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هزینه های درمان ناباروری

ابرازنگرانیآمریکاازاستقراراس300درایران

خبر  به  واکنش  در  آمریکا  خارجه  امور  وزارت 
فردو  سایت  در   300 اس  دفاعی  سامانه  استقرار 
به  ایران  دستیابی  نگران  واشنگتن  که  کرد  اعالم 

تسلیحات پیشرفته است.
آمریکا  خارجه  امور  وزارت  کربی، سخنگوی  جان 
به  پاسخ  در  خود  دوشنبه  روز  خبری  نشست  در 
سوالی درباره خبر استقرار سامانه دفاعی اس 300 
مساله ای  این  گفت:  فردو  تاسیسات  نزدیکی  در 
است که وزیر امور خارجه در گذشته به طور شفاف 
درباره آن اظهار نظر کرده و در موارد متعدد نگرانی 

واشنگتن درباره فروش سالح های پیشرفته، از جمله اس 300 به ایران را به همتای روس خود منتقل 
کرده است.

بیانیهنمایندگانمجلسدرحمایتازانقالباسالمیبحرین

رکورد صادرات نفت 
ایران شکسته شد

سود باالی بانکی 
توجیهی ندارد

تاکید وزیر صنعت بر اهمیت واحدهای متوسط در اشتغال کشور؛

اغلب ظرفیت های کشور دست نخوره باقی مانده است 
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ایراندررتبهنخست
داراییهایبانکیاسالمی
در  با  ایران  کرد  اعالم  مرکزی  بانک  رییس کل  که  آن طور 
اختیار داشتن بیش از 3۷ درصد دارایی های بانکی منطبق 
با شریعت، رتبه نخست را از نظر حجم دارایی های بانکی در 
بین کشورهای ارائه دهنده خدمات مالی - اسالمی به خود 

اختصاص داده است.

درهایمذاکرهرا
نمیبندیم

رئیــس قــوه قضاییــه گفــت: بایــد اســتعدادهای درونــی 
ــن  ــم و ممک ــا را نمی بندی ــه دره ــم، گرچ ــده کنی را زن
ــط  ــرده و رواب ــره ک ــر مذاک ــورهای دیگ ــا کش ــت ب اس

ــیم. ــته باش ــادی داش اقتص

خبراقتصادی

کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشت؛

رویارویی قطر با ایران قدرتمند 
در مخوف ترین ورزشگاه آسیا
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ــور  ــای کش ــب ظرفیت ه ــت: اغل ــارت گف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــرمایه گذاری  ــرای س ــده و ب ــی مان ــان بکــر و دســت نخــورده باق همچن

ــود دارد. ــادی وج ــای زی فرصت ه

ــا تاکیــد بــر اینکــه جــای کار در حــوزه ســرمایه گذاری در ســطح  وی ب
ــی  ــرای آبادان ــمان را ب ــد تالش ــت: بای ــت، گف ــاد اس ــیار زی ــور بس کش

ــه کار بگیریــم. کشــور ب

که  دربغداد  سعودی  سفیر  السبهان‹  ›ثامر 
دولت عراق خواستار تغییر وی شده، روز سه 
شنبه پشت پرده تصمیم ونقشه سری عربستان 
سعودی را درعراق افشا کرد و از آن به عنوان 
طرح ›بازگرداندن قدرت به صاحبانش‹ نام برد. 

ازدرخواست  بعد  تنها دو روز  ایرنا،  به گزارش 
جایگزین  برای  ازریاض  عراق  خارجه  وزارت 
کردن یک سفیر مناسب به جای سفیر فعلی، 
در  خود  شخصی  صفحه  در  السبهان  ثامر 
عربستان  های  سیاست  پرده  پشت  یادداشتی 
 - نداسته  یا  دانسته   - عراق  در  را  سعودی 

بدنبال  عربستان  که  داشت  وبیان  کرد  فاش 
بازگرداندن قدرت به صاحبانش درعراق است؛ 
نظام  براندازی  آن  مفهوم صریح  که  موضوعی 

سیاسی فعلی عراق است. 
صاحبانش‹،  به  قدرت  ›بازگرداندن  اصطالح 
کامال  ای  وفرقه  سیاسی  معنایی  بار  درعراق 
روشنی برای عراقی ها دارد واین شعاری بود 
که درخیمه های تحص در االنبار درسال های 
به  وابسته  ازسوی گروه های  2013 و 2014 
حزب منحله بعث وجریان همسو با تروریست 
آن  ومفهوم  شد  می  داده  سر  داعش  های 

بازگشت تاریخی قدرت به اقلیت سنی است.
اززمان  قرن  یک  قریب  مدت  به  درعراق، 
استقالل در 1920 تا 2003 ، براساس طرحی 
انگلیسی، اقلیت براین کشور حکومت می کرد 
و  متعدد  نظامی  کودتاهای  جز  حاصلی  که 
آخرین  که  دیکتاتوری  های  حکومت  باالخره 
نداشت  است،  صدام  بعثی  حکومت  آن  مورد 
و به دلیل جنایات گسترده ای که علیه مردم 
عراق و کشورهای منطقه مرتکب شد، در عراق 

از آن به ›حکومت وحشت‹ یاد می شود.
اد      امه د      ر صفحه 2

سفیرسعودیطرحسریعربستانبرایبراندازینظامسیاسیعراقراافشاکرد

صفحه 7
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کالم  نور

ایران دبیرکل اتحادیه عرب را به مطالعه 
تاریخ و جغرافیای منطقه دعوت کرد

با مردود شمردن  امور خارجه  سخنگوی وزارت 
اظهارات مداخله جویانه احمد ابوالغیط دبیر کل 
اتحادیه عرب در بحرین درخصوص جزایر سه گانه 
ایرانی، وی را به مطالعه تاریخ و جغرافیای منطقه 

دعوت کرد. 
این  تکرار  افزود:  قاسمی  بهرام  ایرنا،  گزارش  به 
مواضع نادرست هیچگونه تأثیری بر واقعیت های 
نداشته و  تاریخی، جغرافیایی و حقوقی موجود 

نخواهد داشت.
الینفکی  بخش  جزایر  این  کرد:  تاکید  قاسمی 
از سرزمین ایران هستند. وی به دبیرکل جدید 
درک  برای  کرد  توصیه  عرب  اتحادیه  االنتصاب 
مناسب  فارس  منطقه خلیج  های  واقعیت  بهتر 
به مطالعه  بیشتری  با وقت  االمکان  است حتی 

تاریخ و جغرافیای این منطقه بپردازد. 

سفیرسعودی طرح سری عربستان برای 
براندازی نظام سیاسی عراق را افشا کرد

اد      امه از صفحه1
ثامر السبهان در یادداشتش با نگرش فرقه ای 
که ویژه سیاست های رژیم سعودی درمنطقه 
را  درعراق  موجود  سیاسی  رهبران  است، 
سیاسی  مدارس  التحصیالن  فارغ  از  همگی 
ایران  که  است  شده  ومدعی  برشمرده  ایران 
ازجمله دربدنه  نفوذ کرده  درهمه جای عراق 
خود  و  وارتش  امنیتی  های  دستگاه  دولت، 
می  را  حقیقت  این  ها  عراقی  و  عراق  دولت 

دانند.
بدون  عراق  سیاسی  ›رهبران  وی،  ادعای  به 
اقدامی  هیچ  ایران،  نظر  کسب  و  مراجعه 
برای  و  است  طبیعی  امری  این  و  کنند  نمی 
همین باید حضور عربستان و کشورهای عربی 

درعراق بیشتر شود‹.
وی جان کالمش را که توضیح دهنده رویکرد 
به عراق است، در  سیاسی سعودی ها نسبت 
پایانی خود نهاده وگفته است که ›این  جمله 
وضعیت بزودی در عراق پایان می یابد و قدرت 

درعراق به صاحبانش بازخواهد گشت.‹
تاکنون  که  گروهی  مهمترین  حال،  درهمین 
نسبت به اخراج سفیر سعودی موضع مخالف 
›اسامه  رهبری  به  متحدون  گروه  گرفته، 
خواسته  عراق  دولت  از  که  است  النجیفی‹ 

است که فرصت بیشتری به السبهان بدهد.
گفته  شنبه  سه  روز  ای  بیانیه  در  المتحدون 
است که دولت عراق در روابطش با عربستان 
سعودی بازنگری کند و به خاطر حفظ وحدت 
ای  منطقه  های  بندی  صف  به  ورود  از  ملی 

خودداری کند.
این جمله اخیر المتحدون ازنگاه کارشناسان، 
نوعی تهدید علیه دولت عراق است که وحدت 
با  روابط  استمرار  به  منوط  را  داخلی  ملی 
به  تهدید  دیگر  معنی  به  کرده  عربستان 
قطع  درصورت  عراق  عمومی  افکار  تحریک 
احتمالی روابط با عربستان سعودی کرده است.

نمایندگان  از  بسیاری  که  است  درحالی  این 
عراق معتقد به وجود دواعش سیاسی درعراق 
عراق  دولت  مدافع  ازاینکه  بیش  که  هستند 
درعراق  سعودی  عربستان  نمایندگان  باشند، 
به شمار می روند وائتالف متحدون نیز متهم 
به دربرگرفتن برخی ازاین چهره هاست که به 
باور این گروه ازنمایندگان، شاید بارزترین آنها 

›ظافر العانی‹ باشد.
درپی  عراق  پارلمان  نمایندگان  برخی 
سعودی  سفیر  اخراج  رسمی  درخواست 
ازتمامی  که  اند  خواسته  ازدولت  ازعراق، 
حضور  مدت  طی  که  ونمایندگانی  اشخاص 
سفارت  به  دربغداد  السبهان  ثامر  ماهه  هفت 
با  وآمد داشته وجلسات سری  عربستان رفت 
بازجویی  و  تحقیق  اند،  کرده  برگزار  السبهان 
به عمل آورد و اعتقاد آنها، این است که سفیر 
در  عراقی،  های  چهره  این  به کمک  سعودی 
فتنه انگیزی و ناآرامی های داخلی عراق نقش 

داشته است.
ثامـر السـبهان یـک افسـر امنیتـی سـعودی 
اسـت کـه آخریـن سـمت وی، رایـزن نظامی 
درلبنـان ثبـت شـده اسـت و در طـول مـدت 
از طریـق شـبکه هـای  بغـداد  حضـورش در 
اجتماعـی و رسـانه هـای همسـو، یـک جنگ 
روانـی تمام عیـار علیه عراقی ها بـراه انداخته 
اسـت، بویـژه وی تـالش زیـادی کـرد کـه در 
مـاه هـای ژوئـن و مـی عملیـات آزادسـازی 

فلوجـه از دسـت داعـش را متوقـف کنـد.  

خبر

جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس 
با فرماندهان اطالعات سپاه

سپاه  اطالعات  فرماندهان  از  جمعی 
دیروز  العاده  فوق  جلسه  در  پاسداران 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، امنیت منطقه و شرایط حضور 
قدرت های خارجی و راهبردهای آنها را 

تشریح کردند. 
سخنگوی   ، حسینی  نقوی  حسین 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: در این جلسه ابتدا موضوع 
های  قدرت  حضور  شرایط  و  منطقه 
خارجی به ویژه آمریکایی و علت و اهداف 

و راهبردهای آنها مورد بحث و بررسی قرار گفت. 
نماینده ورامین در مجلس افزود: در تحلیل راهبردهای دشمن، نقش 
جنگ نیابتی و ایفای نقش عربستان سعودی و ایجاد داعش تبیین 
شد. آنچه امروز در سوریه، عراق به طور غیرمستقیم و در یمن به طور 
مستقیم از طرف عربستان انجام می شود، جنگ نیابتی است که در 

منطقه صورت می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه گفته شد که آمریکایی ها با شش 
راهبرد در بحران منطقه نقش آفرینی کردند و تالش می کنند با کمک 
انگلیس و فرانسه، جهان اسالم را تبدیل به مرزهای خونین کنند. آنها 
با حمایت از القاعده و داعش، جنگ را به درون مسلمانان کشیدند و در 
این مسیر گروه ها و ارتش های بی سر تشکیل شده که هیچ کشوری 

مسوولیتی در قبال آنها ندارند.
رژیم  آمریکا،  گفت:  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
صهیونیستی و هم پیمانان آنها در منطقه، درگیریها را به اختالفات 
مذهبی و قومی کشانده اند. ورود روسیه به صحنه جنگ علیه داعش 
و گروه های تروریستی – تکفیری، معادالت آمریکایی ها و عربستان 
را تحت تاثیر قرار داد و همگرایی منطقه ای و ائتالف چهارجانبه را 
تقویت کرد. بنابراین موقعیت داعش و گروه های تروریستی و تکفیری 

در سوریه در حال تضعیف است.
کمیسیون  در جلسه  مطرح شده  مطالب  تشریح  در  نقوی حسینی 
امنیت ملی گفت: در عراق شرایط خیلی بهتر شده است و اغلب مناطق 
این کشور از وجود داعش و گروه های تکفیری و تروریستی پاکسازی 
شده است. در این مسیر، راهبرد جمهوری اسالمی ایران حفظ تمامیت 
ارضی سوریه و عراق و مقابله با دخالت بیگانه به ویژه آمریکایی ها در 

کشورهای منطقه و مبارزه با هر نوع گروه تروریستی است.  

بازگشت 10 هزار واحد تولیدی راکد به چرخه تولید

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که امسال، سال رونق 
تولید است، گفت: 10 هزار واحد تولیدی راکد در کشور به چرخه تولید 

باز می گردد. 
به گزارش ایرنا، بهروز ریاحی در بازدید از طرح های فوالدی چهارمحال 
و بختیاری اظهارکرد: در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی هفت هزار 
و 500 واحد تولیدی کوچک و متوسط نیمه فعال و غیرفعال با دریافت 

حدود 160 هزار میلیارد ریال تسهیالت به چرخه تولید باز می گردد.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از طرح های فوالد سفید 

دشت، ورق پوشش دار تاراز و تولید چادر مشکی حجاب دیدن کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز در 
جریان دیدار از این طرح ها گفت: طرح یک میلیون تنی فوالد سفید 
دشت، یکی از طرح های هشت گانه فوالد کشور است که هم اینک 97 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پایان شهریورماه بهره برداری می شود.

سید نعیم امامی گفت: مجموعه فوالد چهارمحال و بختیاری شامل فاز 
احیا )تبدیل گندله آهن به آهن اسفنجی( و فاز فوالدسازی )تبدیل آهن 

اسفنجی به اسلب( و فاز تولید )شمش فوالدی( است.
به گفته وی، در طرح توسعه فوالد در سفر رئیس جمهوری در سال 93 
به چهارمحال و بختیاری، ایجاد بخش تولید ورق )نورد سرد و گرم( نیز 
برای این طرح در نظر گرفته شد. امامی افزود: این طرح برای 140 نفر 

به صورت مستقیم و برای 800 نفر غیرمستقیم شغل ایجاد می کند.
این واحد  انجام شده بزودی آب  بینی های  افزود: مطابق پیش  وی 
تولیدی تامین و مشعل های آن روشن و به صورت آزمایشی تولید 

خواهد کرد.
امامی افزود: کارخانه تولید چادر مشکی در شهرکرد نیز با یکهزار و 100 
میلیارد ریال و 20 میلیون یورو سرمایه گذاری خارجی و اشتغال 20 نفر 
و ظرفیت تولید 10 میلیون متر چادر در سال آماده بهره برداری است.

ادامه داد: خط تولید  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
صادرات این واحد تولیدی هم اینک در حال تولید آزمایشی است.

با 2 هزار میلیارد ریال  نیز  تاراز  امامی گفت: واحد ورق پوشش دار 
سرمایه گذاری و اشتغال 200 نفر و ظرفیت تولید 330 هزار تن ورق 

پوشش دار در سال آماده بهره برداری است.

یارانه خانوارهایی که مانع تحصیل فرزندان  
شوند، قطع می شود 

معاون رفاه اجتماعی وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محروم کردن 
فرزندان از تحصیل را جرم دانست و تاکید کرد که یارانه سرپرست 

خانوارهایی که از تحصیل فرزندان ممانعت می کنند، قطع می شود.
به گزارش ایسنا، احمد میدری که سه شنبه 9 شهریور در جلسه ستاد 
فرهنگی و اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی استان 
فارس، سخن می گفت، پذیرش مشکالت موجود را اولین قدم در مسیر 

حل مسئله دانست.
وی با بیان اینکه برای حل مشکل کودکان کار و بازماندگان از تحصیل، 
سه مولفه را باید مورد توجه قرار داد، گفت: اولین مولفه ایجاد حساسیت 
و دومین موضوع ایجاد اراده سیاسی الزم و سومین مولفه ارائه راه کار 

مناسب برای حل مشکل است.
میدری، تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در ایران را بیش از 350 هزار 
نفر اعالم و با بیان اینکه 20 هزار نفر از این تعداد مربوط به استان فارس 
است، از اینکه آمار دقیق این گونه مشکالت در کشور مشخص نیست، 
تصویری  داشتن  اجتماعی  آسیب های  و  مشکالت  الزمه حل  گفت: 

روشن از وضعیت و چگونگی آسیب اجتماعی موضوع بحث است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، تنها راه حل مشکالت مختلف را 
مشارکت مردم در امور دانست و گفت: متاسفانه به  دلیل آمرانه بودن 

سیستم اداری، کارآمدی الزم وجود ندارد.
وی گفت: نمونه بارز اینکه نداشتن اعتقاد به مشارکت مردم، مشکل ساز 
و  زیر ساخت ها  نبودن  آماده  دلیل  به  است.  اداره ها شده  بر  باری  و 
بسترسازی الزم برای ارائه خدمت، شوراها خود به یک مشکل و گروه 

فشار برای اداره ها تبدیل شده اند.
میدری ضمن اشاره به آمار اعتیاد در کودکان، ادامه داد: در هر سال 
حدود یک میلیون و 300 هزار ایرانی موفق به پایان کامل تحصیل و 
اخذ دیپلم نمی شوند. این آمار بسیار باالیی برای ایران محسوب می شود. 

