداد 95 بود که وزارت اطالعات در اطالعیه ای 
تروریست های  شیطانی  اقدام  خنثی سازی  از 

تکفیری در تهران خبر داد:                          
با  که  می رساند  ایران  شریف  ملت  استحضار  »به 
ادعیه مردم روزه دار و با عنایات خداوندی، یکی از 
بزرگترین توطئه های تروریستی گروه های تکفیری 
خدیجه  حضرت  به  منتسب  روزهای  در  وهابی، 

کبری )س( کشف و خنثی شد.
ضداسالمی  گروهک  جنایتکارانه  طرح  در 
بمب گذاری هایی  سلسله  تکفیری،  تروریستی 
مشخصا  و  کشور  عمق  در  متعددی  نقاط  در 
شده  دیده  تدارک  پیش رو  مناسبت های  برای 
سربازان  فداکاری های  و  توسل  و  توکل  با  که  بود 
چنداستان  و  تهران  در  )عج(  زمان  امام  گمنام 
تکفیری  تروریست های  دیگر،اقدامات شیطانی 
و  شدند  بازداشت  تروریست ها  شد،  خنثی سازی 
بمب های آماده انفجار و مقادیر انبوهی مواد اولیه 

انفجاری کشف و ضبط گردید.
با توجه به ادامه داشتن تحقیقات میدانی در داخل 
و خارج از کشور و استمرار بازجویی از تروریست ها، 
شرایط  شدن  فراهم  محض  به  تکمیلی  اطالعات 
خواهد  ایران  شریف  ملت  استحضار  به  حفاظتی، 

رسید.
سربازان گمنام امام زمان )عج( برای ادامه مسیر، 
شدیدا نیازمند ادعیه مردم روزه دار، به ویژه در لیالی 

قدر هستند«.
گروه های  دقیق  ماهیت  هنوز  اطالعیه  این  در 
تروریستی تکفیری به صورت روشن بیان نشده بود 
اما حاال دیگر همه گروه تروریستی توحید و جهاد 
شکل  کشور  غرب  در  که  گروهی  می شناسند.  را 
گرفته و قصد انجام عملیات های گسترده سراسری 

را دارد.
وزارت  مرداد  در 13  اساس  بر همین 
اطالعات طی اطالعیه ای خالصه ای از 
تکفیری  تروریستی  گروهک  اقدامات 
را  جهاد  و  توحید  به  موسوم  سنندج 

منتشر کرد:
سوی  از  که  اولیه ای  ضربات  پی  »در 
وارد  گروهک  به  اطالعاتی  تشکیالت 
در  نظامی  عملیات  انجام  توان  شد، 
و  گردید  سلب  گروه  از  وسیع  سطح 
اقدامات  جدید  عناصر  جذب  با  گروه 
تروریستی و ایذایی را دستور کار قرار 
ذیل  شرح  به  آن  موارد  اهم  که  داد 

است:
1- توزیع شکالت مسموم بین پرسنل 
نیروی انتظامی، نظامی و قضایی شهر 

سنندج ) خرداد ماه 88(
فروشی  طال  از  مسلحانه  سرقت   -2
ربایش   ،88 تیر   17( قروه  شهرستان 

و قتل طال فروش(
پلیس  ایستگاه  به  3- حمله مسلحانه 

کالنتری 12 سنندج ) 22 تیر 88، مجروح شدن 
3 پلیس(

بنام  سنندج  دادگستری  دادیار  مسلحانه  ترور   -4
مجروح شدن   ،  88 ) 18 شهریور  کامیان  مهدی 

ایشان(
5- ترور مسلحانه و شهادت ماموستا برهان عالی از 

روحانیون اهل سنت )21 شهریور 88(
6- ترور مسلحانه و زخمی کردن قاضی دادگستری 

به نام حسن داوطلب )25 شهریور 88(
7- ترور مسلحانه و شهادت ماموستا شیخ االسالم 

) 26 شهریور 88(
8- درگیری مسلحانه در محله شریف آباد با پرسنل 
وزارت اطالعات ) 5 مهر 88، به شهادت رساندن 
پاسدار  1نفر  اطالعات،  وزارت  پرسنل  از  نفر   1
پرسنل  از  دیگر  یکی  کردن  مجروح  و  بازنشسته 
به  ها  تروریست  از  3تن  درگیری  این  در  وزارت. 

هالکت رسیدند(
 6 مبلغ  و   405 خودروی  مسلحانه  سرقت   -9

میلیون تومان از شهروند سنندجی )13 مهر 88(
10- درگیری مسلحانه با نیروهای گشت انتظامی 

سنندج )28 آبان 88(
دستگاه   4 زورگیری  و  مسلحانه  سرقت   -11
خودروی اتومبیل در همدان، زنجان و شمال کشور 
)سال های 88 و 89 که منجر به قتل یک راننده 

شد(
12- سرقت مسلحانه 4/5 کیلو طال از طالفروشی 
در همدان ) 6 بهمن 88 و مجروح کردن یک نفر(

همدان  در  مسلحانه  سرقت  ناموفق  اقدام   -13
)06بهمن 88(

از  طال  کیلو   4/5 حدود  مسلحانه  سرقت   -14
طالفروشی در زنجان )24 بهمن 88 که منجر به 
قتل شهروند عادی و مجروح شدن 2 تن از پرسنل 

نیروی انتظامی شد(
با  سنندج  نزدیکی  در  مسلحانه  درگیری   -15
به  منجر  که   89 تیر   5( اطالعات  وزارت  پرسنل 

هالکت یکی از تروریست ها شد(
16- درگیری مسلحانه در شهر همدان که منجر 
به شهادت یکی از پرسنل وزارت اطالعات شد )22 

خرداد 89(
در  رانندگی  و  راهنمائی  کیوسک  به  حمله   -17
میدان آزادی سنندج که منجر به شهادت 4 پرسنل 
نیروی انتظامی، 1 نفر مردم عادی و مجروح شدن 

11 نفر دیگر شد )15 مهر 89(

18- درگیری با نیروهای وزارات اطالعات که منجر 
به کشته شدن 2 نفر تروریست شد )27 آبان92(

بانان  محیط  از  نفر   4 رساندن  شهادت  به   -19
محیط زیست استان کردستان )13 اسفند 89(

20- درگیری با نیروهای سپاه پاسداران در نزدیکی 
سنندج )18 اسفند 89(

 16 و   15 کالنتری  به  جداگانه  حمله  دو   -21
سنندج که منجر به شهادت 1 نفر و زخمی شدن 
 4( شد  انتظامی  نیروی  پرسنل  از  دیگر  نفر   2

فروردین 90(
غفور  محله  انتظامی  نیروی  گشت  به  حمله   -22

سنندج )8 فروردین 90(
در  پاسداران  سپاه  نیروهای  با  درگیری   -23

روستای تجره سنندج )15 فروردین 90(
24- درگیری با نیروهای عملیات وزارت اطالعات 
 1( شد  تروریست  نفر   4 هالکت  به  منجر  که 

اردیبهشت 90(
اقدامات آن ها در نهایت منجر به شهادت 20 نفر 
میان  در  که  گردید  دیگر  تن   40 مجروحیت  و 
محمد شیخ  مانند شهید  آنها چهره های شاخصی 
االسالم نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان 
متنفذ  روحانیون  از  عالی  برهان  شهید  و  رهبری 

اهل سنت قابل مالحظه است.
تاریخ 1  با تالش های صورت گرفته در  نهایت  در 
در  گروه  تیمی  خانه  آخرین   1390 اردیبهشت 
و  گرفت  قرار  ضربه  زیر  سنندج  حسن آباد  محله 

عوامل آن دستگیر شدند.
هواداران  و  عناصر  از  نفر   102 تعداد  همچنین 
جهاد  و  توحید  تکفیری  تروریستی  گروهک 
و  عملیاتی  و  اطالعاتی  پیگرد  مورد  و  شناسایی 
در  تعدادی  افراد  این  از  که  گرفتند  قرار  قضایی 
امنیتی  و  انتظامی  نیروهای  با  مسلحانه  درگیری 
برخی  که  دستگیر  تعدادی  و  رسیدند  هالکت  به 
به حبس  نیز  تعدادی  و  اعدام  به  آن ها محکوم  از 

محکوم شدند«.
در  اطالعات  وزارت  که  بود  اخیر  های  هفته 
اطالعیه ای از دستگیری و هالکت اعضای گروهی 
به نام »ابوبکر« در غرب کشور خبر داد. »به دنبال 
غرب  منطقه  در  تکفیری  سلفیت  عقاید  گسترش 
کشور، تعدادی از فریب خوردگان در زمستان سال 
1387 فعالیت تروریستی خود را معطوف به ایران 
گروهی  تشکیل  به  اقدام  دلیل  همین  به  نمودند، 
ابوبکر«  تروریستی که در بین مردم به نام »گروه 
معروف گردیده بود و در اولین اقدام خود صبح گاه 

مورخ 4 اردیبهشت 88 با استعداد 27 نفر نیرو در 
قالب دو گروه مجزا به ستاد فرماندهی و یگان ویژه 
نیروی انتظامی حمله می کنند که منجر به شهادت 
و زخمی شدن تعدادی از پرسنل نیروی انتظامی 

می شود«.
وقتی نام غرب کشور و شهرهای کردنشین به میان 
به  را  تروریستی  اقدامات  بیشتر  خیلی ها  می آید 
»پژاک« نسبت می دهند اما این بار وزارت اطالعات 
در اطالعیه خود به صراحت از داعش سخن گفت: 
جریانات  به سمت  اتهامات  پیکان  نوک  ابتدا  »در 
اساس  بر  لیکن  رفت.  نشانه  پژاک  از جمله  قومی 
پیگیری های  و  مردمی  آوری شده  اطالعات جمع 
به عمل آمده مشخص شد که این اقدامات از سوی 
به  است،  شده  اقدام  و  طراحی  تکفیری  جریانات 
 – از تفکر تکفیری  به تأسی  این گروه  طوری که 
وهابی به بسته تر کردن دایره مسلمانی اقدام و به 
تکفیر شهروندان کردستان پرداخته به طوری که 
در اقدامات عملیاتی خود برخی از علما و ماموستاها 
و همشهریان را به شهادت رسانیدند و متعاقب آن 
برای اعالم موجودیت بدون لحاظ اصول و تاکیدات 
ناامنی  ایجاد  ایجاد رعب، وحشت،  به  اقدام  اسالم 
را  گروه  نام  و  نمودند  تروریستی  اقدامات  حتی  و 

»توحید و جهاد« نامیدند.
تکفیری  گروهک  تفکرات  و  اقدامات  بررسی  با 
توحید و جهاد مشابهت های فراوانی بین این گروه 
شدن  روشن تر  برای  که  یافت  می توان  داعش  و 
موضوع به برخی از آن ها اشاره می شود: 1- بسته تر 
کردن دایره مسلمانی و تکفیر دیگران بنا بر اجتهاد 
شرعی  و  فقهی  سواد  بودن  پایین   -2 شخصی، 
نفرات اصلی گروه و اجتهاد مبانی فقهی بر اساس 
فهم پایین آن ها، 3- تاثیرپذیری از تفکر تکفیری 
تکفیر علمای  و  فقه شافعی  مبانی  نفی  و  وهابیت 
شاخص اهل سنت، 4- ماجراجویی، 5- افراط در 
عقیده، 6- یکجانبه نگری کور و عدم قبول یا تحمل 

نظر و عقیده دیگران، 7- خشونت در رفتار«
این اقدامات و مقابله با آن در اردیبهشت به نتیجه 
تکمیل  در  اخباری  هم  مرداد  در  اما  بود  رسیده 
اقدامات صورت گرفته وزارت اطالعات منتشر شد 
هسته های  از  یکی  که  کرد  اعالم  اطالعات  وزیر  و 
سرکردگی  به  داعش  تروریستی  گروهک  وارداتی 
کشور  غرب  در  گروه  این  منطقه ای  امرای  از  یکی 
شناسایی شد و مورد ضربه قرار گرفت که در این 
هالکت  به  گروهک  اعضای  از  نفر  چهار  عملیات 

رسیدند.

با  گفت:  همچنین  علوی  محمود  سید 
ولیعصر  حضرت  عنایات  و  الهی  الطاف 
کرامت  مبارک  دهه  میمنت  به  و  )عج( 
و به برکت میالد امام علی بن موسی الرضا 
)ع(، طی یک عملیات اطالعاتی پیچیده، 
گروهک  وارداتی  هسته های  از  یکی 
یکی  سرکردگی  به  داعش  تروریستی 
غرب  در  گروه  این  ای،  منطقه  امرای  از 
کشور شناسایی و قبل از هر گونه اقدامی 
زمان  امام  گمنام  سربازان  هوشیاری  با 
و  انتظامی  نیروهای  هماهنگی  و  )عج( 

امنیتی متالشی شد.
شد:  یادآور  خبرنگاران  جمع  در  وی 
مراکز  در  تروریستی  عملیات های  انجام 
عمقی  شهرهای  مذهبی  و  جمعیتی 
گروه  این  تروریستی  اهداف  از  کشور 
تروریستی  مسلح  تیم  این  است.  بوده 
صدد  در  گسترده  برنامه ریزی  یک  در 
حساس  نقاط  در  عملیات  چندین  انجام 
کشور به صورت همزمان و ترکیبی بوده 
است. در این عملیات چهار تن از عناصر 
آن ها  از  تعدادی  و  رسیدند  هالکت  به  تروریست 
انفجاری،  نیز دستگیر و مقادیر قابل توجهی مواد 
نیز  و  عملیات  برای  انتحاری  کمربند  و  تجهیزات 
تعدادی سالح و نارنجک به همراه امکانات ارتباطی 

کشف و ضبط شد.
سنندج  اطالعات  کل  مدیر  زمینه  این  همین  در 
گفت: با همکاری و مشارکت خود مردم تعدادی از 
گروه های تکفیری و تروریستی وابسته به داعش 
در استان کردستان شناسایی و منهدم شدند. امروز 
ما در شرایطی قرار داریم که تمامی سرویس های 
تالش  منطقه  در  غربی  کشورهای  جاسوسی 
می کنند که در داخل کشور ناامنی ایجاد کنند و 
با همکاری سایر  اطالعات  وزارت  راستا  در همین 
نهادهای متولی و همچنین همراهی مردم تمامی 

توطئه ها را خنثی کرده است.
استان  خاص،  و  ویژه  دالیل  به  داد:  ادامه  وی 
برای  اصلی  کانون های  از  یکی  همواره  کردستان 
بررسی  و  رود  می  شمار  به  انقالب  ضد  توطئه 
اقدامات صورت گرفته از سوی اداره کل اطالعات 
کردستان نشان می دهد که تمامی برنامه ریزی های 
شوم  اهداف  این  به  رسیدن  برای  گرفته  صورت 
خنثی شده است. اعزام تیم تروریستی و وابسته به 
تکفیری ها و انهدام آن ها نشان می دهد که دشمن 
کردستان  در  ناامنی  ایجاد  برای  فرصتی  هر  از 
استفاده می کند و ما باید همچنان هوشیار و آگاه 

در صحنه حضور داشته باشیم.
کرد:  بیان  ادامه  در  سنندج  اطالعات  کل  مدیر 
به  اقبالی  گونه  هیچ  کردستان  مردم  خوشبختانه 
جریان های تکفیری نداشته و این گروه ها کمترین 
این  داشتند.  کردستان  استان  در  را  جذب  میزان 
به  تکفیری  گروه های  که  می دهد  نشان  وضعیت 
ویژه داعش نتوانستند اهداف خود را در کردستان 
به  این بخش،  به دلیل شکست در  و  دنبال کنند 
که  بود  مختلف  تیم های  و  گروه ها  اعزام  دنبال 
تمامی این تیم ها در زمان ورود به استان کردستان 

شناسایی و منهدم شدند.
به  عناصر  از  یکی  کشور  وزیر  معاون  همچنین 
هالکت رسیده در درگیری کرمانشاه را از افراد رده 
باالی جریان تکفیری در کشور عراق معرفی کرد. 
حسین ذوالفقاری با بیان اینکه اشراف اطالعاتی و 
کنترل های چند الیه  اطالعاتی، انتظامی و امنیتی 
گروه های  تالش های  تا  شد  موجب  کشور  در 
افزود:  بماند  ناکام  ناامنی  ایجاد  برای  تکفیری 

تیم  عملیات  به خنثی سازی  نمونه می توان  برای 
از  یکی  در  داشتند  تصمیم  اخیرا  که  خرابکاری 
ضد  اقدامات  مرکزی  مناطق  و  غربی  استان های 

امنیتی داشته باشند اشاره کرد.
و  انتظامی  اطالعاتی،  نیروی  کرد:  اضافه  وی 
نظامی در دو نقطه از استان کرمانشاه با این گروه 
تروریستی و تکفیری درگیر شدند و 4 نفر از آن ها 
دستگیر  نیز  دیگر  نفر   6 و  رساندند  به هالکت  را 
شدند. یکی از عناصر به هالکت رسیده در درگیری 
صورت گرفته از افراد از قبل شناسایی شده و رده 

باالی جریان تکفیری در کشور عراق بود.
در 30 مرداد 95هم وزارت اطالعات در اطالعیه ای 
)عج(  زمان  امام  گمنام  سربازان  مشترک  اقدام  از 
و  شناسایی  در  سپاه  نجف  قرارگاه  نیروهای  و 

دستگیری عناصر متواری داعش خبر داد:
بقیه ا... العظم  حضرت  عنایت  و  الهی  توفیق  »به 
تکفیری  تروریستی  تیم  به  ضربه  متعاقب  )عج(، 
با   ،95 مرداد   26 و   25 تاریخ  در  کشور  غرب  در 
پیگیری های اطالعاتی به عمل آمده، سایر عناصر 
مرداد   28 تاریخ  در  و  شناسایی  گروه  متواری 

دستگیر شدند.
امام  گمنام  سربازان  مشترک  اقدام  در  همچنین 
نجف  قرارگاه  بر کف  نیروهای جان  و  )عج(  زمان 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، سایر مخفیگاه ها و 
دپوی گروه شناسایی و مقادیر قابل توجهی کیت 
کالشنیکف،  سالح  الکترونیکی،  ریموت های  و 
نارنجک، کمربند و جلیقه  آمریکایی،    M6 سالح
بمب  ساخت  لوازم  و  الکتریکی  چاشنی  انفجاری، 
در  تروریستی  اقدامات  برای  که  مرتبط  وسایل  و 
داخل کشور مخفی شده بود کشف و ضبط گردید«.

هفته  مناسبت  به  اطالعات  وزیر  زمینه  همین  در 
اقدامات  به  اشاره  با  و  کرد  ارائه  گزارش  دولت 
انجام شده توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( 
با  برخورد  و  سپاه  اطالعاتی  نیروهای  همچنین  و 
گفت:  کشور  غرب  در  تروریستی  گروهک های 
کشور  غرب  در  منافقین  تیم  اخیر  روزهای  طی 
و  اطالعات  وزارت  همکاری  و  اطالعاتی  اشراف  با 
سپاه و همچنین تیمی در شرق کشور که در حال 
تعدادی  برای  ناامنی  ایجاد  دنبال  به  و  تونل  حفر 
همکاری  با  بوده اند  کشور  شرقی  پاسگاه های  از 
اطالعاتی وزارت اطالعات و نیروی انتظامی با آن ها 

برخورد شد.
علیه  انجام شده  عملیات  به  اشاره  با  علوی 
گروهک های تروریستی در غرب کشور خاطرنشان 
داعش  موصل  تیپ  فرمانده  عملیات  این  در  کرد: 
با  شدند،  دستگیر  آن ها  از  دیگر  نفر  سه  و  کشته 
همکاری یگان ویژه ناجا و همچنین تک تیراندازان 
پاسداران،  سپاه  همکاری های  و  ویژه  نیروی  ماهر 

شناسایی و دستگیر شدند.
نیروهای  و  مردم  پیوند  کرد:  تاکید  اطالعات  وزیر 
نظامی و انتظامی با وزارت اطالعات باعث شده که 

مجالی برای تروریست ها باقی نماند.
علوی همچنین در اواخر هفته ای که گذشت اعالم 
کرد که در چند عملیات تیم ابوعایشه کردی یکی 
از سرکرده های تروریستی به هالکت رسید و همه 
امکاناتشان ضبط شد.به گفته وزیر اطالعات ما هر 
تا  و  شده  بیشتر  ها  توطئه  رویم  می  تر  جلو  چه 
جایی رسیدیم که از اینکه  در طول ماه یک تیم 
تیم  به کشف  ، حاال  تروریستی کشف می کردیم 

های تروریستی در طول یک هفته رسیده ایم .
شبانه روزی  تالش های  از  بخشی  تنها  اقدامات  این 
کشور  امنیت  حفظ  در  اطالعات  وزارت  ماموران 
دامنه  روز  هر  که  است  تروریست هایی  مقابل  در 
حضور  همچنان  اما  می شود،  گسترده تر  فعالیتشان 
اسالمی  جمهوری  جغرافیایی  مرزهای  در  گسترده 
ایران برایشان یک رویاست. رویایی که سربازان گمنام 
امام زمان )عج( آن را برایشان به کابوس بدل می کنند. 
اقداماتی  در  و  خود  هوشیاری  با  امنیتی  نیروهای 
متناوب و گسترده، خواب داعش را برای ایران با مرگ 
تدریجی روبرو کرده اند. اینجا ایران است؛ جزیره ثبات 

خاورمیانه ی بی ثبات.

وقتی اطالعات خواب داعش را به کابوس بدل کرد: 

مرگ تدریجی یک رویا  

بارکد 37823574 
آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و  ثبت 273926  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  نصر  منطقه  عمران   
10103012427 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/10/1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا گودرزی به ک م 4130760068 با پرداخت مبلغی به 
صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به 90000000ریال افزایش داد و حامد 
گودرزی به ک م 4133068149 با پرداخت 90000000ریال بصندوق شرکت در ردیف 
شرکا قرار گرفت و سرمایه شرکت از 160000000ریال به 260000000ریال افزایش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اسامی شرکا: رضا گودرزی به ک م 
4130760068 دارای 90000000ریال و حامد گودرزی به ک م 4133068149  دارای 
90000000ریال و توکل گودرزی به ک م 4132710688 دارای78400000ریال و 
امیر بوجارزاده به ک م 4132265587 دارای1600000ریال برای مدت نامحدود انتخاب 
گردیدند. تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت 4 نفر میباشد. با ثبت این مستند تصمیمات 
تعیین سمت مدیران و تعیین وضعیت حق امضاء و اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات 
پیش بینی نشده سامانه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
370261/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 37852585 
آگهی تغییرات شرکت

 سو پاک دستهای سفید با مسئولیت محدود به شماره ثبت 437854 و شناسه 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14003440377 ملی 
1395/3/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت بشرح ذیل : تولید 
توزیع بسته بندی فراورده های گیاهی و سنتی و گیاهان داروئی در صورت لزوم 
اساسنامه  مواد  این مستند تصمیمات اصالح  ثبت  با  اخذ مجوزهای الزم  از  پس 
سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  سامانه  نشده  بینی  پیش  تصمیمات  در 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.
370263/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد37851373 
آگهی تاسیس شرکت 

با مسئولیت محدود سفرهای دل انگیز ایرانیان در تاریخ 1395/03/23 به شماره 
تکمیل  دفاتر  ذیل  امضاء  و  ثبت  ملی14005914082  شناسه  به  ثبت493300 
موضوع   گردد.  می  آگهی  عموم  اطالع  زیرجهت  بشرح  آن  خالصه  که  گردیده 
انجام مسافرتهای گروهی داخلی  شرکت: فعالیت در زمینه اخذ روادید تنظیم و 
و خارجی ذخیره مکان و هرگونه خدمات گردشگری با رعایت قوانین و مقررات 
و  شرکا  سهام  درخصوص  تغییر  هرگونه  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان 
مدیران شرکت و مکان فعالیت و تاسیس شعبه باید با اخذ موافقت سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری صورت پذیرد پس از اخذ مجوزهای الزم مدت شرکت: از 
باالتر  آباد شمالی  نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران جنت  تاریخ ثبت به مدت 
1478774696سرمایه  کدپستی  واحد1  پ1/1  پنجم  بهارستان  نبش  نیایش  از 
شرکت: مبلغ 1000000ریال می باشد.اولین مدیران شرکت:  پروانه پیرنیا نائینی 
و شهال  دارای160000ریال  به ک م 0070803994  مدیره  بسمت عضو هیئت 
و  دارای520000ریال   0681681551 م  ک  به  مدیرعامل  بسمت  نائینی  پیرنیا 
آرزو جعفری کلهرودی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ک م 0012063266 
دارای160000ریال سهم الشرکه و امیررضا جعفری کلهرودی بسمت رئیس هیئت 
مدت  برای  الشرکه  سهم  160000ریال  دارای   0079774881 م  ک  به  مدیره 
نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه چکها و سفته ها و 
بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت 
فعالیت  موضوع  ثبت  اساسنامه  طبق  قانونی:  نماینده  اختیارات  باشد.  می  معتبر 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
370262/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 37883079 
آگهی تغییرات شرکت

شناسه  و   226719 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  جهان  ملل  دروازه   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10102678855 ملی 
به  تهران  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1395/1/07
برج سیمای  پارک ساعی خیابان ساعی2  از  باالتر  ولیعصر  تهران خیابان  نشانی: 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر  کدپستی1511933645  واحد16  ط4  ساعی 
نشانی  تغییر محل)تغییر  تصمیمات  این مستند  ثبت  با  گردید.  اصالح  اساسنامه 
در یک واحد ثبتی( انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
370264/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 37853274 
آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و   121031 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شایان  عزم   
10101645532 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/2/08 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: غالمعلی الیق به ک م 0779401670 بسمت رئیس هیئت مدیره 
و محمد آقامحسنی به ک م 0569849683 بسمت مدیرعامل و حمیدرضا غریب 
نایب رئیس هیئت مدیره کلیه اسناد و مدارک  به ک م 0069719543 بسمت 
اوراق بهاداری با امضاء مشترک دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران و تعیین 
الکترونیک شخصیت  انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق  وضعیت حق امضاء 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
370257/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 37823783 
آگهی تغییرات شرکت

شناسه  و   273926 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  نصر  منطقه  عمران   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10103012427 ملی 
 4130760068 م  به ک  گودرزی  رضا  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1394/10/1
بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حامد گودرزی به ک م 4133068149 
بسمت رئیس هیئت مدیره و توکل گودرزی به ک م 4132710688 بسمت عضو 
هیئت مدیره و امیر بوجارزاده به ک م 4132265587 بسمت عضو هیئت مدیره 
برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ، سفته، بروات و قراردادهای عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. با ثبت این مستند تصمیمات 
تعیین سمت مدیران و تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در 
پایگاه آگهی های سازمان  و در  ثبت  الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم  سوابق 

ثبت قابل دسترس می باشد.
370259/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد37835376 
آگهی تاسیس شرکت

 با مسئولیت محدود کام بر شیرین راد در تاریخ 1395/03/23 به شماره ثبت493304 
به شناسه ملی14005914200 ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه 
آن بشرح زیرجهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع  شرکت: تولید توزیع خرید 
فروش صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیالت بانکی 
از بانکها شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی گشایش ال سی برای 
شرکت نزد بانکها و ترخیص کاال از گمرکات داخلی و خارجی انجام موضوعات در 
صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
فیروزه  کوچه  شیبایی  کوچه  کامرانیه شمالی  خیابان  تهران  اصلی شرکت:  مرکز 
5000000ریال  مبلغ  شرکت:  سرمایه   1936945354 کدپستی  واحد16  پ26 
می باشد. اولین مدیران شرکت:  شیرین فوالدوری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره به ک م0451687531 دارای2500000ریال و کاملیا بیات بسمت رئیس 
هیئت مدیره به ک م 0079333060 دارای2500000ریال سهم الشرکه  برای 
مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه چکها و سفته 
ها و بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
370258/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 37822676 
آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و   452481 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  دلسا  سازه  مهام   
14003973911 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/3/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرید پاک نهال به کم 0042905478 بسمت مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره و منوچهر پاکخو به ک م 0050834479 بسمت رئیس هیئت مدیره 
و محمد یحیی زادکافی به کم 2640042981 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای 
مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ، سفته، بروات و قراردادهای عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران و تعیین 
وضعیت حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
370260/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 1351و رای شماره 388مورخه 95/1/26به تقاضای 
خانم فاطمه ساالری فرزند محمد مراد  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب 
ساختمان به مساحت 129/42متر مربع مجزی شده از پالک 24فرعی 2091 اصلی واقع 
در بخش 1شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای محمد حسین 
والیزاده رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر 
صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی 
می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 
سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2937 تاریخ انتشار 

نوبت اول : 5/23/ 1395  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/7
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 447و رای شماره 1002606مورخه 95/3/10به تقاضای 
آقای / خانم بانو نوری فرزند نورعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
بخش  در  واقع  68/71متر مربع مجزی شده از پالک - فرعی 2209اصلی  باقیمانده  
یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای  محمد حسین 
افتخاری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر 
صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی 
می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2940
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/7

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
 آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 2589/91 و رای شماره 19017 
به  نسبت  حسین  میرزا  فرزند  میر  اله  همت  آقای  تقاضای  94/10/30به  مورخه 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 104/40متر مربع مجزی شده از پالک - 
فرعی 38اصلی واقع در بخش 2 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( آقای / شیر محمد میر دریکوند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2954
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/7

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

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره  رای  5825/91و  کالسه  پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک 
فرزند  چگنی  کوهزادی  نبات  خانم   / آقای  تقاضای  94/12/24به  22560مورخه 
محمد رحیم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 318/49 متر مربع 
مجزی شده از پالک 8فرعی  43اصلی واقع در بخش 2شهرستان خرم آباد خروجی 
از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای سبزعلی مراد علیوند رسیدگی و تائید و انشاء 
گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق 
تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند  تسلیم  آباد  امالک شهرستان خرم  و  اسناد 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4013
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/7

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

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره  رای  2100و  کالسه  پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک 
فرزند خداکرم  پوش  سیاه  هدایت  آقای  تقاضای  1022569مورخه 94/12/24به 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 165/61متر مربع مجزی شده از 
پالک 1فرعی 5اصلی واقع در بخش4 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
اولیه )رسمی( آقای/خانم  اسداله میسمی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 3056
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/7

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

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 661/93و رای شماره 4802مورخه 
به  نسبت  صادق  محمد  فرزند  سنجائی  محمد  علی  آقای  تقاضای  95/4/21به 
پالک  از  شده  مجزی  مربع  141/38متر  مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ 
24فرعی  2091اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت 
مالک اولیه )رسمی( آقای محمد میرزا والیزاده رسیدگی و تائید و انشاء گردیده 
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در 
تا  الصاق  بر آن در روستاها  انتشار و عالوه  االنتشار و محلی آگهی  روزنامه کثیر 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
تقدیم  ارائه گواهی عدم  با  اینصورت متقاضی  باشد در غیر  نهایی می  ارائه حکم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 3054
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/7

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

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره  رای  1742/91و  کالسه  پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک 
حقعلی  فرزند  فر  خشنود  ا...  رحمت  آقای  تقاضای  94/12/22به  22431مورخه 
از  شده  مجزی  مربع  102متر  مساحت  به  ساختمان  یکباب  به ششدانگ  نسبت 
پالک - فرعی 40اصلی واقع در بخش 2 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت 
مالک اولیه )رسمی( آقای منوچهر بهاروند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 3055
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/7

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

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
2736مورخه  شماره  رای  15و  کالسه  پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان 
95/3/11به تقاضای آقای یزدان جودکی فرزند داراب نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت ساختمان به مساحت 63/60 متر مربع مجزی شده از پالک 38 اصلی واقع 
در بخش 2شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای / خانم 
میر شیر محمد میر دریکوند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 
3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 3004
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/7

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

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
رای شماره 2973مورخه  پرونده کالسه 475و  آباد بشرح ذیل:   شهرستان خرم 
به ششدانگ  نسبت  علی  فرزند محمد  آقای حجت جودکی  تقاضای  95/3/17به 
یکباب ساختمان به مساحت 184/22متر مربع مجزی شده از پالک 8 فرعی 43 
اصلی واقع در بخش2  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
آقای /خانم عیدی بهاروند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 
3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2956
تاریخ انتشارنوبت اول : 1395/5/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/7

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

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 770و رای شماره 2935 مورخه 
95/3/27به تقاضای آقای بنان بیرانوند فرزند سلیمان نسبت به ششدانگ یکباب 
واقع در  اصلی  از پالک 40  مربع مجزی شده  به مساحت192/98متر  ساختمان 
بخش  2شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای موسی 
تعیین  قانون  ماده 3  اجرای  در  مراتب  انشاء گردیده  و  تائید  و  صارمی رسیدگی 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2951
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/5/23  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/6/7

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

میزان ناامنی غذایی در ایران 
زیر پنج درصد 

معاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: براساس گزارش فائو در سال 2015 

میزان ناامنی غذایی زیر پنج درصد است.
علیرضا سیاری در نشست خبری که در وزارت 

بهداشت برگزار شد بیان کرد. 
بخش  در  زیادی  دستاوردهای  ایران  افزود:  وی 
تغذیه به ویژه در حوزه کاهش سوء تغذیه، بهبود 
ریزمغذی ها و ناامنی غذایی به دست آورده است. 
سال  در  کشورها  سران  که  این  بیان  با  سیاری 
2000 دور یکدیگر جمع شدند و 15 هدف برای 
کاهش فقر، کاهش مرگ و میر و ارتقای سالمت 
در نظر گرفتند اظهارکرد: در سال 2015 تعهد 
دیگری تحت عنوان توسعه پایدار تا سال 2030 

امضا کردند. 
اولین  افزود:  بهداشت  وزیر  بهداشتی  معاون 
شعارشان تحت عنوان اهداف هزاره سوم کاهش 
فقر بود و جمهوری اسالمی ایران در سال 2014 
به وسیله گزارش سازمان فائو )سازمان خواربار و 
کشاورزی ملل متحدو برنامه ی جهانی غذا( به 
علت موفقیت در کاهش فقر و سوء تغذیه جایزه 

گرفت. 
به معنای  از نظر  ناامنی غذایی  وی توضیح داد: 
گرسنگی نیست بلکه دریافت حداقل انرژی مورد 
اساس  این  بر  که  است  سال  یک  طی  در  نیاز 
استرالیا، اروپا و آمریکای شمالی نیز از لحاظ ناامنی 

غذایی زیر پنج درصد هستند. 

راه اندازی یک هزار و 955 
پایگاه سالمت در کشور 

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  کل  معاون 
پزشکی گفت: یک هزار و 955 پایگاه سالمت در 
شهرها و مناطق حاشیه ای در کشور راه اندازی 

شده است.
ایرج حریرچی در حاشیه راه اندازی مرکز جامع 
خبرنگاران  جمع  در  اهواز   12 شماره  سالمت 
اظهار کرد: 10 میلیون و 200 هزار نفر از جمعیت 
کمتری  خدمات  از  که  شهرها  نشین  حاشیه 
برخوردار بودند با بهره برداری از این پایگاه ها از 

خدمات بیشتری برخوردار شدند. 
وی ابراز امیدواری کرد تا با بهره برداری از پایگاه 
دندان  جمله  از  جدیدی  خدمات  جدید  های 
پزشکی و نمونه گیری و نیاز به پزشک و مراقبان 

در این مناطق تامین شود. 
وی افزود: تاکنون 121 پایگاه سالمت و 70 مرکز 
جامع سالمت در شهر اهواز راه اندازی شده است. 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  کل  معاون 
پزشکی با بیان اینکه حدود یک میلیون و 215 
هزار نفر در شهر اهواز سرشماری شده اند گفت: 
مناسب سالمت  که خدمات  است  این  ما  هدف 
ارایه  آنها  با توانایی و استطاعت مردم به  مطابق 
درصد   70 امسال  حداقل  که  صورتی  به  دهیم 
پوشش  بعد  سال  و  کنیم  ارایه  را  فعال  خدمات 

خدماتی را بیشتر می کنیم. 

همکاری کامل سازمان تامین اجتماعی
 با مراجع قضائی 

این  گفت:  اجتماعی  تامین  سازمان  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون 
سازمان با مراجع قضائی همکاری کامل دارد و در این رابطه 23 هزار 
و323 مورد تعامل از سوی این سازمان با مراجع قضائی و شبه قضائی 

در سال گذشته انجام شده است.
به گزارش پیام زمان به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین 
پایان  تا  نیز  افزود: در سال جاری  الدین  تاج  اجتماعی، عبدالرحمن 
ایجاد شده  نهادهای قضائی کشور  با  ارتباط  ماه 5170 مورد  مرداد 
است.وی اظهار داشت: در سال 93 نیز 23 هزار و 298 مورد ارتباط 

با مراکز قضائی کشور انجام شده است.
بار   35 جاری  سال  مردادماه  تاپایان   92 سال  از  گفت:  الدین  تاج 
و  مسائل  به  پاسخگویی  منظور  به  اجتماعی  تامین  حقوقی  شورای 

موضوعات کالن سازمانی تشکیل شده است.
وی اعالم کرد: در سال گذشته 120 مورد اظهارنظر در خصوص پیش 
نویس بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری تامین اجتماعی از لحاظ 

انطباق با قوانین از دفتر قوانین سازمان اخذ شده است.
لوایح  تعداد  اجتماعی،  تامین  امور مجلس سازمان  و  معاون حقوقی 
و طرح های مرتبط با این سازمان که در کمیسیون های تخصصی 
مجلس شورای اسالمی در سال گذشته مطرح شده اند را 22 مورد 
سال  مردادماه  پایان  تا   92 سال  از  مجموع  در  افزود:  و  کرد  اعالم 
این سازمان در کمیسیون های  با  جاری، 67 طرح و الیحه مرتبط 

تخصصی مجلس شورای اسالمی مطرح شده است.
تاج الدین اظهار داشت: 340 مرتبه واحد امور مجلس تامین اجتماعی 
در جلسات کمیسیون های مجلس و دولت که موضوعات مرتبط با 
به  را  جلسات  گزارش  و  شرکت  کردند  می  بررسی  را  سازمان  این 

سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کرده است.

1200واگن مترو در راه تهران
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص برنامه های 
مدیریت شهری برای توسعه حمل و نقل عمومی پایتخت با محوریت 
حمل و نقل ریلی با اعالم این که با انجام برنامه ریزیهای گسترده در 
تالشیم تا سال 1404، سهم حمل و نقل همگانی در جا به جایی های 
در  سفر  میلیون   17 از  بیش  به  حاضر  حال  در  که  تهران  شهر  اَبَر 
این 75 درصد؛ 30  از  را به 75 درصد برسانیم، گفت:  روز می رسد 
درصد سهم مترو، 25 درصد سهم اتوبوس ها و 20 درصد نیز سهم 

تاکسی هاست.
به گزارش پیام زمان  دکتر مازیار حسینی با تأکید بر توسعه مترو در 
دهه اخیر به ویژه گسترش جهشی مترو طی سالهای 95 و 96 افزود: 
در همه جای دنیا، مترو ستون فقرات حمل و نقل شهری است و بر 
این اساس، در 10 سال گذشته طول متروی تهران، دو برابر مترویی 

است که در تاریخ متروی پایتخت ساخته شده است.
وی با اشاره به این که با وجود تمام تنگناهای مالی، با تدابیر شهردار 
تهران و حمایت های شورای اسالمی شهر تهران، در زمینه توسعه 
 7 و   6 کرد: خطوط  تأکید  شده،  انجام  بزرگی  کار  پایتخت  متروی 
مترو، خطوط ُقطری هستند که یک سری از مناطق بی بهره یا کم 
بهره از مترو را به طور کامل تحت پوشش قرار می دهند و این دو خط 
حدود 100  )ره( جمعاً  امام  فرودگاه حضرت  متروی  به همراه خط 
کیلومتر طول دارند که با 60 ایستگاه در سال جاری و سال آینده 
به بهره برداری می رسند.بنا بر اعالم روابط عمومی معاونت حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری تهران، حسینی با بیان این که تا آخر امسال، 
تکمیل  و  برداری شده  بهره  مترو  اصلی خطوط جدید  قسمت های 
آن در سال آینده انجام خواهد شد، اظهار کرد: خط متروی فرودگاه 
حضرت امام )ره( به طول 35 کیلومتر، امسال به صورت کامل به بهره 
برداری خواهد رسید و 20 کیلومتر از خط 7 مترو با 8 ایستگاه و 8 و 
نیم کیلومتر از خط 6 مترو با 6 ایستگاه نیز امسال مورد بهره برداری 

قرار خواهند گرفت.

خبرخبر

»علی ربیعی« وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 5 در  ژنتیک  غربالگری  طرح  اینکه  بیان  با 
استان در حال اجراست، گفت: بنا داریم برای 
آزمایش  معلول  های  بچه  تولد  از  جلوگیری 

ژنتیک اجباری شود.
 به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
ربیعی در حاشیه افتتاح مرکز نگهداری شبانه 
در  و  ذهنی  معلولیت  دارای  کودکان  روزی 
 86 سال  در  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع 
فرزندم تصادف کرد و بعد از تحمل مدتی کما 

درگذشت.
السهم  حق  کردم  سعی  موقع  آن  افزود:  وی 
می  فکر  و  کنم  صرف  خیر  کار  در  را  فرزندم 
کار  این  برای  مناسبی  مکان  اینجا  که  کردم 
است و چند سالی است که در این زمینه تعلل 

کرده ام.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
از همان سال جزء خیرین این آسایشگاه خیریه 

این مرکز  با دوستان  از سال 88  شدم، گفت: 
آن سال در  تصریح کرد: در  آشنا شدم.ربیعی 
دانشگاه تدریس می کردم و وزیر نبودم و نمی 

دانستم که قرار است روزی وزیر شوم.
وی با بیان اینکه بعد از افتتاح این بخش حال 
داشت:  اظهار  است،  داده  دست  من  به  خوبی 

می  و  هستند  ما  فرزندان  مانند  کودکان  این 
فرزندان  توصیه کنم که  به خانواده ها  خواهم 

معلول را رها نکنند.
بارها  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
چنین  بروز  صورت  در  که  کردیم  درخواست 
با مراکز ما تماس بگیرند و بچه را  مسئله ای 

تحویل اورژانس اجتماعی بدهند.
ربیعی گفت: اگر خانواده ناتوان تشخیص داده 
انتقال  کهریزک  مشابه  مراکزی  به  بچه  شوند 

پیدا می کند و نگهداری می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
طرح  ها  معلولیت  این  از  پیشگیری  برای 
این  افزود:  است،  شده  آغاز  ژنتیک  غربالگری 
کار در 5 استان به صورت پایلوت شروع شده 

است که کاری انسانی و اخالقی است.
وی افزود: سعی می کنیم که برای جلوگیری از 
تولد بچه های معلول آزمایش ژنتیک اجباری 

شود.

وزير تعاون خبر داد:

پیش گیری از تولد نوزادان معلول با اجبار آزمایش ژنتیک

بیان  با  کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  معاون 
از  درصد   4.5 که  می دهد  نشان  مطالعه ای  اینکه 
هستند،  ایدز  بیماری  به  مبتال  خیابانی  کودکان 
پرخطر  رفتارهای  روی  دیگری  مطالعه  در  و  گفت: 
و  خطر  معرض  در  که  می دهد  نشان  کودکان  این 

سوءاستفاده قرار می گیرند.
و  کار  کودکان  از  بسیاری  گفت:  فرید   حبیب ا... 
مهاجرت  تهران  به  مختلف  شهرهای  از  خیابان 
می بینیم  خیابان  در  که  هم  خیلی ها  و  می کنند 

بی سرپرست نیستند و پدر و مادر دارند.
به  مبتال  کودکان  این  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
بیماری های خاص و ایدز هستند گفت: این کودکان 
کار  در معرض خطرند کودکانی که سر چهارراه ها 
می کند، ممکن  تهدیدشان  خطرها  انواع  می کنند 
است تصادف کنند،  مورد آزار قرار گیرند یا از آنها 
سوء استفاده شود.معاون اجتماعی سازمان بهزیستی 
نشان  شده  انجام  قبال  که  مطالعه ای  داد:  ادامه 
می دهد که 4.5 درصد از کودکان خیابانی مبتال به 
بیماری ایدز باشند. البته ما در این زمینه مطالعه ای 
انجام نداده ایم و مطالعه ای که دو سال پیش انجام 

داده ایم بر روی رفتارهای پرخطر این کودکان است 
هستند.معاون  خطر  معرض  در  می دهد  نشان  که 
اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: متاسفانه برخی از 
این کودکان در کارگاه های خانوادگی کار می کنند 
خانه  در  سال   12 کودکی  که  بوده  مواردی  مثال 
قالی بافی می کرده و کارهای سنگین انجام می داده 
دادن  اطالع  و  خانواده ها  آگاه سازی  بنابراین  است، 

مردم بسیار مهم است.
نهادهای  اعتبارات  افزایش  با  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کودکان  این  از  بیشتری  حمایت  می توان  حمایتی 
باید کاری کنیم که نیازی به کارکردن  کرد گفت: 
است  الزم  که  جایی  در  اگر  و  نباشد  کودکان  این 
به  کودک  ندارند  خانواده ها صالحیت  که  می بینیم 
با  باید  کارشناسی  رویکرد  با  شود.  داده  بهزیستی 
نسخه  یک  نمی توان  و  باشیم  ارتباط  در  خانواده ها 

را برای همه پیچید.
فرید ادامه داد: در تهران ساالنه حدود 1300 کودک 
خیابانی از خدمات ما بهره می گیرند که ممکن است 
به مدت چند شبانه روز یا چند ماه در مراکز اقامتی 

ما نگهداری شوند.

ابتالی 4.5 درصد کودکان خیابانی به ایدز
مسئوالن  با  نشستی  در  تهران  دادستان 
فرهنگی و اقتصادی کشور درباره برخورد 
و  عفاف  موضوع  اهمیت  و  کاال  قاچاق  با 

حجاب صحبت کرد.
پیرامون  تهران  دادستانی  دومین نشست 
مبارزه با قاچاق کاال، با حضور نمایندگان 
دفتر  در  موضوع،  با  مرتبط  دستگاه های 

دادستانی تهران برگزار شد.
با  جعفری دولت آبادی در نشست خبری 
اشاره به امحاء کاالهای قاچاق در برخی 
امحاء،  بحث  در  داشت:  اظهار  استان ها، 
کاالهایی  یا  فرهنگی  کاالهای  با  اولویت 
ورود،  که  است  الکلی  مشروبات  مانند 
محسوب  جرم  آن ها  مصرف  و  نگه داری 
لباس های  امحاء  هم چنین  می شود؛ 
فاسدشدنی،  اقالم  آرایشی،  لوازم  مبتذل، 
کاالهای  و  استفاده  قابل  غیر  یا  مصرفی 

تاریخ گذشته، اولویت دارد.
وی افزود: در حال حاضر امحاء کاالهای 
مدنظر  خودرو  مانند  سرمایه ای  قاچاق 

دادستانی تهران نیست.
مراجع  از  ادامه  در  دولت آبادی  جعفری 
تا اقالم مکشوفه قاچاق  ذی ربط خواست 
امحاء  خصوص  در  تا  نمایند  گزارش  را 

آن ها اتخاذ تصمیم گردد.
جعفری دولت آبادی ضمن ارائه  توضیحاتی 
در خصوص ورود، تولید و عرضه پوشاک 
با  مقابله  عمومی،  عفت  البسه خالف  و 
منشأ  با  برخورد  مستلزم  را  پدیده  این 
داشت:  اظهار  و  دانست  آن ها  اصلی 
وارد  قاچاق  کاالی  کانتینرهای  وقتی 
فروشندگان  دستگیری  می شود،  کشور 
نیست،  توجیه  قابل  چندان  کاالها  این 
طریق  از  پیشگیرانه  اقدامات  اتخاذ  لذا 

اصلی که  راه های  و  منافذ  مسدود کردن 
عرضه  و  تولید  ورود  کاهش  به  منتهی 
ضروری  غیرمجاز  گردد  البسه  و  پوشاک 

است.
آن  بر  تهران  دادستان  که  دیگری  نکته  
جریان  در  مردم  حال  رعایت  کرد  تاکید 
و  بی عفتی  مصادیق  و  مظاهر  با  مبارزه 
بی حجابی بود که در این راستا دادستان 
مراکز  بر  دستگاه ها  اقدامات  کرد  توصیه 
کاالها  این  عرضه  و  تولید  ورود،  اصلی 

متمرکز شود.
و  دادستانی  که  این  اعالم  با  جعفری 
مسئوالن با مد و زیبایی مخالف نیستند، 
هجمه به عفت، اخالق و فرهنگ اسالمی 
در قالب مد و زیبایی را مذموم دانست و 
مقابله با اقدامات کسانی که ضمن ایجاد 
و  سو  یک  از  لباس  و  مد  میان  ارتباط 
بی عفتی از سوی دیگر، حوزه عفت و حیا 
را نشانه گرفته اند را از ضروریاتی دانست 

که باید مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.
وی تأکید کرد: در این مبارزه اتحادیه های 
باید به وظایف خود عمل نموده  پوشاک 
لباس های  عرضه  و  تولید  خصوص  در  و 
مبتذل پاسخگو باشند و هرجا که اتحادیه 
قادر نباشد اقدامات پلیس توام با حمایت 

قضایی همراه خواهد بود.

لزوم مبارزه با مراکز اصلی تولید البسه مبتذل

هجمه به عفت عمومی در قالب مد و زیبایی
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بارکد37848812 
آگهی تاسیس شرکت

شماره  به   1395/03/23 تاریخ  در  ایرانیان  طب  مهرآرا  محدود  مسئولیت  با   
ثبت493312 به شناسه ملی14005914502 ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
که خالصه آن بشرح زیرجهت اطالع عموم آگهی می گردد.موضوع  شرکت: واردات 
و صادرات تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی خرید فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
و اخذ ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور و ترخیص ماال از گمرکات کشور و 
اخذ وام وتسهیالت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و 
خصوصی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی  در صورت نیاز پس از 
اخذ مجوزهای الزم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: 
تهران میدان توحید ابتدای خیابان ستارخان خ کوثر دوم پ1 )ساختمان دلگشا( ط3 
واحد18 کدپستی1457612345 سرمایه شرکت: مبلغ 1000000ریال می باشد.اولین 
مدیران شرکت:  اکرم انصاری رامندی به ک م 0058406670 بسمت رئیس هیئت 
مدیره دارای250000ریال و عباس انصاری رامندی به ک م 0058486070 بسمت 
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین حیدریان به ک م2060557372 بسمت نایب 
رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق 
امضاء کلیه چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق 

اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
370255/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 37822780 
آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و   452481 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  دلسا  سازه  مهام   
14003973911 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/3/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نیما شیخ ستانی به ک م 2649263441 دارای1800000ریال 
سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت خارج گردید و آرش 
دریافت  با  الشرکه  دارای100000ریال سهم  به ک م 2649322330  شیخ ستانی 
کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت خارج گردید و هومن برکتیان به ک م 
2295520754 دارای100000ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود 
از صندوق شرکت خارج گردید سرمایه شرکت 4000000ریال به 2000000ریال 
اسامی شرکا:  گردید.  اصالح  فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  کاهش 
منوچهر پاکخو به کم 0050834479 دارای700000ریال و محمد یحیی زادکافی به 
ک م 2640042981 دارای700000ریال و فرید پاک نهال به ک م 0042905478 
دارای600000ریال سهم الشرکه با ثبت این مستند تصمیمات کاهش سرمایه از طریق 
خروج شریک انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
370254/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 954و رای شماره 3299  مورخه 
ششدانگ  به  نسبت  محمد  فرزند  فرد  همتی  یحیی  آقای  تقاضای  به   95/3/23
25فرعی  پالک  از  شده  مجزی  مربع  200/40متر  مساحت  به  ساختمان  یکباب 
5/4  اصلی واقع در بخش 4 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( شرکت تعاونی کارگران پارسیلون رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2950
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/7

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

بارکد 37852689
 آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و   121031 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شایان  عزم   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10101645532
به ک م 0779401670  اتخاذ شد: غالمعلی الیق  1395/2/08 تصمیمات ذیل 
م  ک  به  غریب  حمیدرضا  و   0569849683 م  ک  به  آقامحسنی  محمد  و 
0069719543 بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. با 
ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس می باشد.
370256/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 6263 و رای شماره 2144مورخه 
یکباب  به ششدانگ  فرزند حسن نسبت  بیرانوند  برانازار  آقای  تقاضای  95/3/3به 
ساختمان به مساحت 130متر مربع مجزی شده از پالک  - فرعی 37اصلی واقع 
در بخش 2شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای نقی 
قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی  میردریکوندی 
فاصله 15  به  نوبت  دو  فاقد سند رسمی  های  و ساختمان  اراضی  تکلیف  تعیین 
روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی 
آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت 
دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2958
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/7

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

رونوشت آگهی حصروراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   4 ش  ش  دارای  ذغالچالی  نژاد  علی  ساره  خانم 
958/1288ش     این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمود نیک خواه     بشناسنامه 4863 در تاریخ 95/1/4اقامتگاه 
دائمی خودشهرستان قائم شهر  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به  1- متقاضی مادر 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 م. الف 425
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری  

اگهی مفقودی
بدنه  شماره  به   1381 مدل  تاکسی  خودروی  مالک  یوسفی  مهدی  اینجانب 
81400608 و شماره موتور 91128029877 و شماره پالک ایران 62-11ت47 
بعلت فقذان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده 
است لذا چنانچه احدی اداعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز 
به دفتر منطقه ای ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند بدیهی است 

پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
بابل

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
رای شماره 2751  و   595/94 پرونده کالسه  ذیل:   بشرح  آباد  شهرستان خرم 
علی  پاپی  فرزند  فیلی  مومنی  جالل  محمد  آقای  تقاضای  95/3/11به  مورخه 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 135/38متر مربع مجزی شده 
از پالک  - فرعی 1869اصلی واقع در بخش  یک شهرستان خرم آباد خروجی 
از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای امیر مسعود مصطفی زاده رسیدگی و تائید 
و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان 
و سایر  مالکین  اطالع  روز جهت   15 فاصله  به  نوبت  دو  فاقد سند رسمی  های 
صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در 
روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را  اولین آگهی و در روستاها  نشر 
کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات 
به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض 
دادخواست  تقدیم  گواهی  و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم 
نهایی می  ارائه حکم  به  ادامه عملیات ثبتی موکول  و  نماید  اسناد  تحویل ثبت 
اینصورت  باشد در غیر  نهایی می  ارائه حکم  با  اینصورت متقاضی  باشد در غیر 
متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا 
عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع 

قضایی نخواهد بود. م الف 2894
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/7

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

خداوند در قرآن
 به چه کسانی بشارت داده؟

ماموریت پیامبر صلی  ا...  علیه  و آله  و سلّم از جانب خداوند ، 
برای بشارت آمرزش الهی به پیروان قرآن و خدا ترسان بوده است 

که در قرآن هم ذکر شده است.
انذار  گروه  دو  فقط  فرماید که  11 سوره یس می  آیه  در  خداوند 
َوَخِشَی  ْکَر  الذِّ اتََّبَع  َمِن  تُنِذُر  ََّما  إِن  « پذیرند:  می  را  مکرم  نبی 
))ذکر((  از  که  کنی  می  انذار  را  کسی  تنها  تو  بِالَْغْیِب؛  ْحَمن  الرَّ
بَِمْغِفَرٍة  ْرُه  َفَبشِّ پیروی کند، و از خداوند رحمن در پنهان بترسد« 
و  مغفرت  به  بشارت  را  او  است  که چنین  و کسی  َکِریٍم«؛   َوأَْجٍر 

پاداش پر ارزش ده .

در اينجا به چند نکته بايد توجه داشت:
1- در این آیه دو وصف برای کسانی که انذار و اندرز پیامبر )صلی 
و  ذکر،  از  پیروی   : شده  ذکر  است  موثر  آنها  در  آله(  و  علیه  ا... 
دو وصف  این  بیان  از  منظور  البته   ، پنهان  در  از خداوند  خشیت 
همان آمادگی و جنبه بالقوه آن است، یعنی انذار تنها در کسانی 
موثر واقع می شود که گوش شنوا و قلب آماده دارند، انذار در آنها 
دو اثر می گذارد: نخست پیروی از ذکر و قرآن ، و دیگر احساس 
ترس در برابر پروردگار.)تفسیر نمونه،آقای مکارم، ج18، ص329(
2 - منظور از ذکر به عقیده بسیاری از مفسران قرآن مجید است، 
زیرا این کلمه به همین صورت کرارا در قرآن در همین معنی به 

کار رفته است.
آیاتش  وقتی  اینکه  و  است  قرآن  تصدیق  ذکر،  اتباع  از  مراد  و 

تالوت می شود، به سوی شنیدن آن متمایل شوی .
احساس  با  آمیخته  که  است  ترسی  معنی  به  ))خشیت((،   -  3
عامه  رحمت  مظهر  که   )) ))رحمان  به  تعبیر  و  باشد،  عظمت 
در  اینکه:  آن  و  دارد،  بر  در  لطیفی  نکته  اینجا  در  است  خداوند 
داشته  نیز  او  رحمت  به  امید  باید  خداوند  عظمت  از  ترس  عین 
تکاملی  مستمر  حرکت  عامل  که  رجا   و  خوف  کفه  دو  تا  باشند، 

است متوازن گردد.
است  درون  در  از خدا  ترس  یا  بالغیب«،  الّرحمن  از »خشی  مراد 
یا ترس از خدا در مکان  های پنهان از چشم مردم و یا ترس از 

خداوند نسبت به دادگاه قیامت که از امور غیبی است.
به عبارتی هرگاه انسان در برابر شخصّیتی بزرگ قرار گیرد، هیبت 
و شوکت او باعث می  شود که به انسان حالی دست دهد که به 
آن خشیت گویند و این با حالت خوف و ترسی که ناشی از کیفر 

و عذاب باشد، متفاوت است.
مومنین  اینکه خشیت  به  کند  اشاره  که  است  آن  به خاطر  این  و 
ترسی است آمیخته با رجاء و این همان حالتی است که : عبد را 
معبودش  عذاب  از  نه  نتیجه  در   ، دارد  می  نگه  عبودیت  مقام  در 

ایمن می شود و نه از رحمت خدا نومید .
4 - تعبیر ))بالغیب (( در اینجا اشاره به شناخت خداوند از طریق 
انسان  حواس  از  او  پاک  ذات  که  چرا   ، است  برهان  و  استدالل 
توان  می  آثارش  البالی  از  و  دل  چشم  با  تنها  باشد،  می  پنهان 

جمال و جالل او را مشاهده کرد.
این احتمال نیز وجود دارد که ))غیب (( در اینجا به معنی پنهان 
جنبه  او  ترس  و   )) ))خشیت  مقام  یعنی   ، است  مردم  چشم  از 
دارای  نیز  نهان  در  بلکه  باشد،  نداشته  مردم  حضور  در  و  ریائی 

باشد. خشیت 
زیرا   ، است  انذار  تکمیل  حقیقت  در   )) ))فبشره  جمله   -  5
انذار می کند، و هنگامی که  آغاز  آله( در  و  ا... علیه  پیامبر)صلی 
پیدا  او  به  نسبت  با عظمت  آمیخته  ترس  و  فرمان خدا  از  پیروی 
شد و اثراتش در قول و فعل انسان ظاهر گشت بشارت می دهد.

به چه چیز بشارت می دهد؟
خود  به  را  انسان  فکر  دیگر  موضوع  هر  از  بیشتر  که  چیزی  به 
 ، او سر زده  از  احیانا  لغزشهائی است که  و آن  دارد،  مشغول می 
است،  بخشوده  را  آنها  بزرگ همه  میدهد که خدای  بشارت  او  به 
ارزش که هیچ کس جز خداوند  پر  پاداش  و  کریم  اجر  به  سپس 

ابعاد آن را نمی داند.
به عبارتی اگر کلمه مغفرة و نیز اجر کریم را نکره آورد، برای اشاره 
از  به آمرزشعظیمی  را  او  به اهمیت و عظمت آن دو است، یعنی: 
خدا و اجر کریمی بشارت بده که با هیچ مقیاسی نمی توان آن را 

اندازه گیری کرد، و آن عبارت است از بهشت .

اجر کريم چه معنايی دارد؟
و  درخواست  بدون  آخرت  در  نیکو  پاداش  یعنی  کریم«؛  »اجر 
طلب، ]مراغی، احمد بن مصطفی، تفسیر المراغی، ج 22، ص 19؛ 
همراه   ]436 ص  القرآن،  تبیین  محمد،  سید  شیرازی،  حسینی 
تبیین  محمد،  سید  شیرازی،  حسینی   [ گرامیداشت.  و  تکریم  با 

القرآن، ص 436[

چه نوع موادغذایی را نباید 
قبل از خوابیدن مصرف کنیم 

؟!
 

خیلی از افراد عادت دارند قبل از خواب شبانه 
آنها  بدانند که تصمیم  باید  اما  چیزی بخورند 
برای انتخاب مواد غذایی می تواند تاثیر قابل 

توجهی روی خواب آنها داشته باشد.
با این که مصرف خیلی از غذاها به شما کمک 
کنید، خیلی  تجربه  را  بهتری  کند خواب  می 
حتی  و  چرب  غذاهای  بخصوص  غذاها  از 
کلی  کیفیت  است  ممکن  سبزیجات  از  برخی 

خواب شما را به هم بزند.
هنگام  را  کیفیتی  با  خواب  خواهید  می  اگر 
شب تجربه کنید، این 6 ماده غذایی را کامال 

بگیرید: فاکتور 
برخی  که  داده  نشان  تحقیقات  ها:  کلم 
ناهار  وعده  هنگام  است  بهتر  خام  سبزیجات 
دست  این  از  کلم  شام.  نه  شوند  مصرف 
از ویتامین  سبزیجات است که اگرچه سرشار 
فیبرهای  حاوی  اما  است  معدنی  امالح  و  ها 
می  طول  آن  هضم  که  هست  هم  نامحلول 
کشد. مصرف این گونه سبزجات هنگام شب، 
می  تشدید  را  خواب  حین  گوارشی  مشکالت 

کند.