اگرچه آمار واقعی ممکن است باالتر هم باشد.
میدری معتقد است که در حوزه کودک آزاری با ضعف قانونی مواجه 
هستیم، زیرا در این مواقع، نظر پزشکی قانونی پذیرفته نمی شود و 
تنها زمانی یک جرم از نگاه قانون محرز محسوب می شود، که دیده 

شده باشد. 

خبر

رشد هشت  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت، 
سرمایه  جذب  بدون  را  اقتصادی  درصدی 
خارجی غیرممکن عنوان کرد و گفت: برای 
رسیدن به این هدف باید هر ساله به طور 
خارجی  سرمایه  دالر  میلیارد   45 متوسط 
برجام  شدن  اجرایی  از  که  کنیم  جذب 
دالر  میلیون   600 و  میلیارد  یک  تاکنون 

سرمایه خارجی تعهد شده است.
شورای  جلسه  در  نعمت زاده  محمدرضا   
اداری استان البرز گفت: بازدیدهای دیروز 
از واحدهای صنعتی استان و گزارش هایی 
از  ارائه کردند، حکایت  که مدیران استانی 
عملکرد خوب البرز در جهت سیاست های 

اقتصاد مقاومتی دارد.
نسبت  البرز  داد: جمعیت  ادامه  نعمت زاده 
با رشدی 3.5 درصدی 10  انقالب  اول  به 
کشور  جای  هیچ  در  که  است  شده  برابر 
نظیر ندارد؛ مدیریت این رشد تدبیر زیادی 
زمینه  البرز  که  می دهد  نشان  و  دارد  نیاز 

رشد خوبی دارد.
صنعت،  وزارت  عملکرد  از  گزارشی   وی 
معدن و تجارت ارائه داد و گفت: طی سه 
امید می گذرد،  و  تدبیر  از دولت  سالی که 
علی رغم محدودیت ها و تحریم های موجود 
کوچک،  صنعتی  واحد   9000 از  بیش 
بهره برداری  به  و  تکمیل  بزرگ  و  متوسط 

رسید.
این  شدن  تکمیل  با  افزود:  نعمت زاده 
توسعه  از  که  اشتغالی  کنار  در  واحدها 
 230 حدود  شد،  ایجاد  موجود  واحدهای 
به  واحدهای جدید  از طریق  نیز  نفر  هزار 

کار گرفته شدند.
وی به واحدهای راکد و پایین تر از طرفیت 
نظام  اینکه  بیان  با  و  اشاره  کشور  تولید 
این  مشکل  رفع  برای  را  تمهیداتی  بانکی 
واحدها اندیشیده است، گفت: عمده مشکل 
این واحدها کمبود نقدینگی و سرمایه در 
وقت  پایان  تا  رو  همین  از  است؛  گردش 
اداری امروز حدود 5000 واحد صنعتی با 
تسهیالت  دریافت  به  موفق  شرایط مذکور 
افزایش  ساعت  هر  آمار  این  شدند؛  بانکی 

می یابد.
داد:  ادامه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
در  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه 
اقدامات الزم  استان ها تالش می کند  همه 
بر  دهد؛  انجام  را  واحدها  این  در خصوص 
تعداد  شهریورماه  پایان  تا  اساس  همین 
واحدهای دریافت کننده تسهیالت به 10 

هزار واحد خواهد رسید.
به  تا  خواست  بانکی  نظام  از  نعمت زاده 
روند اعطای تسهیالت به واحدهای راکد و 

نیمه فعال سرعت ببخشد و گفت: معوقات 
تولیدی  واحدهای  این  بانکی  بدهی های  و 
ایجاد  مانعی  تسهیالت  این  دریافت  در 

نمی کند.
به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
در  متوسط  و  کوچک  واحدهای  اهمیت 
اگرچه  کرد:  اعالم  و  اشاره  کشور  اشتغال 
این واحدها فقط 20 درصد از ارزش افزوده 
اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده اند 
اما 40 درصد از نیروی کار در این واحدها 

مشغول به کار هستند.
نعمت زاده اضافه کرد: از همین رو واحدهای 
صورت  در  تا  کرده ایم  تشویق  را  بزرگ 
یا  واحدها  این  اولیه  مواد  تامین  با  امکان 
کاالهای  عنوان  به  آنان  محصوالت  خرید 
و  واحدها  این  مشکل  حل  به  واسطه ای 
کمک  ایرانی  خانواده های  از  زیادی  بخش 

کنند.
این مسئول به ارقام مرکز آمار کشور مبنی 
اول  ماهه  سه  در  درصدی   4.2 رشد  بر 
این رشد نشان  اعالم کرد:  اشاره و  امسال 
از تالش دولت برای بهبود وضعیت اقتصاد 

دارد اما این رشد باید بیشتر شود و به پنج 
تا شش درصد برسد.

سخنان  از  دیگری  بخش  در  نعمت زاده 
خود از افتتاح کارخانه تولید ماشین آالت 
سنگین تولید فوالد تا پایان سال جاری در 
استان البرز خبر داد و گفت: مذاکره احداث 
این کارخانه در هنگام سفر دکتر روحانی به 
ایتالیا انجام شد، با بهره برداری از این طرح 
واردات  به  مجبور  که  آالتی  ماشین  عظیم 
آن بودیم در داخل کشور تولید خواهد شد.

سخنی  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
را  برجام  که  داخلی  دلواپسان  به  خطاب 
اجرایی  زمان  از  بی حاصل می دانند، گفت: 
و 600  میلیارد  کنون یک  تا  برجام  شدن 
میلیون دالر تعهد سرمایه گذاری به امضا 
نتیجه  به  برای  مقدمات  و  است  رسیده 

رسیدن آن انجام شده است.
نعمت زاده با اشاره به اهمیت تعامل با دنیا 
در  صنعت  بخش  بر  عالوه  کرد:  تصریح 
مذاکره،  از  پس  نیز  نیروگاه  زمینه ساخت 
نیروگاه  برای ساخت  بلژیکی   یک شرکت 

متعهد شده است.

وی در ادامه گفت: در زمان تحریم ما برای 
انعقاد قرارداد لیسانس با یک شرکت و وارد 
کردن تکنولوژی تحت لیسانس آن شرکت 
همان  اکنون  اما  بودیم؛  مواجه  مشکل  با 
در  یورو  میلیارد  شش  دارد  قصد  شرکت 

کشور سرمایه گذاری کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
هشت  رشد  خارجی  سرمایه  جذب  بدون 
هدف گذاری  ششم  برنامه  در  که  درصدی 
شده غیر ممکن است، افزود: برای رسیدن 
به این هدف باید هر ساله به طور متوسط 
جذب  خارجی  سرمایه  دالر  میلیارد   45

کنیم.
سرمایه  جذب  بدون  کرد:  تصریح  وی 
خارجی این رشد غیر ممکن است؛ اما ورود 
سرمایه خارجی کشور با شروطی همچون 
بازارهای  به  محصول  از  بخشی  صدور 
کشور  به  روز  تکنولوژی  آوردن  و  خارجی 

همراه است.
نعمت زاده افزود: برخی از تولیدات ناشی از 
سرمایه گذاری خارجی مانند خودرو شرط 
شده است که حداقل 30 درصد از تولید را 
از  برخی  کنند.  از کشور صادر  به خارجی 
و  درصد   50 روی  شرط  این  نیز  تولیدات 

بیشتر تعیین شده است.
به کشور  تکنولوژی  ورود  در خصوص  وی 
نیز گفت: با کره ای ها برای ورود تکنولوژی 
و انجام بخشی از پژوهش هایشان در کشور 

مذاکراتی انجام داده ایم.
بخش  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
ویژه  موقعیت  به  خود  سخنان  از  دیگری 
ترانزیتی ایران در جنوب غرب آسیا اشاره و 
اعالم کرد: با تعدادی از کشورها مذاکراتی 
مرکزیت  با  هوایی  ابریشم  راه  ایجاد  برای 

ایران صورت گرفته است.
از لزوم توسعه سواحل مکران گفت و  وی 
حال  در  مکران  در  عمانی ها  کرد:  تصریح 
کاال  صادرات  برای  تاسیساتی  ساخت 
هستند، اخیرا نیز برای توسعه مکران یک 
قرارداد سه جانبه میان ایران، افغانستان و 

هند به امضا رسید.
صنعت،  اینکه  بیان  با  ادامه  در  نعمت زاده 
معدن و تجارت 36 درصد از تولید ناخالص 
داده  اختصاص  خود  به  را  کشور  داخلی 
بخش  سه  این  وضعیت  اگر  گفت:  است، 
اقتصاد  از  از یک سوم  بیش  بر  یابد  بهبود 

کشور تاثیر مثبت خواهد داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان اعالم 
اقتصادی  رشد  گذشته  سال  اگرچه  کرد: 
امسال  اما  بود  صفر  به  نزدیک  کشور 

وضعیت خوبی را تجربه خواهیم کرد. 

تاکید وزیر صنعت بر اهمیت واحدهای متوسط در اشتغال کشور؛

اغلبظرفیتهایکشوردستنخورهباقیماندهاست

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت تدبیر و امید، 
رفاه و تامین اجتماعی اثربخش و کارآمد را دنبال می کند و 
سیاست مبارزه با انواع فقر از جمله فقر آموزشی در اولویت 

است. 
ای  منطقه  فنی  سمینار  در  شنبه  سه  روز  ربیعی  علی 
اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی در جنوب آسیا افزود: 
مطالعات نشان می داد که بیماران صعب العالج به خاطر 
هزینه های درمانی از یک دهک به دهک پایین تر، فرومی 
افتادند بنابراین بزرگ ترین طرح اجتماعی دولت در سال 

های نخست ، گسترش بیمه های درمانی بود.
ربیعی افزود: با قرار گرفتن یک سازمان بیمه گر دیگر )بیمه 
سالمت ایران ( در کنار تامین اجتماعی ، 11 میلیون از 
افرادی که بیمه نبودند از جمله حاشیه نشینان با سرانه 36 

هزار تومان، بیمه شدند.
وی ادامه داد: ما توانستیم بیمه درمانی فقرا را پیگیری 
بیمه  فراگیرکردن  پیگیری  حال  در  نیز  امروز  و  کنیم 

اجتماعی هستیم. 
یک  بر  عالوه  اجتماعی  تامین  کرد:  اظهار  رفاه  وزیر 
انسانی،  عواطف  با  که  است  ای  حوزه  شغل،  و  حرفه 
کار  و  سر  مردم  آالم  همچنین  و  بهتر  زندگی  آینده، 
دارد. اگر توسعه را به معنای رشد سرمایه گذاری بدانیم 
تامین  بدون  در کشور  اقتصادی  رشد  نرخ  رفتن  باال   ،

اجتماعی میسر نخواهد بود .
ربیعی خاطرنشان کرد: اگر توسعه را به مفهوم افزایش 
درآمد بدانیم نتیجه ای جز ایجاد طبقات خاص نخواهد 
ساختارهای  دلیل  به  نیز  بازتوزیع  های  نظریه  شد؛ 
ضعیف نتوانست جامعه را در کشورهای جهان سوم به 
سمتی ببرد که حداقل های تامین در زندگی مردم به 

وجود آید .
تصمیم  و  اقتصادی  مهم  های  طرح  کرد:  تاکید  وی 
گیری های سخت برای اصالح ساختارهای اجتماعی بدون 
زیرساخت های مناسب تامین اجتماعی با شکست مواجه 
می شوند به عنوان نمونه ، ایران، اجرای قانون هدفمندی 

یارانه ها را تجربه کرد اما این اصالح بدون تامین اجتماعی 
، دولت ها را ناتوان از اجرا خواهد کرد.

وزیر رفاه گفت: تامین اجتماعی باید چنان گسترش یابد 
که افراد پایین دست جامعه احساس زندگی سخت را در 
نتیجه تحوالت ساختاری، تجربه نکنند؛ اتخاذ سیاست های 
اجتماعی  تامین  بدون  پوپولیستی  رفاهی و ساختارهای 
چیزی به زندگی فقرا جز لذت های مقطعی و کوتاه مدت 
اضافه نمی کند و در طوالنی مدت نیز زندگی کارگران را 

سخت تر می کند.
تامین  های  سیاست  اتخاذ  نیازمند  ما  افزود:  ربیعی 
اجتماعی براساس عقالنیت و اثرگذاری درازمدت هستیم 
؛ به طورمثال اتخاذ سیاست پیشی گرفتن مزد نسبت به 

تورم ، یک شبه نبوده است. 
افراد  از  زیادی  تعداد  ساالنه  متاسفانه  داد:  ادامه  ربیعی 
راه  میانه  در  جنوبی  آمریکای  و  آسیایی  کشورهای  در 
تا مقطع  اگرچه  نیز  ایران  در  و  مانند  بازمی  از تحصیل 
اما  ، رایگان پیشی بینی شده است  دبیرستان، تحصیل 
موانع زندگی و اقتصادی موجب بازماندن برخی افراد از 

تحصیل می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: 170 هزار 
کودک بازمانده از تحصیل، شناسایی شده اند که قرار است 

ساماندهی شوند.
مانند  کشورهایی  از  مهمان  ها  میلیون  به  ادامه  در  وی 
افغانستان و عراق و کشورهای آسیای جنوب شرقی در 
ایران اشاره کرد و گفت: امسال به عنوان وظیفه اخالقی 
خود مصوب کردیم که فرزندان این مهاجران خارجی نیز 

در مدارس ایران ، تحصیل رایگان داشته باشند.
سمینار دو روزه فنی منطقه ای اتحادیه بین المللی تامین 
اجتماعی در جنوب آسیا با عنوان »سمینار فنی کارایی 
حضور  با  شنبه  سه   ، امروز  صبح  عملیاتی«  و  اجرایی 
نمایندگان پنج کشور به میزبانی سازمان تأمین اجتماعی 

در هتل همای تهران آغاز شد. 
مسائل مختلف مرتبط با رفاه و تأمین اجتماعی از جمله فن 
آوری اطالعات و ارتباطات ، منابع انسانی، ساختار سازمانی 
و گسترش دامنه پوشش ازم موضوعات مورد توجه این 

سمینار به شمار می آید. 
آشنایی با محدوده وسیع طرح های تامین اجتماعی، بهره 
گیری از دیدگاه ها و تجربیات کشورهای مختلف، بررسی 
مقوله حکمرانی خوب و استفاده بهینه از ICT در تامین 
اجتماعی و تسهیم دانش در خصوص مقوله افزایش پوشش 

بیمه ای در این سمینار مطرح می شود. 
نمایندگان سازمان های بیمه گر از کشورهای مالزی، هند، 
نپال، سوئیس و کره جنوبی در این سمینار فنی منطقه ای 

حضور دارند . 

استقرار  خبر  به  واکنش  در  آمریکا  خارجه  امور  وزارت 
که  کرد  اعالم  فردو  سایت  در   300 اس  دفاعی  سامانه 
واشنگتن نگران دستیابی ایران به تسلیحات پیشرفته است.

به گزارش ایسنا، جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
به  پاسخ  در  خود  دوشنبه  روز  خبری  نشست  در  آمریکا 
در   300 اس  دفاعی  سامانه  استقرار  خبر  درباره  سوالی 
نزدیکی تاسیسات فردو گفت: این مساله ای است که وزیر 
امور خارجه در گذشته به طور شفاف درباره آن اظهار نظر 
فروش  درباره  واشنگتن  نگرانی  متعدد  موارد  در  و  کرده 
به  را  ایران  به   300 اس  جمله  از  پیشرفته،  سالح های 

همتای روس خود منتقل کرده است.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا، 
و  کرده ایم  دریافت  را  اخبار  این  ما  گفت:  ادامه  در  کربی 
نگران آن هستیم، چرا که با فروش آن به ایران مخالفیم. 
بودن  دفاعی  که  است  گفته  پیش تر  خارجه  امور  وزارت 
بلکه پیشرفته بودن آن  اعتراض نیست،  این سامانه مورد 
مطرح است که ظرفیت موشکی ایران را که موجب نگرانی 
واشنگتن و برخی هم پیمانان آن در منطقه است، تقویت 

می کند.
وی افزود: ما نگران این ظرفیت ها هستیم و به طور قطع به 
رایزنی های خود با شرکای مان در این زمینه ادامه می دهیم.

پدافند  پیشرفته  سامانه  خرید  قرارداد  ایسنا،  گزارش  به 
هوایی اس 300 حدود 9 سال میان ایران و روسیه امضا 
و  غرب  فشارهای  تحت   2010 سال  در  مسکو  اما  شد، 
بهانه که توافق نقض قطعنامه های سازمان  این  آمریکا به 
ملل علیه ایران است، از تحویل آن به تهران خودداری کرد.

 والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه سرانجام ممنوعیت 
انتقال سامانه دفاعی اس 300 به ایران را لغو کرد و از آن 
پس رایزنی ها میان دو طرف برای انعقاد یک قرارداد جدید 
این  که  کرده اند  اعالم  روسیه  و  ایران  مقامات  شد.  آغاز 

سامانه به طور کامل به ایران انتقال داده شده است. 

ابراز نگرانی آمریکا از 
استقرار اس 300 در ایران 

وزیر رفاه:

مبارزه با فقر در اولویت است

اغلب ظرفیت های کشور همچنان دست نخوره باقی مانده است 

اغلب ظرفیت های کشور همچنان دست نخوره باقی مانده است 

وزیـر صنعت، معـدن و تجـارت گفت: اغلـب ظرفیت های کشـور همچنـان بکر و 
دسـت نخورده باقی مانـده و برای سـرمایه گذاری فرصت هـای زیادی وجـود دارد.
محمدرضـا نعمـت زاده در مراسـم کلنـگ زنـی عملیـات اجرایی شـرکت الیاف 
گسـتر مرنـد اظهـار کـرد: شـرکت فاینانس تعهـد کرده تـا 50 درصـد محصول 
تولیـد ایـن پـروژه را خریداری و صـادر کند. وی افـزود: محصـوالت تولیدی این 

شـرکت، ارزشـمند بوده و در صنایـع مختلفی کاربـرد دارد.
وی بـا تاکید بر اینکه جای کار در حوزه سـرمایه گذاری در سـطح کشـور بسـیار 

زیـاد اسـت، گفت: باید تالشـمان را برای آبادانی کشـور بـه کار بگیریم.
نعمـت زاده گفت: سـازمان گسـترش زیر نظـر وزارتخانه صنعت، معـدن و تجارت 
در پروژه هایـی کـه بخـش خصوصـی بـرای سـرمایه گـذاری وارد نمی شـود، 

می کنـد.  سـرمایه گذاری 
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مرگ بر حقوق
é  سعید شفیعیان

چرا پدرجان؟ چرا مرگ بر حقوق !! تو هم از دهم تا 
آخر برج انتظار این زیبا روی مشکل زدا را می کشی 
ولی هنوز نیامده و دیدارها تازه نشده مرگ بر حقوق !!  
یعنی چه؟ منظورم مرگ بر حقوق های زیر دو میلیون 
تومان بود. حاال حقوق های باال صد میلیون تومان سوژه 

روز شده اند. حقوق های باال صد میلیون که بعضی حضرات از جیب ملت 
دزده اید و البته باعث و بانی آنها مدعیان طرح هماهنگی  سال 86 یعنی 
اوج دوران پاک دستان بوده اند. حاال که موضوع او رفته جریان همان 
دزدی شده که مال طرف را می قاپد و می گریزد. بعد از چند متری که 
دوید و فاصله اش با جمعیت زیاد شد. در زاویه ای مثل خفاش به دیوار 
می چسبد و بعد هنگام رسیدن جمعیت تعقیب کننده می دود و فریاد 
می زند آهای دزد. آهای دزد  !! ملت حتماً می دانید که ده سال است که 
یک قشر دیگر بنام مدیران خط سرخ به طبقه پولدارها اضافه شده اند 
مدیرانی که رئیس همه آنها گفت که اینها خط قرمز من هستند و واقعاً 
حرفش هم درست بود چون خون این ها از همه سرخ تر است و چون آن 
موقع این پست-ها خط سرخ بود کسی به خط قرمز حضرات نزدیک 
نشد چرا که زود آدم ها را می بردند لویزان !!!! اتفاقاً رئیس کل لویزان هم از 
همان حضرات چند صد میلیون بگیر بود آن هم از جیب کارگران تأمین 
اجتماعی  !!! پس کمی جرأت پیدا نکرد که نزدیک به بحث حقوق ها شود. 
ولی وقتی از دوران خط کشی یعنی سال 92 سه سال گذشت و کم کم 
آن توهمات و ترس و واهمه برداشته شد حاال دیگر هیچ خط قرمزی 
نیست چون حتی رئیس دولت هم خود را موظف به پاسخگویی می داند 
برای همین حضراتی که از چندین و چند سال پیش توی استخراج 
یواشکی معده را راحت کرده اند  حاال حباب آن روی آب آمده است و 
به عبارتی نتایج سحری است منتهی چند سالی طول کشید تا حداقل 
»حباب« این باد به روی آب برسد و حتماً بوی آن هم در آب خنثی شده 
است. حاال اینطوری است که باید گفت مرگ بر حقوق!! حقوقی که به 
درد نخورد بمیرد بهتر است !! اصاًل چه بهتر که در مرگ بر آمریکا و مرگ 
بر منافق و بقیه و بقیه اگر صالح است مرگ بر حقوق زیر دو میلیون هم 
اضافه شود تا شاید این حقوق های به درد نخور خالصه اتفاقی بیفتد و 
شاید حقوق ها تکانی بخورد. تکانی بخورد. تکانی بخورد !! حاجی ته کیسه 

را بتکون که من خراب و خسته-ام !!

اظهارات مداخله جویانه احمد شهید درباره اعدام قاچاقچیان

در  دیگر  بار  ایران  بشر  حقوق  امور  در  ملل  سازمان  ویژه  گزارشگر 
اقدامی خصمانه با دخالت در امور قضایی کشورمان، اعدام قاچاقچیان 

موادمخدری را در ایران محکوم کرد.
به گزارش ایسنا، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق 
بشر ایران که سابقه ای طوالنی در ارائه گزارشات غرض ورزانه و جهت دار از 
ایران دارد، روز دوشنبه در اقدامی مداخله جویانه بیانیه ای در محکومیت 
خبرگزاری  گزارش  براساس  کرد.  صادر  مخدر  مواد  قاچاقچیان  اعدام 
آسوشتیدپرس، احمد شهید در بیانیه خود آورده است که اجرای اعدام 

علیه مجرمان مرتبط با موادمخدر خالف قوانین بین المللی است.
آیت ا... صادق آملی الریجانی، رییس قوه قضاییه پیش از این در واکنش 
به انتقادات علیه اعدام های مرتبط با جرایم مواد مخدر گفته است: همه 
مراتب مبارزه با قاچاق مواد مخدر به اعدام ختم نمی شود و جمهوری 
اسالمی ایران در روند مقابله خود با جرایم مواد مخدری که در برگیرنده 
هزینه های بسیار است؛ در واقع تالش می کند تا مواد مخدر تولیدی در 
افغانستان، کشوری که در اختیار آمریکا است به اروپا و سایر کشورها 
نرسد، با این حال عجیب است که غرب به جای تشویق ایران در این 

مبارزه ما را مورد هجمه قرار می دهد.

موافقت مجلس با پیوستن به موافقتنامه های نیس و لوکارنو

الیحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به موافقتنامه های 
نیس و لوکارنو با 155 رای موافق، 16 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 

مجموع 234 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
به گزارش ایسنا، طبق این مصوبه به دولت جمهوری اسالمی ایران اجازه 
داده می شود به موافقتنامه نیس درباره طبقه بندی بین المللی کاالها و 
خدمات برای اهداف ثبت عالئم، مشتمل بر 14 ماده و موافقتنامه لوکارنو 
درباره ایجاد طبقه بندی بین المللی برای طرح های صنعتی، مشتمل بر 
15 ماده به شرح پیوست ملحق کرده و اسناد الحاق را نزد امین اسناد 

موافقتنامه ها توزیع نماید.
این الیحه دولت موظف است کلیه اصالحیه های  براساس تبصره یک 
ماده 8 موافقتنامه نیس و ماده 8 لوکارنو را در مهلت مناسب و پیش از 
انقضای مهلت های مورد نظر و موعد یاد شده طبق اصل 77 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران به مجلس شورای اسالمی اعالم نماید. چنانچه 
مجلس شورای اسالمی اصالحیه ها را تصویب ننماید، دولت موظف است 
مراتب عدم پذیرش اصالحیه را ظرف مهلت مقرر در موافقتنامه های یاد 

شده و امین اسناد اعالم نماید.
براساس تبصره 2، رعایت اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
بازنگری در اجرای ماده 11 موافقتنامه نیس و ماده 11  برای هرگونه 

موافقتنامه الکارنو الزامی است.

بیانیه نمایندگان مجلس در 
حمایت از انقالب اسالمی بحرین

2۰3 نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه ای ضمن 
حمایت از انقالب اسالمی مردم بحرین، جنایات رژیم 

آل خلیفه را محکوم کردند.
به گزارش مهر، در پایان جلسه علنی دیروز مجلس، 
بیانیه 2۰3 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
حمایت از انقالب اسالمی مردم بحرین و محکومیت 

اقدامات ظالمانه رژیم آل خلیفه قرائت شد.
در این بیانیه آمده است: »مردم مسلمان و مظلوم 
بحرین مدت ها که تحت ستم و اقدامات کینه توزانه 
و ضد بشری رژیم آل خلیفه قرار گرفته اند و با سالح 
صبر و همت واال در حالی به مبارزه با این نظام ظالم 
پرداخته اند که سازمان های بین المللی در شعاع زر 
و زور و تزویر، در برابر چنین پرونده ای، در سکوت 
مرگبار فرو رفته اند و بدون هیچ حرکتی در برابر این 

ستم ها به نظاره نشسته اند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی تعرض حاکمان 
بحرین و عالم برجسته حضرت آیت ا... شیخ عیسی 
و تضییع حقوق شهروندی وی و صدها  را  قاسم 
و  زنان  انداختن  زندان  به  جمله  از  دیگر  جنایت 
کودکان و دستگیری رهبران سیاسی بحرین را که 
نشانه بالحت آن رژیم است، محکوم کرده و این 
مجامع  برای  تاریخی  و  بزرگ  رسوایی  را  موضوع 
جهانی و حقوق بشری و آمریکا و عربستان سعودی 

و رژیم آل خلیفه می دانند.«

دیدار هیات اقلیم کردستان عراق 
با العبادی

به منظور رایزنی درباره حل اختالفات میان اقلیم 
کردستان عراق و دولت بغداد، روز دوشنبه هیاتی از 
این اقلیم به ریاست نیچروان بارزانی به بغداد رفت و 

با حیدر العبادی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش ایسنا، هیات اقلیم کردستان عراق که به 
منظور حل و فصل اختالفات با دولت مرکزی به 
بغداد رفته بود در بدو ورود با حیدر العبادی، نخست 

وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد.
اقلیم  بارزانی، نخست وزیر  در این دیدار نیچروان 
کردستان عراق و رئیس هیات اعزامی اقلیم به بغداد 
با العبادی درباره اوضاع امنیتی، عملیات آزادسازی 
موصل، مرکز استان نینوا از اشغال داعش و آینده 
روابط میان دولت مرکزی با دولت اقلیم کردستان 
عراق گفتگو کرد. نیچروان بارزانی همچنین در دیدار 
با استوارت جونز، سفیر آمریکا در بغداد اعالم کرد که 
اربیل آماده است با بغداد در تمامی زمینه ها برای حل 
مشکالت موجود همکاری کند به شکلی که بتواند 

پاسخگوی منافع دو طرف باشد.

شمارش معکوس برای اولین 
عمل پیوند سر

اولین عمل پیوند سر در جهان تا چند ماه دیگر با 
هزینه دهها میلیون دالری روی یک روس انجام 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا، پیشتر انجام این جراحی پر خطر در 
هاله ای از ابهام قرار داشت ولی اکنون پزشکانی که 
قصد این جراحی بی سابقه را دارند از انجام قطعی 
آن در اوایل سال آینده میالدی و درصد موفقیت 9۰ 

درصدی خبر داده اند.
این جراحی عجیب به یک تیم جراحی 8۰ نفره و 

دهها میلیون دالر هزینه احتیاج دارد.
دکتر سرجیو کاناوارو پزشک ایتالیایی که قرار است 
درخواست  دارد  قصد  دهد  انجام  را  جراحی  این 
1۰۰ میلیون دالر کمک را برای انجام این جراحی 
به بنیاد مک آرتور بدهد و اگر به نتیجه نرسد به 
دنبال اینست که این پول را از فردی همچون مارک 
زاکربرگ موسس فیسبوک یا یک میلیاردر دیگر در 

حوزه فن آوری بگیرد.
اولین جراحی سر انسان به احتمال زیاد در چین یا 
کشوری خارج از اروپا و آمریکا صورت خواهد گرفت. 
زیرا قوانین و مقررات آمریکا این کار را غیراخالقی و 

غیردینی دانسته و از انجام آن جلوگیری می کند.
دکتر سرجیو کاناوارو عصب شناس ایتالیایی مدعی 
است که سال گذشته آن را روی یک میمون انجام 
داده و میمون پس از عمل زنده مانده است. اما هنوز 

صحت این سخنان تایید نشده است.

ایستگاه آخرخبر

استعدادهای  باید  گفت:  قضاییه  قوه  رئیس 
درونی را زنده کنیم، گرچه درها را نمی بندیم 
و ممکن است با کشورهای دیگر مذاکره کرده و 

روابط اقتصادی داشته باشیم.
در  دیروز  الریجانی  آملی  صادق  ا...  آیت 
هفدهمین اجالس ساالنه سازمان بسیج اساتید 
در مشهد اظهار کرد: بند 21 سیاست اقتصاد 
و  مقاومتی  اقتصاد  ابعاد  تبیین  بر  مقاومتی 
علمی  محیط های  در  ویژه  به  گفتمان سازی 
آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان رایج 

علمی تاکید دارد.
در  باید  مقاومتی  اقتصاد  بحث  داد:  ادامه  وی 
ابعاد مختلف در این همایش مورد بررسی قرار 
گیرد، برخی از امور گرچه اختصاص به بحث 
اقتصاد مقاومتی ندارد، ولی تأثیر آن بر اقتدار 
جمهوری اسالمی ایران و در دیپلماسی کشور 
نگاه  مباحث  این  از  یکی  که  می شود  دیده 

توحیدی است.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: شاید به نظر 
برسد نگاه توحیدی یک بحث نظری و ایمانی 
است و به اقتصاد مقاومتی ارتباطی ندارد، اما 
فرهنگ،  دیپلماسی،  اقتصاد،  بر  موضوع  این 
نحوه سلوک و سبک زندگی و سایر موارد تأثیر 

می گذارد.
آیت ا... آملی الریجانی با بیان اینکه اصل دوم 
مبتنی  اسالمی  »نظام  اساسی می گوید  قانون 
بر ایمان به خدای یکتا است«، گفت: در کنار 
این جمله کلمه »ال اله اال ا...« ذکر شده است. 
از  اصالحات  دوره  در  که  افرادی  از  بسیاری 
سکوالریسم دفاع می کردند، این اصل و درواقع 
قانون اساسی را قبول نداشتند زیرا سکوالرها 

معتقدند دین یک امر فردی است.
وی افزود: همین یک بند کوچک از قانون اساسی 
در بطن خود دارای مضمون بسیار بلندی است و 
خط فاصله بین کسانی است که قانون را تمام و 

کمال قبول دارند و یا قبول ندارند.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه نگاه توحیدی 

یک واقعیتی است که در صورت پدید آمدن، 
ساحت های  در  را  اجتماعی  و  فردی  زندگی 
نگاه  کرد:  تأکید  می کند،  متحول  مختلف 
توحیدی این است که ما بدانیم یک حقیقت 
بنیانی در عالم وجود دارد که همه قدرت ها و 
امدادها از آن اوست و وجود هر محبوبی، به او 

قائل است.
آیت ا... آملی الریجانی تأکید کرد: مهم این است 
که ما این نگاه قرآنی را کسب کرده و به دنبال 
آن باشیم و این نگاه در تمام آیات قرآن دیده 

می شود.
عالم  موجودات  همه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  هستند  به حق  قائل  خود،  وجود  تمام  در 
می درخشد،  عوالم  همه   در  متعال  حق  این 
اظهار کرد: اگر ما دارای چنین نگاهی شدیم، 
اقتصادی،  امور  و  اطراف  خود،  به  توجهمان 
سیاسی و دیگر ساحت ها تغییر می کند و در 
بسیاری از آیات قرآن، به این نوع نگاه اشاره 

شده است.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه خداوند نور 
سماوات و عرض است و آیا ما نمی خواهیم این 
نور را ببینیم، گفت: حقیقت و عمق ذکر، یاد 
حق کردن است و خداوند متعال در جای جای 

قرآن به بنده خود هشدار می دهد که اگر مرا یاد 
نکردی، چیز دیگری به جای این ذکر می نشیند 

و زندگی نکبت باری پیدا خواهی کرد.
آیت ا... آملی الریجانی با اشاره به اینکه اتکای 
انسان موحد به حق تعالی است، گفت: این نگاه 
توحیدی در سراسر قرآن و کلمات اهل بیت و 
همچنین زیارات مشهود است، اگر انسانی موحد 
شود و چنین نگاهی به خود بگیرد، از قدرت های 
دنیایی نمی ترسد زیرا مبدأ قدرت را حق تعالی 

می داند.
از  توحیدی  نگاه  با  و  قرآنی  انسان  افزود:  وی 
آمریکا و قدرت های استکباری نمی ترسد، امام 
راحل فرمودند که »آمریکا هیچ غلطی نمی تواند 
بکند« و واقعیت این است که تفکر انسان موحد 