چربی  و  پروتئین  از  سرشار  قرمز:  گوشت 
طوالنی  ساعاتی  برای  را  بدنتان  که  است 
در  این  می  دارد.  نگه  پرکار  مصرف،  از  بعد 
خواب  به  بتوانید  اینکه  برای  که  است  حالی 
عمیق  تری بروید، همه اعضای بدنتان باید در 
آرامش باشند. البته منظورمان این نیست که 
زیرا  بگذارید،  کنار  را  گوشت  مصرف  کلی  به 
تریپتوفان  و  آهن  از  سرشار  غذایی  ماده   این 

است که به خواب شما کمک می  کند. 
فقط نباید آن را درست قبل از خواب مصرف 
کنید تا در طول شب بدنتان مشغول هضم و 

گوارش آن نباشد.

غذایی  ماده  این  فرنگی:  گوجه  سس 
سر  سوزش  به  منجر  و  دارد  باالیی  اسیدیته 
فرایند سوء  و  بعد می شود  روز  دل در صبح 
ساعت   3 حداقل  کند.  می  ایجاد  را  هاضمه 
سس  مصرف  از  شبانه  خواب  شروع  از  قبل 
سایر  البته  کنید.  اجتناب  فرنگی  گوجه 
سس  خاصیت  همین  نیز  دیگر  تند  غذاهای 

گوجه فرنگی را دارند.

آب نبات: در یک بررسی جدید مشخص شد، 
مواد  خواب  از  قبل  که  نفری   0 هر  از  نفر   7
می  خوردند،  آب  نبات  مثل  ناسالم  غذایی 
پشت  فرضیه  شدند.  می   کابوس  دچار  بیشتر 
باالی قند،  این است که میزان  این تحقیقات 
ایجاد  ترسناک  و  کابوس   مانند  مغزی  امواج 
راحت  ها  شب   می خواهید  اگر  پس  می  کند. 
بخوابید، از خوردن آب  نبات و تنقالت مشابه 

قبل از خواب خودداری کنید.

خوبی  منبع  شکالت  نوع  این  تیره:  شکالت 
تواند  را می  است که خواب شبانه  کافئین  از 
بر آن، شکالت تیره حاوی  مختل کند. عالوه 

افزایش ضربان قلب است. تئوبرومین برای 

ظهر  از  بعد  ساعات  از  قهوه  نوشیدن  قهوه: 
کافئین اثرات  چون  شود  نمی  توصیه  بعد   به 

 می تواند تا ساعت ها در بدن باقی بماند.

 دین و اندیشه سالمت و تغذیه 

خوشبینی  و  زندگی  در  داشتن  مثبت  تفکر 
معقول را شاید بتوان در یک کفه ترازو قرار 
به رمِز خوشبختی، در  برای دستیابی  و  داد 
است  محبت  و  امنیت  احساس  مقابل،  کفه 
که توازن ایجاد شده را سبب می شود و یک 

زندگِی پایدار را نقش می بندد.
مثبت  تفکر  حاضر،  دنیای  در  متأسفانه  اما 
برای  کافی  دلیِل  داشتن،  امنیت  احساس  و 
تا  دودو  و  شود  نمی  محسوب  خوشبختی 
چهارتایی در خانواده ها حاکم شده است که 
بر  که  اقتصادی  و  معیشت  وضعیت  دلیِل  به 
خانواده ها حاکم است، نوعی جبر را در اعضاء 
خانواده به وجود آورده است تا برای دستیابی 
شبه  هزار  که  بود  راهی  پیشترها  هرآنچه  به 
بر  و  کنند  می  طی  شبه  یک  شد،  می  طی 
بزرگی  دستهایشان سهم  با  که خود  عواقبی 

در به وجود آوردنش دارد، غافلند.
قدیم ترها بعد از شروع زندگی مشترک، هر 
و  مسئولیت  به  واقف  خانواده  اعضاء  از  یک 
اهداف خود در زندگی بودند و حرف و بحثی 
برای تغییر شرایط پیش نمی آمد، اما امروزه 
اشتغال  و  عالیه  تحصیالت  شدن  فراگیر  با 
دربین بانوان، کمی ترازوی خانواده ها از تراز 
بودن خارج شده و در کمتر خانواده ای، آنچه 
در گذشته ها رعایت می شد، لحاظ می شود.

در بدو امر، اشتغال و کسب مدارج و مدارک 
بر  و  کرد  تحسین  باید  را  بانوان  برای  عالیه 
تشویق  راه،  این  در  بیشتر  هرچه  ممارست 
است  بوم  و  مرز  این  بانوان  درخوِر  که  کرد 
که دوشادوِش مردان این آباد بوم از هرآنچه 
و  کشور  آبادانی  و  ساختن  تعالی  برای 
خانواده است دریغ نورزند، اما روِی سخن در 
این مقال، افراط و تفریطی است که در این 
میان صورت می گیرد و تالش های مادران 
فروغ  دیگر  آتی،  های  نسل  تربیت  برای 
گذشته را ندارد و حضور معلمان در مدرسه 
و در نوبت دوم در خانه، جای خالِی مادرانی 
از ساعات  بعد  توانند  که می  کند  پر می  را 
کارِی معمول، به امور خانه ای برسند که اگر 
حضور و فروغشان کمرنگ شود، تا ثریا می 
رود، دیوار کجی، بروز می کند که نمی توان 

دوباره احیایش کرد و جانش داد.
زندگی  آن  در  که  ای  جامعه  تردید،  بدون 
است  ای  ه  خانواد  از  ای  نتیجه  کنیم  می 
تمام  و  است  گرفته  آن شکل  واسطه  به  که 
جامعه  در  شفاف  بازتابی  خانوادگی،  رفتار 

پیدا می کند.

در  زوجین  کاری  های  مشغله  روزها  این 
بیرون از خانه و ترتیب دادن فضای مجازی 
و حضور و وجوِد معلمان، به جای ایفاء کردن 
تربیت  کودکان،  روزمره  در  آنان  های  نقش 
هایی در نسل حاضر به وجود آورده که  پاره 
آسیب های  و  گرفته  شکل  منقطع  و  پاره 
روا  خانواده  چارچوب  و  رفتار  بر  را  جدی 

می دارد.
تحوالت کاری در بانوان که به صورت مضمر 
به تحوالت هویتِی خود و به تبِع آن فرزندان 
از  تربیتی  نگرانی های  تشدیِد  و  انجامد  می 
پیامدهای  مهمترین  از  باید  را  والدین  سوی 

درنظر  بدون  که  دانست  بانوان  اشتغال 
برای  زمان محدود  و  رفتِن ساعات مشخص 
و  آمال  تمام  فردی،  استقالل  و  خودباوری 
دگرگون  را  موفق  خانواده  یک  های  انگیزه 

می سازد.
اشتغال  فضای  در  موجود  های  ناهماهنگی 
شرایطی  در  بانوان  پذیرِش  از سوی  گاه  که 
ایرانی  زنان  خلقیات  و  روحیات  با  کامال  که 
تضعیف  و  خلقی  کج  باعث  دارد،  منافات 
از  ای  عده  گاه  که  است  شده  ای  روحیه 
به جای  کاری،  از گذراِن ساعات  بعد  بانوان 
اجتماعی  حوزه  در  مستمر  حضور  از  اینکه 
به  بیشتری  باِل  فراغ  با  و  باشند  خرسند 
ساعاتی  پی  در  برسند،  خانه  محیط  و  افراد 
برای تنها گذراندِن اوقاتی هستند که روحیه 
که  کنند؛  احیاء  را  رفته  ازدست  اعصاِب  و 
این بزرگترین ضربه ای است که در تغییر و 

بنیان خانواده ها به وضوح قابل لمس است 
و جای نگرانی دارد.

آثار  زنان،  اجتماعی  مشارکت  الگوی  تغییر 
که  دارد  پی  در  اجتماعی  سیاسی  تبعات  و 
اشاره  نکته  این  بر  توان  می  مثال  عنوان  به 
افزایش  و  کار  بازار  به  زنان  هجوم  که  کرد 
باعث  حقوق،  کمترین  دریافت  و  تقاضا 
ادارات،  از  بسیاری  در  نیرو  جذِب  تا  شده 
این  که  شود  گرفته  درنظر  بانوان  برای 
برای  بزرگی  شکست  اول،  درجه  در  خود 
درنظرگرفتن  با  که  شود  می  محسوب  زنان 
کمترین دستمزد، آنان را برای کاری در نظر 

که  را  مردان  اشتغال  سویی  از  و  گیرند  می 
به نوعی سرپرست خانوار محسوب می شوند 
در مضیقه قرار می دهند؛ و دومین ضربه ای 
دهد  می  نشان  را  خودش  درازمدت  در  که 
داشت،  خواهد  پی  در  را  سنگینی  تبعات  و 
دور ماندن از آرامش و طمأنینه ای است که 
با  نهادینه شده است که  بانوان  نهاد  ذاتا در 
که  کارهایی  پذیرِش  کاری،  ساعات  افزایش 
با روان و سالمت روحی- ذهنِی زنان ایرانی 
در  زیادی  اوقات  کردِن  طی  ناسازگاراست، 

بیرون از خانه و ... تشدید می گردد.
و  اشتغال  عرصه  در  زنان  حضور  شک  بی 
جامعه  یک  محسنات  از  باید  را  کارآفرینی 
در  روحیه  این  پیدایی  بر  و  دانست  مدرن 
بانوان ممارست ورزید؛ که دوشادوش مردان 
در محیط بیرون از خانه، تالش کردن؛ مزید 
با  جوان  های  نسل  احیاء  برای  است  علتی 

دگرگون  را  جهان  توانند  می  که  خلقیاتی 
و  فمینیستی  تفکرات  از  فارغ  اما  کنند 
نقش های جنسیتی، باید بانوان حواسشان به 
ارزش هایی که در بدو امر در کانون خانواده 
وجود دارد باشد و نگذاریم با افراط و زیاده 
روی در این امر، از هرآنچه در وهله ابتدایی 
بمانیم،  غافل  است  زنان  زیبنده  و  شایسته 
چرا که مشارکت در زندگی خانوادگی قطعا 
تفاهم  به  دستیابی  سوی  به  تالش  برای 
می  آمیز  تفاهم   زندگی  به  نیل  و  مشترک 

باشد.
ایران)درآمدی  در  زنان  اشتغال  کتاِب  در   «
چهل  در  زنان  اشتغال  بر  موثر  عوامل  بر 
شورای  عمومی  روابط  نشر  گذشته(.  سال 
فرهنگی- اجتماعی زنان، چاپ اول. ص77، 
معتقدند  پژوهشگران  برخی  است:  آمده 
با  بیشتر  مردان  در  فرسودگی  احساس 
کار  به  مستقیم  طور  به  که  است  عواملی 
زنان  در  که  حالی  در  است  مربوط  آنها 
چون  عواملی  به  بیشتر  فرسودگی  احساس 
رابطه زناشویی و میزان  فشار نقش، کیفیت 
حمایت اجتماعی در ارتباط است. بار اضافی 
نقش موجب محدود شدن زندگی اجتماعی، 

روابط دوستانه و فامیلی می شود«.
کلیشه های  ارتباط  بررسی  در  همچنین 
در  زناشویی  نقش های  تضاد  و  جنسیتی 
انسانی:  علوم  پژوهشنامه  جوان.  زوج های 
شماره 53، ص 182-181، آمده است: زنان 
هر  نیازهای  و  انتظارات  به  پاسخگویی  در 
مشکالتی  با  شغلی(  و  )خانوادگی  نقش  دو 
همراه هستند، چرا که با توجه به نقش های 
نیز  و... که هر یک  همسری، مادری، شغلی 
باالیی  رده  در  مرتبه  و  ارزشمندی  نظر  از 
دچار  را  فرد  آنها  همزمان  انجام  دارند،  قرار 

تعارض و گاهی تضاد نقش می کند«.
از گذشته  بیشتر  باید کمی  پیداست  ناگفته 
پذیرش  در  تفریط  و  افراط  به  حواسمان 
باشد  خانه  از  بیرون  و  خانه  های  مسئولیت 
امور  به  را  خویش  وقت،  تمام  آنچنان  نه  و 
دچار  که  کنیم  مشغول  خانه  در  محوله 
نفس  به  اعتماد  عدم  و  اجتماعی  انزوای 
شویم، نه آنچنان خود را وقِف امور اجتماعی 
کنیم که از ذات و اصول اساسی در خویش 
های  نقش  به  بازبینی  با  قطعا  که  بازمانیم 
آن  به  میتوان  امور،  تمام  در  گر  مداخله 
است  زمین  ایران  بانوان  درخوِر  که  ساحتی 

دست یابیم.

تغییر الگوی مشارکت اجتماعی زنان و تحوالت هويتی...
الهام آمرکاشی

اکثریتی از افراد در زمان اقامت در یک محل 
و  می شوند  مواجه  خوابیدن  مشکل  با  جدید 
اکنون پژوهش جدید دانشمندان، مغز را عامل 
نامیده،  اول«  شب  »اثر  را  آن  که  پدیده  این 

معرفی کرده است.
به نظر می رسد که در زمان خوابیدن در محل 
ناشناس،یکی از نیمکره های مغز بیدار مانده و 
به نگهبانی می پردازد زیرا بیش از حد معمول 

احساس خطر می کند.
نهنگ ها،  مانند  حیواناتی  وحش  دنیای  در 
دلفین ها و برخی پرندگان با یک نیمکره مغزی 
می شد  تصور  همیشه  اما  می خوابند  هوشیار 
خواب  زمان  در  انسان  مغز  نیمکره  دو  هر  که 

غیرفعال می شوند.
اکنون تحقیقات جدید محققان دانشگاه براون 
بطور  انسان  مغز  نیمکره  یک  که  داده  نشان 
هوشیارتر  ناشناس  های  محیط  در  ناخودآگاه 

باقی می ماند.

ناراحت  این پدیده شامل خواب  اگرچه اکنون 
در اتاق یک هتل است اما در گذشته احتماال 
است.محققان  بوده  مهم  تکاملی  انطباق  یک 

در  افراد  خواب  می دانستندکه  پیش  مدتها  از 
روبرو  اختالل  با  اول  شب  در  جدید  محیط 
خواب شب  داده های  آن ها  نتیجه  در  می شود 

اول مورد آزمایش را دور انداخته و از شب دوم 
استفاده می کنند.

دانشمندان برای بررسی رویدادهای شب اول از 
تکنیک های تصویربرداری پیشرفته عصبی مغز 

استفاده کردند.
برای  روش  چندین  از  آزمایش  سه  آن ها طی 
در  داوطلب   35 مغز  فعالیت  دقیق  سنجش 
در  که  دریافتند  و  کرده  استفاده  خواب  زمان 
شب اول، یک شبکه خاص در نیمکره چپ مغز 
بویژه در زمان خواب  نیمکره راست  به  نسبت 
عمیق هوشیارتر باقی ماند.به دالیلی که هنوز 
مانده،بخش  باقی  ناشناخته  دانشمندان  برای 

بیدارتر مغز همیشه نیمکره چپ بوده است.
صداها  به  بیشتری  واکنش  مغز  چپ  بخش 
برای  تالش  در  اکنون  می دهد.محققان  نشان 
غیرفعال کردن بخش فعال مغز توسط تحریک 
ارتقای  از  تا  مغناطیسی ترانس کرانیال هستند 

سطح خواب مطمئن شوند.

اگر شما هم در محیط ناشناس بدخواب می شوید حتما این مطلب را بخوانید
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بارکد 37890915
 آگهی تغییرات شرکت 

شناسه  و   284790 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  باران  خدمات  آریا 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به  ملی10103221189 
1395/02/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ا... داد کاکاوند به ک م 5599233091 با 
پرداخت 100000000ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت و هوشنگ 
کاکاوند به ک م 5599824543 با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم الشرکه 
خود را به 900000000ریال افزایش داد و سرمایه شرکت از 200000000ریال 
به 1020000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اسامی شرکا: مجید آشوری به ک م 4320644115 دارای20000000ریال و ا... 
داد کاکاوند به ک م 5599233091 دارای 100000000ریال و هوشنگ کاکاوند 
به ک م 5599824543 دارای 900000000ریال تعداد اعضای هیئت مدیره از 
2 به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. با ثبت این 
مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
370265/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران آگهی

مفاد  اجرای  چهارم  اداره  خوانده  بطرفیت  دادخواستی  سروی  مجتبی  خواهان   
ابطال  بخواسته  میرآفتاب  و سیدعلیرضا  بیات  و شهرام  االجرا  اسناد رسمی الزم 
اجرائیه )موضوع اجراییه مالی است( و الزام به تنظیم سند خودرو و دستور موقت 
و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که 
صدر  شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه  شعبه39  به  رسیدگی  جهت 
شهر تهران واقع در تهران خیابان شهید مطهری-خیابان میرعماد- مجتمع قضایی 
وقت  که  گردیده  ثبت   9509982160400080 کالسه  به  و  ارجاع  صدر  شهید 
رسیدگی آن 1395/8/15 ساعت 10:30صبح تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
110/63666 دبیر شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی شهید صدر تهران

آگهی
 خواهان فریدون رامیار دادخواستی بطرفیت خوانده اعظم السادات سنایی و زینب 
تعهد  ایفای  به  الزام  بخواسته  پروانه قدیمی و مصطفی سنایی  و  السادات سنائی 
)غیرمالی( مبنی بر و مطالبه خسارت دادرسی و ابطال سند رسمی )موضوع سند 
ملک است( و الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه39 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
میرعماد-  تهران خیابان شهید مطهری-خیابان  در  واقع  تهران  شهید صدر شهر 
ثبت   9509982160400253 کالسه  به  و  ارجاع  صدر  شهید  قضایی  مجتمع 
به  تعیین شده است  گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/7/14 ساعت 9 صبح 
علت مجهول المکان بودن خواندگان درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

110/63668دبیر شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی شهید صدر تهران 

آگهی اجرائیه
نشانی  به  خانعلی  فرزند  تاران  آقای حسین  لهم  محکوم  له/  محکوم  مشخصات   
مشخصات  رضا  رستوران  صحرا  ک  فرحزاد  بسمت  اصفهنی  اشرفی  خ  تهران 
محکوم  علیه/محکوم علیهم آقای معصومه شهامت و توکل صالحی و عبدالرسول 
المکان و  بنشانی مجهول  امیرحسین محمدی همگی  و  نریمانی  و رضا  مشکاتی 
اداره پنجم اجرای ثبت شمیران بنشانی تهران م ونک نرسیده به گاندی چهارراه 
جهان کودک اداره اجرای ثبت و سولماز جاللی بنشانی استان مرکزی شهرستان 
دلیجان شهرک خ شهید عقابی پ20 محکوم به: به موجب درخواست اجرای حکم 
مطابق دادنامه شمارع 9409972160400563 مورخ1394/6/22 طرفین متعهد 
شده اند مطابق ماده 178 ق.آ.د.م( 1-توافق شد مالک اولیه امیرحسین محمدی 
نماید  منتقل  آینده  ماه   6 تا  حداکثر  خواهان  بنام  را  ملک  سوم  ردیف  خوانده 
2- سولماز جاللی خوانده ردیف 6 نسبت به اجراییه صادره و توقیف ملک متعلق 
به خوانده ردیف سوم که برابر اسناد عادی ابرازی خواهان مدعی خرید آن است 
ادعایی نداشته و درخواست اجرای سند مهریه مسترد و اجرای اجرائیه شماره508 
مورخ1385/9/29 نیز متوقف میشود گزارش اصالحی نسبت به خوانده و خواندگان 

ردیف سوم و هفتم قائم مقام قانونی ایشان الزم االجرا است.
110/63659  دبیر شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی  تهران 

متن آگهی 
احتراما بدینوسیله به آقای اصغر رفیعی فعال مجهول المکان اعالم می گردد آقای 
فریدون طوالبی با وکالت آقای مهدی زهره وند دادخواستی به طرفیت شما مبنی 
بر مطالبه تقدیم شعبه 44 شورای حل اختالف نموده است لذا دعوت می گردد 
در جلسه رسیدگی که در مورخه 1395/7/13 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در 
شعبه 44 واقع در میدان عدالت دادگستری استان لرستان مجتمع حل اختالف 

امام خمینی تشکیل می گردد حضور بهم رسانید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مسئول دفتر شعبه 44 شورای امام خمینی )ره( –سمانه امیدی عبدلی .

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 751و رای شماره 2754 مورخه 
به  نسبت  علی  پاپی  فرزند  بیرانوند  صفر  محمد  علی  آقای  تقاضای  95/3/11به 
– پالک  از  مربع مجزی شده  مساحت 38/59متر  به  دکان ساختمان  ششدانگ 

فرعی 39اصلی واقع در بخش 2شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( آقای محمد جعفری جزایری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در 
اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2944
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/23 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/7
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
 4211 شماره  رای  538/93و  کالسه  پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان 
به  نسبت  فرزند علی حیدر  الدین شیراوند  فرخ  آقای  تقاضای  مورخه95/4/10به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1000 متر مربع مجزی شده از پالک 43 
مالک  مالکیت  از  آباد خروجی  3 شهرستان خرم  بخش  در  واقع  فرعی 47اصلی 
اولیه )رسمی( آقای علی عسگر شیراوند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2942
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/7

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

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 6118 و رای شماره 1003041 
به  نسبت  خدارحم  فرزند  نظری  حق  مراد  آقای  تقاضای  95/3/18به  مورخه 
پالک  از  شده  مجزی  مربع  245متر  مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ 
10فرعی 44 اصلی واقع در بخش 2شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
انشاء گردیده مراتب در  تائید و  آقای هوشنگ آرمین رسیدگی و  اولیه )رسمی( 
اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2943
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/7

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

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
 4561 شماره  رای  و   117/95 کالسه  پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان 
مورخه 95/4/15به تقاضای آقای / خانم پریسا علی دادی فرزند قدرت اله نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 233/44متر مربع مجزی شده از پالک 
از  خروجی  آباد  خرم  شهرستان  یک  بخش  در  واقع  2091اصلی  16070فرعی  
مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای / خانم محمد میرزا والیزاده رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 3052
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/7

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

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
 آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 557/94و رای شماره 3006مورخه 
95/3/17 به تقاضای آقای محسن بابائی فرزند جهان نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 165/18 متر مربع مجزی شده از پالک 4/25فرعی 5 اصلی 
واقع در بخش 4شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( شرکت 
تعاونی کارگران پارسیلون رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 
3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2913
تاریخ انتشار نوبت اول : 5/23/ 1395 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/7

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

ابالغ نامه نوبت اول  -خوانده
فرهاد  آقای  نمایندگی   به  سرا  کهنه  مالئی  علی  خواهان  /نماینده  خواهان 
پستی  کد  رازی-  نوشهر-خیابان  -شهرستان  مازندران  -استان  مرادمجیدی 

4653163488تلفن:09121327844 
خوانده /نماینده خوانده   آقایان عوض علی پناه علی نیا-قریشی -حلبیان -انصاری 

-معتمد وخانم ایزدیار  
خواسته دعوا/ حقوق معوقه/تفاوت دستمزد/عیدی وپاداش/حق بیمه 

زمان جلسه روز10 ماه 07  سال 1395  ساعت 09:30 
مکان جلسه شعبه:تشخیص

 هیات تشخیص اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی نوشهر 
تعاون  -اداره  طالقانی  اله  آیت  خیابان  -نبش  رازی  -خیابان  نوشهر  نشانی  به 

،کارورفاه اجتماعی نوشهر 
غالمرضا مافی رئیس اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی شهرستان نوشهر

بارکد 37848180 
آگهی تغییرات شرکت 

خدمات دریایی و بندری بارویالنج با مسئولیت محدود به شماره ثبت 202313 
و شناسه ملی 10102440321 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
بنادر  سازمان  مورخ 95/2/19  مجوز شماره 4023/ص/95  و  مورخ 1394/9/30 
 0651633461 م  به ک  ناصح  علیرضا  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  دریانوردی  و 
را به 7355400000ریال  الشرکه خود  با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت سهم 
بصندوق  مبلغی  پرداخت  با   1817277421 م  ک  به  ناصح  هومن  داد.  افزایش 
شرکت  سرمایه  داد.  افزایش  به 844600000ریال  را  خود  الشرکه  سهم  شرکت 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش  8200000000ریال  به  48500000ریال  از 
از طریق  افزایش سرمایه  این مستند تصمیمات  ثبت  با  اصالح گردید.  اساسنامه 
افزایش سهم الشرکه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
370253/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

گل 14 میلیون یورویی سردار برای روستوف!

روستوف با حضور در لیگ قهرمانان اروپا 14 میلیون یورو به عنوان 
پاداش از یوفا دریافت خواهد کرد تا از خطر ورشکستگی نجات یابد.

به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس آنالین روسیه، روستوف توانست با 
درخشش بازیکنان ایرانی خود در نهایت مجوز حضور در لیگ قهرمانان 
اروپا را دریافت کند. درخشش آزمون در بازی با آژاکس در دور برگشت 
مرحله  به  آژاکس  زدن  کنار  با  روستوف  تا  قهرمانان سبب شد  لیگ 

گروهی لیگ قهرمانان اروپا برسد.
طبق قوانین جدیدی که برای رقابت های باشگاهی وضع شده است، 
مبلغ 14.4 میلیون یورو به این تیم روسیه ای پرداخت خواهد شد. این در 
حالی است که اگر روستوف از لیگ قهرمانان حذف شود، چنین مبلغی 
به این تیم پرداخت می شود و بعد از صعود به مرحله بعد، مبلغ 6 میلیون 

یورو نیز به مبلغ قبلی اضافه خواهد شد.
روستوف در یکی دو سال گذشته درگیر مشکالت مالی زیادی بوده است 
و حتی شکایت های زیادی نیز از این تیم صورت گرفته است؛ به طوری 
که زمزمه های ورشکستگی این تیم روسی نیز شنیده شده بود. با این 
حال گل ارزشمند آزمون و صعود این تیم به لیگ قهرمانان اروپا باعث 

خواهد شد تا به وضعیت مالی این باشگاه سرو سامانی داده شود.

زارعیان قهرمان مسابقات اسکواش بین المللی 
پنانگ مالزی 

سجاد زارعیان طالی مسابقات اسکواش بین المللی پنانگ مالزی را کسب 
کرد، نگین پورصالحی نیز قهرمان جدول پلیت زیر 17 سال این مسابقات 
جونیور  پنانگ  مسابقات  برگزاری  راستای  در  ایسنا،  گزارش  به  شد. 
)باالترین رنکینگ جهان( که در کشور مالزی سجاد زارعیان و علیرضا 

شاملی توانستند به جمع 4 نفر برتر این مسابقات راه پیدا کنند.
در نهایت سجاد زارعیان توانست در رقابت فینال در مقابل حریف مالزیایی 
خود پیروز شود و به عنوان قهرمانی این رقابت ها راه یابد و مدال طالی 

این رقابت ها را به گردن آویزد.
همچنین نگین پورصالحی از فارس نیز توانست با غلبه بر حریفان خود در 
جدول تک باخته ها به مقام قهرمانی جدول پلیت دست یابد. دیگر دختران 
رده های سنی کمتر از 15 سال ایران که در این مسابقات شرکت کردند 

توانستند میدان مبارزه خوبی را به صورت حرفه ای تجربه نمایند .
طالی  دارنده  و  جهان  جوانان  ششم  رنکینگ  دارنده  زارعیان  سجاد 
رقابت های پنانگ مالزی است. وی در چند روز آینده برای حضور در 
مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در کواالالمپور به مصاف حریفان و مدعیان 

مقام قهرمانی آسیا خواهد رفت.

تیم ملی ووشوی ایران راهی تایوان می شود

تیم ملی ووشوی بزرگساالن ایران به منظور حضور در مسابقات قهرمانی 
آسیا، امروز تهران را ترک خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، رقابت های ووشوی قهرمانی بزرگساالن آسیا طی روزهای 
10 الی 15 شهریورماه به میزبانی تایوان برگزار خواهد شد.

تیم ملی ووشوی ایران در بخش ساندای مردان با ترکیبی جوان و متفاوت 
نسبت به رقابت های گذشته، در پیکارهای قهرمانی آسیا به میدان می رود.

شکست ناپذیری  10 ساله رئال 
مادرید در بازی نخست اللیگا

رئال  مادرید در نخستین  آخرین شکست خانگی 
بازی خانگی اللیگا برابر سلتاویگو رقم خورد اما این 

تیم در 10 سال اخیر هرگز نباخته است.
به  گزارش  ایسنا  و  به نقل از آس، رئال  مادرید امشب 
در نخستین بازی خانگی اش در اللیگا برابر سلتاویگو 
قرار می گیرد. آخرین شکست خانگی  رئال در اولین 
بازی اللیگا برابر این تیم اتفاق افتاد. مادرید دهم 

سپتامبر سال 2005 برابر این تیم مغلوب شد.
در 10 فصل اخیر، مادرید هشت بازی نخست را 
با پیروزی پشت سر گذاشته است. اتلتیکومادرید، 
نومانیسا، دپورتیوو الکرونیا، اوساسونا، اتلتیک بیلبائو و 
کوردوبا و رئال بتیس در نخستین بازی اللیگا مقابل 
رئال مادرید شکست خوردند. رئالی ها در دو بازی 
هم متوقف شدند. مادرید فابیو کاپلو در فصل 07 – 
2006 کار خود را با تساوی شروع کرد و برابر ویارئال 
بدون گل مساوی شد. ژوزه مورینیو در فصل 2012 
نتوانست پیروز شود و برابر والنسیا مانوئل پیگرینی 
به تساوی یک بر یک رسید. آخرین شکست مادرید 
برابر سلتا با هدایت فرناندوس واسکس رقم خورد. 
سلتا سه امتیاز بیشترین را با جبران نتیجه  کسب 
کرد. گل مشهور کانوبیو اروگوئه ای در دقیقه 77 

با پیروزی را برای شاگردان واسکس به ارمغان آورد.

پرچم  فلسطین این بار در دست فرانسوی ها

پرچم  داشتن  دست  در  با  اتین  سن  هواداران 
فلسطین انزجار خود را از رژیم اشغالگر قدس نشان 
دادند. به گزارش ایسنا، به نظر می رسد که انزجار 
از صهیونیست ها به فوتبال هم کشیده شده است 
و جنایات رژیم اشغالگر قدس علیه فلسطینی های 

مظلوم، داد جهانیان را در آورده است.
در دیدار سن اتین برابر پیتار گروزالم نماینده رژیم 
اشغالگر قدس که در لیگ اروپا انجام شد، هواداران 
تیم فرانسوی با در دست داشتن پرچم فلسطین 
انزجار خود را از صهیونیست ها نشان دادند. چند 
روز پیش هم هواداران سلتیک چنین برخوردی با 

نماینده رژیم اشغالگر قدس داشتند.

فدراسیون فوتبال جیووا را کنار گذاشت

شرکت  لباس  تحویل  علیرغم  فوتبال  فدراسیون 
ایتالیایی  برای بازی با قطر، تصمیم به تهیه پوشاک 

آدیداس برای دیدار با چین و قطر گرفته است.
به گزارش ایسنا، پس از انتقادات فراوان نسبت به 
تیم  برای  جیووا  توسط شرکت  تولید شده  البسه 
خرید  بر  تصمیم  فوتبال  فدراسیون  فوتبال،  ملی 
پوشاک مورد نیاز تیم ملی تا پایان سال 95 از شرکت 
ورزشی آدیداس گرفت. با این حساب تیم ملی در روز 
پنجشنبه و سه شنبه 11 و 16 شهریور مقابل قطر و 

چین احتماال با پوشاک آدیداس به میدان می رود.