همین است.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه انسان موحد 
به نیروی الهی تکیه دارد و در برابر قدرت های 
دنیا سر تسلیم فرود نمی آورد، گفت: در ساحت 
اقتصادی نیز انسان موحدی که همه رزق خود 

را از خداوند می داند، از تحریم نمی ترسد.
معظم  رهبر  داد:  ادامه  الریجانی  آملی  آیت ا... 
اقتصاد مقاومتی فرمودند که  انقالب در بحث 
باید استعدادهای درونی را زنده کنیم، گرچه ما 

درها را نمی بندیم و ممکن است با کشورهای 
داشته  اقتصادی  روابط  و  کرده  مذاکره  دیگر 

باشیم.
وی تصریح کرد: ما نمی گوییم انسان موحد در 
و  ندهد  انجام  کاری  هیچ  و  بنشیند  گوشه ای 
نمی گوییم که با دیگران مذاکره نمی کنیم، اما 
بحث ما این است که نباید دارای این نگاه باشیم 
که رزق ما دست آنهاست و زندگی مان متکی به 
دیگران است و در آیات قرآن نیز همین مضمون 
آمده است که »اگر انسان به سوی حق تعالی 

برود، خداوند نیز برای او رزق می آورد«.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نگاه توحیدی 
اجتماعی  و  فردی  زندگی  از  ساحتی  هر  در 
تأثیرگذار است، گفت: امام بزرگوار یک انسان 
موحد بود و به همین دلیل است که فرموده اند 
»آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند زیرا انسان 

موحد از چیزی نمی ترسد«.
آیت ا... آملی الریجانی بیان کرد: در مقطعی از 
این حرف را به  زمان عده ای تالش می کردند 
ما قالب کنند که اقتصاد یک علم است و علم 
هم بی طرف است؛ بنابراین نباید ارزش ها را با 
آن درگیر کرد، در زمان اصالحات نیز عده ای 
طرح  اقتصادی،  توسعه  برای  می خواستند 
اصالحی بدهند و در بخشی از آن طرح آمده 
بود که اگر می خواهیم توسعه اقتصادی داشته 
باشیم، باید ارزش ها را کنار بگذاریم. آیا این نگاه، 

نگاه توحیدی است؟
انقالب  معظم  رهبر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فرموده اند »اقتصاد نباید خالی از عدالت باشد«، 
گفت: بسیج و سپاه ما با آن بالیی که بر سر 
با  و  آوردند  خلیج فارس  در  آمریکایی  ناوگان 
بی آبرو کردن آنها نشان دادند که جز با اتکا به 

قدرت  خداوند، هیچ چیز امکان پذیر نیست.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: شکافتن تأثیرات 
نگاه توحیدی در ساحت های مختلف بسیار مهم 
است زیرا نگاه توحیدی در همه  عوالم فردی و 

اجتماعی مؤثر است.

رئیس قوه قضاییه: درهای مذاکره را نمی بندیم 
استعداد درونی را زنده کنیم

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
از طرح ساخت 85هزار واحد مسکن اجتماعی 
گفت:  و  داد  خبر  کشور  در  سال 1395  در 
تاکنون اعتبار مورد نیاز این واحدها تامین نشده 
است و منتظر ایجاد ردیف بودجه در دولت و 

مجلس شورای اسالمی هستیم.
طرح  اجرای  بر  تاکید  با  مظاهریان  حامد 
مسکن اجتماعی در وزارت راه و شهرسازی 
اظهار داشت: می توانیم این فرض را داشته 
باشیم که مسکن مهر که به انتها می رسد، 
پیدا  فرصت  اجتماعی  مسکن  نیز  همزمان 
می کند تا از محل آزاد شده بودجه مسکن 

مهر در دست اجرا قرار گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: برای شروع 
ساخت مسکن اجتماعی منتظر ایجاد ردیف 
بودجه در دولت و مجلس هستیم، زیرا به دلیل 
اینکه متقاضیان مسکن اجتماعی پس اندازی 
بپردازند،  بانکی  اقساط  توانند  نمی  و  ندارند 
بنابراین نیاز به یک ردیف بودجه است تا مسکن 

برای آنها تهیه شود.
مظاهریان با اعالم کاهش نرخ سود تسهیالت 
صندوق پس انداز مسکن یکم از هفته آینده به 
8 و 9.5 درصد تصریح کرد: بر اساس برآورد 
معاونت مسکن و ساختمان، با نرخ سود 9.5 
یک  زیر  به  مسکن  تسهیالت  اقساط  درصد 

میلیون تومان در شهر تهران کاهش می یابد.
وی گفت: در ابتدا سود این تسهیالت 14 درصد 
بود که تا هفته دیگر به 8 تا 9.5 درصد می 
رسد و مدت بازپرداخت همچنان 12 سال است 
برنامه  جزو  نیز  بازپرداخت  مدت  افزایش  که 
های وزارت راه وشهرسازی است و انتظار داریم 
با بهبود قدرت اعتباری بانک ها، این رقم هم 

تغییر کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به ایرنا 
درباره برنامه این وزارتخانه برای خروج بخش 
مسکن از رکود گفت: بخشی از سیاست های 
وزارتخانه به نتیجه رسیده و کاهش نرخ سود 
تسهیالت مسکن از جمله این اهداف بوده که 
پس از سه سال مسکن در ریل مناسبی قرار 

گرفته است.
مظاهریان توضیح داد: تاکنون 67 هزار و 343 
نفر در صندوق پس انداز مسکن یکم با ارزش 
14 هزار میلیارد ریال اقدام به سپرده گذاری 
کرده اند و این نوید خوبی برای آینده بخش 
دهد  می  نشان  آمارها  که  زیرا  است  مسکن 
میزان استقبال از صندوق 4۰ درصد افزایش 

یافته است.
وی یادآورشد: در پنج ماه نخست امسال نسبت 
به زمان مشابه سال 1394 تعداد مبایعه نامه ها 
16.5 درصد و ارزش ریالی این مبایعه نامه ها 

29.8 درصد افزایش یافته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره 
به برگزاری شانزدهمین همایش سیاست های 
توسعه مسکن در ایران در روزهای 12 و 13 
مهر ماه امسال گفت: در این همایش آخرین 
وضعیت حوزه مسکن کشور توسط متخصصان 
و کارشناسان صنعت ساخت وساز کشور مورد 

بررسی قرار می گیرد.
به گزارش ایرنا، موضوع و محورهای این همایش 
که در دانشگاه تهران برگزار می شود سیاست 
های زمین، معماری مسکن، محله محوری و 
ساماندهی بافت های ناکارآمد شهری، مسایل 
اجتماعی مسکن، مالیات های بخش مسکن، 

واسطه گری مسکن و مسکن اجتماعی است.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( 
علیه  که  جدیدی  تهدیدات  نوع  به  اشاره  با 
کشورها وجود دارد گفت:  بنا به فرموده فرمانده 
کل قوا پدافند هوایی خط مقدم دفاع است و این 
یعنی نخستین سیلی را پدافند هوایی را باید به 

دشمن بزند.
پدافند  قرارگاه  فرمانده  اسماعیلی  فرزاد  امیر 
در  دیروز  ارتش  )ص(  خاتم االنبیاء  هوایی 
کارکنان  و  فرماندهان  میثاق  تجدید  مراسم 
پدافند هوایی با آرمانهای امام راحل با اشاره به 
آمادگی پدافند هوایی در دفاع از حریم هوایی 
کشور اظهار کرد:  در دیدار اخیری که با فرمانده 
معظم کل قوا داشتیم به ایشان گزارش دادیم 
که نیروهای پدافند از شرجی گرمسیر یا سرمای 
سردسیر دست روی ماشه و آماده دفاع از کشور 
هستند. وی با تاکید بر این که امنیت جمهوری 
اسالمی ایران امروز در دنیا مثال زدنی است، 
گفت: امروز باید قدردان نعمت عدم وابستگی 
در زمینه تجهیزات و تکنولوژی در صنایع دفاعی 

کشور باشیم.
اسماعیلی با بیان این که توان دفاعی جمهوری 
اسالمی در مقایسه با کشورهای دنیا کم نظیر 
و حتی بی نظیر است خاطر نشان کرد:  ما در 
صورتی می توانیم خود را با کشوری از نظر دفاع 
هوایی مقایسه کنیم که آن کشور بیش از 37 
سال در معرض تهدید و تحریم قرار نداشته 
باشد. با این وجود ما در مقایسه با این کشورها 
از نظر دفاع هوایی کم نظیر و حتی بی نظیر 
هستیم. فرمانده پدافند هوایی ارتش با تاکید بر 
اینکه حجم باالیی از تهدیدات پیش رو به دلیل 
سرعت زیاد، در حوزه ی هوایی تعریف می شود، 
اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار امسال 

فرمودند که پدافند هوایی با این که نوپا است 
خط مقدم جبهه محسوب می شود؛ این سخن 
بدان معنا است که پدافند هوایی باید اولین 

سیلی را به صورت دشمن مهاجم بگذارد.
وی با بیان این که دفاع معجزه آسا مدالی است 
که مقام معظم رهبری به پیشکسوتان ما در 8 
سال دفاع مقدس اعطا کردند، اظهارکرد: پدافند 
هوایی رشادت های بیشماری در 8 سال دفاع 
مقدس داشت و اقتدار آن باعث شده که فرمانده 
معظم کل قوا در عملیات والفجر 8 زمانی که 
اراده محکم  اما  با دست خالی  پدافند هوایی 
اقدام به عملیات کرد، آن عملیات را اقدام معجزه 

آسای پدافند هوایی بنامد.
اسماعیلی در بخش دیگری از صحبت های خود 
بااشاره به اظهارات خصمانه دشمن و اقدامات آنها 
برای مقابله با تجهیز و پیشرفت صنایع دفاعی 
کشور اظهار کرد: همان طور که امام خمینی 
کرده اند  تاکید  بارها  انقالب  رهبری  و  )ره( 
دشمن خبیث است. وقتی آنها می گویند سامانه 
موشکی برد بلند نباید در اختیار ایران قرار بگیرد 
و اقدام به تهدید می کنند که نباید فالن سامانه 
را بسازید و فالن مرکز هسته ای اصال نباید وجود 
داشته باشد این ها همه از خباثت دشمن است.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور با تاکید بر اینکه 
پول نفت به کشور خیانت کرده نه خدمت، گفت: 
طرح هایی که در ابتدای ماموریتم در این معاونت در 
کشور جدی گرفته نشده بود، امروزه جزو مطالبات 

کشور شده است.
دکتر سورنا ستاری روز سه شنبه، 9 شهریور ماه در 
چهاردهمین اجالس سالیانه و جشنواره برترین های 
پارک فناوری پردیس با تاکید بر اینکه تنها یک سال 
زمان داریم تا برنامه های این معاونت را اجرایی کنیم، 
افزود: بسیاری از طرح هایی که در ابتدای ماموریتم 
در این معاونت جدی گرفته نمی شد، امروزه تبدیل 
ما  از  را  طرح ها  همان  جامعه  و  شده  گفتمان  به 

مطالبه می کنند.
وی با تاکید بر اینکه نفت خام به کشور خیانت کرده 
و نه خدمت، ادامه داد: سرمایه اصلی کشور نیروهای 
انسانی نه طلبکار بلکه نیروهای دارای اعتماد به نفس 
و کارآفرین است، چراکه با پول دولتی نمی توان شغل 
ایجاد کرد. بلکه ایجاد شغل در اختیار افراد کارآفرین 
با اعتمادبه نفس باال است. ستاری با بیان اینکه هیچ 
ملتی با پول نفت پیشرفت نکرده است، خاطرنشان 
کرد: برای ایجاد کارآفرینی باید فضایی ایجاد شود 
تا ارتباط منسجمی میان صنعت و دانشگاه ایجاد 
شود و باید قبول کنیم که راهی را که در گذشته 

می پیماییدیم، اشتباه بوده است.
بر  تاکید  با  رییس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون 
اینکه باید زیست بوم مناسب برای ایجاد کسب و کار 

مبتنی بر دانش تشکیل شود، ابراز امیدواری کرد که 
در مدت باقی مانده این زیست بوم در کشور ایجاد و 
تکمیل شود. وی ادامه داد: همه مسؤوالن در تالش 
هستند تا اقتصاد دانش بنیان را به عنوان آینده کشور 

معرفی کنند.
کشور  توانمندی های  از  برخی  به  اشاره  با  ستاری 
خاطرنشان کرد: در حوزه آی تی پیش بینی می شود 

که در آینده بازار 8۰ میلیون دالری ایجاد شود.
در این مراسم همچنین مهندس صفاری نیا، رییس 
عملکرد  از  گزارشی  ارائه  با  پردیس  فناوری  پارک 
این پارک در سال 94 گفت: این پارک تاکنون 9.8 
میلیون دالر صادرات رسمی داشته، ضمن آنکه با 

رشد پنج و نیم درصدی درآمد مواجه بوده است.

وی، هزینه تحقیق و توسعه در این پارک را 122۰ 
میلیارد ریال ذکر کرد و یادآور شد: در سال گذشته 
116۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری جدید در توسعه 

فضاهای پژوهشی و فناوری شده است.
صفاری نیا با اشاره به بومی سازی 1۰7 عنوان دانش 
اظهار  پارک،  این  از سوی محققان  فنی در کشور 
کرد: در سال گذشته 198 نشان و گواهینامه دریافت 

شده است.
به گفته وی، در حال حاضر 15 شرکت عضو پارک 
فناوری پردیس موفق به دریافت تاییدیه دانش بنیانی 
تسهیالت  میزان  بیشترین  آنکه  ضمن  شدند، 
اعطا شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به 

شرکت های مستقر در این پارک بوده است. 

اسماعیلی: پدافند هوایی اولین سیلی را 
به دشمن می زند

ستاری اعالم کرد:

تکمیل زیست بوم کسب وکار دانش بنیان تا پایان دولت

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی: 

تاکنون اعتبار ساخت مسکن اجتماعی تامین نشده است
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تسریع در وصول مهریه با طرح شکایت در سازمان ثبت
عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس درباره تعیین شیوه وصول مهریه 
در برنامه ششم، گفت: طرح شکایت برای اخذ مهریه در سازمان ثبت 

اسناد، موجب تسریع در وصول آن می شود.
محمدعلی پورمختار در توضیح تعیین نحوه وصول مطالبات مهریه ای زنان 
در الیحه برنامه ششم توسعه، گفت: بر اساس بند سوم ماده 28 الیحه 
برنامه ششم توسعه تمامی دعاوی ناشی از عدم اجرای اسناد رسمی در 
دفاتر رسمی ازدواج و طالق، در مرحله بدوی از طریق ادارات اجرای مفاد 
اسناد رسمی الزم االجرای سازمان ثبت اسناد و امالک رسیدگی و اجرا می 
شود. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه تصویب این بند در الیحه برنامه ششم نه تنها موجب تضعیف حقوق 
زنان نمی شود بلکه در احقاق حق زنان موثر است، تصریح کرد: طبق این 
ماده کاری که دادگاه بعد از مدت طوالنی و تحمیل هزینه های دادرسی 

به زنان انجام می دهد با سرعت بیشتری انجام می گیرد.
و  شکایت  طرح  روند  مهریه،  وصول  برای  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
دادخواست، در صورتی که طرف مقابل هم تقاضای اظهار ندهد، حداقل 
یک الی دو سال زمان می برد اما با تصویب بند سوم ماده 28 الیحه برنامه 
ششم توسعه به محض مراجعه زنان به ادارات اجرایی سازمان ثبت اسناد 

و امالک به راحتی می توانند مطالبات خود را وصول کنند.
پورمختار با تاکید بر اینکه مراجعه زنان به ادارات اجرایی سازمان ثبت 
اسناد و امالک به نوعی طرح شکایت است، گفت: با این روش حتی 
اقداماتی چون توقیف اموال و ممنوع الخروجی طرف مقابل را هم می توان 
محقق کرد. این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: با تصویب نهایی 
این بند، شکایت زنان برای وصول مهریه در ادارات اجرایی مفاد اسناد 
رسمی الزم االجرای سازمان ثبت اسناد و امالک، ثبت و بعد کارها به 

صورت اداری دنبال می شود.

کشتار اسب های باربر به بهانه مقابله با قاچاق
 نماینده مردم سنندج در مجلس با بیان اینکه با کشتار اسب های 
باربر معضل قاچاق کاال رفع نمی شود، تصریح کرد: بهتر است نیروی 

انتظامی به جای کشتار، اسب ها را به مزایده بگذارد.
سیدمهدی فرشادان با محکوم کردن کشتار اسب های باربر در مناطق 
مرزی از سوی نیروی انتظامی، گفت: کشتار حیوانات با آموزه ها و 
فرهنگ دینی ما مغایرت داشته بنابراین به صورت جدی آن را محکوم 
مردم سنندج،  نماینده  نمی کنم.  تایید  را  آن  وجه  هیچ  به  و  کرده 
دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه با کشتار 
اسب های باربر معضل قاچاق کاال در مناطق مرزی رفع  نمی شود، 
یادآور شد: بهتر است نیروی انتظامی اسب ها را به مزایده بگذارد یا از 

آنها در انجام ماموریت ها و دیگر موارد استفاده کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس دهم، با تاکید 
بر اینکه باید به جای برخورد با کولبران، ضبط اموال آنها و کشتار 
اسب های بیگناه با قاچاقچیان کالن کاال برخورد کرد، گفت: برخورد 
با معضل قاچاق نباید به قاچاقچیان خرد و کولبران محدود شود زیرا 
این افراد از سرناچاری و به دلیل بیکاری به چنین کارهایی روی می 
آورند از این رو نیروی انتظامی باید با شناسایی و برخورد جدی با مافیا 
و قاچاقچیان کالن کاال معضل قاچاق کاال را در مناطق مرزی مدیریت 
کند. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه کشتار اسب های 
آلودگی  از یک سو  انتظامی  نیروی  از سوی  باربر در مناطق مرزی 
زیست محیطی و از سوی دیگر شیوع بیماری ها را در این مناطق 
به همراه خواهد داشت، تصریح کرد: اگر کشتار اسب های باربر در 
جهت مدیریت معضل قاچاق باشد به عنوان نماینده یک استان مرزی 

به صورت جدی مخالف این موضوع هستم و آن را تایید نمی کنم.