خبرخبر

بانوی خوزستانی تیم ملی دو و میدانی جانبازان و 
معلوالن گفت:  برای رسیدن به هدفم که کسب 
مدال در پارالمپیک است، 9 ماه است که تمام 

سختی ها را تحمل می کنم.
به  کرد:  تمرینات مان  اظهار   ، متقیان  هاشمیه 
خوبی انجام می شود و شش ماهی است که در 
اردو به سر می بریم و اردوهای متعددی نیز در 

باکو،  رشت و خرم آباد داشته ایم.
آمادگی ام  از  را شکر  این که  خدا  بیان  با   وی 
رضایت دارم، گفت: در گذشته ماده اختصاصی 
تغییر  به  توجه  با  ولی  بود  پرتاب دیسک  من، 
کالس ها، نزدیک به 9 ماه است که کارم را در 
پرتاب نیزه آغاز کرده ام و به صورت جدی برای 
موفقیت در پارالمپیک تالش و تمرین می کنم؛ 
چرا که دوست دارم در پارالمپیک نتیجه خوبی 

به دست آورم.
گفت:  برای  خوزستانی  معلول  ورزشکار  این 
رسیدن به هدفم، 9 ماه است که دور از خانواده 

تمرین می کنم و تمام این سختی ها را به خاطر 
کسب مدال پارالمپیک که از 100 مدال دیگر هم 

با ارزش تر است، تحمل می کنم.
وی در خصوص شناخت از حریفانش عنوان کرد: 

دو حریف جدی دارم؛ یکی از آن ها آلمانی و 
دیگری اهل لیتوانی است. حریف آلمانی ام بسیار 
خوب است ولی از حریف لیتوانی شناختی ندارم. 
ورزشکاران برزیل و الجزایر نیز دیگر حریفان من 

در پارالمپیک هستند که این دو، در سطح خودم 
پرتاب می کنند. در حال حاضر رکورد نفرات اول 
و دوم رنکینگ جهانی به ترتیب 22 متر و 50 
سانتی متر و 22 متر و 36 سانتی متر است و من 
تالش می کنم که به این رکوردها نزدیک شوم و 

در پارالمپیک، بهترین باشم. 
متقیان تاکید کرد:  برای کسب بهترین نتیجه 
طالی  نشان  کسب  آرزویم  و  روم  می  ریو  به 
این مسابقات است. من بسیار تالش کرده ام و 
ان شاءا... که نتیجه زحماتم را ببینم. من در این 
مدت تمام فکر و ذهنم، تمرین و تمرین بوده 
است و تفریحی نداشته ام، چرا که تنها هدفم 
کسب مدال در پارالمپیک بوده است. من حتی 
در چند روزی هم که برای دیدن خانواده ام به 

اهواز می آمدم، باز هم به تمرین می پرداختم.
پارالمپیک  در  را  اولین حضورم  کرد:  بیان  وی 
تجربه می کنم و خیلی دوست دارم در اولین 

حضورم، با مدال به کشورم برگردم.

متقیان: در پارالمپیک 2 حریف جدی دارم 
هدفم کسب مدال است

با  ایران  روی چمن  اسکی  لیگ  رقابت های 
مشخص شدن تیم ها و نفرات برتر پایان یافت.

ایران  چمن  روی  اسکی  لیگ  رقابت های 
با برگزاری 9 هفته مسابقه دنبال شد و در 
»رایکا  تیم   رقابت ها  از  دوره  این  در  نهایت 
توسعه کیش« به مقام قهرمانی رسید. تیم  
»آسان موتور« جایگاه دوم را بدست آورد و 

تیم »هیات اسکی سپاه« سوم شد.
در این رقابت ها در بخش انفرادی مردان و 
مرتضی  شده،  برگزار  مسابقات  مجموع  در 
جعفری از تیم رایکا توسعه کیش به عنوان 
مقدید  رحمت ا...  کرد،  پیدا  دست  قهرمانی 
دیگر اسکی باز تیم رایکا توسعه کیش دوم شد 
و حسین کلهر )فرزند درویش( جایگاه  سوم 

را بدست آورد.

در رده بانوان و در مجموع مسابقات برگزار 
شده، ثمین داوری از تیم هیات اسکی سپاه 
قهرمان شد، مهسا یارخواه از تیم آسان موتور 
عنوان دوم را به خود اختصاص داد و زهرا 
مقدید از تیم رایکا توسعه کیش در جایگاه 

سوم ایستاد.
اسکی  لیگ  رقابت های  پایانی  مراسم  در 
قهرمانی  کاپ  اهدای  بر  عالوه  چمن،  روی 
به مرتضی جعفری و ثمین داوری به عنوان 
اسکی بازان قهرمان در رده های مردان و زنان، 
جوایز نقدی نیز به نفرات اول تا سوم آنها داده 
مراسم  در  اسکی  فدراسیون  همچنین  شد. 
چمن  روی  اسکی  لیگ  رقابت های  پایانی 
به تمامی اسکی بازان حاضر در این رقابت ها 
کرد.  اهدا  را  نقدی  هدایای  یادبود  رسم  به 
نمایندگان تیم های اول تا سوم این دوره  از 
نیز  ایران  چمن  روی  اسکی  لیگ  رقابت ها 
کاپ رده بندی تیمی خود را رقابت ها دریافت 

کردند.
اسکی  لیگ  رقابت های  پایانی  هفته  در 
ایران و در رشته سوپر کمبینه  روی چمن 
رحمت ا... مقدید، محمد کیادربندسری و نیما 
بها به تربیت در جایگاه های اول تا سوم مردان 
ایستادند و ثمین داوری، مهسا یارخواه و زهرا 
مقدید جایگاه ها اول تا سوم بانوان را بدست 

آوردند.

سر مربی تیم فوتسال ایران گفت : قطعا تالش 
خواهیم کرد در جام جهانی از پتانسیل  ایران 

بهترین استفاده را انجام دهیم.
ملی  تیم  سرمربی  الشریعه،  ناظم  محمد 
فوتسال ایران در نشست خبری قبل از بازی 
تیم های ایران و ازبکستان ، اظهار کرد:   میزبانی 
تیم های خارجی سخت است،  ولی خدا را شکر  
مسئوالن  همچنین   و  فوتبال  فدراسیون 
موقع  این  در  را  عملکرد  بهترین  خراسان 
داشته اند و خوشبختانه تا به این لحظه شرایط 
خوبی را برای هر دو تیم فراهم کرده اند. در 
این شش هفته  نتوانستیم متاسفانه مسابقات 
تدارکاتی خوبی داشته باشیم ولی با این حال با 
توجه به اردوی تدارکاتی که در تایلند داشتیم 
توانستیم نقاط ضعف تیم خود را پیدا کنیم. 
قطعا بهترین شرایط خود را برای حضور در 

جام جهانی فراهم خواهیم کرد.
وی در خصوص تیم   ملی ازبکستان تصریح 
کرد: با توجه به این که در مسابقات آسیایی 
این تیم یکی از بهترین تیم های آسیا بود، 
این  با  تدارکاتی  دیدار  که  گرفتیم  تصمیم 
تیم داشته باشیم. امیدوارم بتوانیم در این 
خود  بازیکنان  تمامی  از  دوستانه  بازی  دو 

استفاده کنیم.
سرمربی تیم   ملی فوتسال ایران در خصوص 
مصدومان تیمش خاطر نشان کرد: در اردوی 

تایلند 40 درصد از بازیکنان تیم مصدوم بودند 
ولی در حال  حاضر فقط علی اصغر حسن زاده 
را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم و تمام 
بازیکنان در این اردو شرکت کرده اند. امیدوارم 
که بتوانیم با تاکتیک پذیری مناسب شرایط 

خوبی را برای جام جهانی داشته باشیم. 
تیم   ملی  سابقه  خصوص  در  الشریعه  ناظم 
قطعا  کرد:   عنوان  جهانی  جام  در  فوتسال 
به  جهانی  جام  در  ایران  که  چهارمی  رتبه 
اما در  افتخار بزرگی بوده است  دست آورده 
آن زمان فوتبال سالنی بوده است و فوتسال به 
این اندازه پیشرفت نکرده بود. با این حال تمام 
برنامه ریزی های خود را خواهیم کرد تا بتوانیم 
با تاکتیک پذیری خوب از فوتسال ایران در جام 

جهانی دفاع کنیم.

ناظم الشریعه: با آمادگی الزم در جام جهانی 
شرکت می کنیم

پایان رقابت های لیگ اسکی چمن ایران 
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اعالم سهمیه جدید نفت سفید در استان   
البرز

معاون بازرگاني شرکت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي استان البرز از اعالم سهمیه جدید نفت سفید 
جهت خانوارهاي نفت سفید سوز استان البرز خبر 

داد.
 اکبر نوروزي گفت: استفاده از کارت الکترونیکي 
جهت دریافت سهمیه جدید نفت سفید توسط 
شهروندان الزامي بوده و فروشندگان مي بایست 

استفاده از این کارت را مد نظر قرار دهند.
وي در ادامه افزود؛ خانوارهاي  1 تا 4 نفره به مقدار 
440 لیتر، خانوارهاي 5 نفره به باال به مقدار 660 
لیتر و خانوارهاي فصلي)سکونت غیر  دائم( به مقدار 
220 لیتر مي توانند نفت سفید مورد نیاز خود را 
از طریق فروشندگیهاي مربوطه و با نرخ مصوب 

دریافت کنند.
این سري از سهمیه نفت سفید بر روي دستگاههاي 
کارت خوان کلیه فروشندگیها تا تاریخ 1395/7/30 
داراي اعتبار و تحویل مي باشد. همچنین سهمیه 

قبلي تا پایان مرداد ماه داراي اعتبار بوده است.

نقض حریم و تصرفات غیرمجاز از 
مشکالت تاالب انزلی

ایسنا: مشاور ارشد پروژه مدیریت اکولوژیک تاالب 
انزلی »جایکا ژاپن« یکی از مشکالت تاالب ها را 
نقض حریم و تصرفات غیرمجاز و تغییر کاربری ها 
دانست و گفت: کاربری ها و تخلفاتی که در این 
این  برای  بزرگی  زمینه صورت می پذیرد معضل 
منطقه بوجود آورده است که امید است با اقدامات 

دستگاه قضایی استان کاهش یابد.
توموئو آئوکی در دیدار با رییس کل دادگستری 
استان گیالن با اشاره به اینکه روابط تاریخی ایران و 
ژاپن فراز و نشیب چندانی نداشته است، اظهار کرد: 
همکاری در فاز دوم احیای تاالب انزلی از دوسال 
پیش آغاز شده و تا سه سال دیگر برنامه مدیریت 

یکپارچه تاالب ادامه می یابد.
وی با بیان اینکه مدیریت یکپارچه تاالب انزلی طبق 
اولویت هر بخش انجام می شود،افزود: گروه جایکا 
در همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست ایران 

نقش خود را ایفا می کند.
مشاور ارشد پروژه مدیریت اکولوژیک تاالب انزلی 
یک  را  انزلی  بین المللی  تاالب  ژاپن«،  »جایکا 
اکوسیستم بسیار ارزشمند خواند و خاطرنشان کرد: 
تاالب انزلی منبع بزرگ اکولوژیک محسوب شده و 
مطالعه در زمینه های دیگر تاالب را در دست اقدام 

داریم.
آئوکی با بیان اینکه در تاالب انزلی بیش از 240 
یادآور  است،  شده  شناسایی  نادر  پرندگان  گونه 
شد: تاالب انزلی از نظر زیست محیطی برای گونه 

پرندگان دارای اهمیت بسیاری است.

کارمندان ثروت واقعی دستگاه های خدمت رسان

الملل  بین  امور  و  ارتباطات  کل  اداره  با  گفتگو  در  ترکاشوند  علی 
شهرداری کرج عنوان کرد: چهارم شهریورماه »روز کارمند«، یادآور 
ارزش نهادن به مجاهدت قشر عظیمي از جامعه و انسان هاي شایسته 
اي است که هدفشان خدمت به مردم و کسب رضاي خداوند می باشد 
و در نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران بخش مهم و اساسي اداره 

امور کشور را برعهده دارند.
شهردار کرج اظهار داشت: بدون تردید تالش این قشر شریف در همه 
نهادها و سازمان ها زمینه  ساز توسعه و پیشرفت است و در مجموعه 
مدیریت شهری نیز مسئولیت سنگین خدمت رسانی به مردم و عمران 
و آبادانی هر چه بیشتر شهر به عهده کارمندان پرتالشی است که از 
در  ایجاد رضایت  و  ارتقاء کیفیت خدمات  هیچ کوششي در جهت 

ارباب  رجوع دریغ نمی کنند.
ترکاشوند ادامه داد: امروزه تمامی سازمانها، نهادها و دستگاهها بیش از 
پیش به این نتیجه رسیده اند که شرط موفقیت و پیشتازی در عرصه 
خدمت رسانی برخورداری از نیروی انسانی ماهر، خالق و با انگیزه ای 
است که اساس ثروت واقعی سازمان را تشکیل می دهند؛بر این اساس 
توفیق و پیشرفت هر سازمانی به تخصص، تعهد کاری، اخالقی و تسلط 
نیروی انسانی به اصول، مبانی و ماموریت های آن سازمان وابسته بوده 
و هیچ تالشی در راستای ارتقاء اهداف بدون کوشش کارکنان نه تنها به 
ثمر نخواهد نشست که بدون  شک نادیده گرفتن کرامت و حرمت چنین 

سرمایه ای برای هر نهادی خساراتی  جبران ناپذیر را به دنبال دارد.
جمهوری  نظام  خدمتگزاران  کرد:  بیان  شهری  ارشد  مسئول  این 
اسالمی ایران با تعامل، همدلی و همگامی می توانند نقشی موثری را 
در تحقق اهداف شعار سال 95 که از سوی مقام معظم رهبری بعنوان 
»اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری« شده است داشته باشند و 

نیل به آرمان های متعالی این مرز و بوم تسری بخشند.
وی گفت: این تعامل به پشتوانه حمایت و همگامی ممتد مردان و 
زنان این سرزمین به ویژه در قامت کارمندان گرانقدر ایران اسالمی در 
تمامی حیطه های کاری تقویت خواهد شد و امید است تا در فضای 
ویژه ای که دشمنان کشور در دوره پسا برجام برای ملت ایجاد کرده 
اند با همدلی بر تمامی مشکالت به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت 

مردم پیروز شویم و آنها را از میان برداریم.
شهردار کالنشهر کرج در پایان یادآور شد: هفته دولت و روز کارمند 
فرصتی مغتنمی است تا در کنار تقدیر و تشکر از زحمات شبانه روزی 
و بی دریغ کارمندان، یاد و خاطره شهدای کارمند در روزهای پرافتخار 
و حماسه ساز انقالب اسالمی و دوران درخشان دفاع مقدس را گرامی 
و زنده نگه داریم؛ شهدای معظمی که در مسیر مقدس آرمان های 
انقالب از هر آنچه در دنیا بود دل گسستند و »هنرمندان خوب خدا« 

شدند.

خبر خبر

همزمان با چهارمین روز از هفته ی دولت مراسمی با 
عنوان »جشن امید 3« ، واگذاری 735 واحد مسکن به 
مددجویان تحت پوشش بهزیستی استان البرز برگزار 

شد. 
این مراسم با حضور »دکتر علی ربیعی« وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، »دکتر انوشیروان محسنی بند 
پی« معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، 
»مهندس سید حمید طهایی »استاندار استان البرز«، 
»داریوش بیات نژاد« مدیر کل بهزیستی استان البرز، 
»محمد جواد کولیوند« نماینده مجلس شورای اسالمی 
و جمعی از مسئولین استانی و شهری  استان البرز روز 

جمعه در سالن همایش میالد کرج  برگزار شد. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن گرامیداشت هفته 
دولت، و قدردانی از عملکرد خوب مدیرکل بهزیستی 
استان البرز، گفت: در البرز به عنوان نخستین استان 

کشور یارانه ها توسط مردم به این بخش اعطا شد.
وی با بیان اینکه خیرین در حوزه بهزیستی عملکرد 
خوبی را به منصه ظهور گذاشته اند، افزود: امروز نیاز 
داریم افراد از دانش، علم، توانایی ذهنی و جسمی خود 
برای رسیدن به اهداف عالی کشور استفاده کنند.. این 
مسوول خاطرنشان کرد: مسئله خیر جمعی مسئله حائز 
اهمیتی است که باید مد نظر همه اقشار در ابعاد مختلف 

قرار گیرد.
دکتر ربیعی گفت: فرصت های نابرابر اجتماعی را به هر 
دلیلی که بوده باید با همراهی همه رفع کرد و درکنار 

نیازمندان به حل مشکالت آنان پرداخت.
 وی افزود: با تحویل خانه به مددجویان در واقع آنان 
مهم  های  مولفه  از  امر  این  که  شوند  می  حمایت 
اجتماعی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید 
کرد: کرج در ذات خود خیر جمعی دارد که بیانگر 

ظرفیت باالی آن برای کار خیر است.
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان برگزاری 
مددجویان  به  مسکونی  واحدهای  واگذاری  آئین 

بهزیستی البرز افزود: باید عالوه بر حمایت های مالی از 
بعد عاطفی نیز همراه نیازمندان بود و این چارچوب ها 

در سازمان بهزیستی بنیانگذاری شده است. 
وی خاطر نشان کرد: دولت تالش دارد تا نابرابری های 
اجتماعی را با تقویت همراهی ها و کمک به نیازمندان 

برطرف کند.
 وزیر کار افزود: رفع فرصت های نابرابر به هر دلیلی در 
جامعه به وجود آمده، نیازمند همراهی قشرهای مختلف 

مردم و تقویت خیر رسانی جمعی است
ربیعی همچنین افزود: باید با اتخاذ سیاست های درست 

آرامش به جامعه تزریق کرده و کیفیت زندگی مردم را 
افزایش دهیم.

وی همراهی عاطفی با نیازمند در کنار حمایت های 
مالی را ضروری دانست و گفت: دولت حرکت در این 
چارچوب ها را پیگیری می کند و سازمان بهزیستی نیز 

به همین منظور بنیانگذاری شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن سرکشی به  
آسایشگاه خیریه کهریزک در محمد شهر کرج خاطر 
نشان کرد: سال 86 فرزندم بر اثر تصادف در گذشت و 
سال 88 پس از آشنایی با خیرین و به واسطه فعالیت 
های اجتماعی که داشتم، بخشی از دارایی حود که سهم 
ارث پسرم محسوب می شد را صرف ایجاد مکانی برای 
کودکان معلول در آسایشگاه کهریزک کردم ، البته در 

آن زمان وزیر نبودم.
وی ادامه داد: اکنون کودکانی که در این بخش هستند 
را مانند فرزند خودم دوست دارم و به تمامی هموطنانم 
توصیه می کنم برای حمایت از این کودکان گامی هر 

چند کوچک بردارند.
وی از بخش های مختلف این مجموعه اعم از مراکز 
جامع توانبخشی کودکان سالمند و معلوالن جسمی 
معلول،  کودکان  روزی  شبانه  نگهداری  حرکتی،  و 
نگهداری شبانه روزی زنان و مردان بازدید کرد. ربیعی 
دراین بازدید از حمایت های بانوی خیرکشور صدیقه 
وحیدی که تمام دارایی خود را وقف کهریزک کرده 
است تشکر و قدردانی کرد.همچنین وزیر تعاون از موزه 
ارزشمندی که این بانو از اموال شخصی خود در دید 

عموم گذاشته بود بازدید کرد.

واگذاری 735 واحد مسکن به مددجویان بهزیستی

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی به خوانده 

کالسه پرونده  615100293/95
وقت رسیدگی -  95/7/5 ساعت 15

خواهان –  بانک قوامین 
خواندگان – سید حمزه حسینی –محمد دارابی

خواسته –مطالبه وجه  
اختالف  حل  شورای   33 شماره  مجتمع  به  فوق  بخواسته  دادخواستی  خواهان 
دادگستری استان تهران تقدیم که به این شعبه ارجاع و به کالسه 615100293/95 
ثبت گردیده بنا به درخواست خواهان و مجهول المکان بودن خوانده وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج گردد تا خوانده ظرف یک ما ه از تاریخ انتشار 
آگهی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و آدرس 
خود را اعالم نموده اند و اال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ابالغ شده تلقی و شورا 

غیابا اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود. 
 110/59892   مدير دفتر شعبه  6151 دادگاه  حقوقی تهران 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی به خوانده 

کالسه پرونده  615100295/95
وقت رسیدگی -  95/7/5 ساعت 15

خواهان –  بانک قوامین 
خواندگان – سید حبیب موسوی –محمود امری –مسیح اله بشلی –فرهاد تقی زاده 

خواسته –مطالبه وجه  
خواهان دادخواستی بخواسته فوق به مجتمع شماره 33 شورای حل اختالف دادگستری 
استان تهران تقدیم که به این شعبه ارجاع و به کالسه 615100295/95 ثبت گردیده 
بنا به درخواست خواهان و مجهول المکان بودن خوانده وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی درج گردد تا خوانده ظرف یک ما ه از تاریخ انتشار آگهی به این شعبه مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و آدرس خود را اعالم نموده اند و اال نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم ابالغ شده تلقی و شورا غیابا اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود. 

 110/59890   مدير دفتر شعبه  6151 دادگاه  حقوقی تهران 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی به خوانده 

کالسه پرونده  615100292/95
وقت رسیدگی -  95/7/5 ساعت 15

خواهان –  بانک قوامین 
خواندگان – رویا یدالهی –رسول رحمتی پامچلو

خواسته –مطالبه وجه  
اختالف  حل  شورای   33 شماره  مجتمع  به  فوق  بخواسته  دادخواستی  خواهان 
دادگستری استان تهران تقدیم که به این شعبه ارجاع و به کالسه 615100292/95 
ثبت گردیده بنا به درخواست خواهان و مجهول المکان بودن خوانده وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج گردد تا خوانده ظرف یک ما ه از تاریخ انتشار 
آگهی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و آدرس 
خود را اعالم نموده اند و اال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ابالغ شده تلقی و شورا 

غیابا اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود. 
 110/59891   مدير دفتر شعبه 6151  دادگاه  حقوقی تهران 

حصر واثت 
شرح  به  رضایی  راضیه  و  ایلخانی  محمدرضا  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
دادخواست به کالسه 9509980918300155  از این  شعبه درخواست گواهی 
حصر وراثت  نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا رضایی  اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 94/10/26منحصر است به:
 راضیه رضایی ش ش 2266 دختر متوفی

زهرا رضایی ش ش 5966 دختر متوفی
صدیقه رضایی ش ش 1364 دختر متوفی
مریم رضایی ش ش 17951 دختر متوفی

اکرم رضایی ش ش 13 دختر متوفی
محمد حسین رضایی ش ش 2266 پسر متوفی

حسین رضایی ش ش 4221 پسر متوفی
محمد مهدی رضایی ش ش 2265 پسر متوفی

فاطمه رضایی ش ش 423 دختر متوفی
اعظم رضایی ش ش 3557 دختر متوفی

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

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/59889 دبیر  شعبه 634  شورای حل اختالف مجتمع شماره  13  تهران

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رهنی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی پرونده کالسه 68/94برابر رای شماره 459مورخ 1395/04/23 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد 
تصرفات  پلدختر  ملک شهرستان  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آمنه مرادی الوار فرزند علی قدم بشماره شناسنامه 
467 صادره ازپلدختر  در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به 
مساحت  571متر مربع پالک 1فرعی از 116 اصلی واقع در کاوکالی پلدختر بخش 
7 خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای تیمور تیموری محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :1395/06/7 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/23

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

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

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

امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  قانون مذکور مستقر در  اختالف  آرای صادره هیات حل 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 610و رای شماره 1004089مورخه 
95/4/6به تقاضای آقای عیسی داودی  فرزند عرب نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 176متر مربع مجزی شده از پالک 25 فرعی از 4 فرعی از 5 اصلی واقع 
در بخش 4 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( شرکت تعاونی 
کارگران پارسیلون رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض 
مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و 
پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس 
مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 3005
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/7

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

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 971/94و رای شماره  امالک شهرستان خرم 
به  نسبت  بیگ  قاسم  فرزند  جابری  برزو  آقای  تقاضای  به   95/4/2 3909مورخه 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 216/02 متر مربع مجزی شده از پالک 
- فرعی  2209 اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت 
مالک اولیه )رسمی( آقای یداله افتخاری  رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 3010
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/7

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

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 472و رای شماره 4106مورخه95/4/6 به تقاضای 
آقای رضا موسی وند فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 99 متر 
مربع مجزی شده از پالک 4 فرعی 5اصلی واقع در بخش 4 شهرستان خرم آباد خروجی 
از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای روح اله هاشمی نژاد رسیدگی و تائید و انشاء گردیده 
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت 
به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت 
دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و 
برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت 
اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت 
متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا 
بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 3007
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/7

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

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شماره727مورخه  رای  4513و  کالسه  پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان 
94/6/25به تقاضای آقای/ خانم  شوکت شعبان فرزند علی موالنسبت به ششدانگ 
از پالک 3 فرعی2209  به مساحت 177/35مربع مجزی شده  یکباب ساختمان 
اولیه  مالک  مالکیت  از  آباد خروجی  در بخش  یک  شهرستان خرم  واقع  اصلی 
گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی  افتخاری  خانم محمد حسین   / آقای  )رسمی( 
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در 
تا  الصاق  بر آن در روستاها  انتشار و عالوه  االنتشار و محلی آگهی  روزنامه کثیر 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
تقدیم  ارائه گواهی عدم  با  اینصورت متقاضی  باشد در غیر  نهایی می  ارائه حکم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41 سیار 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/23  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/7

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم  تقی اکبرخواه نوذری فرزند صفر علی به نشانی نکا خ 

انتقالب شهید خلیلی خ ترنج منزل معرفت ولی زاده 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 

1-سید کمال میرزاد فرزند سید حسین به نشانی بابل میدان کشوری مقابل بیمارستان 
شهید بهشتی دانش 4 ساختمان شفا ط 3 فعال زندان بابل 

2-بهزاد آوازه فرزند شیروان به نشانی بابل میدان اوقاف س نیکان ط 7 واحد 37 فعال 
زندان بابل 

3-محمد قاسم حسین نتاج فرزند قربانعلی به نشانی بابل میدان شهید بزاز کوی زینبیه 
پ 62 فعال زندان متی کال بابل 

4-یوسف غالمی به نشانی شهرستان قائمشهر دخانیات آرامگاه معتمدی منزل استیجاری 
فعال زندان قائمشهر 

5-علی آوازه فرزند شیروان به نشانی شهرستان بابل میدان اوقاف س نیکان ط 7 واحد 
37 فعال زندان بابل 

بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9510091110101449و شماره 
دادنامه مربوطه 9509971110100305 محکوم علیهم محکوم اند به نحو تضامنی به 
پرداخت مبلغ 436850000ریال شامل هزینه که در زمان اجرای حکم اجرای احکام 
مدنی مکلف است هزینه را از خواهان اخذ و سپس از خواندگان ایصال نماید و نیز مبلغی 

بابت هزینه اجرائی در حق دولت حکم غیابی است 
مدير دفتر شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – سید سعید پاشائی شاهاندشتی 

آگهی مزایده مال غیر منقول 
بموجب اجرائیه صادره از شعبه 19 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران 
اجرای احکام مدنی شعبه هشتم دادگاه حقوقی بابل در نظر دارد ششدانگ یک باب 
منزل مسکونی مرحوم علی اکبر شاکری بارفروش بشماره پالک ثبتی 1663 واقع 
در بابل کمربندی شرقی بوستان 26 درویش خیل سابق روبروی مسجد فاطمه زهرا 
مجاور پالک 81 که بعنوان ماترک آن مرحوم می باشد به مساحت 564 متر مربع 
با بنای احداثی در آن که قسمت جلویی عرصه تخریب گردیده و قسمت پشتی بنا 
با قدمت باالی 45 سال  ساخت با دو اتاق عمال کارایی مناسب برای استفاده و بهره 
برداری را نداشته و ضمنا مساحت زمین مذکور با تعرض 472/43 متر مربع بوده و 
ملک مذکور دارای امتیازات آب و برق و گاز می باشد را در روز سه  شنبه مورخه 
95/7/6 ساعت 11 صبح در محل دفتر اجرا از طریق مزایده بفروش برساند کارشناس 
قیمت ششدانگ عرصه و اعیان پالک فوق الذکر را به مبلغ 5/670/000/000 ریال 
ارزیابی نموده است که مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به باالترین مبلغ 
فی  را  مزایده  ارزش  درصد  باید 10  مزایده  برنده  شد  خواهد  فروخته  پیشنهادی 
انصراف مبلغ  المجلس و بقیه را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید در صورت 
پرداخت شده اولیه در حق دولت ضبط خواهد شد طالبین و خریداران می توانند 5 
روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی این اجرا از مال مورد  نظر بازدید به عمل آورند 
اجرای احکام کدنی شعبه 8 دادگاه حقوقی بابل – قاسم پور  

ابالغ نامه نوبت دوم -خوانده
آقای  نمایندگی  به  کشککی  خواجوند  غالمعلی  خواهان  /نماینده  خواهان 
رازی  نوشهر-خیابان  -شهرستان  مازندران  -استان  مرادمجیدی  فرهاد 

-تلفن:09121327844 
خوانده /نماینده خوانده ساکنین شهرک 200 معروف به آقا -بزرگ استان مازندران 
-تلفن  بزرگ  آقا  کال-شهرک  پی  -روستای  کال  الدین  نوشهر-صالح  -شهرستان 

09121166867
خواسته دعوا/تفاوت دستمزد/مرخصی استحقاقی /عیدی وپاداش/حق بیمه 

زمان جلسه روز 05  ماه 07  سال 1395  ساعت 09:00 
مکان جلسه شعبه:تشخیص

 هیات تشخیص اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی نوشهر 
به نشانی نوشهر -خیابان رازی -نبش خیابان آیت اله طالقانی -اداره تعاون،کارورفاه 

اجتماعی نوشهر 
غالمرضا مافی رئیس اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی شهرستان نوشهر

بهادری-اصفهان: برای نخستین بار در کشور، 
طرح اجرای فیبر نوری تا درب منازل و شرکت 
ها – طرح طوبی)FTTH(- روز دوشنبه اول 
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  حضور  با  شهریور 

اطالعات در اصفهان افتتاح شد.
و در  اصفهان  ابتدا در کالنشهر  این طرح در 
خیابان های چهارباغ باال، توحید و آمادگاه با 
حدود 10 هزار پورت و در اختیار قرار دادن 
مگا  سرعت 50  حداقل  با  باند  پهن  اینترنت 
سراسر  در  بعدی  مراحل  در  و  ثانیه  بر  بیت 
مدیرعامل  شود.  می  اجرا  اصفهان  استان 
شرکت مخابرات ایران روز دوشنبه در مراسم 
این  گفت:  اصفهان  در  طوبی  طرح  افتتاح 
در  را  منازل  درب  تا  فیبرنوری  طرح  شرکت 
اصفهان بعنوان نخستین شهر افتتاح می کند. 
به  نوری  فیبر  رساندن  افزود:  رسول سراییان 
درب منازل یا شرکت ها، موضوع دسترسی به 
شبکه اینترنت و خدمات باند پهن را تضمین 

و پایدار می کند. 
وی با اشاره به شبکه ملی اطالعات اظهار کرد: 
دسترسی  شبکه،  این  حیاتی  و  اصلی  بخش 

مردم به سرویس پهنای باند است که اجرای 
گیرد.  می  صورت  راستا  این  در  طرح  این 
مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان نیز 
در این مراسم گفت: توسعه پهنای باند اینترنت 
باعث استفاده بیشتر و بهتر مردم از نسل جدید 

ارتباطی مانند تلفن همراه می شود.
حسین کشایی افزود: شرکت مخابرات اصفهان 
پیاده سازی طرح فیبر  از چهار سال گذشته 
نوری تا درب منازل در دستور کار خود قرار 
داد و از ابتدای امسال سیم های مسی را در 
توسعه شبکه حذف و فیبر نوری را جایگزین 

آن کرد. 
منازل  درب  تا  فیبرنوری  اجرای  طرح  وی 
)FTTH( را آخرین فناوری روز دنیا در خدمت 
رسانی به مردم خواند و گفت: مردم کشور ما، 
امروز از کشورهای پیشرفته چیزی کم ندارند. 
وی همچنین با اشاره به اهتمام دولت برای پیاده 
سازی دولت الکترونیک و شبکه ملی اطالعات 
خدمات  سازی  پیاده  و  موفقیت  کرد:  تصریح 
فناوری اطالعات جز با توسعه خدمات اینترنت 

پهن باند مسیر نمی شود. 