خبر

تقابل دیدگاه های سیاسی منتقدان و 
دولت، عامل رفتار سلبی با کنسرت ها 

نمی شود  اینکه  بیان  با  مجلس  رییس  نایب 
را  رفتار  این  اسم  و  ایستاد  قانون  مقابل  در 
کرد:  تصریح  گذاشت،  مسلمانی  و  والیت مداری 
قانون شکنی هرج ومرج به دنبال دارد و تنش هایی 
که بر اثر آن ایجاد می شود، به ضرر دین، باورها و 

ممکلت است.
مسعود پزشکیان با بیان اینکه رفتار سلیقه ای در 
برابر قانون از طرف هر فردی خالف قانون است و 
افراد در هر جایگاهی که باشند حق موضع گیری در 
مقابل قانون را ندارند، گفت: مخالفان قانون فعلی در 
رابطه با مکان های برگزاری موسیقی باید مخالفت 
خود را در قالب قانون دنبال کنند؛ درواقع اگر حرفی 
دارند ابتدا به قانون تبدیل کرده و سپس آن را دنبال 

کنند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس 
طرف  از  برخی  اینکه  داد:  ادامه  اسالمی  شورای 
خود می گویند؛ نباید در حریم امام رضا)ع( کنسرت 
برگزار شود، باید حرف  خود را در قالب قانون بیاورند 
تا قدرت اجرایی شدن پیدا کند، نه آنکه در مقابل 
قانون بایستند و اسم رفتار خود را والیت مداری، 
اسالم گرایی و مسلمانی بگذارند؛ چراکه این رفتار 
خالف بیان صریح حضرت امام )ره(، مقام معظم 

رهبری و مدیریت ساده یک جامعه است.
وی ادامه داد: اگر برگزاری کنسرت در جوار حرم 
امام رضا)ع( خالف شرع و دین بود، شورای نگهبان 
که مسئولیت تطبیق قوانین مصوب با دین و شرع 
و قانون اساسی را دارد، با آن مخالفت می کرد؛ لذا 
نمی شود ممکلت را »خان خانی« کرد و هر کس، 
»خان« گونه قوانین را اجرا کند یا نکند زیرا در این 
صورت دیگر سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد 
و حضرت امام)ره( صراحتا گفته اند؛ »کسی که در 
ایستاده«  اسالم  مقابل  در  بایستد،  قانون  مقابل 
و نتیجه این رفتار خودسرانه، دریافت و بازخورد 

عکس از جامعه است.
است  قرار  اگر  کرد:  تاکید  مجلس  رییس  نایب 
برنامه های موسیقی در کشور  وجود داشته باشد 
باید از یک چارچوب قانونی تبعیت کند و هیچکس 
هم نباید به این چارچوب قانونی مداخله کند، اما اگر 
قرار است وجود نداشته باشد پس کال آن را جمع 

کنند و حتی از صدا وسیما نیز پخش نشود!
عضو هیأت رییسه مجلس گفت: قوانین فعلی از 
ذهنی  ایده  آل های  و  گذشته   بسیاری  فیلترهای 
ما نیز نیستند، لذا باید رعایت شود و خود آقایان، 
پا  زیر  فیلتر گذشته،  از  این همه  را که  قوانینی 
و  اخالق  را ضدعقل،  قانون شکنی  وی  نگذارند.  
جامعه  متمدن خواند و گفت: قانون شکنی هرج 
اثر آن  بر  به دنبال دارد و تنش هایی که  و مرج 
ایجاد می شود، به ضرر دین، باورها و ممکلت است 
و مخالفان قانون بجز برهم زدن نظم کشور چیز 

دیگری به دست نمی آورند.

خبر

آگهی مفقودی
خودروی  سبز(  )برگ  مالکیت  شناسنامه  که  رساند  می  اطالع  به  وسیله  بدین 
شاسی  شماره  و   2787768 موتور  شماره  به   1388 مدل  پراید  سواری 
S1412288923919 بنام داریوش عبدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
کرمانشاه

آگهی ابالغ
آقای اسماعیل علیزاده 

در پرونده کالسه 95۰99819478۰۰424 شعبه دوم باز پرسی دادسرای عمومی 
اسماعیل  علیه  ابراهیم رجبی  بهشهر موضوع شکایت محمد  انقالب شهرستان  و 
علیزاده دائر بر تحصیل مال نا مشروع لذا با توجه به دالیل موجود در پرونده در 
مهلت یکماه از تاریخ انتشار این آگهی می توانید با حضور در این شعبه از بازپرسی 

از خود دفاع نمایید در صورت عدم حضور برابر قانون اتخاذ تصمیم می گردد. 
م. الف 950407 عبدالحمید ابراهیمی – باز پرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان بهشهر

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

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

فاقد سند رسمی 

تعیین  قانون  موضوع  اول  13956۰316۰۰2۰۰1721هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیخانم پروین عسکری 
فرزند سیامک بشماره شناسنامه 333۰74۰426 صادره از اسالم آبادغرب در یک 
باب ساختمان به مساحت236،23متر مربع پالک264۰ فرعی از 1 اصلی واقع در 
اسالم آباد غرب خیابان شهید مطهری سنگ معدن شامل مبایعه نامه عادی و عدم 
دسترسی به مالک اولیه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
اخذ رسید، ظرف  از  تسلیم و پس  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
اعتراض طبق  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  است در صورت  نمایند.بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395،۰6،1۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،۰6،27

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

ابالغ وقت دادرسی
به خواسته  نادری  ایوب  به طرفیت  / شاکی سمیه محمدی دادخواستی  خواهان 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان جوانرود نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود واقع در شهرستان جوانرود – میدان 
ارجاع و به کالسه 95۰998846۰3۰۰226 ثبت  ابتدای خیابان شورا   – انقالب 
که  است  گردیده   95۰997846۰3۰۰556 شماره  دادنامه  به  منجر  که  گردیده 
مورد اعتراض خواهان پرونده قرار گرفته است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده /متهم و پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود – کیکاووس مالح

متن آگهی 
با وکالت سیده عاطفه طبایی دادخواستی به طرفیت  خواهان شرکت سایه سمن 
خوانده داریوش فالح نژاد به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی 
اختالف  به شعبه 33 شورای حل  نموده که جهت رسیدگی  آباد  شهرستان خرم 
گرشاسبی  شهید  خیابان  مطهری  خیابان  آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان 
ثبت   95۰99866947۰۰۰89 کالسه  به  و  ارجاع  یخ(  کارخانه  جنب  )خیابان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/7/14 و ساعت 1۰:3۰ صبح تعیین شده است 
تقاضای مطالبه  اعالم می گردد که وکیل خواهان  بدین شرح  و مفاد دادخواست 
مبلغ 19/852/۰۰۰ریال بابت یک فقره چک به شماره 15۰2/666417/62به مبلغ 
19/852/۰۰۰ریال )معادل یک میلیون و نهصد و هشتاد و پنج هزار ودویست تومان 
( عهده بانک رفاه کارگران به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق 
الوکاله را داشته است به علت مجهول المکان بودن خواندو درخواست وکیل خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.در صورت عدم حضور خوانده غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
مسئول دفتر شعبه 33 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – فریده نصرت پور. 

متن آگهی 
خواهان شرکت سایه سمن با وکالت سیده عاطفه طبایی دادخواستی به طرفیت 
خوانده رامین قبادی الوار به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 33 شورای حل اختالف 
آباد خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی  در خرم  واقع  آباد  شهرستان خرم 
ثبت   95۰99866947۰۰۰87 کالسه  به  و  ارجاع  یخ(  کارخانه  جنب  )خیابان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/7/14 و ساعت ۰9:3۰ صبح تعیین شده است 
و مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که وکیل خواهان تقاضای مطالبه 
مبلغ 19/35۰/۰۰۰ ریال )معادل یک میلیون و نهصد و سی و پنج هزار تومان 
و  ریال  مبلغ 6/35۰/۰۰۰  به  به شماره 151۰2/128357  فقره چک  دو  بابت   )
شماره 151۰2/12836۰به مبلغ13/۰۰۰/۰۰۰ ریال عهده بانک تجارت به انضمام 
علت  به  است  داشته  را  الوکاله  حق  و  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  خسارات 
مجهول المکان بودن خواندو درخواست وکیل خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
از نشر  یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
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.در صورت عدم حضور خوانده غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
مسئول دفتر شعبه 33 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – فریده نصرت پور. 

متن آگهی 
با وکالت سیده عاطفه طبایی دادخواستی به طرفیت  خواهان شرکت سایه سمن 
خوانده سعید مله سرخه ای به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی 
اختالف  به شعبه 33 شورای حل  نموده که جهت رسیدگی  آباد  شهرستان خرم 
گرشاسبی  شهید  خیابان  مطهری  خیابان  آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان 
)خیابان جنب کارخانه یخ( ارجاع و به کالسه 95۰99866947۰۰۰85 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/7/14 و ساعت ۰9:۰۰صبح تعیین شده است و مفاد 
مبلغ  مطالبه  تقاضای  خواهان  وکیل  که  گردد  می  اعالم  شرح  بدین  دادخواست 
18/368/867 بابت دو فقره چک به شماره 922۰12/663282به مبلغ 9/565/185 
رفاه  بانک  عهده  ریال   8/8۰3/682 مبلغ  به   922۰12/663295 شماره  و  ریال 
کارگران به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله را داشته 
است به علت مجهول المکان بودن خواندو درخواست وکیل خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

در صورت عدم حضور خوانده غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
مسئول دفتر شعبه 33 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – فریده نصرت پور. 

آگهی وقت رسیدگی 
وکالت  با  زاده  امیر  ا...  شکر  خواهان  صبح   1۰ ساعت   95/7/24 رسیدگی  وقت 

جواد اکبری 
خواندگان 1- ناصر چوپانی 2 نادر چوپانی 3 منصور چوپانی 4 اصغر چوپانی 5- لیال 
چوبانی 6 اکبر غالمی 7- عبدا... غالمی 8- صبح نساء غالمی 9- صغری غالمی 1۰ 

فاطمه غالمی 11- اصغر کهنسال 
موضوع : خلع ید 

طرفیت  به  خواهان  میاندرود  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  کننده  رسیدگی  مرجع 
خواندگان دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دادگاه عمومی میاندرود که جهت 
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی میاندرود به کالسه 94۰279 ثبت گردیده 
عدم  علت  به  و  است  شده  تعیین  صبح   1۰ ساعت  95/7/24و  رسیدگی  وقت  و 
شناسایی خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار منتشر تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد م. الف 97۰
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان میاندرود 

بارکد 391۶959۸
 آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و   452727 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  پایا  آوید  راد   
 14۰۰3983268

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 95/3/29  تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

ماده 14 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید:
اسالمی  عقود  بروات  سفته  چک  قبیل  از  شرکت  تعهداور  و  بهادار  اسناد  کلیه 
قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و یا دارندگان 
حداقل دو چهارم )5۰ درصد( سرمایه متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

با ثبت این مستند تصمیمات 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 میباشد.
37۲75۲/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 

تجاری

بارکد 391۶۲995 
آگهی تغییرات شرکت 

تدبیر امید بزرگمهر نوین با مسئولیت محدود به شماره ثبت 457272 و شناسه 
ملی 14۰۰4213837 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 95/2/29  تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی 1۰32۰182974 با دریافت کلیه سهم 
الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید.

شرکت تدبیر کاالی سالمت به شناسه ملی 1۰1۰358۰564 با دریافت کلیه سهم 
الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید.

شرکت صنایع دارویی سالمت بزرگمهر به شناسه ملی 1۰1۰3464241 با دریافت 
کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1۰۰3۰۰۰ ریال به 1۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت 
و ماده مربوطه بدین نحو اصالح گردید.

اسامی شرکا بشرح ذیل می باشد:
شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر به شناسه ملی 1۰32۰269389 دارای 997۰۰۰ ریال 

محمد ملکشاهی با شماره ملی ۰۰79479۰81 دارای 1۰۰۰ ریال
امیر سعید ملکشاهی با شماره ملی ۰۰62365983 دارای 1۰۰۰ ریال 

انسیه سعید نژاد با شماره ملی ۰۰66782317 دارای 1۰۰۰ ریال 
با ثبت این مستند تصمیمات کاهش سرمایه از طریق خروج شریک اصالح مواد 
اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه انتخاب شده توسط متقاضی در 
پایگاه آگهی های سازمان  و در  ثبت  الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم  سوابق 

ثبت  قابل دسترس میباشد.
37۲754/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر تجاری

بارکد 391۲77۸3 
آگهی تغییرات شرکت

و  ثبت 455728  به شماره  مسئولیت محدود  با  پردازان سروش  ویرا  مهندسی   
شناسه ملی 14۰۰413617۰ 

العاده مورخ 95/4/2  تصمیمات ذیل  فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به 
اتخاذ شد:

شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و سروش سعادتی به شماره ملی 
2۰647۰9721 به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید .نشانی محل تصفیه تهران 
سیاوش  کوچه  سوز  جهان  کوچه  رمضانی  خیابان  دزاشیب  خیابان  قدس  میدان 

پالک 39 و کد پستی 1934693513 می باشد.
سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  انحالل  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل 

دسترس میباشد.
37۲753/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 

تجاری

بارکد 391۶31۶۲
 آگهی تغییرات شرکت

 تدبیر امید بزرگمهر نوین با مسئولیت محدود به شماره ثبت 457272 و شناسه 
ملی 14۰۰4213837 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 95/2/29  تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

محمد ملکشاهی با شماره ملی ۰۰79479۰81 با پرداخت 1۰۰۰ ریال به صندوق 
شرکت در زمره شرکا قرار گرفت.

به  ریال  پرداخت 1۰۰۰  با  ملی ۰۰62365983  شماره  با  ملکشاهی  سعید  امیر 
صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت.

انسیه سعید نژاد با شماره ملی ۰۰66782317 با پرداخت 1۰۰۰ ریال به صندوق 
شرکت در زمره شرکا قرار گرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از 1۰۰۰۰۰۰ ریال به 1۰۰3۰۰۰ ریال افزایش یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصالح گردید.

اسامی شرکا بشرح ذیل می باشد:
شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر به شناسه ملی 1۰32۰269389 دارای 997۰۰۰ ریال

شرکت تدبیر سرمایه جم به شناسه ملی 1۰32۰182974 دارای 1۰۰۰ ریال
شرکت تدبیر کاالی سالمت به شناسه ملی 1۰1۰358۰564 دارای 1۰۰۰ ریال

دارای  ملی 1۰1۰3464241  شناسه  به  بزرگمهر  دارویی سالمت  شرکت صنایع 
1۰۰۰ ریال

محمد ملکشاهی با شماره ملی ۰۰79479۰81 دارای 1۰۰۰ ریال 
امیر سعید ملکشاهی با شماره ملی ۰۰62365983 دارای 1۰۰۰ ریال 

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 میباشد.
37۲755/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری

بارکد 3917971۲ 
تاسیس موسسه 

غیر تجاری دیدبان فناوری سارای در تاریخ 95/4/22 به شماره ثبت 39۰98 به 
شناسه ملی 14۰۰5995۰18  ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه 

آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
در حوزه های  مطالعاتی  پژوهشی مشاوره  آموزشی  موضوع موسسه:ارائه خدمات 
پژوهی  اینده  راهبردی  مدیریت  نواوری  فناوری  و  علم  مدیریت  و  سیاستگذاری 
مهندسی ارزش خالقیت مدیریت کیفیت مدیریت ریسک سیساستگزاری بخشی 
)اعم از انرژی و صنعت حمل و نقل ( و برگزاری سمینارها همایش های تخصصی 
با سازمان های معتبر  انجام فعالیت های ترویجی همکاری  المللی و  ملی و بین 
المللی شرکت در مجامع و کنفرانس های داخلی و خارجی اخذ نمایندگی  بین 
از موسسات معتبر داخلی و خارجی و کارگزاری نهادهای معتبر در زمینه فعالیت 

های مرتبط با موضوع موسسه پس از اخذ مجوزهای الزم. 
مدت موسسه:از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود

فاطمی  دکتر  تقاطع  از  باالتر  شمالی  کارگر  خیابان  موسسه:تهران  اصلی  مرکز 
خیابان مریخ پالک 3 کد پستی 1411883684 
سرمایه موسسه:مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰  ریال میباشد.

اولین مدیران موسسه:
آقای سید فرهنگ فصیحی لنگرودی کد ملی ۰۰66765315 به سمت نائب رئیس 

هیئت مدیره
خانم فاطمه هشدار کد ملی 172816986۰ به سمت رئیس هیئت مدیره 

خانم سیده ساناز ابطحی کد ملی ۰۰67469655 به سمت عضو هیئت مدیره و 
مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهداور موسسه از قبیل چک سفته بروات 
قراردادها عقود اسالمی با امضا مدیر عامل و یک نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با 

مهر موسسه معتبر می باشد.
اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه

و  اخذ  بمنزله  موضوع  ثبت  مجوز شماره 75/95/137572  استناد  به  آگهی  این 
صدور پروانه فعالیت نمیباشد.

37۲75۶ / م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری

عضو کمیسیون بهداشت  و درمان مجلس با تاکید 
با تخلفات پزشکی نقص  در  براینکه در برخورد 
اجرای  قانون وجود دارد، گفت: مسئوالن وزارت 
بهداشت برای خدمت رسانی بیشتر گایدالین ها 

را تدوین و فرایند خدمتی را شفاف سازند.
به نقل از خانه ملت؛ همایون هاشمی در خصوص 
اظهارات وزیر بهداشت و درمان مبنی بر کافی 
نبودن قانون برای برخورد با تخلفات پزشکی با 
تاکید بر اینکه نقص در اجرای قانون وجود دارد، 
گفت: قوانین در برخورد با تخلفات پزشکی در 
قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه روشن 

و غنی بوده است.
نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین دژ در 
مجلس شورای اسالمی، با یادآوری اینکه دولت 
قوانین  برای  اجرایی  ضوابط  تدوین  به  موظف 
تدوین  از  بعد  حقیقت  در  کرد:  تصریح  است، 
قوانین از مرحله ای که دولت باید به وظایف خود 
در تدوین ضوابط اجرایی قانون عمل کند دچار 

وقفه و نقص در اجرای قانون می شویم.
وی با بیان اینکه پس از تدوین ضوابط اجرایی 
قوانین، کارشناسان و مسئوالن وزرات بهداشت 
اجرا برطرف کنند،  را در  نواقص  باید  و درمان 
افزود: تدوین قانون پس از بررسی و تصویب در 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که از افراد 

متخصص در این حوزه تشکیل شده است، در 
کمیسیون تلفیق برنامه مجددا بررسی و تصویب 
تایید  از  پس  و  مطرح  علنی  در صحن  سپس 
نهایی نمایندگان به شورای نگهبان ارائه می شود 

بنابراین قوانین مسیر مترقی را طی می کند.
هاشمی با تاکید بر اینکه طرح ها و لوایح با دقت 
بسیار تایید و تبدیل به قانون می شوند، یادآورشد: 
متاسفانه قوانین وقتی به دولت می رسد به طور 
البته ممکن است به طور  ناقص اجرا می شود، 

اما  نیاز به تصویب قوانین جدید باشد  مختصر 
و  بهداشت  وزیر  به گفته  قانونی که  اگر همان 
اجرا  درستی  به  است  ناکافی  و  ناقص  درمان 

کنند، برون داد مثبتی خواهد داشت.
تخلفات  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
برخی  و گفت:  دانست  را چند دسته  پزشکی 
برخی  و  انسانی  عوامل  از  ناشی  تخلفات  از 
عوامل  است؛  عملکرد سیستم  از ضعف  ناشی 
انسانی در همه کشورها هست و در این زمینه 

درمان  و  بهداشت  حوزه  در  نظارتی  نهادهای 
آنها  با  و  بررسی  باید  پزشکی  نظام  مانند 

برخورد کند.
وی با بیان اینکه نقص در سیستم به معنی عدم 
داد:  ادامه  است،  گایدالین ها  تعریف  و  طراحی 
به دلیل عدم تعریف گایدالین ها در واقع مسیر 
که  می شود  طراحی  گونه ای  به  خدمت رسانی 
ناقص  دریافت خدمات  دلیل  به  خدمت گیرنده 
ناراضی است درحالیکه شرایط سوءاستفاده برای 

خدت دهنده هم فراهم می شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای 
اسالمی یادآور شد: مسئوالن وزارت بهداشت و 
درمان باید بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه 
توسعه  ششم  برنامه  به  توجه  با  آینده  در  و 
گایدالین ها را تدوین کرده و فرایند خدمتی را 
به  تخلفات  این شرایط حتما  در  کنند،  شفاف 

حداقل می رسد.
وزیر بهداشت و درمان بر ضرورت رعایت حقوق 
مردم و شهروندان تاکید کرد و گفت: در زمینه 
تخلفاتی که ممکن است از سوی ارائه کنندگان 
خدمت رخ دهد، قوانین فعلی را کافی نمی دانیم 
و برای پیشگیری از ایجاد مشکالت احتمالی باید 
در کنار حل مشکل بیمه ها این موضوع هم دیده 

شود.

قوانین در برخورد با تخلفات پزشکی کافی؛ نقص در اجرا

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان 
تولید خودروهای هیبریدی  برای  اینکه خودروسازان 
کنسرسیوم تشکیل دهند،گفت: با توجه به قیمت باالی 
ارائه  و  دولت  حمایت  هیبریدی  و  برقی  خودروهای 

تسهیالتی برای استفاده از این خودروها ضروری است.
فریدون احمدی، برلزوم توجه به تولید خودروی برقی در 
کشور تاکید و گفت: تولید خودروهایی که سوخت آن از 
انرژی برق تامین می شود،از هر لحاظ به نفع کشور است. 
نماینده مردم زنجان و طارم درمجلس شورای اسالمی، 
با بیان اینکه امروز تمام مردم جهان به سمت کاهش 
وابستگی به سوخت فسیلی به  واسطه کاهش ذخیره 
منابع نفتی و گازی و آلودگی های ناشی از آن، حرکت 
کاهش  در  تواند  می  خودروها  شدن  برقی  کرده اند؛ 
آلودگی هوا، محیط زیست، آلودگی صوتی و استفاده 
بهینه از انرژی موثر باشد و ارزان قیمت بودن سوخت 
این خودروها در کاهش هزینه حمل و نقل مردم تاثیر 

مثبتی دارد.
احمدی با اشاره به آلودگی روزافزون در کالنشهرهای 
کشور ادامه داد:شرکت های خودروساز داخلی نیز باید 
سرمایه گذاری  و  خودروها  مدل  این  تولید  به سمت 
دراین حوزه بروند و امروز استفاده از خودروهای برقی 
و هیبریدی در ایران یک ضرورت است به همین منظور 
باید نسبت به تولید یا واردات این نوع خودروها برای 

استفاده در کالنشهرها اقدام جدی شود.
وی با بیان اینکه تولید خودروهای برقی در دنیا روند 

خوبی داشته،اما در ایران توجه چندانی به این صنعت 
خودروها  این  انبوه  تولید   شد:  است،یادآور  نشده 
است،خودروهای  دولت  جدی  اراده  و  عزم  نیازمند 
نکرده  پیدا  وسیع  توسعه  دنیا  در  هنوز  هیبریدی 
است و در کشور نیز خودروسازان برای ساخت این 
خودروها نیازمند توسعه زیر ساخت های تولید این 

گونه خودروها هستند.
کردن  فراهم  صورت  در  براینکه  تاکید  با   احمدی 
این  شارژ  برای  هایی  مکان  ایجاد  و  ها  زیرساخت 
خودروها، قطعا استقبال خوبی از این خودروها خواهد 
برقی  باالی خودروهای  قیمت  به  توجه  افزود:با  شد، 
برای  تسهیالتی  ارائه  و  دولت  حمایت  هیبریدی،  و 
استفاده از این خودروها ضروری است. وی با بیان اینکه 
مصرف باالی سوخت خودروهای ساخت داخل فرصت 
تاریخی برای تولید خودروهای برقی است، ادامه داد: 
خودروسازان باید کنسرسیوم تشکیل داده و با مشارکت 
با شرکای خارجی با جدیت ساخت خودروهای برقی را 

دنبال کنند.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی، با اشاره به اینکه در قانون بودجه می توان از 
محل صرفه جویی ها درمصرف سوخت کمک های قابل 
توجهی به این تولید خودروهای هیبریدی کرد، تصریح 
کرد: خودروسازهای داخلی با تولید خودروهای برقی و 
مشارکت با خارجی ها این بار اگر بخواهند، می توانند 

خودروساز شوند.

لزوم حمایت دولت از خودروهای هیبریدی

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: بر اساس برنامه های سازمان پدافند غیر عامل سامانه موشکی اس 3۰۰ در 

نقاط کور کشور مستقر می شود.
سایت  در   3۰۰ اس  موشکی  سامانه  استقرار  خصوص  در  بیگی  حسن  ابوالفضل 
اساس  بر  مختلف  نقاط  در  موشکی  سامانه  استقرار  داشت:  اظهار  فردو  هسته ای 
برنامه های  سازمان پدافند غیرعامل انجام می گیرد و تصمیم گرفته شده که این 

سامانه در نقاط کور کشور مستقر شود.
نماینده مردم دامغان در مجلس دهم شورای اسالمی ادامه داد: الزامی برای اینکه 
سامانه موشکی اس 3۰۰  در سایت های هسته ای از جمله فردو قرار بگیرد وجود 
ندارد چرا که برد این سامانه باال است و الزم نیست باالی سر سایت هسته ای 

چنین سامانه ای قرار گیرد.
وی توضیح داد: روسیه سالها در اجرای توافقش با ایران بر سر تحویل سامانه اس 
3۰۰ تاخیر داشت اما در این مدت دانشمندان ایرانی بیکار نشستند و سامانه باور 
373 را طراحی کردند تا نقص ها و کمبودهای سامانه اس 3۰۰ را پوشش دهند، 
اکنون با تحویل سامانه روسی و ساخت سامانه باور 373 قدرت پدافند هوایی ایران 

افزایش قابل توجهی پیدا کرد.
این نمایده تاکید کرد: برای حفاظت از مرزهای هوایی، سازمان پدافند غیرعامل در 
نظر دارد سامانه های موشکی به ویژه اس 3۰۰ را در نقاط کور کشور مستقر کند 

تا دیگر نگرانی از لحاظ تهدید نظامی نداشته باشیم.
با  امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی  نایب رئیس کمیسیون 
بیان اینکه موافق آن است که سامانه موشکی اس 3۰۰ در شهر قم که حساس تر 
است قرار گیرد، گفت: سایت هسته ای فردو به قدری مجهز و مدرن است که نیازی 

به حفاظت از طریق استقرار سامانه موشکی در آن ندارد.

استقرارسامانه موشکی اس 3۰۰ 
در نقاط کور کشور
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بارکد 39۲9۸۸۲5
 آگهی تغییرات شرکت

ملی  و شناسه  ثبت 425۰34  به شماره  با مسئولیت محدود  ردکا  آذین   
 1۰32۰784672

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  مورخ 95/3/9  
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

علی حیدر به شماره ملی ۰451258479 و نریمان جمالی به شماره ملی 
1753784۰18 و علیرضا صیاد پور به شماره ملی 4۰72713767 به سمت 

اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
373۸۶0/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت
 شرکت ها وموسسات  غیر تجاری

بارکد 3919۸9۲7 
آگهی تغییرات شرکت

و شناسه  ثبت 14455  به شماره  با مسئولیت محدود  مدائن  بیمارستان   
ملی 1۰1۰۰54۰94۰ 

  94/3/29 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

خانم نیلوفر فیوضی یوسفی با کد ملی ۰۰4774۰671 و آقای دکتر شهرام 
ملی  کد  به  قلمقاش  رضا  آقای  و   ۰۰394۰6172 ملی  کد  با  مومن  میر 
۰55125253 به سمت اعضا هیات نظار برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب 
شخصیت  الکترونیک  سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  نظار  هیات 
دسترس  قابل  ثبت   سازمان  های  آگهی  پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی 

میباشد.
373۸۶1/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت
 شرکت ها وموسسات  غیر تجاری

بارکد 39301۶5۸ 
آگهی تغییرات شرکت

 سیمای تصویر گران آپاما با مسئولیت محدود به شماره ثبت 32۰479 و 
شناسه ملی 1۰1۰3597852 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 95/4/14  تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:  شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و خانم 
نسیم کشاورزی  بشماره ملی ۰۰7۰332932 بسمت مدیر تصفیه تعیین 
گردیدند و آدرس محل تصفیه تهران خیابان دردشت ساختمان صدف طبقه 

5 واحد 19 کد پستی 1615791478 میباشد.
با ثبت این مستند تصمیمات انحالل انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  

قابل دسترس میباشد.
373۸57/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره 
ثبت شرکت ها وموسسات  غیر تجاری

آگهی مفقودی
پالک بدنه مشخصات خودرو و برگ سبز )شناسنامه مالکیت(خودرو پژو پارس سواری TY5مدل 1393به 
شاسی  شماره  139B۰۰33295و  موتور  شماره  34-897ص63به  انتظامی  شماره  به  و  سفید  رنگ 

 شهرستان دزفولDK66736۰به نام محمد شکری هاشمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

نامه صادره
احتراما در راستای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهم به اسم روح اله چنار 
صدری فرزند سبزمراد به اتهام ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت صمد محمدی فرزند اسد ظرف یک ماه از تاریخ نشر 

دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – نوشین حاجیوند. آگهی در این شعبه احضار گردد. 

اگهی مفقودی
سند کمپانی وانت پیکان مدل 139۰ به شماره شهربانی 82- 626 م41 و شماره موتور 1149۰۰1656۰ و شماره 

شاسی NAAA36AA4BG2393۰7 به نام محمد صالح آقاجان زاده مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آالینده  مونوکسید کربن از 
سیستم آالیندگی کشور حذف شد

حفاظت  سازمان  انسانی  زیست  محیط  معاون 
را  هوا  آلودگی  بحث  پیگیری  زیست  محیط 
مهمترین موضوعی دانست که سازمان متبوعش 

به دنبال آن است.
سعید متصدی در نشست خبری دیروز، گفت: 
در  پایش  ارقام  و  اعداد  هوا  آلودگی  زمینه  در 
تعداد  که  می کند  بیان   92 سال  با  مقایسه 
داشته  افزایش  روز   28 سالم  و  پاک  روزهای 

است.
به  بستگی  ناسالم  روزهای  اینکه  بیان  با  وی 
غلظت  افزود:  دارد  آالینده ها  غلظت  میزان 
آالینده ها در سال 95 نسبت به سال 92 کاهش 
با  ما  ناسالم  روزهای  امسال  زیرا  است  داشته 
در  است  بوده   12۰ یا   11۰ زیر  عدد  شاخص 
حالیکه در سال 92 غلظت آالینده ها با شاخص 

باالی عدد 13۰ بوده است.
مصوبه ای  امسال  تیرماه  اینکه  بیان  با  متصدی 
آلودگی هوا،  تحت عنوان برش یکساله کاهش 
است  داده  مجلس  به  زیست  محیط  سازمان 
خودروهای  بحث  جمله  از  مسائلی  کرد:  اظهار 
بهبود  بحث  اتوبوس ها،  جایگزینی  فرسوده، 
سیستم مترو و ایجاد امکانات الزم برای خرید 
در  زمستانه  تعطیالت  بحث  و  مترو  واگن های 

این طرح مطرح شده است.
از  باید  شهری  نیروگاه های  اینکه  بیان  با  وی 
از  استفاده  استفاده کنند گفت: در صورت  گاز 

مازوت فعالیت این نیروگاه ها ممنوع می شود.
وی ادامه داد: بررسی ها و تحقیقات با همکاری 
وزارت نفت و نیرو نشان می دهد که میزان گاز 
مناسب و کافی برای تامین گاز نیروگاه ها وجود 

دارد.
وی گفت: بحثی که در مجلس جدید با جدیت 
در  که  است  پاک  هوای  الیحه  می شود،  دنبال 

مجلس قبل به سرانجام نرسید.
حفاظت  سازمان  انسانی  زیست  محیط  معاون 
محیط زیست با بیان اینکه در راستای کاهش 
را  خطرناک  و  سمی  آالینده های  هوا،  آلودگی 
در  متاسفانه  افزود:  نمی کنیم  گیری  اندازه 
بنزین های  ورود  به  توجه  با  گذشته  سال های 
قرار  توجه  مورد  موضوع  این  کشور  به  آلوده 
سمی  آالینده های  میزان  سنجش  با  و  گرفت 
آالینده ها  نوع  این  کاهش  متوجه  خطرناک  و 
به سال های گذشته 2۰  نسبت  امروز  و  شدیم 
را  خطرناک  و  سمی  آالینده های  میزان  برابر 
که  فعالیت هایی  با  امیدواریم  و  داده ایم  کاهش 
این  و تکمیل طرح کهاب  انجام است  در حال 

موضوع به حد استانداردهای روز برسد.
سیستم  در  تغییراتی  ایجاد  به  اشاره  با  وی 
پایش گفت: با توجه به تغییرات ایجاد شده در 
مونوکسید  آالینده  زیستی،  محیط  نظارت های 
کربن در حال حذف از کشور می باشد. همانطور 
که در سال 83 سرب را از هوای کشور حذف 
حال  در  نیز  کربن  مونوکسید  آالینده  کردیم 
حذف است و با توجه به این تغییرات الزم است 
که سنسورهای اندازه گیری مونوکسید کربن را 
مربوط  آن سنسورهای  به جای  و  داده  کاهش 
خطرناک  و  سمی  آالینده های  گیری  اندازه  به 

را افزایش دهیم.