بهره برداری از طرح طوبی در اصفهان برای نخستین 
بار در کشور

فالح؛      اسماعیل  بابلسر:  نگار  خبر 
بابلسر  شهرستان  فرماندار  اسد  سیدعلی 
امید  سیمای  نمایشگاه  افتتاح  مراسم  در 
در این شهرستان ضمن تبریک هفته دولت 
روستاهای  در  عمرانی  12پروژه  افتتاح  از 
بابلسر خبر داد و گفت:در طول هفته دولت 
امسال،بهره برداری از 43 پروژه در شهرها 

و روستاهای منطقه آغاز می شود.
وی با اشاره به افتتاح سه پروژه ورزشی در 
بابلسر تسریح کرد : سالن ورزشی روستای 
مربع  1300متر  حدود  زیربنای  با  عزیزک 
و اعتباری بالغ بر 5میلیاردوهفتصدمیلیون 
بهره  به  دولت  هفته  در  و  ساخته  ریال 

برداری می رسد.
مهندس اسد افزود:برای تکمیل این تعداد 
محل  از  ریال  112میلیارد  از  بیش  پروژه 
هزینه  مشارکتی  و  استانی  ملی،  اعتبارات 

شده است.
بابلسر،  شهرستان  در  دولت  عالی  نماینده 

آموزشی،  پروژه  هفت  از  برداری  بهره 
ورزشی، بهداشتی و درمانی در منطقه را از 
جمله برنامه های هفته دولت اعالم کرد و 
گفت:یک واحد مرغداری 30 هزار قطعه ای 
با اعتبار 30میلیارد ریال در بهنمیر نیز به 

بهره برداری خواهد رسید. 
اجرایی  عملیات  آغاز  از  بابلسر  فرماندار 
هکتار  هزار   2 از  بیش  در  اراضی  تسطیع 
افزود:  و  برنج شهرستان خبرداد   مزارع  از 
اراضی  از  هکتار  2هزار  اجرایی  عملیات  
کشاورزی در سطح شهرستان در ایام هفته 
تومان  بر 16میلیارد  بالغ  اعتباری  با  دولت 

آغاز خواهد شد.
چشمگیر  و  مهم  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
نیز  گفت:دو مرکز  نظام سالمت  در حوزه 
در  آباد  علی  و  اوجاکسر  درمانی  بهداشتی 
بخش مرکزی بابلسر آماده بهره برداریست 
انقالب  فجر  دهه  در  هماهنگ  بطور  که  

اسالمی افتتاح خواهد شد

فرماندار بابلسر خبر داد: 

بهره برداری از43 پروژه در هفته دولت
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روستای غرابی هندیجان به شبکه
 برق پیوست

برق رسانی به روستای غرابی هندیجان 20 خانوار 
در این روستا را  از نعمت برق برخوردار کرد.

نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
برق خوزستان در مراسم افتتاح برقرسانی به این 
مشاور  جمعه،  اما  فرماندار،  حضور  با  که  روستا 
و  استان  آبفای  برداری  بهره  بر  نظارت  رییس  و 
جمعی از مسئوالن محلی و اهالی روستای غرابی 
علیای هندیجان برگزار شد، مدیر توزیع برق این 
شهرستان گفت: کار شبکه گذاری برای برق رسانی 
به روستای غرابی از توابع بخش مرکزی هندیجان از 
آذر پارسال شروع و با بهره برداری از آن 20 خانوار 

از نعمت برق در این روستا برخوردار شدند.
اسماعیل شعبانی افزود: این پروژه با انجام چهار 
کیلومتر تیر برق و با اعتبار دو میلیارد ریال به انجام 
رسید. وی گفت: در فاصله سه ماه با هزینه مبلغ 
200 میلیون تومان از اعتبارات استانی از اول جاده 
گمرک قدیم تا روستای غرابی با نصب دو دستگاه 
ترانسفورماتور و 44 پایه، برق رسانی به غرابی علیا از 

توابع شهرستان هندیجان انجام گرفته است.
وی افزود: در خود روستای غرابی علیا حدود 23 
پایه نصب شده است. وی با بیان تأمین برق اهالی 
روستای غرابی علیا با جمعیت بیشتر گفت: با راه 
اندازی دو شبکه متوسط و شبکه ضعیف برق در 
خود روستای غرابی علیا پیش بینی می شود با 
افزایش جمعیت برق بیش از 50 خانوار روستا با 

سهولت، تأمین می شود.
شعبانی همچنین عنوان کرد: به طور 24 ساعته 
2 اکیپ اتفاقات برق شهرستان به صورت شیفتی 
آماده خدمات رسانی به مردم شهرستان هندیجان 
است. وی با اشاره به قطعی برق در شهرستان و 
روستاها بیان کرد: با تالش شبانه روزی نیروهای 
اداره برق مشکلی در خصوص قطع برق نداشتیم 

و روستاها با کمترین فاصله زمانی برق دار شدند.
در ادامه مراسم افتتاح پروژه برق رسانی به روستای 
غرابی علیا، فرماندار هندیجان گفت: روستای غرابی 
با نثار 5 شهید از افتخارات نظام مقدس اسالمی 
ایران است و برق رسانی به روستاهای باالی 10 
خانوار از طرح های مهم و تأثیر گذار در زندگی 
از  افزود  رفیعی  مهران  است.سید  مردم  روزمره 
با  است.  اشتغال  روستاها  در  مهم  های  اولویت 
فراهم شدن اشتغال بقیه نیازها شامل گاز و آب 
و برق تأمین خواهد شد. در ادامه مراسم حجت 
االسالم و المسلمین علی شمیل پور امام جمعه 
هندیجان ضمن قدردانی از تالش های مدیریت 
برق هندیجان در خصوص برق رسانی به روستاهای 
محروم این شهرستان گفت: امیدوارم وجود نعمت 
برق در این روستا موجب رفاه، آسایش و پیشرفت 
این منطقه شده و با درست مصرف کردن برق، در 

حفظ و پایداری آن بکوشند.

فوالدمبارکه برند در شاخص هاي محیط زیست، صادرات 
و مشتري مداري

نوابي  محمود  سید  دولت،  هفته  از  روز  دومین  در  بهادری-اصفهان: 
معاون وزیر و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
به همراه  اسرافیل احمدیه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
ضمن بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه، در دیدار با دکتر سبحاني 
مدیر عامل فوالد مبارکه  و معاون فروش شرکت، گفت: فعالیتهاي این 
شرکت، آن را به عنوان یک برند مطرح در شاخص هاي محیط زیست، 

صادرات، مشتري مداري مطرح نموده است.
وي افزود: در هفته دولت طرحهاي زیادي در کشور افتتاح ومورد بهره 
برداري قرار مي گیرد که در این خصوص مي توان به 155 طرح صنعتي  
و با سرمایهگذاري 5000 میلیارد توماني و اشتغال 9000 نفري اشاره 
نمود که تعدادي از این طرحها در استان اصفهان مورد بهره برداري قرار 

خواهد گرفت.
رییس سازمان حمایت ازحقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان فوالد 
مبارکه را  به عنوان یک واحد سبز در حوزه محیط زیست معرفي نمود 
و گفت: در حوزه صادرات و مشتري مداري من به عنوان رییس سازمان 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان باید بگویم که 
این شرکت یکي از موفق ترین شرکتهایي است که تاکنون توانسته بر 
اساس عملکرد مناسب خود،  تندیس رعایت از حقوق مصرف کنندگان 
را دریافت نماید. نوابي  با ابراز خوشنودي از این بازدید ، خاطر نشان 
کرد: مدیریت توانمند آقاي دکتر سبحاني وافراد با انگیزه در این شرکت 
یک نشاط و شادابي و انرژي مضاعفي به ما منتقل نمود ، که قابل تقدیر 
است و وظیفه ما است که در هفته دولت به تمام کارکنان فوالد مبارکه 

یک خدا قوت بگوییم.
وي با اشاره به برنامه هاي این شرکت در افتتاح حداقل یک پروژه در 
هر دو ماه  و همچنین تنوع تولیدات و خود اتکایي را رمز موفقیت فوالد 
مبارکه بیان کرد و گفت: توجه به نیاز داخل به عنوان یکي از اصلي 
ترین تأمین کننده نیاز واحدهاي صنعتي از جمله  صنایع خودرو سازي، 
لوازم خانگي و صنایع پایین دستي، در حوزه فلز و لوله و پروفیل و توجه 
همزمان  به بازارهاي صادراتي و همچنین کمترین اتکا به منابع بانکي را 
از دیگر امتیازات و موفقیت هاي این شرکت برشمرد و در این خصوص 
بانکها را  جهت دادن تسهیالت به این شرکت ترغیب نمود  زیرا این 
شرکت را گزینه اول براي دادن تسهیالت با توجه به  تولیدات بدون 

وقفه و تعطیل ناپذیر دانست.
دکتر سبحاني مدیر عامل فوالد مبارکه نیز با اشاره به تولیدات این 
شرکت، گفت: ما بر اساس نیاز بازار و تقاضاي مشتریان تولید مي کنیم 
و همواره بایستي چه در بازار صادرات و چه در بازار داخل تولیداتمان بر 
اساس سفارش مشتري باشد، ضمن این که  هم به لحاظ کیفي و هم به 
لحاظ استاندارد مورد نیاز مشتري و ابعادي ناچار هستیم نیاز مشتري را 
برآورده کنیم و طبیعتاً تولیدمان بر اساس سفارش مشتري است و شاید 
تنها تولیدکننده هستیم که اول سفارش مي گیریم و بر اساس سفارش 
خط را تنظیم نموده و تولید مي کنیم در چنین شرایطي اگر جنسي 
هم تولید کنیم که منطبق بر استاندارد و مطابق با سفارش مشتري 
نباشد، مرجوع خواهد شد. وي افزود :محصوالت عرضه شده در بازار 
داخلي و همچنین محصوالت صادراتي ما که  30 درصد تولیدات ما را 
تشکیل مي دهند، خوشبختانه تا بحال یک مورد برگشتي و یا ادعا از 
طرف مشتري روي کیفیت نداشتیم  و این یک مزیت براي فوالد مبارکه 
است که با کنترلي که از طریق تضمین کیفیت و واحد کنترل کیفي در 
نقاط مختلف خطوط تولید بصورت کنترلهاي اتوماتیک و چشمي ایجاد 

نموده، منطبق با نیاز بازار تولید مي کند.

خبر خبر

آسفالت  یافتن  تداوم  از  پنج  منطقه  شهردار 
ریزی اساسی معابر و محالت سطح حوزه خبر 
داد و گفت : طرح خدمات محله ای با سیاست 
توزیع عادالنه در تمامی محالت و معابر مورد 
نیاز از ابتدای سال آغاز شده و طبق زمانبندی 

ادامه خواهد داشت.
مهنـدس یعقوب هوشـیار بـا اعالم ایـن مطلب 
گفـت: طـرح خدمـات محلـه ای شـامل رفت و 
روب و تنظیـف محـالت، لکـه گیری آسـفالت، 
ریـزی  آسـفالت  جـداول،  ترمیـم  و  احـداث 
اساسـی، دریچـه گذاری و توسـعه فضای سـبز 
در محـالت منطقه در حال انجام شـدن اسـت. 
وی افـزود: شناسـایی مناطـق مـورد نیـاز برای 
آسـفالت ریـزی بـا نظـر سـنجی از شـهروندان 
پنـج  منطقـه  شـهردار  گیـرد.  مـی  صـورت 
در ادامـه بـا بیـان اینکـه 85 درصـد بودجـه 
سـالجاری بـه پـروژه هـای عمرانـی و خدماتی 
تخصیـص یافتـه افـزود :امسـال بـرای احـداث، 
ترمیـم و کـف سـازی جـداول و آسـفالت ریزی 
محـالت و معابر و همچنین ورودی شـرق تبریز 
بالـغ بـر 100 میلیارد ریـال اعتبـار پیش بینی 
شـده کـه بـا شناسـایی مناطـق مـورد نیـاز در 
حـال اجرا شـدن هسـتند. وی در ادامـه با بیان 
اینکـه در فـاز جدیـد آسـفالت ریـزی، محـالت 
باغمیشـه، رشـدیه، مرزداران، نصر، کوی فرشته 
جنوبـی و کوی مصلی از ایـن خدمات برخوردار 

شـده انـد در پایان گفـت: با وجود آنکه توسـعه 
اصلـی شـهر تبریـز در سـمت شـرق این شـهر 
واقـع شـده و حـوزه اسـتحفاظی منطقـه پنـج 
از رشـد و توسـعه چشـمگیری برخـوردار شـده 
بـا ایـن حـال آسـفالت ریـزی و جـدول گذاری 
که از خواسـته های اصلی شـهروندان اسـت به  

طورمرتـب اجـرا می شـود.
جنگ شبانه در قالب برنامه ای مصوب نهمین 
مهر  بانوی  پارک  در  تابستانی  جشن  دوره 
باغمیشه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی 
منطقه، در این برنامه که با مشارکت شهرداری 
ترتیب  هنری  فرهنگی  سازمان  و   5 منطقه 
نوجوان،  و  کودک  هنری  گروههای  بود  یافته 
برای  عاشیقالر  موسیقی  و  آذری   موسیق 
شهروندان و خانواده ها اقدام به اجرای برنامه 
شهروندی  آموزش  هدف  با  همچنین  کردند. 
بزرگساالن  و  کودکان  بین  فرهنگی  مسابقه 
مراسم  این  در  است  ذکر  شایان  شد.  برگزار 
سازمان  عامل  مدیر  آذرنیا  حسین  آقایان 
فرهنگی، هنری شهرداری و خسرو خیری قائم 
مقام معاونت فرهنگی، اجتماعی شهرداری نیز 
حضور داشتند. گفتنی است شهرداری منطقه 
پنج تا پایان شهریور اجرای 14 ویژه برنامه را 
در قالب جنگ شبانه، اتوبوس شادی و اتوبوس 
سالمت برنامه ریزی کرده که طبق زمانبندی 

در حال اجرا می باشد. 

نظر سنجی از شهروندان منطقه 5 تبریز 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی به خوانده 

کالسه پرونده  615100286/95
وقت رسیدگی -  95/7/5 ساعت 15

خواهان –  بانک قوامین 
خواندگان – سید حبیب موسوی –رسول رحمتی پامچلو

خواسته –مطالبه وجه  
اختالف  حل  شورای   33 شماره  مجتمع  به  فوق  بخواسته  دادخواستی  خواهان 
دادگستری استان تهران تقدیم که به این شعبه ارجاع و به کالسه  615100286/95 
ثبت گردیده بنا به درخواست خواهان و مجهول المکان بودن خوانده وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج گردد تا خوانده ظرف یک ما ه از تاریخ انتشار 
آگهی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و آدرس 
خود را اعالم نموده اند و اال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ابالغ شده تلقی و شورا 

غیابا اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود. 
 110/59896   مدير دفتر شعبه  6151 دادگاه  حقوقی تهران 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی به خوانده 

کالسه پرونده  615100289/95
وقت رسیدگی -  95/7/5 ساعت 15

خواهان –  بانک قوامین 
خواندگان – رویا یدالهی –محمود امری –فرهاد تقی زاده –مسیح اله دختر بشلی

خواسته –مطالبه وجه  
حل  شورای   33 شماره  مجتمع  به  فوق  بخواسته  دادخواستی  خواهان 
کالسه  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  تقدیم  تهران  استان  دادگستری  اختالف 
المکان بودن  به درخواست خواهان و مجهول  بنا  615100289/95ثبت گردیده 
خوانده وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی در امور مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج گردد تا خوانده ظرف 
یک ما ه از تاریخ انتشار آگهی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و آدرس خود را اعالم نموده اند و اال نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم ابالغ شده تلقی و شورا غیابا اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود. 
 110/59894   مدير دفتر شعبه 6151  دادگاه  حقوقی تهران

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی به خوانده 

کالسه پرونده  615100288/95
وقت رسیدگی -  95/7/5 ساعت 15

خواهان –  بانک قوامین 
خواندگان – جالل نوروزی –حسین تورشیزی –محمد تقی قنبری –محمد ولی 

نعمتی 
خواسته –مطالبه وجه  

اختالف  حل  شورای   33 شماره  مجتمع  به  فوق  بخواسته  دادخواستی  خواهان 
دادگستری استان تهران تقدیم که به این شعبه ارجاع و به کالسه  615100288/95 
ثبت گردیده بنا به درخواست خواهان و مجهول المکان بودن خوانده وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج گردد تا خوانده ظرف یک ما ه از تاریخ انتشار 
آگهی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و آدرس 
خود را اعالم نموده اند و اال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ابالغ شده تلقی و شورا 

غیابا اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود. 
 110/59895 مدير دفتر شعبه 6151  دادگاه  حقوقی تهران 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی به خوانده 

کالسه پرونده  615100290/95
وقت رسیدگی -  95/7/5 ساعت 15

خواهان –  بانک قوامین 
خواندگان – رویا یدالهی –رسول رحمتی پامچلو

خواسته –مطالبه وجه  
حل  شورای   33 شماره  مجتمع  به  فوق  بخواسته  دادخواستی  خواهان 
کالسه  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  تقدیم  تهران  استان  دادگستری  اختالف 
المکان بودن  به درخواست خواهان و مجهول  بنا  615100290/95ثبت گردیده 
خوانده وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی در امور مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج گردد تا خوانده ظرف 
یک ما ه از تاریخ انتشار آگهی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و آدرس خود را اعالم نموده اند و اال نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم ابالغ شده تلقی و شورا غیابا اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود. 
 110/59893   مدير دفتر شعبه 6151  دادگاه  حقوقی تهران 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رهنی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی پرونده کالسه 33/92 برابر رای شماره 403مورخ 1395/04/13 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد 
تصرفات  پلدختر  ملک شهرستان  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
بشماره شناسنامه  علی  فرزند صید  بهروز  آقای جواد  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
مساحت   به  کارگاه  باب  یک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  در  آباد   ازخرم  صادره   5
1902/30متر مربع پالک 1فرعی از 8 اصلی واقع در دره خشکه  پلدختر بخش 7 
خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
از تاریخ  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
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 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی  نماید  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :1395/06/7   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/23

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 235و رای شماره 5058مورخه  95/4/26تقاضای 
آقای یداله بیرانوند فرزند ولی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 5000 متر 
مربع مجزی شده از پالک 47فرعی اصلی واقع در بخش 4شهرستان خرم آباد خروجی 
از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای یداله بیرانوند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت 
به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار 
و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد 
نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 
و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس 
مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 3050
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/23 تاریخ انتشار نوبت دوم :1395/6/7 

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

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  قانون مذکور مستقر در  اختالف  آرای صادره هیات حل 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 289/94و رای شماره 5032 مورخه 
به  نسبت  علی  نوروز  فرزند  آباد  رمضان  رحمانی  رحمان  آقای  تقاضای  95/4/24به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 119/42متر مربع مجزی شده از پالک - فرعی 
2093اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( آقای / خانم حسن جافریان رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی 
آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و 
برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل 
ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی متقاضی با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 3051
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/7

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

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره  رای  و   116/95 کالسه  پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک 
علی  مهر  فرزند  بیرانوند  بارانی  ابراهیم  آقای  تقاضای  به   95/4/14 4509مورخه 
به مساحت 150/36متر مربع مجزی شده  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
آباد  خرم  شهرستان  یک  بخش  در  واقع  اصلی  2091باقیمانده  –فرعی  پالک  از 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای طوس والیزاده رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف 3009
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/7

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

دادنامه
خواهان:کیکاوس سلیمانی فرزند کریم- جوانرود- خیابان شافعی)ره( -کوی بهار 10

خوانده: سید رئوف عبدی پور- جوانرود – شهرک صنعتی- کوی آخر
خواسته: وصول مطالبه مبلغ 110000000 ریال بابت یک دستگاه خودروی تویوتا به 

عالوه تأخیر و تأدیه و هزینه های دادرسی مدنی
با توجه به محتوای پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر انشاء رأی می گردد

رأی شورا
در خصوص دعوای خواهان کیکاوس سلیمانی فرزند کریم به طرفیت خوانده سید رئوف 
عبدی پور به خواسته مطالبه مبلغ 110000000 ریال بابت فروش یک دستگاه خودروی 
تویوتا به همراه تأخیر و تأدیه از مورخ 94/6/20 بعالوه هزینه های دادرسی مدنی با این 
شرح خواهان طبق دادخواست خواستار مبلغ فوق طبق معرفی سه نفر گواه و عدم حضور 
خوانده در جلسه دادرسی مدنی و ارجاع قضیه به روزنامه کثیراالنتشار زمان و تعیین وقت 
برای مورخه 95/5/31 و عدم ارائه الیحه ای جهت دفاع از خود فلذا با توجه به محتویات 
پرونده طبق ماده 1258 قانون مدنی و مستندا به ماده ی 198 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به مبلغ 110000000 ریال بابت یک دستگاه خودروی تویوتا 
به عالوه تأخیر و تأدیه و هزینه های دادرسی مدنی صادر می گردد رأی صادره غیابی . ظرف 

مدت 20 روز پس از رؤیت قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

دادنامه
خواهان:بانک ملت استان کرمانشاه به وکالت خانم نگین قادری –کرمانشاه چهاراه 

بسیج -مدیریت حقوقی شعبه بانک ملت استان کرمانشاه 
خواندگان:آقایان 1. مهدی اتابک فرزند ولی جوانرود- خیابان کردستان- کوی وحدت 
تازه آباد- خیابان شورا 3. حمید  باباجانی-  30 2. ساالر رمضانی فرزند علی ثالث 
اسماعیلی فرزند مصطفی- ثالث باباجانی- تازه آباد-خیابان سیل بند-خیابان شهید 

رجایی- پاساژ مولوی
خواسته: مطالبه مبلغ 31199880 ریال بابت اصل بدهی و مبلغ 5031109ریال 

بابت هزینه تأخیرکه جمعاً 36230989 ریال تا یوم االدا 
با توجه به محتوای پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر انشاء رأی می گردد:

رأی شورا
به  قادری  نگین  خانم  وکالت  به  کرمانشاه  استان  ملت  بانک  دعوای  خصوص  در 
اتابک فرزند ولی 2. ساالر رمضانی فرزند علی 3. حمید  طرفیت آقایان 1. مهدی 
اسماعیلی فرزند مصطفی به خواسته مطالبه 31199880 ریال بابت اصل بدهی و 
مبلغ 5031109ریال بابت هزینه تأخیر به ماخذ 12 درصد وفق نرخ مندرج در ماده 
6 جمعاً تا تاریخ 1395/1/14 به مبلغ 36230989ریال با این شرح خوانده ردیف 
اول بابت تسهیالت پراخت نموده که نامبره ردیف اول ملزم به بازپرداخت تسهیالت و 
به تضامن خواندگان ردیف دوم و سوم فلذا با توجه به محتویات پرونده و عدم حضور 
خواندگان و آگهی کثیراالنتشار روزنامه زمان جهت حضور برای مورخه 95/5/10 
تعیین وقت گردیده به دلیل مجهول المکان بودن خواندگان طبق ماده 1258 قانون 
مدنی و مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان 
به پرداخت مبلغ کل 36230989 ریال به عالوه دیرکرد روزانه به مبلغ 9863 ریال 
در مورخه 95/5/14 لغایت صدور حکم صادر می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 

مدت بیست روز پس از رؤیت قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

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 
139560301060002485 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
رضا   فرزند  داوریانی      زهرا  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین 
خانه  مساحت  باب  یک  در ششدانگ  احمد  بویر  از  بشماره شناسنامه 4 صادره 
از  ورامین خریداری  در  واقع  اصلی  از 103  فرعی  پالک 82  مربع  متر   164/74
مالک رسمی اقای عباسعلی محالی 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: 95/5/23 تاریخ انتشار نوبت دوم95/6/7

م الف392 محمد رحیم پور راينی ورامین

آگهی مزایده )مرحله دوم (اموال غیر منقول
نظر به اینکه در پرونده اجرای شماره 930166  واحد اجرای احکام دادگستری داالهو 
در نظر دارد یک واحد تجاری نوسازی طبقه همکف از پالک 6099 فرعی از یک اصلی 
بخش 5 کرمانشاه شهرستان داالهو ملکی آقای بهزاد ایل بیگی به مساحت 113 متر 
مربع که عرصه کلی پالک 125 متر مربع میباشد که 12 متر آن را راه پله طبقات 
دیگر بوده که دارای امتیاز برق و  انشعاب آب وتلفن و اشتراک گاز به قیمت پایه 
1/500/000/000 ریال توسط کارشناس ارزیابی و تعیین و برآورد گردیده به تقاضای 
محکوم له و از طریق مزایده و به صورت حضوری در تاریخ 95/6/28 ساعت 10 صبح و 

در محل توقیف شده واقع در کرند غرب خ ولیعصر بفروش برساند . 
در اجرای مواد 118-122-123 قانون اجرای احکام مدنی لذا طالبین می توانند پنج 
روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی بازدید و 
سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند و قیمت پایه از مبلغ کارشناسی 
شروع و به کسانیکه باالترین مبلغ را پشنهاد نمایند واگذار .ضمنا برنده مزایده باید 10/0 
ارزش کل را فی المجلس و الباقی را ظرف یک ماه  به حساب دادگستری واریز نماید 
و در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای 
احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه ی مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
شد پس از احراز صحت مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریداری 

صادر می شود و هزینه نقل و انتقال سند به عهده ی خریدار می باشد . 
عالی بیگی – دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان داالهو

فرماندار  زمان:  خبرنگار  امیررضاصادقی- 
ریزی  برنامه  به  اشاره  با  ری  ویژه شهرستان 
های صورت گرفته برای ارتقا امکانات منطقه، 
تحقق  راستای  در  را  باقرشهر  شهردار  تالش 

خدمات مطلوب، ارزنده توصیف کرد.
مراسم  حاشیه  در  که  پور  ا... جمالی  هدایت 
وحش  حیات  و  طبیعت  بوستان  افتتاح 
شهرداری باقرشهر با روزنامه زمان گفتگو می 
کرد، با بیان این مطلب که باقرشهر از جمله 
مناطق مهم شهرستان ری محسوب می شود، 
تاکید کرد: خوشبختانه در دوره فعالیت دولت 
تدبیر و امید، اقدامات چشم گیری در راستای 
افزایش بسترهای رفاهی برای مردم این خطه 
بخشدار،  و  شهردار  آقایان  که  گرفته  صورت 

نقش به سزایی در تحقق آنها داشته اند.
مغتنم  فرصتی  را  دولت  هفته  ادامه،  در  وی 
دستگاه  ساالنه  عملکرد  گزارش  ارائه  برای 

ویژه  افزود: شهرستان  و  دانسته  دولتی  های 
ارزش  به  پروژه   66 از  بیش  با  امسال  ری، 
اجرایی  بالغ بر 105 میلیارد تومان در فصل 
به  ورزشی  و  فرهنگی  عمرانی،  مختلف  های 

استقبال هفته دولت رفت.
شهردار باقرشهر نیز با اشاره به ضرورت ارتقا 
امکانات رفاهی- تفریحی شهر، افتتاح بوستان 
در  موثر  گامی  را  وحش  حیات  و  طبیعت 
جهت غنای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان 
دانسته و اظهارداشت: این بوستان با مساحت 
عطر  مجموعه  کنار  در  مترمربع  هزار   20
سیب طی 9 ماه، در سایه تالش شبانه روزی 
عوامل اجرایی مدیریت شهری، به مرحله بهره 

برداری رسید. 
سعید استاد فرج، در تشریح دیگر طرح های 
پروژه  خوشبختانه  گفت:  شهری،  مدیریت 
کمربندی غربی باقرشهر با صرف اعتباری بالغ 

را  پایانی خود  مراحل  تومان،  میلیارد  بر 12 
طی می کند ضمن اینکه پروژه کلینیک دی 
ای  آینده  در  نیز  دوان  چله  شهید  میدان  و 

نزدیک افتتاح خواهند شد.
الزم به ذکر است، در جلسه ای که پیش از 
افتتاح بوستان طبیعت به همت روابط عمومی 
باقرشهر،  جمعه  امام  حضور  با  شهرداری 

نماینده مردم شهرستان ویژه ری درمجلس، 
اعضای شورای اسالمی باقر شهر و جمعی از 
مسؤالن  دیگر  همراه  به  شهدا  های  خانواده 
اعضای  از  شد،  برگزار  شهری  و  شهرستانی 
گروه کوهنوردی شهرداری باقرشهر به سبب 
صعود به قله البروس روسیه ، تجلیل به عمل 

آمد. 

معاون استاندار تهران:

  تالش شهردار باقرشهر، باعث رشد خدمات شده است
 بوستان طبیعت وحیات وحش  باقرشهر افتتاح شد
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دادنامه
 پرونده کالسه 9409982160400362 شعبه39 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید صدر تهران تصمیم نهایی شماره  خواهان: شهرداری تهران )شهرداری 
تهران-  شهرستان  نشانی  به  لنگرودی  آموز  کاظم  ا...  فتح  نمایندگی  با  منطقه7( 
شهرداری منطقه7 و فتح اله کاظم آموزلنگرودی فرزند اسمعیل بنشانی تهران خیابان 
سهروردی شمالی خیابان شهید قندی – ساختمان شهرداری منطقه7  خواندگان: 
محتشم السادات آقامیر محمدعلی فرزند سیدعباس- رضا الیقی مقدم- بهجت آقا 
میرمحمدعلی فرزند سیدعباس و ربابه آقا میرمحمدعلی فرزند سیدعباس و سیداحمد 
آقا میرمحمدعلی فرزند سیدعباس و زهره آقا میرمحمدعلی فرزند سیدعباس و مهین 
آقا میرمحمدعلی فرزند سیدعباس و شهین آقا میرمحمدعلی فرزند سیدعباس و 
صدیقه آقا میرمحمدعلی فرزند سیدعباس و علیرضا الیقی مقدم و فرزانه الیقی مقدم 
و فیروزه الیقی مقدم همگی بنشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه خسارت دادرسی 
و الزام به تنظیم سند رسمی ملک  گردشگار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت کالسه فوق و جری 
تشریفات قانونی در وقت مقرر حوزه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و باتوجه به 
محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر و با استعانت از خداوند متعال بشرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه نسبت به دادخواست مورخ 94/5/19 
خواهان شهرداری تهران با نمایندگی فتح اله کاظم آموز لنگرودی بطرفیت خواندگان 
محتشم السادات آقامیر محمدعلی فرزند سیدعباس- رضا الیقی مقدم- بهجت آقا 
میرمحمدعلی فرزند سیدعباس و ربابه آقا میرمحمدعلی فرزند سیدعباس و سیداحمد 
آقا میرمحمدعلی فرزند سیدعباس و زهره آقا میرمحمدعلی فرزند سیدعباس و مهین 
آقا میرمحمدعلی فرزند سیدعباس و شهین آقا میرمحمدعلی فرزند سیدعباس و 
فرزانه الیقی  و  مقدم  علیرضا الیقی  و  فرزند سیدعباس  میرمحمدعلی  آقا  صدیقه 
مقدم و فیروزه الیقی مقدم به این شرح که خواهان مدعی است خواندگان مالک 
ششدانگ پالک ثبتی12890-6933 واقع در بخش2 تهران بوده لکن بدلیل اجرای 
طرح نوسازی به تصرف شهرداری درآمده و طی دادنامه شماره0663-87/1/30 و 
پس از تعیین ارزش بهای کارشناسی و پرداخت آن بشرح مستندات ابرازی تقاضای 
انتقال سند را دارد. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و اینکه مستندات ابرازی 
خواهان مصون از ایراد باقی مانده خواسته را وارد و ثابت دانسته مستندا به ماده واحد 
قانون نحوه تقویم انبیه و امالک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب1370 و اینکه 
با پرداخت بهای ملک و سقوط حق مالکیت خواندگان انتقال سند بنام شهرداری از 
ملزومات این تملک می باشد دادگاه حکم به انتقال سند بنام شهرداری و به نسبت 
سهم خواندگان مطابق استعالم ثبتی واصله به شماره 38817-92/5/12 در پرداخت 
هزینه های دادرسی و حق الوکاله نماینده حقوقی طبق تعرفه صادر و اعالم مینماید. 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و ظرف 20 روز 

پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
110/63657 قاضی شورا شعبه39 دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی اجرائیه
ژاله  و  شبستری  ارژنگ  و  شبستری  لیدا  لهم   محکوم  له/  محکوم  مشخصات   
شرفخانیان و الله شبستری همگی به نشانی تهران خ فرشته )خ شهید فیاضی( خ 
آقابزرگی روبروی بن بست پاک اندیشان پ80 واحدa1 مشخصات محکوم  علیه/

محکوم علیهم آقای حمیدرضا کمالی راد نژاد بنشانی مجهول المکان محکوم به: به 
موجب درخواست اجرای حکم مربوطه شماره951622-95/5/18 وشماره دادنامه 
حقوقی  و  عمومی  دادگاه  شعبه219   95/2/21-9509972164400142 قطعی 
تهران محکوم علیه محکوم است به 1-پرداخت مبلغ 195/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغی بابت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ صدور چک تا تاریخ 
پرداخت محکوم به طبق شاخص تورم اعالمی از باک مرکزی توسط اجرای احکام 
محاسبه می شود و مبلغ 6/490/000ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و 

پرداخت نیم عشر دولتی
110/63638 مدير شعبه219 دادگاه عمومی و حقوقی تهران 

دادنامه 
مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه  شعبه40  پرونده کالسه 9409982160500317 
قضایی شهید صدر تهران تصمیم نهایی شماره 9509972160500215 خواهان: 
با وکالت حسن علی پور فرزند خداداد بنشانی تهران خیابان  ایران  بانک صادرات 
طالقانی جنب بیمارستان ارتش-پالک113- واحد5  خواندگان: محمدسعید علیان 
فرزند بهمن و مسعود علیان فرزند بهمن همگی بنشانی مجهول المکان و شرکت 
دامداری تلیسه ارغوان به نشانی ورامین جاده ورامین باقرآباد بعد از داودآباد دامداری 
علیا و نرگس علیان به نشانی تهران خ بهار شیراز پ55 ط3  خواسته: مطالبه خسارت 
دادرسی و تامین خواسته و مطالبه وجه بابت و مطالبه خسارت  گردشگار: دادگاه 
باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای 
می نماید. رای دادگاه درخصوص درخواست بانک صادرات با وکالت حسن علیپور 
به طرفیت شرکت دامداری تلیسه ارغوان سهامی خاص و مسعود و محمدحسین و 
نرگس همگی علیان به خواسته مطالبه وجه بابت اصل و سود ناشی از قرارداد شماره 
88002359 مورخ88/11/25 به مبلغ 4/797/954/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه 
الوصول و  یوم  تا  تاریخ  این  از  و  تا 94/2/15  تاریخ89/11/25  از  معادل30 درصد 
خسارت دادرسی علیهذا با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به مستندات ابرازی 
منضم درخواست من جمله قرارداد مشارکت شماره 88002359 مورخ 88/11/25 
و چگونگی شرایط و تعهدات قراردادی مندرج در عقد و تعهدات برعهده گرفته شده 
از ناحیه متعهد اصلی و ضامنین و تعیین خسارت قرارداد معادل 30درصد در سال و 
... توجه به ابالغ اخطاریه وفق مقررات 69و 70 و 73و 76 قانون آ.د.م و مصون ماندن 
مستندات ابرازی از هرگونه ایراد تردید تکذیب یا دفاع متناسبی که موجبات انقالب 
دعوا را فراهم آورد و با توجه به اینکه حسب منطوق تبصره یک و دو ماده واحده 
قانون الحاق دو تبصره به ماده 15اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب76 
و .... کلیه وجوه و تسهیالت اعطایی که بانک ها د راجرای این قانون به اشخاص 
حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برار قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد 
که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیالت دریافتی به انضمام سود و 
خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی دادرسی و حق الوکاله را بپردازند در صورت 
عدم پرداخت و اعالم بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی 
و... مکلفند براساس اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و 
وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند. و توجه به تسری امتیازات 
کلیه  در  تجارت  قانون  ماده 403  با  موافق  اینکه  و  غیربانکی  موسسات  به  بانکها 
مواردیکه به موجب توافق یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت شده باشد طلبکار 
میتواند به ضامن ومدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به هریک از آنها 
و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید که حکم 
فوق طبق ماده 404 قانون تجارت مواردی که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون 
متضامنا مسول انجام تعهد می باشند جاری خواهد بود و نیز توجه به آنکه دلیلی که 
موید پرداخت و رفع اشتغال ذمه از سوی مدعی علیهم باشد ابراز نگردیده و با توجه 
به مسولیت قراردادی ناشی از عدم انجام تعهدات در پرداخت خسارت معینی وفق 
ماده 230 قانون مدنی دادگاه دعوی خواهان را ثابت و محمول بر صحت تشخیص 
و مستنداً به مواد 194 و 198 و502 و 503 و 515و 519و 522 قانون آ.د.م و مواد 
10 و 220و 221و 230 قانون مدنی و همچنین ماده واحده قانون الحاق دو تبصره 
به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب و مواد 403 و 404 قانون تجارت 
حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 4/797/954/000 ریال بابت اصل 
و سود ناشی از قرارداد مستند دعوی و مبلغ 5/494/643/298 ریال بابت خسارت 
 310/457/918 مبلغ  و   94/2/15 تا  تاریخ89/11/25  از  معادل30درصد  تاخیر 
و  تعرفه  از  الوکاله وکیل 120/000/000ریال کمتر  دادرسی و حق  ریال خسارت 
نیز خسارت تاخیر تادیه معادل ماخذ30درصد درصد مطالبات از تاریخ استفاده از 
تسهیالت از تاریخ94/2/16 طبق قرارداد و تعهدنامه برای مدت تاخیر لغایت زمان 
تادیه در حق خواهان صادر و اعالم مینماید. حکم صادره غیابی و ظرف ظرف 20 
قابل  این دادگاه و سپس ظرف 20 روز  قابل واخواهی در  ابالغ  تاریخ  از  روز پس 

تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
110/63640 قاضی شورا شعبه40 دادگاه عمومی حقوقی تهران

اطالعیه
تاریخ انتشار: 95/5/28

آگهی مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرندغرب
احتراماً بدینوسیله به اطالع اعضأ محترم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرندغرب 
می رساند با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول به حد نصاب الزم 
نرسیده لذا هیأت مدیره تصمیم گرفت جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم این 

تعاونی مصرف برگزار میگردد.
ضمناً کسانی که نمی توانند در جلسه حضور یابند می توانند به دیگر اعضأ وکالت 

کتبی بسپارند هر عضو وکالت بیش از دو نفر را نمی تواند داشته باشد .
دستور کار جلسه :

1 – گزارش عملکرد یکساله هیأت مدیره و بازرسی در سال 94
2 – قرائت ترازنامه و بیالن مالی سال 94

3 – تقسیم سود سهام 94 و تصویب بودجه پیشنهادی
4 – انتخاب اعضأ هیأت مدیره و بازرسی

رئیس هیأت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرندغرب
نصرت اله رستمیان

متن آگهی 
 خواهان / شاکی رضا منصوری دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم هادی رفیعی به 
خواسته مطالبه وجه چک ماده 9 تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 3 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد 
واقع در خرم آباد خیابان امام )ره( میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به 
کالسه 9509986690300136 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/06 و ساعت 
09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان 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.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 3شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم 
آباد – فروزان اسدی.

درخواست گواهی حصر وراثت 
کالسه  به  درخواست  شرح  به  شماره 828  شناسنامه  دارای  رضا صحراپیما  آقای 
از این شورا درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم  95/1356/ ش 
داشته که شادروان حمزه صحراپیما به شماره شناسنامه 549 در تاریخ 95/5/3 در 

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

2- هدی صحراپیما فرزند حمزه ش ش 58 صادره از ساری دختر متوفی
3-  معصومه صحراپیما فرزند حمزه ش ش 6 صادره از ساری دختر متوفی

4- زهرا صحراپیما فرزند حمزه ش ش 63 صادره از ساری دختر متوفی
5- سکینه دهقان آزادگله فرزند رستم ش ش 5 صادره از ساری همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار 
آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 424 مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری – رزاقی

آگهی موضوع ماده3
وماده13آيین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز
وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
آقای/ 3009059-1395-94/11/8-تصرفات  برابررای  فاقدسندرسمی 
شادگان  شناسنامه5007صادره  بشماره  فرزندغلیم  مجیدحزبیان  خانم 
به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به  کدملی1898902569نسبت 
پالک2692/7بخش  از/ششدانگ  قسمتی  در  مساحت202/65مترمربع 
لذابرابرماده3قانون  گردیده  موالنواصرمنجربصدوررای  ازمالکیت  دواهوازخروجی 
گرددتا  می  آگهی  عموم  اطالع  روزجهت  پانزده  فاصله  به  دردونوبت  مزبورمراتب 
باشدازتاریخ  داشته  اعتراض  ایشان  ومالکیت  مفروزه  تصرفات  به  نسبت  هرکس 
ثبت  اداره  خودرامستقیمابه  اعتراض  دوماه  بمدت  آگهی  این  اول  انتشارنوبت 
مدت  است ظرف  مکلف  نمایندومعترض  ورسیددریافت  اهوازتسلیم  اسنادوامالک 
وگواهی  تقدیم  قضائی  مقامات  به  دادخواست  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک 
درصورت  است  نمایند.بدیهی  تحویل  محل  ثبت  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقدیم 
عدم وصول اعتراض درموعد مقرراداره ثبت برابرمقررات اقدام بصدورسندمالکیت 

خواهدنمود. شماره م.الف)5/2072(
تاریخ انتشارنوبت اول:1395/5/23 تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/6/7

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز-قادريان

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 تحدید حدود اختصاصی 
پالک فوق در مورخه 95/6/27ساعت 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: 1395/6/7
رئیس ثبت اسناد شهرستان جوانرود- نعمت عزيزی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
 ) مرحله دوم (

اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان داالهو
نامه صادره

اینکه در پرونده اجرای  اموال غیرمنقول ) مرحله دوم ( – نظر به  آگهی مزایده 
شماره 940202 واحد اجرای احکام دادگستری داالهو در نظر دارد امالک مرحوم 
روستای طلسم شامل 9  در پالک 3  به مساحت 17/0914 هکتار  مراد مطاعی 
توسط  تومان  مبلغ 215/539/000  امالک  پایه کل  قیمت  که  دیم  و  آبی  قطعه 
کارشناس ارزیابی و تعیین و برآورد گردیده به تقاضای محکوم له و از طریق مزایده 
در  واقع  در محل  و  تاریخ 95/06/21 ساعت 11 صبح  در  به صورت حضوری  و 

کرندغرب روستای طلسم بفروش برساند .
در اجرای مواد 118-122-123 قانون اجرای احکام مدنی لذا طالبین می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی 
بازدید و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند و قیمت پایه از 
مبلغ کارشناسی شروع و به کسانیکه باالترین مبلغ پیشنهاد نمایند واگذار ضمنا 
به  ماه  را ظرف یک  الباقی  و  المجلس  را فی  ارزش کل  باید 10/0  مزایده  برنده 
حساب دادگستری واریز نمایید و در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد 
مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر 
از احراز صحت مزایده توسط  نفع دولت ضبط خواهد شد پس  به  هزینه مزایده 
دادگاه دستور صدور انتقال سند اموال غیرمنقول بنام خریدار صادر میشود و هزینه 

نقل انتقال سند به عهده خریدار میباشد .
دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان داالهو- علی بیگی

آب 670 هزار خانوار روستایی کشور 
با تانکر تامین می شود

خانوار  هزار   670 آب  گفت:  آبفا  و  آب  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
ساکن در مناطق روستایی کشور به صورت سیار و با تانکر تامین 

می شود.
در  روستا  هزار   6 مصرفی  آب  اکنون  هم  افزود:  میدانی  رحیم 
تانکر  با  نفر  هزار   160 و  میلیون  دو  بر  بالغ  جمعیتی  با  کشور 

تامین می شود.
میلیون  دو  آشامیدنی  آب  مشکل  جاری  سال  در  کرد:  اظهار  وی 
نفر جمعیت ساکن در روستاهای کشور حل شده و 500 میلیون 
دالر از صندوق ملی توسعه به بخش های زیر بنایی آب و فاضالب 

است. یافته  اختصاص 
وی بیان کرد: برای اجرای طرح های نیمه تمام آب و فاضالب در 

سطح کشور یکهزار و 800 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
میدانی اضافه کرد: یکی از جدی ترین چالش های آب در کشور از 
بین رفتن منابع آب زیرزمینی است و این منابع زیرزمینی سرمایه 
ملی ماست که در آستانه از بین رفتن قرار دارد و تنها راه نجات 

هم کاهش مصرف و درست مصرف کردن آن است.
در  تنها  کشور  آسمانی  نزوالت  درصد   75 اینکه  بیان  با   وی 
نابودی  از  بخشی  کرد:  اظهار  گیرد،  می  صورت  کشور  درصد   25
دلیل  اما  بوده،  خشکسالی  و  اقلیم  تغییر  اثر  بر  آبی  های  سفره 

عمده آن برداشت بیش از حد از این منابع است.
با  را در شورایعالی آب کشور  نیرو طرحی  وزارت  اضافه کرد:  وی 
عنوان احیا و تعادل بخشی به منابع آب زیرزمینی مطرح کرده که 
یکی از مصوبه های آن کاهش 25 درصدی مصرف آب در بخش 
کشاورزی است و پروانه های بهره برداری از منابع آب نیز بر این 

اساس باید اصالح شود.
زمینی،  زیر  آب  رویه  بی  برداشت  اثر  بر  گفت:  نیرو  وزیر  معاون 
کشور،  نقاط  برخی  در  و  رفته  پایین  متر   150 کشور  آبی  منابع 
زمین 35 سانتیمتر نشست داشته که این امر نشان از یک فاجعه 

زیست محیطی دارد.

تولید نفت خام مناطق نفتخیز جنوب 
در مرز 3 میلیون بشکه است

تولید  گفت:  جنوب  خیز  نفت  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
سه  مرز  در  جنوب  خیز  نفت  مناطق  ملی  شرکت  در  خام  نفت 

است. شده  تثبیت  روز  در  بشکه  میلیون 
با  دولت  هفته  نمایشگاه  افتتاح  مراسم  در  پور  عالی  بیژن 
یازدهم  دولت  کرد:  اظهار  شرکت  این  دستاوردهای  تشریح 
در  آن  ترین  برجسته  اما  است  داشته  متعددی  دستاوردهای 
از  قبل  تولید  سقف  به  العاده  خارق  بازگشت  با  و  نفت  صنعت 

است. شده  نمایان  ها  تحریم 
در  هم  و  تحریم  دوره  در  هم  راستا  این  در  افزود:  وی 
جوانب،  تمام  لحاظ  با  و  مدون  برنامه  یک  اساس  بر  پسابرجام 
در  پایدار  تولید  یک  به  توانستیم  که  گرفت  صورت  اقداماتی 
کشورهای  اکثر  برای  که  یابیم  دست  ممکن  زمان  ترین  کوتاه 

بود. شگفتی  مایه  نفت  کننده  تولید 
کرد:  تصریح  جنوب  خیز  نفت  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
توان  به  کشورها  این  که  شد  حاصل  آنجا  از  شگفتی  این 
و  فنی  دانش  تدوین  در  سازی  بومی  ظرفیت  و  ما  داخلی 
نداشتند. اشراف  صنعت  نیاز  مورد  پیشرفته  تجهیزات  ساخت 

دولت  در  شرکت  این  اقدامات  دیگر  به  اشاره  با  پور  عالی 
به ویژه در یک سال گذشته بخش  این مدت  یازدهم گفت: در 
شده  اندازی  راه  و  تکمیل  تمام،  نیمه  های  پروژه  از  مهمی 
بخش  همچنین  است.  اندازی  راه  آستانه  در  نیز  تعدادی  و 
در  فرآورشی  واحدهای  و  تاسیسات  لوله،  خطوط  از  مهمی 
ایمن  و  بازسازی  اساسی،  تعمیر  تکلیفی  های  کاهش  زمان 

است. شده  سازی 

جهش 43 درصدی واردات
 اسار هند از ایران

شرکت نفتی اسار هند، بزرگترین خریدار نفت ایران 
ژوئیه شاهد رشد 43.2 درصدی  ماه  در هند در 
واردات نفت از ایران در مقایسه با سال گذشته بوده 
است.به گزارش ایسنا، براساس آمارهای دریافتی از 
محل ورود نفتکش ها، بزرگترین خریدار نفت هند، 
43 درصد نفت بیشتر از ایران در ماه ژوئیه دریافت 
کرده است.آمارها نشان می دهد که اسار در ماه 
گذشته، روزانه به طور میانگین 186 هزار بشکه 
نفت از ایران وارد کرده است که نسبت به ماه پیش 

از آن هم 4.4 درصد افزایش نشان می دهد.
براساس این گزارش، واردات نفت اسار از ایران در 
هفت ماه نخست سال 2016 به طور میانگین معادل 
158 هزار بشکه در روز بوده است، درحالی که این 
شاخص در سال پیش از آن، 103 هزار و 700 بشکه 
در روز بوده است. سال گذشته این واردکننده نفتی 
بخش خصوصی مجبور بود به دلیل فشارهای ناشی 
از تحریم، میزان واردات نفت خود از ایران را محدود 

کند.
از سوی دیگر، سهم ایران از مجموع واردات نفتی 
درصد  به 44  ژوئیه  تا  ژانویه  زمانی  بازه  در  اسار 
افزایش یافته است. این درحالی است که این سهم 

در سال گذشته 30 درصد بوده است.

آذربایجان آماده سوآپ نفت با 
ایران شد

به گفته سفیر ایران در جمهوری آذربایجان، این 
کشور آماده از سرگیری عملیات سوآپ نفت خام 
است.به گزارش فارس؛ محسن پاک آئین، سفیر 
این  آمادگی  از  آذربایجان  جمهوری  در  ایران 
کشور برای از سرگیری عملیات سوآپ نفت خام 
خبرداده است.هفته گذشته سید پیروز موسوی 
است  قرار  بود  کرده  اعالم  خبرنگاران  جمع  در 
همسایه  کشورهای  از  برخی  با  جدی  مذاکرات 
از جمله قزاقستان و روسیه و آذربایجان برای از 
انجام  هفته جاری  در  عملیات سوآپ  سرگیری 
شود که در صورت نهایی شدن سوآپ نفت خام 
گفته  شد.به  خواهد  اجرایی  جاری  ماه  اواخر  تا 
نکار  پایانه  ایران  نفت  ملی  شرکت  مسؤوالن 
بشکه  هزار   120 روزانه  انتقال  ظرفیت  دارای 
 نفت خام حوزه خزر را دارد که با بهره برداری از

 طرح های جدید ظرفیت این پایانه به 500 هزار 
بشکه نیز می رسد.هم اکنون فرایند تدوین قرار 
دادهای سوآپ تکمیل شده است به طوری که 
ظاهرا ایراداتی که این قرارداد در سالهای پیش 
عملیات سوآپ  تا  برطرف شده  داشت  توقف  از 
واقعی نفت خام صورت گیرد و دیگر شاهد خرید 

و فروش نفت خام میان دو کشور نباشیم.
براساس توافق سوآپ که از سال 1997 آغاز شد، 
ایران نفت خام  جمهوری آذربایجان، قزاقستان و 
ترکمنستان را در پایانه نفتی شمال دریافت می 
کرد و معادل حجم آن را از پایانه خلیج فارس 
فرایند  این  داد.  تحویل می  بازارهای جهانی  به 
از سال 2010 توسط وزیر وقت نفت تعلیق شد. 
ایران اختیار  در  هم  را  امکان  این  نفت   سوآپ 
 می گذاشت که نفت دریافتی از پایانه شمال را 

به مناطق شمالی کشور تحویل دهد.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

اد      امه از صفحه 2
وی درباره سیاست عرضه انرژی هم گفت: بطور 
کلی ظرفیت تولید هر میزان باال برود قدرت چانه 
زنی ایران در اوپک و جهان بیشتر می شود، در 
سیاستهای کلی نظام هم افزایش ظرفیت و رسیدن 
به تولید 5 تا 6 میلیون بشکه در روز پیش بینی شده 
است و یکی از شاخهای قدرت اول منطقه شدن 
شاخص ظرفیت تولید است، هر چقدر ظرفیت تولید 
نفت و گاز اضافه شود این توان ایران در مواجهه با 
همسایگان و رقبای اقتصادی که بتواند دیدگاه های 
خود را تحمیل کند و این کامال و صد در صد در 
جهت تثبیت اهداف اقتصادی و سیاسی خواهد بود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور 
سازی  شفاف  درباره ضرورت  مهندسی  و  توسعه 
بیشتر در قراردادهای جدید نفتی و این که چرا 
از روز نخست به شباهت این قرارداد با بیع متقابل 
پرداخته نشده است و هم اکنون به دلیل شدت 
انتقادها بروی شباهت آن با بیع متقابل تاکید می 
شود، اظهار کرد: ببینید؛ بدون شک وزارت نفت و 
تیمی که این قرارداد و از نگاه من این اصالحات 

را مطرح کرد شاید در معرفی این قراردادها دچار 
ضعفهای بودند برای این که به واقع اتفاق جدیدی 
نیفتاده است و چیز متفاوت و عمده ای نیست و 
قراردادی است که بهبود و توسعه یافته است، شاید 
برخی گمان می کردند اگر بروی آن اسمی بگذارند 
بهتر است و از لحاظ بین المللی جذابیت بیشتری 

پیدا کند.
دیگر  مقابل  بیع  قراردادهای  این که  بیان  با  وی 

جذابیت نداشت و خارجی ها زیر بار آن نمی رفتند، 
از نمایندگان رسانه ها خواست به موضوع برداشت 
سقف قرارداد و افزایش نرخ بازگشت سرمایه در 
دولت گذشته توجه داشته باشند و یادآور شد: نرخ 
بازگشت سرمایه در قراردادهای که در آن مقطع با 
چینی ها امضا شد 17 تا 18 درصد بود و سقف 

قرارداد باز تا آنها در ایران سرمایه گذاری کنند.
منوچهری با بیان این که هم اکنون شرایط تحریم 

برداشته شده و وضع بهتری حاکم است، تصریح 
بیع  با اصالحاتی که در  کرد: شرکتهای خارجی 
متقابل انجام شد قاعدتا به ایران می آیند تا وضع 
خفت بارمان را در افزایش ظرفیت هشت درصدی، 

کمی التیام ببخشیم.
برای  که  قراردادی  ظرفیت  افزایش  افزود:  وی 
آزادگان شمالی بسته شد 6.5 تا هفت درصد است 
که خیلی ضایعه بار است بنابراین باید سعی کرد 
افزایش ظرفیت را هم در قراردادهای جدید و هم 

در بازیافت لحاظ کرد.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور 
توسعه و مهندسی در خصوص شفاف سازی درباره 
این قراردادها هم با بیان این که این قراردادها گرفتار 
مسائل سیاسی و جانبی شد، است: برنامه این است 
که در این زمینه دوره های بیشتر گذاشته شود، 
ضمن این که شفاف سازی زیادی زمان نیازی دارد.
معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت 
همچنین با اشاره به اهمیت افزایش ضریب برداشت 
از مخازن گفت: شرکتهای بین المللی در این امر 

پیشتاز هستند.

معاون شرکت نفت خبر داد:

امضای ٣ قرارداد نفتی با الگوی جدید تا پایان سال

پتروشیمی  سرپرست طرح های شرکت ملی صنایع 
از ایجاد 49 میلیون تن ظرفیت جدید در پتروشیمی 
تا سال 96 خبر داد و گفت: 2 طرح مروارید و کاویان 

2 آماده افتتاح رسمی هستند.
احمد زارعی سرپرست طرح های شرکت ملی صنایع 
اینکه به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در   پتروشیمی 
در  مقاومتی  اقتصاد  اجرای  راستای  در  طرح   12  
اولویت طرح های پتروشیمی قرار گرفته است گفت: 
از این طرح ها 3 طرح پتروشیمی لرستان، مهاباد و 

اوره آمونیاک شیراز به بهره برداری رسیده است.
که  ها  مجتمع  این  از  دیگر  2 طرح  داد:  ادامه  وی 
پتروشیمی  مجتمع  دوم  فاز  و   2 کاویان  شامل 
به  اما  رسیده  تولید  به  اکنون  هم  هستند  مروارید 

طور رسمی افتتاح نشده اند.
به گفته زارعی طرح های پتروشیمی بوشهر، متانول 
برداری  بهره  به   96 سال  تا  نیز  مرجان  و   کاوه 

می رسند.
سرپرست طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
با اشاره به منابع مورد نیاز این واحدها گفت: منابع 
توسعه  از طریق صندوق  ها  مجتمع  این  نیاز  مورد 

مای و فاینانس چین تامین خواهد شد.
وی با اشاره به ایجاد 49 میلیون تن ظرفیت جدید 
تن  میلیون  میزان 42  این  از  پتروشیمی گفت:  در 
اما به دلیل  قابل فروش تولید خواهد شد  محصول 
با تمام ظرفیت وجود  کمبود خوراک مشکل تولید 
دارد ولی با راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی 
این قول داده شده است که خوراک مورد نیاز این 

واحد ها تامین شود.

وزیر نیرو گفت: در حال حاضر ایران صادرکننده 
خالص برق به چهار کشور از جمله ترکیه، عراق، 
افغانستان و پاکستان و صادر کننده خدمات 
فنی و مهندسی به بیش 40 کشور جهان است.

یک روزه  سفره  پایان  در  چیت چیان  حمید 
خود به استان آدربایجان غربی در نشستی با 
خبرنگاران و اصحاب رسانه این استان در مورد 
وضعیت صادرات برق در کشور، اظهار داشت: 

صادرکننده  ایران  حاضر  حال  در 
خالص برق به چهار کشور از جمله 
ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان 
است.وی افزود: صنعت آب و برق از 
صنایع توانمند کشور بوده و تاکنون 
کشورمان خدمات فنی و مهندسی 
آب و برق را به بیش از 40 کشور 

دنیا صادر کرده است.
احداث  کلنگ زنی  به  اشاره  با  وی 
شبکه آبیاری و زهکشی پیرانشهر در 
ساعات اولیه صبح امروز، گفت: این 
عمرانی  منطقه  شامل شش  شبکه 

بوده که نزدیک به 13 هزار هکتار شبکه آبیاری 
و زهکشی اجرا خواهد شد و امید است شاهد 
تحول از نظر توسعه کشاورزی و بهره وری آب 

باشیم.
چیت چیان با اشاره به اجرای سد سیلوه ادامه 
میلیون   95 حدود  سیلوه  سد  طریق  از  داد: 
خواهد  وارد  ارومیه  دریاچه  به  آب  مترمکعب 

شد.
یک  غربی  آذربایجان  سراسر  کرد:  تاکید  وی 
کارگاه بزرگ برای فعالیت های مؤثر در رابطه 

با مدیریت منابع آب است.
وزیر نیرو افزود: امروز تصفیه خانه فاضالب شهر 

نقده با ظرفیت 23 هزار مترمکعب در شبانه روز 
افتتاح و در مدار بهره برداری قرار گرفت. در این 
به سمت  تصفیه شده  است پساب  قرار  طرح 

دریاچه ارومیه هدایت شود.
چیت چیان تصریح کرد: از مسائل مهم که از 
ابتدای شروع دولت یازدهم مورد توجه دولت 
قرار گرفت مسئله احیای دریاچه ارومیه بوده 
که در این راستا ستاد احیا تشکیل و اعتباراتی 

تخصیص یافت و فعالیت گسترده برای احیای 
دریاچه ارومیه اجرا شد.

سال  برای 10  احیا  برنامه  اینکه  بیان  با  وی 
برای تثبیت  اول  برنامه ریزی شد که دو سال 
برای  آینده  سال  هشت  و  موجود  وضعیت 
حالت  به  ارومیه  دریاچه  وضعیت  رسیدن 
اکولوژیک خود پیش بینی شده، ادامه داد: در 
ارومیه 54  دریاچه  در  آب  ارتفاع  حال حاضر 
سانتی متر و میزان آب 960 میلیون مترمکعب 

بیشتر از سال گذشته است.
وزیر نیرو از افتتاح 16 پروژه در حوزه انتقال و 
فوق توزیع برق طی هفته دولت با اعتبار هزینه 

شده 70 میلیارد تومان خبر داد و افزود: در حال 
حاضر 11 پروژه مهم و شاخص با اعتبار 260 
میلیارد تومان در دست اجرا بوده که تا سال 95 

و 96 به بهره برداری می رسد.
وی ابراز داشت: طی سال های 93 و 94 حدود 
یک هزار و 500 میلیارد تومان در ارتباط با سد 
و شبکه در آذربایجان غربی هزینه شده، و قرار 
است در سال 95 نیز یک هزار و 600 میلیارد 

تومان در این راستا هزینه شود.
دولت  هفته  در  بناست  افزود:  نیرو  وزیر 
872 روستا از نعمت آب آشامیدنی سالم 
بهره مند شوند که از این تعداد 66 روستا در 

آذربایجان غربی قرار دارد.
درباره  چیت چیان  نشست  این  ادامه  در 
مالحظات  برای  نیرو  وزارت  حساسیت 
کرد:  خاطرنشان  طرح ها  زیستی  محیط 
دریاچه  احیای  ستاد  تصمیمات  براساس 
اجرایی چهار سد  تاکنون عملیات  ارومیه 
در حال اجرا متوقف شده و درحال حاضر 
تصمیم جدیدی برای فعالیت دوباره آن ها 

اتخاذ نشده است.
همچنین وزیر نیرو در ارتباط با صادرات خدمات 
فنی به کشورهای خارج از منطقه بعد از اجرای 
برجام، گفت: صنعت آب و برق از صنایع توانمند 
کشور بوده و خدمات فنی و مهندسی صنعت 
آب و برق و تجهیزات فنی تا کنون به بیش از 

40 کشور دنیا صادر شده است.
وی تاکید کرد: طی سال 93 حدود 90 درصد 
از صادرات فنی و مهندسی کشور به صنعت آب 
و برق کشور اختصاص داشت و مسلماً اجرای 
برجام زمینه مساعدت تری برای اقدامات وزارت 

نیرو در این زمینه فراهم خواهد کرد.