ممنوعیت به کارگیری 
بازنشستگان

نمایندگان مجلس یک فوریت طرح استفساریه 
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را به 

تصویب رساندند.
 35 موافق،  رأی   131 با  مجلس  نمایندگان 
مجموع  از  ممتنع  رأی  هشت  و  مخالف  رأی 
بررسی  با  مجلس  در  حاضر  نماینده   227
کارگیری  به  ممنوعیت  قانون  استفساریه  طرح 
موافقت  فوریت  یک  صورت  به  بازنشستگان 
کردند.در صورت تصویب کلیات و جزئیات این 
واسطه  به  که  بازنشستگانی  استفساریه  طرح 
انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت های مذکور 
در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری به 
قانون ممنوعیت  از شمول  کار گرفته می شوند 
و  هستند  مستثنی  بازنشستگان  کارگیری  به 
از  قبل  یا  و  بازنشستگی  زمان  در  سمتی  هر 
آن داشتند مالک نیست، بنابراین انتصاب کلیه 
مندرج  سمت های  از  غیر  به  که  بازنشستگانی 
و  دستگاه ها  و  شرکت ها  کلیه  در   71 ماده  در 
سازمان های تابعه آنان و شهرداری ها که درصدی 
از بودجه کشور استفاده می کنند صورت گرفته، 
را ترک کنند.در  باید پست  و  بوده  اعتبار  فاقد 
موسوی  فرید  طرح  این  فوریت  بررسی  جریان 
نماینده تهران با اشاره به تصویب این قانون در 
ابتدای خردادماه و اجرای آن از ابتدای مردادماه 
گفت: اجرای این قانون می تواند نشاط و امید را 
در نظام اجرایی و مدیریتی کشور بوجود آورد 
مختلف  مشاغل  در  جوانان  حضور  به  منجر  و 
نهایت  در  که  اتفاقی  می شود.  اشتغال  ایجاد  و 
باعث افزایش چرخه توسعه و سرمایه انسانی در 

نظام مدیریتی خواهد شد.

پوشش بیمه ای ایرانیان خارج از کشور

اتباع  به وجود 5۰۰ هزار  اشاره  با  اجتماعی  تامین  مدیرعامل سازمان 
خارجی دارای مجوز کار در ایران اظهار کرد: طی شش ماه اخیر 2۰۰ 
هزار نفر از این اتباع شناسایی و تحت پوشش قرار گرفتند و در تالشیم تا 

مابقی اتباع را نیز بیمه کنیم.
به گزارش پیام زمان ، به نقل از تامین اجتماعی تقی نوربخش در حاشیه 
سمینار فنی منطقه ای اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی )ایسا( با بیان 
اینکه بیش از یک میلیون و 8۰۰ هزار اتباع خارجی در کشور داریم که 
حدود 5۰۰ هزار نفر از آنها مجوز کار دارند اظهار کرد: بر اساس قوانین 

تامین اجتماعی موظف هستیم این افراد را تحت پوشش ببریم.
وی افزود: فعالیت های جدی در این خصوص انجام شده و در شش ماه 

اخیر 2۰۰ هزار نفر از اتباع شناسایی و تحت پوشش قرار گرفتند.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه طی سه سال اخیر در 
سه بخش بیمه اتباع، نیروهای مولد کار و ایرانیان مقیم خارج از کشور 
یک میلیون و 8۰۰ هزار بیمه شده تحت پوشش رفته اند و به 39 میلیون 
بیمه شده ما پیوسته اند گفت: در حال حاضر 41 میلیون و 8۰۰ هزار نفر 

تحت پوشش داریم.
نوربخش درباره هدفگذاری های آینده برای توسعه پوشش بیمه ای گفت: 
هدفگذاری ما این است که همه اتباع دارای مجوز کار را تحت پوشش 
ببریم البته برخی از این افراد در کشور خودشان بیمه هستند که برخی 
اتباع ترکیه از جمله آنها هستند. در همین راستا قراردادی با ترکیه امضاء 
کردیم و اگر در مجلس شورای اسالمی به عنوان پروتکل و تفاهم نامه بین 
دو کشور مطرح و مورد تصویب قرار بگیرد از این پس تبادالت بیمه ای با 
ترکیه خواهیم داشت. برای مابقی کشورها نیز به تدریج این گونه عمل 

کرده و به دنبال انتقال سوابق بیمه ای آنها خواهیم بود.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی درباره بیمه ایرانیان خارج از کشور 
نیز گفت: بیمه اتباع خارجی مقیم ایران اجباری است اما بیمه ایرانیان 
خارج از کشور اختیاری است به دنبال این هستیم که حداقل 7۰ درصد 
ایرانیان خارج از کشور را بیمه کنیم. این فعالیت به تازگی آغاز شده است.

تصویب برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری 
سرطان روده بزرگ 

دستورالعمل برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان روده بزرگ 
درکارگروه کشوری سرطان روده بزرگ با حضور اساتید و صاحبنظران و 
متخصصین گوارش کشور و همچنین روسای ادارات سرطان، میانساالن 
بهداشت  بیماری های غیرواگیر معاونت  و سالمندان در دفتر مدیریت 

تصویب شد.
معاونت  سرطان  از  پیشگیری  اداره  رئیس  مطلق،  قنبری  علی  دکتر 
بهداشت گفت: سرطان کولورکتال بعد از سرطان ریه قابل پیشگیری ترین 
سرطان است. تعداد موارد بروز ساالنه این سرطان در ایران حدود 7۰۰۰ 
نفر )7163نفر( و میزان بروز استاندارد شده سنی )ASR( آن  11.1 در 
1۰۰هزار نفر جمعیت بر اساس آمار موجود در گلوبوکن است. بر اساس 
پیش بینی های انجام شده تعداد موارد بروز این سرطان برای 1۰ سال 

آینده به بیش از 11 هزار نفر )114۰4 نفر( خواهد رسید.
بزرگ، هدف  روده  غربالگری سرطان  و  برنامه تشخیص زودهنگام  در 
شناسایی و ثبت بیماران مشکوک به سرطان روده بزرگ و ارائه خدمات 
مناسب در سطوح مختلف شبکه بهداشتی درمانی و ساماندهی درمان و 

مراقبت بیماران است.
به گفته وی، در این برنامه افراد 5۰ تا 69 سال توسط بهورز/ مراقب 
آنان  از  گیرند. سپس  می  قرار  ارزیابی  مورد  و  شده  فراخوان  سالمت 

آزمایش خون مخفی در مدفوع )IFOBT( بعمل می آورند.
وی گفت :موارد دارای سابقه فامیلی مثبت یا آزمایش غیرطبیعی خون 
مخفی در مدفوع به پزشک ارجاع می شوند و پزشک مطابق دستورالعمل 
اقدامات الزم را بعمل آورده و موارد نیازمند ارجاع را به سطح دو جهت 

کولونوسکوپی ارجاع می دهد.
بنابر اعالم روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، مطلق در پایان 
افزود: این برنامه بصورت پایلوت در چهار شهرستان شهرضا، بافت، نقده 

و مراغه اجرا می شود.

رونمایی از آرم و پوستر دوازدهمین کنگره 
سراسری اتحادیه توسط دبیرکل اتحادیه 

به گزارش پیام زمان به نقل از  روابط عمومی و امور بین الملل دفترمرکزی 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان، آرم و پوستر دوازدهمین کنگره 
سراسری اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان با طرحی جدید توسط 

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان رونمایی شد. 
اینکه کنگره  به  اشاره  با  اتحادیه  این مراسم حامدعالمتی دبیرکل  در 
عالی ترین رکن فعالیت های اتحادیه است افزود: اوج برنامه های کنگره 
در انتخابات دانش آموزی و غیر دانش آموزی خالصه می شود که با حضور 

دانش آموزان رسمیت پیدا می کند.
عالمتی گفت: آنچه بعد از کنگره باید اتفاق بیافتد این است که اتحادیه 
باید صحنه همدلی، هم زبانی و مهربانی بشود و کنگره افق جدیدی را 

برای اتحادیه می گشاید.
به نقل از بهرام قلیزاده طراح آرم و پوستر کنگره ایده اصلی آرم کنگره 
از فرم و نقش های اسلیمی گنبد مساجد و باالخص مسجد  دوازدهم 
شیخ لطف ا... اصفهان اخذ شده است. 12 بار فرم، الهام گرفته از اسلیمی 
مساجد و کاشیکاری ها حول یک دایره که با ریتمی خاص به شکل یک 
»واحد« دیده می شود و یادآور اصل اسالمی »وحدت در کثرت و کثرت 
در وحدت« است، که حرکت، سرزندگی، رشد و پویش این برنامه عظیم 

فرهنگی را تأکید دارد.
همچنین اسلیمی دهان اژدری که با تلفیق کبوتر یادآور حرکت به سوی 
جلو، رشد و همچنین پرواز و سمبل شهدای همیشه زنده را تجسم 

می کند.

خبرخبر

امروز  از  گفت:  بهداشت  وزارت  درمان  معاون 
خدمات تشخیصی، درمانی ناباروری تحت پوشش 
درصد   85 ما  و  می گیرد  قرار  بهداشت  وزارت 

هزینه های آن را در مراکز دولتی می پردازیم.
دکتر محمد آقاجانی در نشست خبری وزارت 
بهداشت که به مناسبت هفته دولت برگزار شد 
با بیان اینکه در زمان آغاز به کار دولت یازدهم 
مشکالت جدی در حوزه درمان داشتیم، گفت: 
پرداخت  زمینه  در  مردم  مشکل  مهم ترین 
خانوارهایی  میزان  و  بود  درمان  هزینه های 
فقر  خط  زیر  درمان  هزینه های  دلیل  به  که 
می رفتند به هفت درصد رسیده بود. از حیث 
بیمارستان های  هم  خدمات  به  دسترسی 
بویژه  جدی  مشکالت  با  بهداشت  وزارت 
تجهیزات  و  بودند  مواجه  محروم  مناطق  در 
با  اقتصادی  نظر  از  و  بود  فرسوده  پزشکی 
بحران بیمارستان ها از نظر توازن میان هزینه 

و درآمد ورشکسته محسوب می شدند.
تحول  طرح  از  قبل  اینکه  بیان  با  آقاجانی 
دچار  هم  انسانی  نیروی  نظر  از  سالمت 
مناطق  در  بویژه  بودیم  زیادی  مشکالت 
محروم مشکل نیروی انسانی پزشک و پزشک 
این  بهبود  برای  حال  داشتیم.  را  متخصص 
ماهه  مطالعاتی شش  فاز  یک  از  بعد  وضعیت 
طرح تحول نظام سالمت از 15 اردیبهشت ماه 
و  سال  دو  گذشت  با  اکنون  و  شد  آغاز   93
چندی از این برنامه نتایجش برای مردم قابل 
قبول بوده است. به طوریکه در نظرسنجی های 
جمهوری  خبرگزاری  سوی  از  که  مختلف 
اسالمی، وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما و 
... انجام شده بود، رضایتمندی باالیی از وزارت 

بهداشت در میان مردم وجود داشت.

ایرانیان  درصد   95 اکنون  اینکه  بیان  با  وی 
تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دارند، 
گفت: در قالب طرح تحول نظام سالمت دولت 
را  بیمه  فاقد  افراد  از  نفر  میلیون   11 حدود 
برنامه  همچنین  داد.  قرار  بیمه  پوشش  تحت 

میلیون   16 از  بیش  برای  پرداختی  کاهش 
و  شد  انجام  بیمارستان ها  در  بستری  بیمار 
شش  و  سه  به  درصد   37 از  هزینه هایشان 

درصد رسید.
معاون درمان وزیر بهداشت در ادامه به برنامه 
از  یکی  کرد:  اظهار  و  اشاره  طبیعی  زایمان 
مشکالت بهداشتی ما شاخص زایمان طبیعی 
در برابر سزارین بود. به طوریکه طی 2۰ سال 
شاهد افزایش سزارین در برابر زایمان طبیعی 
ایران و برزیل بیشترین آمار سزارین  بودیم و 

را نسبت به جمعیت شان در جهان داشتند.
معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه با بیان 
جدیدی  خبر  دولت  هفته  مناسبت  به  اینکه 
به  مژده ای  عنوان  به  ناباروری  حوزه  در  را 
امروز  از  اعالم می کنم، گفت:  نابارور  زوج های 

کشور  در  تعدادشان  که  نابارور  زوج های  همه 
دو میلیون زوج است می توانند از پوشش طرح 
بهره  هزینه هایشان  برای  سالمت  نظام  تحول 
مند شوند. در قالب این برنامه 85 درصد تعرفه 
زوج های  همه  برای  ناباروری  خدمات  دولتی 

نابارور در سراسر کشور پرداخت می شود.
وی افزود: البته این اقدام با رعایت جنبه های 
آمده  دستورالعمل  در  که  تخصصی  و  طبی 
که  کرد  توجه  باید  می شود.  انجام  است، 
که  زوج ها  این  از  بخشی  به  ما  این  از  پیش 

کمک  بودند  حمایتی  نهادهای  پوشش  تحت 
همه  به  را  خدمت  این  امروز  اما  می کردیم 
امیدواریم  و  می دهیم  ارائه  نابارور  زوج های 
بتوانیم در آینده این خدمات را تحت پوشش 

بیمه درآوریم.
اقدامات  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  آقاجانی 
گفت:  روانپزشکی کشور  در حوزه  انجام شده 
بار  افزایش  شاهد  کشور  در  ما  متاسفانه 
دلیل  همین  به  و  هستیم  روانی  بیماری های 
یکی از تمرکزهای طرح تحول نظام سالمت بر 
روی خدمات روانپزشکی و به ویژه تخت های 

بستری بود.
بیماران  که  بودیم  شاهد  گاهی  افزود:  وی 
روانپزشکی هفته ها پشت درب های بیمارستان 
 1۰۰۰ توانسته ایم  اکنون  اما  می مانند  معطل 
تخت روانپزشکی را در بیمارستان های موجود 
اضافه کنیم و وضعیت مان نسبت به قبل بهتر 
با  است. در عین حال همچنان درصددیم که 
تغییر کاربری برخی تخت ها، تخت های حوزه 

روانپزشکی را گسترش دهیم.
معاون درمان وزارت بهداشت در پاسخ به سوال 
بهداشت در  اقدامات وزارت  خبرنگاری درباره 
قطب های  راه اندازی  وضعیت  و  سرطان  حوزه 
سرطان در کشور، گفت: با پیرتر شدن جوامع 
برای  ما  و  می یابد  افزایش  هم  سرطان  بحث 
مقابله با این موضوع در دهه 6۰ شبکه مراقبت 
شبکه  اکنون  و  کردیم  طراحی  را  سرطان  از 
سطح  سه  در  را  سرطان  درمان  از  مراقبت 
آن  اول  سطح  که  طوری  به  می کنیم؛  ایجاد 
که شامل 131 مرکز است، خدمات تشخیصی 
و غربالگری سرطان را ارائه می کند و از سوی 

وزارت بهداشت در حال ساخت است.

خبر خوش وزارت بهداشت؛

پوشش 85 درصدی هزینه های درمان ناباروری

آموزش5 هزار  کودک کار

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به صدور مجوز 
کودکان  و  اتباع  کودکان  آموزش  برای  دولت  سوی  از 
راه  هنوز  دولت  مجوز  علی رغم  گفت:  سال   1۰ زیر  کار 
موانع  امیدواریم  و  است  نشده  باز  پرورش  و  آموزش  در 
هرچه زودتر برطرف شوند تا بتوانیم حداقل 5۰۰۰ کودک 
کار شش تا 1۰ سال را با روش مدرسه ای تحت پوشش 
قرار دهیم.علی باقرزاده ، با اشاره به بودجه مصوب 281 
کرد:  اظهار  سوادآموزی  نهضت  سازمان  تومانی  میلیارد 
برای  پناهندگان  عالی  کمیساریای  سوی  از  کمک هایی 
کمیساریا  با  است.  محدود  البته  که  داریم  اتباع  آموزش 
نفر  آموزش 1۰۰  آن  نخست  مورد  داشتیم که  پروژه  دو 
با هزینه 6۰۰ میلیون تومان بود و پروژه دوم نیز دوره ای 
آموزشی با هزینه 7۰۰ میلیارد تومان در سال جاری است 

که پروپوزال آن تهیه و توافقات الزم انجام شده است.
کودکان  آموزش  برای  مجوزی  دولت  افزود:  باقرزاده 
اتباع و کودکان کار زیر 1۰ سال نیز به ما داده است تا 
برود،  به مدرسه  ندارد که روز  را  امکان  این  افرادی  اگر 
بعدازظهر یا شب در کالس درس حاضر شوند. علی رغم 
مجوز دولت هنوز راه در آموزش و پرورش باز نشده است 
بتوانیم  تا  برطرف شوند  زودتر  موانع هرچه  امیدواریم  و 
روش  با  را  1۰ سال  تا  کار شش  کودک   5۰۰۰ حداقل 

مدرسه ای تحت پوشش قرار دهیم.