افتتاح دو طرح 
پتروشیمی 

در آینده نزدیک

وزير نیرو مطرح کرد:

ایران صادرکننده خالص برق به چهار کشور
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رشد دالر 100 تومانی شد
تا حدود 3120 تومان قیمت خورده است.  دالر مبادله ای اکنون 
در این حالت فاصله این ارز با نرخ بازار آزاد تا 420 تومان کاهش 
یافته و شکاف دو نرخ تا کمتر از 13 درصد رسیده است.دالر مبادله 
ای برای شنبه - 3120 تومان قیمت خورد تا فاصله خود را با نرخ 
افزایش  تومان   100 تا  بود  تومان   3020 حدود  که  سال  ابتدایی 
داده باشد. در عین حال که پوند 4098 و یورو 3492 تومان نرخ 

گذاری شده است
 

بازار سرمايه
ادامه رکوردشکنی انتشار صکوک  

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
)سمات( از ادامه رکوردشکنی انتشار اوراق صکوک در بازار سرمایه 
خبر داد.محمدرضا محسنی یکی از ماموریت های ویژه بازار سرمایه 
در سال 95 را تسریع تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی اعالم 
کرد و افزود : کارگروه ویژه ای برای رفع موانع انتشار صکوک در 
بازار سرمایه تشکیل شده است تا بررسی ها و راهکارهای عملیاتی 
الزم در این زمینه اتخاذ شود.وی با بیان اینکه کل انتشار صکوک 
بازار سرمایه در سال گذشته 7 هزار و 279 میلیارد ریال بود، افزود 
: در پنج ماهه نخست امسال بیش از 13 هزار و 600 میلیارد ریال 
اوراق اجاره، مرابحه و رهنی در بازار سرمایه منتشر شد که انتشار 
این میزان اوراق در یک بازده زمانی کوتاه در تاریخ بازار سرمایه بی 

سابقه بوده است.
 

 ارزش و حجم معامالت بورس افت کرد

دماسنج بازار سرمایه روزگذشته  324 واحد افت کرد. عالوه بر این، 
ارزش و حجم معامالت نسبت به آخرین روز معامالتی هفته گذشته با 
کاهش نسبتا قابل توجهی همراه بود.شاخص کل بازده نقدی و قیمتی 
تراز 77 هزار و 757  تا  و  افت کرد  واحد  بهادار 324  اوراق  بورس 
واحدی پایین آمد شاخص کل هم وزن نیز با 10 واحد کاهش نسبت 
به آخرین روز معامالتی هفته گذشته به عدد 14 هزار و 469 واحدی 
رسید. ارزش معامالت شنبه به رقم 161 میلیارد و 651 میلیون و 
100 هزار تومان بالغ شد که این عدد ناشی از دست به دست شدن 
783 میلیون و 919 هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی نزدیک 
به 60 هزار نوبت داد و ستد بود. با توجه به این ارقام ارزش و حجم 

معامالت نسبت به چهارشنبه گذشته شاهد کاهش است.
 

فناوری و ارتباطات
تهیه کدهای 10 رقمی هوشمند برای استان های کشور

کدهای  گفت:  ایران  اسالمی  جمهوری  پست  شرکت  مدیرعامل 
10 رقمی هوشمند در اختیار استانداران قرار می گیرد و برای هر 
شود.حسین  می  تعریف  دسترسی  سطح  نیاز  تناسب  به  دستگاه 
تعریف  برای همه  استاندارد  آدرس  است یک  قرار  افزود:  مهری   
شود که  با حضور سازمان های ملی به این نتیجه دست یافتیم که 
آدرس ها سه سیالبی باشد و آنهایی که بیش از سه سیالب دارند با 
عالمت اعشار)/( ادامه یابد.مهری افزود: کدهای 10 رقمی هوشمند 
در اختیار استانداران قرار می گیرد و برای هر دستگاه به تناسب نیاز 

سطح دسترسی تعریف می شود.

رونمایی از دستاوردهای همراه اول
 در فاز اول شبکه ی ملی اطالعات

اول  همراه  اطالعات،  ملی  شبکه  از  رسمی  رونمایی  آستانه  در 
دستاوردهای خود در این زمینه را تشریح کرد.

به گزارش زمان، اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، 
اعالم کرد: فاز نخست شبکه ملی اطالعات مورد تاکید مقام معظم 
رهبری، با اتکا به دانش و توانایی متخصصین پرتالش داخل کشور، 
هفتم شهریور ماه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دولت 

تدبیر و امید رونمایی می شود.
تحویل  شبکه  گسترش   ،)IXP( ترافیک  تبادل  مراکز  به  اتصال 
محتوا )CDN(، در کنار پیاده سازی استاندارد مدیریت امنیت ایزو 
27001، در تمامی سطوح و الیه های شبکه ملی اطالعات، در بستر 
امن، به روز و گسترده اینترنت همراه بزرگ ترین اپراتور تلفن همراه 
کشور، از دستاوردهای همراه اول در فاز اول شبکه ملی اطالعات 
است. مهمترین فعالیت های اپراتور اول در فاز نخست شبکه ملی 
اطالعات در بخش شبکه  های دسترسی، ایجاد پوشش شبکه نسل 
دو در 1242 شهر و 43770 روستا و 70 هزار کیلومتر جاده، ایجاد 
پوشش شبکه نسل سه در 539 شهر و 601  دهستان، ایجاد پوشش 

شبکه نسل چهار در 31 شهر است.
اتصال به مراکز چهارگانه IXP شرکت ارتباطات زیرساخت، اتصال 
تامین کننده عمده محتوای داخل کشور،  مستقیم به 22 شرکت 
افزایش 15 برابری سرعت دسترسی کاربران به سایت های داخل 
کشور، امکان تماشای مستقیم برنامه های ویدئویی داخلی با سرعت 

باال، از دستاوردهای مراکز تبادل ترافیک )IXP( است.
 

 تولید موبایل ایرانی صفر شد
کریمی گفت: در حقیقت تنها کمتر از 5 درصد نیاز مصرف در داخل 
است.غالمحسین  قاچاق  یا  و  وارداتی  بقیه  و  می شود  تولید  کشور 
کریمی، رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و لوازم جانبی اظهار 
داشت: تولید موبایل در داخل کشور صفر است و سهمی از بازار داخلی 
را در اختیار ندارد، وضعیت دستگاه های تلفن خانگی نیز بهتر  نیست 
و شرایطی مانند موبایل دارد.وی ادامه داد: در حقیقت تنها کمتر از 5 
درصد نیاز مصرف در داخل کشور تولید می شود و بقیه وارداتی و یا 
قاچاق است. به گزارش نسیم آنالین ،در صورتی که ما در دهه اول و 
دوم پس از انقالب رشد خوبی در زمینه تولید دستگاه های مخابراتی 
داشتیم اما متأسفانه کارخانه ها هیچ یک دوام نیاورند و در حال حاضر 

تقریبا اکثر کاالهای موجود در بازار قاچاق است.
 

 تولید و تجارت
آغاز تجارت ایران و کره جنوبی با یورو

وزیر دارایی کره جنوبی اعالم کرد این کشور از دوشنبه هفته جاری 
تجارت با ایران با استفاده از یورو را آغاز خواهد کرد.سئول پس از 
ماه ها مذاکره با واشنگتن و به درخواست ایران، وون کره جنوبی را 
بدون مداخله مستقیم دالر به یورو تبدیل خواهد کرد. یو ایل هو، 
اقدام موانع موجود  این  وزیر دارایی کره جنوبی اظهار کرده است 
بر سر راه سرمایه گذاری و تجارت با ایران را تسهیل خواهد کرد.

پروژه های  و  جنوبی  کره  سوی  از  ایران  نفت  خرید  پول  تاکنون 
ساخت و ساز در ایران به وون پرداخت می شد که باعث شده بود 
محدود  همچنان  غربی  تحریمهای  لغو  وجود  با  تجاری  فعالیتهای 

بماند.

وزير صنعت، معدن و تجارت:
طرح رونق تولید در 7500 واحد صنعتی 

در حال اجراست
وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: طرح رونق 
تولید در حمایت از 7500 واحد صنعتی و تولیدی 
در سراسر کشور در حال اجراست. محمدرضا نعمت 
زاده در جمع خبرنگاران در حاشیه افتتاح طرح های 
صنعتی و تولیدی استان قم، با اشاره به بازدیدی 
از یک شرکت دانش بنیان، گفت: تعدادی از فارغ 
التحصیالن دانشگاهی با بهره گیری از دانش روز 
در این شرکت درحال تولید محصوالت مختلفی 
داد:  ادامه  است.وی  خرسندی  باعث  که  بودند 
براساس تصمیم ستاد اقتصاد مقاومتی، طی سه 
ماه گذشته بیش از 7500 واحد تولیدی و صنعتی 
در کشور که دارای مشکالت اقتصادی، نقدینگی 
و سرمایه در گردش بودند، شناسایی شدند.وزیر 
صنعت، معدن وتجارت ادامه داد: تاکنون 4000 
مورد از این واحدها وام خود را برای تداوم تولید و 
حفظ ظرفیت های موجود دریافت کردند و تا پایان 
شهریور نیز مابقی واحدها تسهیالت مورد نیاز را 
دریافت خواهند کرد.نعمت زاده بیشترین مشکالت 
را شامل واحدهای کوچک و متوسط عنوان کرد 
و گفت: با حمایت بانک ها در پرداخت تسهیالت 
مناسب به این واحدها در جهت تولید پیگیری ها 
و رایزنی های الزم صورت گرفته است.وی در پایان 
رقابت در بازارهای جهانی را مستلزم کاهش هزینه 

ها و ارتقای تولید در کشور دانست.
 

بانک
تأمین بیشترین حجم سرمایه، نشانگر 

توانمندی بانک ملی ایران
مدیر عامل بانک ملی ایران ابراز داشت: تأمین 450 
میلیارد تومان از 600 میلیارد تومان سرمایه مورد 
کارخانه  )بزرگترین  آریاترانسفو  شرکت های  نیاز 
تولید ترانسفورماتور کشور( توسط بانک ملی ایران 

نشانگر توانمندی این بانک است.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بانک ملی ایران، محمدرضا حسین زاده که در 
حاشیه سفر به استان سمنان و افتتاح شرکت های 
ملی  بانک  ارشد  مدیران  در همایش  آریاترانسفو 
با گرامیداشت  بود،  یافته  استان حضور  در  ایران 
هفته دولت، عملکرد بانک ملی استان سمنان را 
مورد تقدیر قرار داد و سطح باالی شاخص های 
عملکردی استان را الگویی برای سایر ادارات امور 

شعب بانک دانست.
اجرای  راستای  در  که  نکته  این  بیان  با  وی   
تأمین 90 درصد  مقاومتی،  اقتصاد  سیاست های 
منابع موردنیاز واحدهای تولیدی و صنعتی کشور 
بر عهده بانکهاست، افزود: تجهیز منابع ارزان قیمت، 
محور  برنامه  و  تسهیالت  پرداخت  در  مدیریت 
بودن الزمه ارتقای بانک  بوده و رمز موفقیت در 
این استان، اقدام هماهنگ همکاران در چارچوب 

برنامه هاست.
 مدیرعامل بانک ملی ایران ضمن تاکید بر ضرورت 
کنترل مستمر عملکرد شعب، ارتقای فعالیت های 
ارزی را با توجه به شرایط مساعد پسا برجام مورد 

تاکید قرار داد.  

حمل و نقل
اتصال ریلی ایران به کشورهای

 منطقه قفقاز
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه راه 
آهن قزوین-رشت 93 درصد در بخش زیرسازی 
ریلی  خط  این  گفت:  است،  داشته  پیشرفت 
ایران را به کشورهای منطقه قفقاز و گیالن را به 
بازدید  در  نورزاد  می کند.علی  متصل  بندرانزلی 
راه آهن  داشت:  اظهار  رشت،  قزوین-  راه آهن  از 
قزوین - رشت یکی از مهمترین خطوط ریلی در 
دست احداث کشور است. در حال حاضر این مسیر 
ریلی 93 درصد در بخش زیرسازی و 19 درصد 
در بخش روسازی پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات 
ریل گذاری بخش هایی از مسیر نیز انجام شده است.

کشاورزی
رشد 8 درصدی تولید برنج

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید برنج 
در سال جاری بین 6 تا 8 درصد رشد دارد، گفت: 
برنج تراریخته در کشور تولید نمی شود و هنوز این 

محصول در تجارت جهانی جایی ندارد.
عباس کشاورز مبنی بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی 
میزان تولید برنج در سال جاری را چقدر پیش بینی 
می کند، با بیان اینکه امسال شرایط تولید و برداشت 
این محصول در کشور بسیار مطلوب است، اظهار 
داشت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی در راستای 
و  مازندران  استان  دو  در  برنج  از کشت  حمایت 
گیالن است و جز در این دو استان، ما از کشت 
این محصول در نقاط دیگر حمایت نمی کنیم.وی 
با اشاره به اینکه پیش بینی می شود تولید برنج در 
سال جاری بین 6 تا 8 درصد رشد داشته باشد، 
گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده، امسال بیش 
از 2 میلیون و 100 هزار تن برنج سفید در کشور 

تولید خواهد شد.
 

مسکن
افتتاح 8 هزار مسکن مهر در پرند

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن 
مهر با بیان اینکه 8 هزار واحد مسکن مهر در پرند 
افتتاح می شود، گفت: از یک میلیون و 100 هزار 
واحد مسکن مهر 306 هزار واحد نیمه تمام است.
احمد اصغری مهرآبادی با بیان اینکه از یک میلیون 
و 100 هزار واحد مسکن مهر 306 هزار واحد نیمه 
تمام است، گفت: از این تعداد تقریبا 58 هزار واحد 
خودمالک است که تسهیالت آنها پرداخت شده و 
پیگیری آن با وزارت راه و شهرسازی نیست.وی با 
بیان اینکه حدود 244 هزار واحد می ماند که از این 
تعداد 166 هزار واحد مشکل دار است، افزود: مابقی 
82 هزار واحد مشکالتی دارند که با پولی که به 
زودی به این پروژه تزریق شده،  تکمیل می شود. 
در حال حاضر همه توان ما برای جمع کردن این 
واحدها است تا تعداد افتتاح ها را به 2 میلیون واحد 

برسانیم.

خبر خبر

گروه اقتصاد:  یکی از اهدافی که همواره در طول 
برنامه های توسعه ای دنبال شده، کاهش گام به 
گام اتکای بودجه جاری کشور به نفت بوده؛ بر 
این اساس در چهار ماهه نخست امسال صادرات 
از واردات پیشی گرفته و تراز تجاری کشور مثبت 
شده است.»صادرات غیرنفتی را توسعه خواهیم 
داد«؛ این جمله را بارها در طول سه سال گذشته 
شنیده ایم، از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی تا 
پیام های ساالنه و سیاست هایی که دولت اعالم 
می کند. اما در طول این مدت دولت یازدهم برای 

توسعه صادرات غیرنفتی چه کرده است؟
برنامه های  طول  در  همواره  که  اهدافی  از  یکی 
توسعه ای دنبال شده، کاهش گام به گام اتکای 
بودجه جاری کشور به نفت بوده؛ چراکه پول نفت 
یکی از عوامل افزایش تورم است و راه دارا بودن 
اقتصاد بدون نفت، افزایش صادرات غیرنفتی است.
ایجاد  ضمن  غیرنفتی،  صادرات  توسعه  واقع  در 
ارزش افزوده باال، موجب افزایش اشتغال در جامعه 
جوان ایران شده و درآمدهای ارزی را افزایش می 
دهد. همچنین ضریب تاثیرپذیری کشور از تحوالت 
سیاسی و اقتصادی جهانی که به واسطه تکیه بر 
اقتصاد نفتی بوجود می آید را کاهش می دهد.بر 
همین اساس، حسن روحانی، رییس جمهور معتقد 
است که »افزایش صادرات غیرنفتی و دستیابی به 
بازارهای ثابت هدف به ویژه در منطقه ضرورت 
می توانند  خصوصی  بخش  و  کارافرینان  دارد. 
موتور صادرات غیرنفتی در کشور را به حرکت در 
آورند، بنابراین ضروری است یک بخش از تولید 
داخلی کشور مختص صادرات باشد و تالش شود 
تا بازارهای هدف ثابت بیابیم.به گزارش خبرآنالین 
، در این راستا، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، 
درصدی   21 افزایش  از  اخیرا  تجارت  و  معدن 
صادرات غیرنفتی در 4 ماهه نخست امسال نسبت 
وی،  اعتقاد  به  است.  داده  خبر  به سال گذشته 
»باید 25 درصد صادرات معادل 10میلیارد دالر 
افزایش یابد تا به رقم 50 میلیارد دالر هدف گذاری 
شده برسیم.البته وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در گزارشی درباره مهم ترین اقدامات دولت تدبیر 

و امید در توسعه صادرات غیرنفتی در طول سه 
سال گذشته، دستیابی به رکورد صادرات غیرنفتی 
در سال 93 به 50 میلیارد دالر را از نقاط مثبت 
عملکردی این حوزه دانسته است. همچنین در 
4 ماهه نخست امسال صادرات از واردات پیشی 
گرفته و تراز تجاری کشور مثبت شده است. تدوین 
بسته حمایت از صادرات در سال 95، گسترش 
و  بین المللی  و  منطقه ای  تجاری  همکاری های 
تسریع در پیشبرد الحاق ایران به سازمان جهانی 
تجارت نیز از دیگر سیاست هایی است که در این 

مدت دنبال شده است.
روند تجارت تجاری

گزارش های رسمی دولت درباره روند تجارت جهانی 
نشان می دهد که صادرات بدون میعانات از 32.5 
میلیارد دالر در سال 91 به 35.8 میلیارد دالر در 
سال 94 افزایش یافته است. این در شرایطی است 
که میزان صادرات بدون میعانات در 4 ماهه نخست 
است.همچنین  بوده  دالر  میلیارد   13.4 امسال 
صادرات با میعانات در سال 91 بالغ بر 41.4 میلیارد 
دالر بوده که میزان آن در سال 94 به 42.4 میلیارد 
دالر رسیده است. ارزش صادرات با میعانات در 4 
ماهه نخست امسال هم 16.3 میلیارد دالر بوده 
است.بنا به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
ارزش واردات در سال 91 حدود 53.3 میلیارد دالر 
بوده که در سال 94 میزان واردات کاهش پیدا کرده 
و به 41.5 میلیارد دالر رسیده است. در 4 ماهه 
نخست امسال هم ارزش واردات 12.9 میلیارد دالر 
ارزش  پتروشیمی،  و  است.در حوزه صنعت  بوده 
صادرات از 26.3 میلیارد دالر در سال 91 به 27.9 
میلیارد دالر در سال 94 افزایش یافته است. بر 
این اساس، ارزش صادرات بخش صنعت در سال 
94 بالغ بر 14.6 میلیارد دالر و پتروشیمی 13.3 
میلیارد دالر بوده است. در 4 ماهه نخست امسال 
هم در بخش صنعت و پتروشیمی 12 میلیارد دالر 
صادرات صورت گرفته است. در بخش کشاورزی 
نیز در سال 94 حدود 3.5 میلیارد دالر کاال صادر 
شده؛ میزان صادرات در این حوزه در 4 ماهه نخست 

امسال 0.9 میلیارد دالر بوده است.

چگونه تراز تجاری ايران مثبت شد؟

تحقق یک سوم  هدفگذاری صادرات 50 میلیارد دالری کاال

آمارهای اتحادیه مشاوران امالک نشان می دهد 
فروش  و  خرید  قراردادهای  تعداد  مردادماه  در 
به مدت  نسبت  تهران 17 درصد  مسکن شهر 
اتحادیه  باال رفته است.رییس  مشابه سال قبل 
تعداد  کرد:  اظهار  کشور  امالک  مشاوران 
قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران 

نسبت به ماه قبل 13.3 درصد و ماه مشابه سال 
است.حسام  داشته  افزایش  درصد   17.2 قبل 
عقبایی افزود: در مردادماه سال جاری 18 هزار و 
699 قرارداد خرید و فروش در تهران امضا شد. 
این رقم در ماه قبل 16 هزار و 499 مورد و در 
ماه مشابه سال قبل 15 هزار و 946 مورد بود.در 

مردادماه 22 هزار و 882 قرارداد اجاره در تهران 
امضا شد که با توجه به 21 هزار و 838 مورد در 
تیرماه امسال و نیز 21 هزار و 592 مورد اجاره 
در مردادماه سال گذشته آمارها از افزایش 4.7 
و 5.9 درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه 

مشابه سال قبل حکایت دارد.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات کاال سازمان توسعه 
تجارت از محقق شدن هدف گذاری چهار ماهه 
نخست سال جاری  ماه  در چهار  کاال  صادرات 
خبر داد و گفت: یک سوم هدفگذاری صادرات 
50 میلیارد دالری کاال محقق شده است.محمود 
بازاری با اشاره به اینکه هدف گذاری صادرات کاال 
طی چهارماهه نخست سال جاری 100 درصد 
مورد  در  هدف گذاری  کرد:  اظهار  شده  محقق 
صادرات کاال طی سال جاری 50 میلیارد دالر در 
نظر گرفته شده است که طی چهار ماهه نخست 
دالر  میلیارد  معادل 16  رقمی  به  سال 1395 
رسیدیم که معادل 33 درصد از اهداف صادراتی 
بود.وی ادامه داد: در بخش صادرات کاال رقم در 
نظر گرفته شده 50 میلیارد دالر بود و در بخش 
خدمات نیز این رقم 18 میلیارد دالر تعیین شده 
است که مربوط به بخش هایی همچون ترانزیت 
فرماندهی  ستاد  تصویب  به  مسائل  این  است. 
اقتصاد مقاومتی رسیده و بر همین اساس در حال 

حرکت و محقق کردن اهداف پیش بینی شده ایم.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات کاال سازمان توسعه 
تجارت با اشاره به اینکه طی چهار ماهه نخست 
سال جاری آمار صادرات در بخش های میعانات 
و کشاورزی  کاهش جزئی داشت، به ایسنا گفت 
: در سایر بخش ها از جمله پتروشیمی، صنعت، 
صنعتی،  تولیدات  و  صنایع  دستبافت،  فرش 
کشاورزی و سایر اقالم عمده رشد خوبی داشتیم 
که نسبت به ارقام سال گذشته قابل اشاره است.
بازاری همچنین با اشاره به اینکه صادرات 50 
میلیاردی کاال به 19 بخش تقسیم شده است، 
رقم  پیش بینی  گازی  میعانات  مورد  در  گفت: 
هفت میلیارد دالری شده بود و در بخش های 
صنعت، معدن، کشاورزی و بخش غیرنفتی نیز 
هدف گذاری 43 میلیارد دالری شده است. ارقام 
در نظر گرفته شده در بخش کشاورزی نیز معادل 
پنج میلیارد دالر و در بخش صنایع دستی حدود 

300 میلیون دالر است.

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی از اعطای تسهیالت 300 میلیارد تومانی 
به معادن کوچک و متوسط بخش خصوصی خبر 
داد و گفت: به دلیل رکود پیشنهاد کردیم حقوق 
به 500  از 1200  بودجه 96  دولتی معادن در 

میلیارد تومان کاهش یابد. 
مهدی کرباسیان در یک نشست خبری اظهار 
داشت: طبق قراردادی که اخیرا بین بانک ملت 
و صندوق بیمه فعالیت های معدنی منعقد شد، در 
قبال 100 میلیارد تومان سرمایه، 300 میلیارد 
بخش  متوسط  و  کوچک  معادن  به  وام  تومان 

خصوصی اعطا خواهد شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 12 قرارداد در 
مرحله عملیاتی شدن قرار گرفته است.کرباسیان با 
اشاره به افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت های 
قرارداد  گفت:  تومان،  میلیارد   110 به  معدنی 
بانک ملت و صندوق بیمه فعالیت های معدنی 
حدود 7 ماه معطل مانده بود که دو هفته پیش 
نهایی شد.وی در ادامه از پیشنهاد ایمیدرو برای 
اختصاص تسهیالت 3 تا 4 میلیارد یورویی به این 
سازمان در برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: 
در صورت تخصیص این منابع، می توانیم 3 برابر 
این رقم، جذب سرمایه گذاری خارجی داشته 
باشیم.کرباسیان همچنین از پیش بینی جذب 
30 میلیارد یورو سرمایه گذاری خارجی در برنامه 

ششم توسعه خبر داد.رئیس سازمان توسعه معادن 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می شود 
نام شما در فهرست گیرندگان حقوق های نجومی 
قرار دارد، آیا این موضوع را تایید می کنید؟ گفت: 
خیر، اینطور نیست.در فهرست مربوطه نام هیچ 
کدام از کارکنان ایمیدرو نبوده است.وی افزود: ما 
الزامات مربوطه را رعایت کرده ایم و هیچ پرداخت 
غیرمعمولی نداشته ایم.معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت ادامه داد: حتی قرار بود حقوق 50 درصد 
که  یابد  افزایش  درصد  ایمیدرو 22  پرسنل  از 
من گفتم این افزایش نیز اعمال نشود.کرباسیان 
معادن  دولتی  حقوق  در  بازنگری  خصوص  در 
در شرایط تحریم نیز گفت:پیشنهاد ما به وزارت 
صنعت این بوده که در شرایط رکود به منظور 
حمایت از معدنکاران ، در زمینه دریافت حقوق 
دولتی تجدید نظر شود و میزان حقوق دولتی 
توضیح  یابد.وی  کاهش  معدنکاران  از  دریافتی 
داد: این درخواست را از مجلس نیز داشته ایم و 
خواستیم تا حقوق دولتی در بودجه 96 از رقم 
هزار و 200 میلیارد تومان به 500 میلیارد برسد 
نیز مورد  امیدواریم در شورای عالی معادن  که 

معادن  توسعه  سازمان  گیرد.رئیس  قرار  توجه 
از روی کار آمدن  اینکه پیش  بیان  با  ادامه  در 
دولت یازدهم، 21 هزار میلیارد تومان از سهام 
شرکت ها به اسم خصوصی سازی، رد دیون شده 
بود، گفت: مقدار زیادی از این سهام به واحدهای 
غیرتخصصی واگذار شده که برای برگرداندن آنها 

تالش کرده ایم.
وی همچنین اجرای 7 طرح فوالدی را از جمله 
مشکالت دولت قبل عنوان کرد و گفت: با پیگیری 
به  عمل آ مده امسال 4 طرح از 7 طرح فوالدی به 
بهره برداری خواهد رسید.وی تصریح کرد: بخش 
احیای این 4 طرح فوالدی طی سال جاری افتتاح 
می شود که فوالد سپید دشت از آن جمله است 
و عالوه بر این، فوالد میانه، فوالد نیریز و شادگان 
نیز در آینده به بهره برداری خواهند رسید و به 
این ترتیب ظرفیت آهن اسفنجی کشور 3 میلیون 
و 200 هزار تن افزایش می یابد.کرباسیان با بیان 
اینکه در ابتدای کار دولت یازدهم با 240 هزار 
میلیارد ریال طرح نیمه تمام یا راکد مواجه بودیم، 
گفت: تاکنون 13 طرح با سرمایه 1200 میلیارد 
بهره برداری  به  پایان سال  تا  و  فعال شده  دالر 

می رسد.به گفته وی، 22 طرح معدنی و صنایع 
 3 سرمایه  با  گذشته  سال   3 طی  نیز  معدنی 
میلیارد دالری فعال شده اند.وی با اشاره به افتتاح 
15 میلیون تن ظرفیت تولید کنسانتره سنگ 
پایان امسال، گفت: کارخانه 5 میلیون  تا  آهن 
تنی گندله سازی فوالد مبارکه در سنگان طی 3 
ماهه سوم امسال به بهره برداری می رسد و ظرفیت 
میلیون  به 20  مجموع  در  کشور  گندله سازی 
معادن  توسعه  سازمان  رسید.رئیس  خواهد  تن 
همچنین از افتتاح پاالیشگاه مس خاتون آباد با 
ظرفیت 200 هزار تن طی 3 ماهه سوم امسال 
خبر داد و گفت: کارخانه ذوب مس سرچشمه 
به ظرفیت 200 هزار تن نیز تا پایان سال افتتاح 
می شود.وی با اشاره به نهایی شدن پروژه نفلین 
مشاور  گفت:  آلمانی،  مشاور  کمک  با  سینیت 
آلمانی در ارائه گزارش خود 4 ماه تأخیر داشت که 
به آنها اخطار دادیم و قرار شد تا پایان شهریور ماه 

گزارش مربوطه را ارائه کنند.
میلیارد  صادرات 2.4  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
دالری محصوالت معدنی و صنایع معدنی طی 4 
ماهه امسال، گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 33 درصد رشد داشته است.کرباسیان 
همچنین از آغاز عملیات مناقصه بندر منطقه ویژه 
پارسیان طی 20 روز آینده خبر داد.وی در پیش 
بینی قیمت فوالد نیز گفت: با توجه به شرایط 

چین، بعید است کاهش قیمت فوالد ادامه یابد.

اینکه پس از  با بیان  رئیس کل بانک مرکزی 
برجام ایران درهای خود را برای روابط خارجی 
از  ارز  نرخ  گشوده است، گفت: یکسان سازی 
اولویت هایی است که امسال محقق می  دیگر 

شود.
ولی ا... سیف در اجالس گروه منطقه ای سیانزا 
)SEANZA( که در نپال در حال برگزاری 
 1 بال  پیمان  ایران  بانکی  نظام  گفت:  است، 
را  ریسک  بر  مبتنی  کفایت سرمایه  زمینه  در 
پذیرفت و تالش دارد چارچوبی برای اصالحات 
مقررات  و  قوانین  جمله  از  مالی  بخش  جامع 
با  کند.وی  تدوین  مرکزی  بانک  و  بانکداری 
بانکی  نظام  در  زیادی  های  اقدام  اینکه  بیان 
حرکت  مسیر  تا  است  انجام  دست  در  ایران 
ما  افزود:  شود،  هموار   3 و   2 بال  سمت  به 
آزمون استرس و طبقه بندی مجدد دارایی ها 
الزام های  دادیم.  انجام  در سطحی گسترده  را 
استانداردهای  با  تا  شدند  شدیدتر  نیز  ذخایر 
کل  شوند.رئیس  راستا  هم  اقدامات  بهترین 
منظور  به  اینکه  به  اشاره  با  مرکزی  بانک 
و  ها  بانک  افشا،  و  الزام های شفافیت  تقویت 
موسسات اعتباری موظف شدند تا صورت های 
گزارش  استانداردهای  مبنای  بر  را  مالی خود 
کنند،  تهیه   )IFRS( المللی  بین  مالی  دهی 
پیچیدگی  و  سریع  تحوالت  خاطر  به  گفت: 
های محیط مالی و بانکی، الزم است تا بخش 
نظارت  بخش  رو  این  از  و  یابد  بهبود  نظارت 
خود را تجدید ساختار کرده و ادارات جدیدی 
با وظایف و مسئولیت های مشخص و دقیق به 
آن اضافه کردیم. همچنین بانک مرکزی ایران 
با بازرسی های دوره ای و سرزده نظارت خود بر 

تک تک موسسات را تشدید کرده است.
تولید ناخالص داخلی به 5 درصد می رسد

برشمردن  با  ایران  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
دستاوردهای سه ساله دولت در حوزه اقتصاد 
کالن و نظام بانکی اظهار داشت: در سه سال 
گذشته اقتصاد ایران توانست اهداف مهمی را 
محقق سازد. نرخ تورم از اوج 40 درصدی خود 

در اواسط 2013 به کمتر از 9 درصد کاهش 
یافت و بازار ارز به ثبات و آرامش رسید.سیف 
خاطر نشان کرد:در حالی که کشورهای صادر 
کننده نفت در اوایل سال 2013 با افت شدید 
قیمت نفت مواجه شده بودند ایران توانست از 
ارزش پول ملی و ذخایر ارزی خود محافظت 

کند. 
وی افزود: بانک مرکزی ایران با مهار موفقیت 
کاهش  فرآیند  توانست  تورمی  انتظارات  آمیز 
را پیش  نرخ تک رقمی  به سمت  تورم  مالیم 
کند  مثبت  را  اقتصادی  رشد  همزمان  و  ببرد 
و امروز انتطار داریم در سال جاری نرخ رشد 
تولید ناخالص داخلی به پنج درصد برسد.وی 
دیگر  از  ارز  نرخ  سازی  یکسان  اینکه  اعالم  با 
اولویت هایی است که امسال محقق می شود، 
روابط  همراه  به  ارز  باثبات  و  آرام  بازار  افزود: 
شرایط  برجام  از  پس  بانکی  بهتر  کارگزاری 
مطلوبی را برای اجرای موفقیت آمیز سیاست 
که  است  کرده  فراهم  ارز  نرخ  سازی  یکسان 
خود در آینده به تقویت بیشتر صادرات و رشد 

تولید ناخالص داخلی منجر خواهد شد.
ضرورت همکاريهای منطقهای برای مقابله

 با بحرانهای مالی

به  اشاره  با  ایران  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
بحران  از  پس  ای  منطقه  بازارهای  تغییرات 
درونی  ارتباط  وجود  گفت:  جهانی  های 
بازارهای مالی این ضرورت را ایجاب می کند 
که همکاری های منطقه ای و جهانی با هدف 

مقابله با بحران های مالی تقویت شوند.
رئیس کل بانک مرکزی ایران تاکید کرد: الزم 
است تا تعامالت و همکاری ها افزایش یابد تا 
و  بازارها  بر  مستمر  نظارت  و  مقررات  اجرای 
موسسات مالی تضمین و از هر گونه مصلحت 
باز  و  سریع  اقتصاد  این  در  مقرراتی  اندیشی 
جهانی پیش گیری شود.سیف افزود: این موارد 
مرکزی  بانکداری  به  مربوط  مسایل  سایر  و 
باعث می شود سیانزا در چشم انداز آینده خود 
نقش موثرتری در پرداختن به موضوعات مورد 
عالقه اعضا ایفا کند و بتواند اقدامات نوآورانه 
کل  گذارد.رئیس  اجرا  به  مسایل  حل  در  ای 
معکوس  بانکداری  گفت:  ایران  مرکزی  بانک 
کارگزاری  رابطه  قطع  و   )De-banking(
بر  تاثیرات آن  و  ما و عواقب شدید  بانک های 
نظام های پرداخت و تجارت منطقه ای یکی از 
مسایل مهمی است که در همایش هایی مانند 

سیانزا می توان به آن پرداخت.

دبیر اتحادیه تولید نساجی و پوشاک با بیان اینکه 
قاچاق پوشاک، صدمه بزرگی به صنعت نساجی 
و پوشاک کشور وارد می کند، برخورد جدی با 
قاچاقچیان پوشاک را خواستار شد. مهدی یکتا 
اظهار داشت: قاچاق یکی از مسائلی مهمی است 
که به صنعت پوشاک کشور صدمه بزرگی وارد 
می کند، البته مبارزه با قاچاق پوشاک انجام شده 
بیشتری صورت  با جدیت  باید  اما  شود  می  و 
بگیرد.وی با اشاره به برگزاری چهارمین نمایشگاه 
بین المللی پوشاک ایران از 13 تا 16 شهریور ماه، 
افزود: در این نمایشگاه، طرح های جدید تولید 
شده توسط تولیدکنندگان داخلی که برگرفته از 
فرهنگ ایرانی اسالمی ما است، عرضه و معرفی 
این نمایشگاه حدود  افزود: در  خواهند شد.وی 
50 شرکت داخلی و 30 شرکت کننده خارجی 
،ضمن ارائه جدیدترین کلکسیون های تولیدی 
خود، نوین ترین طرح های تولیدی برگرفته از 
فرهنگ ایرانی اسالمی را مطرح و معرفی خواهند 
کرد.یکتا گفت: امسال برای نخستین بار سیستم 
مرکز  همکاری  با   GS1المللی بین  کدگذاری 

ملی شماره گذاری ایران اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: در این سیستم که با اپلیکیشن های 
خاص طراحی شده است غرفه داران می توانند 
تمام اطالعات آماری و کیفی محصوالت خود را 
طی چند ثانیه به سمع و نظر بازدیدکنندگان 
برسانند و هر بازدید کننده هم با نصب برنامه 
مورد نظر، به محض ورود به سالن تمام اطالعات 
دلخواه خود را بدون کمترین محدودیت دریافت 
خواهد کرد.دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و  اطالعات  به کسب  ادامه  در  ایران  پوشاک  و 
پیشنهادات فروشندگان در نقاط مختلت کشور 
اشاره کرد و گفت: امسال 45 اکیپ از سوی ستاد 
ایران  برگزیده  شهر   45 به  نمایشگاه  برگزاری 
فروشی  به خرده  اطالع رسانی  با  و  اعزام شده 
های لباس و جمع آوری اطالعات آنان پشتوانه 

قابل اعتنایی برای نمایشگاه فراهم کرده است. 

افزایش 17 درصدی 
معامالت مسکن تهران

 در مرداد

یک سوم صادرات 50 میلیارد دالری محقق شد

پیشنهاد کاهش حقوق دولتی معادن در بودجه 96؛

 اعطای تسهیالت ۳۰۰ میلیارد تومانی به معادن

با قاچاقچیان برخورد جدی تر شود

ضربه قاچاق به صنعت
 نساجی کشور

رشد اقتصادی ایران امسال به 5 درصد می رسد



پست تولید برق ٦3 کیلوولت مسکن مهر درخت 
سبز بندرعباس در اولین روز هفته دولت با حضور 
بهره  به  هرمزگان  استاندار  جادری  جاسم  دکتر 

برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی استانداری هرمزگان، این 
پروژه که با اعتبار ٢٥٠ هزار میلیون ریال احداث 
)ص(  اعظم  پیامبر  مهر  مسکن  شهرک  به  شده 

بندرعباس برق رسانی می کند.
استاندار هرمزگان در مراسم افتتاح این پروژه بیان 
داشت: افزایش ٧٠٠ مگاواتی ظرفیت تولید برق در 
استان و احداث ماهیانه یک پروژه در حوزه انرژی 

کاری بزرگ و بی سابقه است.
جاسم جادری ادامه داد: وجود برق با توجه به گرمای 
هوا برای مردم هرمزگان بسیار مهم و حیاتی است و 
در بخش تولید برق و انرژی یکی از دغدغه های مهم 

ما مرتفع شده است.
مطمئن  برق  هرمزگان  در  امروز  کرد:  تصریح  وی 
داریم و اگر مشکل آب هم در هرمزگان حل شود 
دیگر دغدغه ای در حوزه وزارت نیرو در هرمزگان 

نخواهیم داشت.

نیروگاه های خوبی  اضافه کرد:  استاندار هرمزگان 
در هرمزگان در دست احداث داریم که برای تبدیل 
هرمزگان به قطب صنعتی سرمایه هایی هستند که 
می توانند چرخ اقتصادی کشور را به رونق در بیاورند.
جادری گفت: این پست برق هم به تثبیت جمعیت 
در شهرک مسکن مهر پیامبر اعظم )ص( بندرعباس 
موجب  خانوار  هزار  برای شش  و  کند  می  کمک 

دلگرمی است.
در هفته دولت سال جاری شش پروژه پست تولید 
برق با اعتبار ٥٠٠ هزار میلیون ریال در هرمزگان 

افتتاح می شود.
مدیرعامل برق منطقه ای هرمزگان نیز در این افتتاح 
بیان کرد: قطعات تولید برق قباًل از خارج می آمد که 
تحریم ها باعث شد ٩٥٪  از تجهیزات را داخل کشور 

تولید کنیم.
دولت  هفته  در  اینکه  به  اشاره  با  کهوری  حسن 
میلیون  هزار   ٥٠٠ بالغ بر  بااعتبار  پروژه   ٦ امسال 
ریال به بهره برداری می رسد ادامه داد: پروژه پست 
٦3کیلوولت درخت سبز برق ٦ هزار خانوار را تأمین 
می کند که ٢٥٠ هزار میلیون ریال اعتبار برای آن 
هزینه شده است که از مهم ترین پروژه های هفته 

دولت درزمینهٔ برق رسانی است.
وی بابیان این نکته که در 3 سال گذشته در دولت 
تدبیر و امید ٧٠٠ مگاوات به تولیدات برق استان 
اضافه شده است خاطرنشان کرد: درزمینهٔ برق تا به 
کنون در دولت تدبیر و امید به ازای هرماه حدوداً 
ماه  برای ٤٨  داریم  امید  که  داشته ایم  پروژه  یک 
امید ٤٨ پروژه برق را وارد  خدمت دولت تدبیر و 

مدار کنیم.

در  گفت:  هرمزگان  اسالمی  تبلیغات  سرپرست 
زمینه فرهنگ انقالب در استان و معرفی مشاهیر 
انقالبی به خوبی کار نشده و حوزه هنری باید در 

جهت تحقق این مهم گام بردارد.
تبلیغات  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اکبر  علی   حجت االسالم  هرمزگان،  اسالمی 
از  جمعی  و  رییس  با  نشست  در  راد  انصاری 
مسؤوالن حوزه هنری هرمزگان، گفت: متاسفانه 
معرفی  و  استان  در  انقالب  فرهنگ  زمینه  در 
مشاهیر انقالبی به خوبی کار نشده و این مهم باید 
به مردم معرفی و شناسانده شود امید است این 

مهم از سوی حوزه هنری هرمزگان محقق شود.
را  هرمزگان  استان  هنری  حوزه  فعالیت  وی 
با  چه  اگر  دستگاه  این  افزود:  و  خواند  گسترده 
عنوان حوزه هنری نام گرفته اما تلفیقی از هنر، 
دین و مذهب است که قرار گرفتن این سه موضوع 
مهم در کنار هم می تواند در جهت توسعه و ترویج 

فرهنگ دینی اسالمی بسیار اثرگذار باشد.

اسالمی  تبلیغات  سرپرست 
هرمزگان، حوزه هنری را مایه خیر 
اداره کل  گفت:  و  دانست  برکت  و 
بیش  هرمزگان  اسالمی  تبلیغات 
تعامل  و  همکاری  آماده  پیش  از 
و  بوده  هرمزگان  هنری  حوزه  با 
را  دستگاه  این  تا  است  تالش  در 
در جهت رسیدن به اهداف متعالی 

خود یاری دهد.
دفاع  زمینه  در  کرد:  تصریح   وی 
و  اقدامات  متاسفانه  نیز  مقدس 

فعالیتهای اصولی صورت نگرفته و ثبت خاطرات 
تحمیلی  جنگ  سال   ٨ در  استان  رزمندگان 
می   که  بوده  ارائه  و  تدوین  یادآوری،  به  نیازمند 
و  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  ظرفیت  از  توان 
دیگر نهادها در جهت رسیدن به این مقصد کمک 

گرفت.
معرفی  بر  تاکید  با  راد  انصاری   حجت االسالم 

آنان  تالیفات  از  حمایت  و  نویسندگان  و  مولفان 
بیان کرد: حوزه هنری هرمزگان باید به عنوان یک 
دستگاه متولی به این مهم بپردازد و از افرادی که 
ذوق هنری دارند اعم از شاعران و مولفان اهتمام 

ویژه بورزد.
تاکید کرد:  تبلیغات اسالمی هرمزگان  سرپرست 
از  اعم  اداره  کل و حوزه هنری برخی کارها  این 
با هدف کاهش هزینه ها و  کنگره  ها و همایشها 
جلوگیری از اتالف وقت به صورت مشترک برگزار 

کند.
وی ادامه داد: اداره  کل تبلیغات اسالمی هرمزگان 
آمادگی دارد تا در صورت برگزاری مراسماتی که 
حوزه هنری الزام می داند به طور خاص اجرا کند 

نسبت به تأمین سخنران اقدام کند.
حجت االسالم انصاری راد با اشاره به نقش تعامل 
در  هنری  حوزه  و  اسالمی  تبلیغات  همکاری  و 
توسعه و ترویج آرمان  های انقالب اسالمی تاکید 
شهرستانها  اسالمی  تبلیغات  دفاتر  مدیران  کرد: 
فضای  تامین  جهت  در  تا  شوند  می   موظف 
مناسب برای فعالیت حوزه هنری در شهرستانها 
همکاری الزم را داشته باشند چرا که حوزه هنری 
در  یکدیگر  کنار  در  اسالمی  تبلیغات  سازمان  و 
انقالب اسالمی و ترویج  ابعاد مختلف  شناساندن 

ارزشهای این انقالب ناب موثر هستند.

قائم  شهرستان  اداری  شورای  جلسه 
و  ارتباطات  وزیر  حضور  با  که  شهر 
فرماندار   ، مازندران  محترم  استاندار 
این  محبوب  وشهردار  شهرستان  این 
روز  در  ها  دستگاه  مدیران  شهرو 
جمعه در محل فرمانداری برگزار شد . 
محمود واعظی در جلسه شورای اداری 
شهرستان قائم شهر با گرامیداشت یاد 
باهنر  و  رجائی  شهیدان  خاطره  و 
 ، دولت  هفته  رسیدن  فرا  تبریک  و 
صمیمیت  و  همدلی   : داشت  اظهار 
بین مدیران مازندران ، سرمایه استان 

محسوب می شود. 
 : داد  ادامه  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
تالش دولت از ابتدای فعالیت ، برقراری امنیت ، 
آرامش و ثبات و همچنین ایجاد رونق بوده است.
 واعظی با تاکید بر حضور گروه های تکفیری در 
اشاره  امنیت کشورمان  به   ، کشورهای همسایه 
ایجاد  در  که  کسانی  همه  تالش   : افزود  و  کرد 
تقدیر  ، جای  دارند  نقش  و  امنیت کشور سهم 

دارد.
مقام  هوشمندانه  مدیریت  به  اشاره  با  واعظی 
معظم رهبری ، اظهار داشت : تکلیف مسئولین 

در زمان های بحرانی کاماًل مشخص است. 

دکتر ادیانی در این جلسه به نکات قابل 
وارتباطات  آوری  فن  بحث  در  توجه 
کرد  اشاره  خود  ی  انتخابیه  حوزه  در 

وخواستار پیگیری وزیر محترم شد .
در  نیز  سلیمی  بهداد  پهلوان  همچنین 
ایشان  از  که  داشت  حضور  جلسه  این 

قدردانی گردید. 
فرماندار شهرستان قائمشهر گفت : دولت 
راستای  در  توانش  تمام  با  امید  و  تدبیر 

خدمات صادقانه تالش می کند. 

فرماندار قائم شهر اظهار داشت : در هفته دولت 
افتتاح و  قائم شهر  ٢٨ میلیارد تومان پروژه در 
تومان  میلیارد  اعتبار 3١  با  مهم  پروژه  چندین 
دولت  هفته  پایان  تا  که  است  زنی شده  کلنگ 
از پنج  پروژه مهم شهرستان  که در مدت زمان 
کوتاه به همت شهردار جوان و پرتالش این شهر 

آماده بهره برداری است رونمایی خواهد شد.
 

مهندس رضارحیمی : 
دیدار با خانواده شهدا روحیه بخش است

 
معاونین  از  جمعی  همراه  به  قائمشهر  شهردار 

رضی  سید  شهیدان  معظم  خانوادهای  با  خود 
شیردل ،رمضان بازیار، نظر علی اصغری و احمد 

نیکجو دیدار و گفتگو کردند.
قائمشهر  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
با خانواده های  :مهندس رضا رحیمی در دیدار 

شهدای شاغل در شهرداری قائمشهر 
از  شهدا  معظم  خانواده  با  دیدار  داشت:  اظهار 
معظم  خانواده  کنار  در  و حضور  ماست  وظایف 

شهدا توفیق الهی برای مسئوالن نظام 
شهیدان  خون  کرد:  تصریح  وی  است.  اسالمی 
واالمقام وصبر و بردباری خانواده های معزز آنان، 
اسالمی  جمهوری  نظام  برای  را  اقتدار  و  عزت 

ایران در جهان به ارمغان آورد.
پر  و  واال  هدف  به  قائمشهر  شهردار 
ارزش شهدا از ایثار و مجاهدت در راه 
خدا اشاره کرد و اظهار داشت: اعتالی 
از  پاسداری  و  اسالمی  بلند  ارزشهای 
شهدا  آرمان  انقالب،  گرانبهای  میراث 

بود.
دستگاه  مدیران  کرد:  تاکید  رحیمی 
های اجرایی برای تالش بیشتر در راه 
خدمتگزاری برای مردم، نیازمند دعای 
در  حضور  با  و  هستند  شهدا  خانواده 
و  انرژی  بزرگواران،  این  فرزندان  کنار 
روحیه برای کار بیشتر می شود. وی گفت: شهدا 
بابرکت  حضور  و  هستند  انقالب  چراغ  و  چشم 

آنان مایه سرافرازی و سربلندی است.
به  سپاسی  لوح  قائمشهر  شهردار  دیدار  این  در 

رسم یادبود تقدیم  خانوادهای شهدا کرد.
در سومین روز از هفته دولت 

مدیران و کارمندان نمونه شهرستان قائم شهر 
تجلیل شدند

  در سومین روز از هفته دولت، همزمان با مراسم 
گرامیداشت شهیدان رجایی و باهنراز مدیران و 
سالن  در  شهر  قائم  شهرستان  نمونه  کارمندان 

آمفی تئاتر شهرداری  تجلیل شد.
شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرماندار  محمدی  مهدی  قائمشهر، 
این  درابتدای  قائمشهر  شهرستان 

مراسم اظهار داشت: 
کاملی  الگوی  باهنر  و  رجایی  شهیدان 
از  و  مردم،  به  رسانی  خدمت  از 
با کردار و رفتار  دولتمردانی بودند که 
اسالمی  انقالب  معاصر  تاریخ  در  خود 

ماندگار شدند. 
ادامه ضمن  در  آقای محمدی   جناب 
کارمندان  و  مدیران  از  تشکر  و  تقدیر 

نمونه شهرستان، گفت :ما در برابر خدا و مردم  
پاسخگو هستیم و باید برای رفع مشکالت مردم 
را  خود  جانبه  همه  تالش  مختلف  درموضوعات 

بکار ببریم. 
معلمی  اله  آیت  حضرت  مراسم  این  ادامه  در   
مجلس  در  مازندران  مردم  محترم  نماینده 
خبرگان رهبری و امام جمعه محبوب قائم شهر 

ضمن گرامیداشت
یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر خاطر نشان 
نظام  الگوهای  از  باهنر  و  رجایی  شهید  کردند: 

انقالب و مردم به این  اداری بودند و 
دو بزرگوار مدیون هستند، بنابراین ما 
نظام  به  رسانی  خدمت  با  امیدواریم 
اسالمی دین خود را به آنها ادا کنیم.

 حضرت آیت اله معلمی ضمن تقدیر 
و تشکر از مدیران شهرستانی فرمودند 
رحیمی  رضا  مهندس  زحمات   :

شهردارجوان و پر تالش  
کوتاه  مدت  طول  در  که  قائمشهر   
را  ای  ارزنده  خدمات  خود  مدیریت 
انجام  شهر  آبادانی  و  توسعه  جهت 
به  الزم  و  است  تقدیر  قابل  اند  داده 

ذکر است
زمانی که مردم ابراز رضایت میکنند دلیلی است 
دارد.  تحسین   جای  شهردارکه  بودن  کوشا  بر 
در پایان این مراسم، از مدیران وکارمندان نمونه 

شهرستان
همچنین مهندس مهدی مهدی زاده آقای کاظم 
علیپور سرکار خانم زینب رحمتی وخانم شیرین 
علیزاده از پرسنل شهرداری قائم شهر با لوح یاد 

بود قدردانی شد.

رونمایی از پنج پروپه عمرانی در هفته دولت؛

جلسه شورای اداری شهرستان قائم شهر با حضور وزیر ارتباطات و استاندار مازندران

حوزه هنری در جهت معرفی و شناساندن مشاهیر انقالبی گام بردارد با حضور استاندار هرمزگان؛
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به گزارش خبرنگار پیام زمان رویا سلیمی 
تهران مبارک در  نمایش عروسکی  جشنواره 
دومین روز برگزاری خود میزبان ١٠ نمایش 

صحنه ای و ٧ نمایش در فضای باز است.
 تاالر اصلی تئاتر شهر در دومین روز پیاپی 
جو  از  کاری  »نویسنده«  نمایش  میزبان 
استروگرومن از کشور هلند است که به مدت 
به   ٢١ و   ١٩ نوبت  دو  در  دقیقه   ٦٠ زمان 

صحنه می رود. 
گرگ  »قصه  نمایش  چهارسو  تاالر  در 
افتخارزاده  هادی  کارگردانی  به  گرسنه«  
مدت  که  نمایش  این  می رود.  صحنه  به 
زمان آن ٤٠ دقیقه است، در دو نوبت و در 

ساعت های١٧:3٠ و ١٩:3٠ اجرا می شود. 
در تاالر قشقایی نمایش »چه کسی گربه را 
جا به جا کرد« کاری از محمد لقمانیان اجرا 
می شود. این نمایش با مدت زمان ٥٥دقیقه 
روی صحنه  و 3٠:٢٠  سانس 3٠:١٨  دو  در 

می رود. 
قناری«  »زرد  نمایش  میزبان  نیز  سایه  تاالر 
به کارگردانی مرتضی اسدی مرام است که با 
مدت زمان 3٧ دقیقه و در دو سانس ١٨ و 

٢٠:١٥ اجرا می شود.
دو  شعر  تئاتر  اجرای  پالتو  در  روز  این  در 
از گروه گالبتون  وارونه« کاری  نمایش »تاج 
امید  جوانه های  گروه  کار  پادشاه«  »خال  و 
اجرا   ١٩ و  سانس های 3٠:١٦  در  ترتیب  به 

می شوند.
تاالر هنر  پذیرای نمایش »بنیامین و بن تن« 
با کارگردانی سید آرش شریف زاده  است که 
 ٦٠ زمان  مدت  با  و   ١٩ و   ١٧ نوبت  دو  در 

دقیقه اجرا می شود.
کودکان  فکری  پرورش  کانون  گلستان  تاالر 
»سفر  نمایش  اجرای  شاهد  نیز  نوجوانان  و 

با  که  است  آلمان  کشور  کار  شگفت انگیز« 
و   ١٨ سانس  دو  در  دقیقه   ٤٥ زمان  مدت 

٢٠:١٥ به صحنه می رود. 
عروسکی  »اپرای  میزبان  نیز  فردوسی  تاالر 
سعدی«  کار بهروز غریب پور است که ساعت 
اجرا  دقیقه   ١١٠ زمان  مدت  به  و   ١٩:3٠

می شود. 
و سرانجام اینکه نمایش »هزار قصه یک شب« 
کار مشترک سمیه گلباز و داود بختیاری به 
 ١٨ و   ١٧ سانس  دو  در  و  دقیقه   ٤٠ مدت 

اجرا می شود.
نصیحتی نمایشی

به گزارش خبرنگار ما»بنیامین و بن تن« یکی 
نمایشی  بود.  جشنواره  دوم  روز  اجراهای  از 
پیامهایی  با  برای مخاطب نوجوان و آمیخته 
بن  و  »بنیامین  گونه.  نصیحت  و  مستقیم 
تن« با موضوع استفاده از بازیهای رایانه ای، 
وقت  که  سازد  آگاه  را  نوجوانان  دارد  سعی 
صرف کردن بیش از اندازه در فضای مجازی 
آغوش  و  لذتها  از  را  آنها  مجازی،  بازیهای  و 
گرم خانواده دور می کند و در نهایت آنها در 

تنهایی خود با شخصیتهای مجازی؛ لحظات 
بعضا ترسناک و تلخی را می گذارنند. در این 
میله  و  دستکشی  عروسکهای  از  که  نمایش 
ای استفاده می شود، شخصیتهایی به همراه 
سعی  و  شده  او  رایانه  حافظه  وارد  بنیامین 
دارند با ویروسهایی که رایانه بنیامین را آلوده 

کرده اند مبارزه کنند  و نجات یابند. 
بن تن قهرمان این نمایش، بنیامین را از شر 
ویروسها خالص می کند و در نهایت بنیامین 
باید برای زندگی در جهان واقعی و یا مجازی؛ 
تصمیم بگیرد. بنیامین مردد است و در نهایت 
زندگی  وارد  ناگهان  به  گیری  تصمیم  بدون 
را  وقت خود  آن پس  از  و  می شود  مجازی 
بیشتر با خانواده می گذراند تا با بازیهای رایانه 
و  »بنیامین  نمایش  اهمیت  حائز  نکته  ای. 
بن تن« نقش قهرمان مجازی داستان است. 
از  بنیامین  دهنده  نجات  و  قهرمان  تن  بن 
مخمصه ای است که در آن اسیر شده.استفاده 
اروپایی به عنوان نجات دهنده  از شخصیتی 
بنیامین از نقاط ضعف اثر شریف زاده محسوب 
می شود. در حالیکه وی سعی دارد بنیامین را 

راز  به  که  زوجی  عنوان  به  تن  بن  کنار  در 
بن  نهایت  در  اما  ببرند  پی  رایانه  ویروسهای 
تن است که با قدرت و هوش خود، بنیامین 
را از مخمصه نجات می دهد. از شخصیتهای 
مجازی دیگری که در این نمایش بنیامین را 
همراهی می کنند، شنل قرمزی و دو سربازی 
هستند که در حافظه رایانه بنیامین قرار دارند 
و او را در این مسیر یاری می دهند. مضمون 
نوجوانان  بازیهای  نوع  و  عالیق  به  توجه  و 
امروزی، از نکات قوت نمایش »بنیامین و بن 
تن« محسوب می شود. اینکه نوجوانان وقت و 
انرژی دوران نوجوانی خود را پشت میز رایانه 
پشیمانی  نیز  نهایت  در  و  ازدست می دهند 
و  پیام  انتقال  نوع  اما  شود.  می  نصیبشان 
اثر، چندان با  مستقیم گویی شریف زاده در 
روحیات و تفکرت نوجوانان، همخوانی ندارد. 
چه بسا نمایش دادن این رفتار و شرکت دادن 
مخاطب در تجربه زیسته بنیامنی از استفاده 
را  پیام  ای، خود  رایانه  بازیهای  از حد  بیش 
شیرین و دلپذیر به مخاطب منتقل می کرد 
از  گویی؛  مستقیم  این  رسد  می  نظر  به  و 

تاثیرگذاری اثر کاسته باشد.
بیشتر پرده های این نمایش با موسیقی همراه 
بود که در بسیاری از موارد، صدای موسیقی از 
صدای بازیگران بلندتر بود و بیشتر دیالوگهای 
آنها به سختی شنیده می شد. کودکانی که 
در سالن حضور داشتند و به تماشای نمایش 
تمام  بودند، در  بن تن« نشسته  و  »بنیامین 
می  که  آنچه  فهمیدن  برای  نمایش،  طول 
در  والدین خود  از  دائم  بودن  مجبور  دیدند، 
در  اینکه  و  اصلی  شخصیت  سرنوشت  مورد 
حال گفتن چه چیزی است از او سوال کنند 
و این نقص مهم اثر، لذت دیدن یک نمایش 

عروسکی را از آنها گرفت.

عروسکها روز جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی تهران- مبارک
بده ساقی شراب ارغوانی 

به یاد نرگس جادوی فرخ
دوتا شد قامتم همچون کمانی 

ز غم پیوسته چون ابروی فرخ

امروز با حافظ

حیات آدمي در دنیا همچون حبابي است 
در سطح دریا. 

جان راسكن

سخن حكیمانه

مجموعه داستانی که نشانی بهشت را می دهد

مجموعه داستان »بهشت همین جاست« نوشته 
لیال عبدی توسط نشر ری را منتشر و راهی بازار 

نشر شد.
به گزارش  مهر، مجموعه داستان »بهشت همین 
جاست« نوشته لیال عبدی به تازگی توسط نشر 

ری را منتشر و راهی بازار نشر شده است.

در بازار کتاب

کیارستمی و فرهادی 
در فهرست برترین های جهان سینما

منتقد  از ١٧٧  که  نظرسنجی  یک  در 
برتر  فیلم   ١٠٠ گرفت،  صورت  فیلم 

هزاره سوم انتخاب شد.
فهرستی که  بی بی سی، در  از  نقل  به   
بیست  قرن  برتر  فیلم  یکصد  شامل 
دیده  ایرانی  فیلم   3 نام  است،  یکم  و 
از  فیلم  دو  میان  این  از  که  می شود 
عباس کیارستمی و یک فیلم از اصغر 

فرهادی جای دارند.
در این فهرست »جدایی نادر از سیمین« ساخته اصغر فرهادی در 
رتبه نهم از ١٠ فیلم اول این فهرست جای گرفته و فیلم »کپی 
برابر اصل« و »ده« به کارگردانی عباس کیارستمی در رده ٤٦ و 
٩٨ جای دارند.»جدایی نادر از سیمین« برنده جایزه گلدن گلوب 
و اسکار فیلم خارجی زبان شد و فیلم »ده« که سال ٢٠٠٢ ساخته 
برابر اصل« در  پیدا کرد. »کپی  راه  به جشنواره های مختلف  شد 
بازی  بازیگر زن جشنواره کن را برای  سال ٢٠١٠ جایزه بهترین 

ژولیت بینوش دریافت کرد.
در این نظرسنجی »جاده مالهالند« ساخته دیوید لینچ به عنوان 
برترین فیلم قرن بیست و یکم انتخاب شده است و  »در حال و 
هوای عشق« به کارگردانی وونگ کاروای از هنگ کنگ جایگاه دوم 
را تصاحب کرده است. »خون به پا خواهد شد« به کارگردانی پل 

توماس اندرسون نیز فیلم سوم این فهرست است.

خبر