پولی شدن کیسه های خون 

مبنی  مباحثی  درباره  خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل 
توضیحاتی  بیمارستان ها  در  خون  کیسه  شدن  پولی  بر 
واگذاری  وضعیت  تشریح  به  حال  عین  در  و  کرد  ارائه 
این  لغو  احتمال  و  خصوصی  بخش  به  خون  پاالیشگاه 
واگذاری پرداخت. دکتر علی اکبر پورفتح اله درباره برخی 
در  خون  کیسه های  بابت  پول  دریافت  بر  مبنی  اخبار 
بیمارستان ها، گفت: باید توجه کرد که همواره هزینه های 
مانند  خونی  فرآورده های  و  خون  با  مرتبط  خدمات 
بخش های  در  و...  خون  تزریق  سازگاری،  آزمایش های 
مشمول  اینها  همه  البته  که  می شد  دریافت  بیمارستانی 

بیمه بوده و تحت پوشش بیمه قرار دارند.
وی با بیان اینکه در عین حال از سال گذشته هم بخشی از 
هزینه های  14 خدمت انتقال خون ارزشگذاری شد، افزود: 
از سوی  این خدمات  با  مرتبط  هزینه های  اساس  این  بر 
بیمه ها دریافت می شود و تعرفه آنها در کتاب ارزشگذاری 

نسبی خدمات نیز وارد شده است.
مدیر عامل سازمان انتقال خون با تاکید بر اینکه البته خون 
کامل هیچ تعرفه ای ندارد و 1۰۰ درصد رایگان است، ادامه 
فرایندهای   از هزینه های  بخشی  این درحالیست که  داد: 
14 خدمت مختلف انتقال خون که تعرفه گذاری شده اند، 
دریافت می شود. حال با توجه به اینکه این خدمات  تحت 
پنج  روستایی  بیمه های  بخش  در  هستند،  بیمه  پوشش 
بیمه های شهری هفت درصد توسط  درصد  و در بخش 

مردم پرداخت می شود.

فاصله زیادی تا عدالت جنسیتی داریم

متاسفانه  اینکه  بیان  با  بانوان  امور  در  وزیر کشور  مشاور 
تاکنون هنوز شاخص های عدالت جنسیتی مشخص نشده 
است اظهار کرد: بدلیل آنکه شاخص های عدالت جنسیتی 
را استخراج و حدود و ثغور آن را مشخص نکرده ایم، گاهی 

اوقات این مفهوم به برابری جنسیتی پهلو می زند.
حوزه های  نه  متاسفانه  کرد:  اظهار  فرهمندپور  فهیمه 
رغم  به  اجرایی  دستگاه های  نه  و  دانشگاه ها  نه  علمیه، 
صحبت درباره عدالت به عنوان یک ارزش دینی و انسانی 
ضابطه های  و  مالک ها  ثغور،  و  حدود  شاخص ها،  هنوز 
برنامه ریزی عدالت جنسیتی را مشخص نکرده اند و همه 

اشکاالت از همین موضوع نشأت می گیرد.
وی تاکیدکرد: در ضرورت و اهمیت توجه به عملی شدن 
و  ریزی  برنامه  نظام  در  جنسیتی  عدالت  شاخص های 
وجود  تردیدی  جای  کالن  مدیریت  در  و  ریزی  بودجه 
شاخص  مبنای  بر  عدالت محور  نگاه  متاسفانه  ندارد. 
جنسیت در عمل اجرایی نشده است.مشاور وزیر کشور در 
امور بانوان در ادامه گفت: امروز دختران دانش آموز با فقر 
حرکت جدی و آسیب های فیزیولوژیک ناشی ازآن  مواجه 
هستند. اختصاص فضاهای ورزشی به زنان اندک است و 
ما  زیاد  فاصله  دهنده  نشان  وضعیت  این  نیست.  عادالنه 
وارداتی  واژه  کرد:   تصریح  است.وی  جنسیتی  عدالت  با 
نادرست و غیر قابل قبولی تحت عنوان برابری جنسیتی 

داریم ولی ما به دنبال تحقق عدالت جنسیتی هستیم. 

سخنگو و معاون اجتماعی ناجا نسبت به افزایش 
جرائم در فضای مجازی هشدار داد. 

سردار سعید منتظرالمهدی ،درباره جرائم فضای 
در  تخلفات  بر  فتا  پلیس  اظهارکرد:   مجازی 
فضای مجازی نظارت داشته و نتایج پرونده های 
مکشوفه نیز نشان می دهد که این پلیس دارای 
قدرت کشف باالیی در میان پلیس های کشور و 

حتی کشورهای جهان است.
وی با اشاره به آمار 46 میلیونی کاربران ایرانی در 
بیشترین کاربران  فضای مجازی، گفت: جوانان 
اینترنت در کشور را شامل می شوند به طوری که 
را جوانان  این فضا   از کاربران  نفر  29 میلیون 
شامل می شوند، از این رو تامین امنیت در این 
فضا به عنوان یک عامل مهم همواره در دستور 

کار پلیس قرار دارد و البته دستگاه های دیگر نیز 
در این زمینه مسئولیت دارند.

منتظرالمهدی درباره بیشترین جرائم در فضای 
در  که  می دهد  نشان  آمارها  گفت:  نیز  مجازی 
مجازی  فضای  در  جرائم  درصد   81 ما  کشور 
و  می دهد  رخ  کالهبرداری  و  مالی  حوزه  در 
زمینه  این  در  پلیس  قدرت کشف  خوشبختانه 
نیز باالست. اما شهروندان نیز باید هوشیار بوده 
برداشت وجه  از  ایمنی ساده  موارد  رعایت  با  و 
از حسابشان جلوگیری کنند، به عنوان مثال در 
پرونده های متعددی برداشت غیرمجاز از حساب 
به دلیل ناآگاهی و بی اطالعی شهروندان رخ داده 
و یادداشت رمز اول و دوم کارت در کنار کارت 

بانکی از جمله آنهاست.

جرائم  درصدی   47 افزایش  از  ناجا  سخنگوی 
رایانه ای در فضای مجازی در مدت مشابه امسال 
نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: این می تواند 
یک هشدار برای جوانان و تمام کاربران اینترنت 
باشد، خانواده ها نیز باید بر رفتار فرزندان خود 
در فضای مجازی نظارت داشته باشند، چرا که 

جوانان نیاز به آموزش و مهارت دارند و در غیر 
این صورت بیش از پیش قربانی جرایم رایانه ای 
خواهند شد.منتظرالهمدی از شهروندان خواست 
به  ناشناس  منابع  از  که  را  پیوستی  فایل های 
ارسال   ... و  واتس اپ  و  تلگرام  یا حساب  ایمیل  
می شود بازنکرده و توجهی به آن نداشته باشند.

هشدار به افزایش جرائم در فضای مجازی

مواد مخدر  با  مبارزه  دبیر کل ستاد  مقام  قائم 
گفت: پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان از جمله 
برنامه هایی است که با اولویت و در صدر کارهای 

این ستاد قرار دارد.

به سه قشر جامعه  علی مویدی اظهار کرد: ما 
یعنی جوانان، خانواده و به ویژه دانش آموزان به 
دلیل آینده ساز بودن آنان در توسعه و پیشرفت 
کشور توجه ویژه داریم و در این راستا از طریق 
تعامل با آموزش وپرورش درصدد پیشگیری از 
بین  افیونی  مواد  نفوذ  از  جلوگیری  و  مصرف 

دانش آموزان هستیم. 
وی اظهار داشت: در بحث تعامل و ارتباطاتی که 
معلمان،  امیدواریم  داریم،  پرورش  و  آموزش  با 
مربیان، مدیران و اولیاء دانش آموزان نیز با ما 
هم مسیر شوند تا زمینه های دسترسی به مواد 

مخدر در محیط های آموزشی از بین برود. 
مویدی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب در 
خصوص مقابله با آسیب های اجتماعی از جمله 
مواد مخدر و نیز دستور رییس جمهوری در این 
زمینه، یادآور شد: عمل به این موضوع مهم از 
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  کاری  های  اولویت 
است و در سال جاری که ›اقدام و عمل‹ نیز نام 
اقدامات برجسته تری در حوزه  گرفته ؛ شاهد 

پیشگیری خواهیم بود. 
مواد مخدر  با  مبارزه  دبیر کل ستاد  مقام  قائم 
ادامه داد: دیگر تمرکز ما در سال جاری مبارزه 

با عناصر اصلی وارد کننده و توزیع کننده مواد 
مخدر بویژه در مرزهای شرقی کشور است که 
بنا  و  ایم  داشته  خوبی  های  موفقیت  تاکنون 
داریم این روند را با جدیت بیشتری ادامه دهیم. 
از عناصر بزرگ قاچاق  به دستگیری یکی  وی 
مواد مخدر در مرزهای شرقی کشور نیز اشاره 
کرد و گفت: نیروهای اطالعاتی و عملیاتی پلیس 
کار و تالش بسیاری را برای دستگیری وی انجام 
داده بودند و چندی پیش موفق شدند این عامل 
موثر در ورود و توزیع مواد افیونی را شناسایی 

و دستگیر کنند. 

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه
 با مواد مخدرخبرداد:

پیشگیری از اعتیاد دانش 
آموزان در صدر برنامه ها
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آگهی درخواست حصر وراثت
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  فریدون  فرزند  زاد  ی  محمد  سهراب  آقای   
2/144/95ح این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشته که فریدون محمدی زاد فرزند عبدالرحیم به شماره شناسنامه 1 
صادره از بابل در تاریخ 91/6/9در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل فوت نموده 

و ورثه / وراث حین الفوت وی عبارتند از
1-سهراب محمدی زاد 553 ش ش 49/6/4 ت ت 

2-مه جبین باباجانی گاوزن 3322 ش ش 1322/4/25 ت ت 
و االغیر اینک شورا ÷س از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر هر کسی 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 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بندپی شرقی 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
آگهی مزایده 

به موجب پرونده اجرائی کالسه 94۰۰۰25 صادره علیه داریوش بهادران ششدانگ 
پالک 12343 فرعی از 2۰91 اصلی بخش یک خرم آباد به آدرس خرم آباد بلوار 
ذیل  که   4 مربع  متر  مساحت 153  به  چهار  بسیج   - بسیج  کوی  متری  شصت 
22775 صفحه 255 جلد 27۰ ثبت و صادر و مع الواسطه به آقای داریوش بهادران 
منتقل شده است محدود است به حدود شماال بطول 9 متر دیواری است به قطعه 
شماره 263 شرقا بطول 17 متر دیواری است به زمین قطعه شماره 298 جنوبا 
بطول 9 متر درب و دیواری است به خیابان 14 متری غربا بطول 17 متر ودیواری 
است به زمین قطعه شماره 3۰۰ طبق سند رهنی شماره 2۰22۰-1392/5/13 
قبال مبلغ ششصد و شش میلیون و سیصد و پنجاه  آباد در  دفترخانه 3۰ خرم 
هزار و سیصدو شصت و هفت ریال در رهن بانک ملت شعبه بسیج خرم آباد قرار 
گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ یک میلیارد و هفتصد و هشتاد و دو 
میلیون ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای 11۰ متر مربع اعیانی در یک طبقه 
برابر گزارش  انشعابات آب و برق و گاز که  با قدمت حدودا هشت سال و دارای 
مامور اجرا در تصرف مالک می باشد پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه 
مورخه 1395/7/6 در اداره ثبت اسناد خرم آباد واقع در 6۰ متری مدیریت بلوار 
شهید فرشاد شفیع پور خیابان 24 متری شهید چمران خیابان شهید جهان آراءاز 
از مبلغ یک میلیاردو هفتصد و هشتاد  .مزایده  طریق مزایده به فروش می رسد 
و دو میلیون ریال شروع و باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود .الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب –برق –گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد .ضمنا مورد وثیقه بیمه نمیباشد. م الف 41185
لرستان – خرم آباد 

آگهی ابالغ دادنامه 
ابراهیم  فرزند  دارایی  حسن  خواندگان  احد  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با 
به شعبه دهم دادگاه عمومی  به خواسته مطالبه  بانک شهر دادخواستی  خواهان 
حقوقی شهرستان خرم آباد تقدیم کرده که به شماره بایگانی ثبت گردیده پس 
پرداخت  به  شما  محکومیت  به  حکم  شماره  رای  بموجب  قانونی  مراحل  طی  از 
3/444/164/565 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان و مبلغ 1۰4/8۰8/939 
الوکاله وکیل مرحله بدوی 6۰ درصد 67/394/962  ریال هزینه دادرسی و حق 
ریال و خسارت تاخیر تادیه 31 درصد مانده از اصل وام 1/496/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
از تاریخ 1395/1/17 صادر گردیده رای صادره غیابی و ظرف 2۰ روز پس از درج 
در  نظر  تجدید  قابل  روز   2۰ و سپس ظرف  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  آگهی 
محاکم ذیصالح مرکز استان لرستان می باشد مراتب یک نوبت آگهی می شود تا 
با تعیین آدرس  چنانچه اعتراض دارید در مهلت قانونی طی دادخواستی رسمی 
دقیق خود بدفتر دادگاه اعالم دارید پس از گذشت مهلت قانونی حکم قطعی و 

قابل اجرا می باشد. 
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – گوهری.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
آگهی مزایده اموال غیر منقول 

به موجب پرونده اجرائی کالسه 94۰۰239له بانک تجارت علیه شرکت تعاونی یکتا 
شقایق غرب ثبت شده به شماره 166و آقای محمدرضا پورسعید فرزند ملک به شماره 
شناسنامه 962 و کدملی 41989753۰2 اعالم میدارد ششدانگ عرصه و اعیان یک 
باب دکان سه دهنه تحتانی و یک باب عمارت فوقانی احداثی بر روی آنها به مساحت 
72/۰2 متر مربع تحت پالک 1۰52 فرعی از 44 اصلی واقع در بخش 2 خرم آباد 
بنام  الواسطه  ذیل ثبت 1۰۰51و صفحات 3۰3و 3۰7 دفتر جلد 64 صادر و مع 
آقای محمدرضا پورسعید فرزند ملک منتقل شده است به آدرس خرم آباد – بطرف 
اسبستان بعد از زیر گذر نبش کوچه ایرانمهر 5 و محدود است به شماال بطول 8 متر 
درب و طبقه فوقانی و دیواریست به کوچه 8 متری شرقا بطول 8/95 متر دیواریست 
به زمین آقای سعید سقا از پالک 59 فرعی از 44 اصلی بخش 2 خرم آباد جنوبا 
بطول 8/۰5 متر دیواریست به زمین مرقوم غربا بطول 9 متر درب دکاکین و جرز 
است به پیاده رو بلوار گلستان طبق سند رهنی 1628 مورخه 1389/12/9 دفتر خانه 
44 خرم آباد در قبال مبلغ 1/292/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یک میلیارد و دویست و نود و 
دو میلیون ریال ( در رهن بانک تجارت قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به 
مبلغ 4/3۰7/11۰/۰۰۰ ریال )چهارمیلیارد و سیصدو هفت میلیون و یکصدو ده هزار 
ریال (ارزیابی شده و پالک فوق دارای 72/۰2 متر مربع که اعیانی آن شامل )همکف 
72/۰2 متر مربع و طبقه اول 85 متر مربع و طبقه دوم 65 متر مربع می باشد ( با 
قدمت حدودا 2۰ سال و دارای انشعابات آب و برق و گاز که برابر گزارش مامور اجرا 
دو طبقه از پالک فوق در تصرف مالک و دکاکین در تصرف مستاجر می باشد پالک 
فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخه 1395/7/11 در اداره ثبت اسناد و امالک 
خرم آباد واقع در خرم آباد 6۰ متری مدیریت بلوار شهید فرشاد شفیع پور خیابان 24 
متری شهید چمران خیابان شهید جهان آرا از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده 
از مبلغ 4/3۰7/11۰/۰۰۰ ریال )چهارمیلیارد و سیصدو هفت میلیون و یکصدو ده 
هزار ریال ( کارشناسی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می 
شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و 
نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد مزایده روز اداری بعد تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد 
ضمنا مورد مزایده برابر نامه وارده به شماره 36۰۰152۰ مورخه 1395/۰5/۰3 فاقد 

بیمه میباشد. م الف 41184.

متن آگهی 
خواهان شرکت سایه سمن با وکالت سیده عاطفه طبایی دادخواستی به طرفیت 
خوانده سجاد اکبری دهنو به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 33 شورای حل اختالف 
آباد خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی  در خرم  واقع  آباد  شهرستان خرم 
ثبت   95۰99866947۰۰۰88 کالسه  به  و  ارجاع  یخ(  کارخانه  جنب  )خیابان 
شده  تعیین  صبح   1۰:۰۰ ساعت  و   1395/7/14 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده 
تقاضای  خواهان  وکیل  که  گردد  می  اعالم  شرح  بدین  دادخواست  مفاد  و  است 
مطالبه مبلغ 8/174/6۰1 ریال بابت یک فقره چک به شماره 922۰16/297233 
به مبلغ 8/174/6۰1 ریال عهده بانک رفاه کارگران به انضمام خسارات دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله را داشته است به علت مجهول المکان بودن 
خواندو درخواست وکیل خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.در صورت عدم حضور 

خوانده غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
مسئول دفتر شعبه 33 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – فریده نصرت پور. 

دادنامه
شماره  نهایي  تصمیم  کالسه94۰99838127۰1352  پرونده 

95۰99738111۰۰499 تاریخ دادنامه:95/4/15 
دادگاه صادر کننده راي :شعبه 1۰1 دادگاه کیفري دو شهرستان شهرکرد

قاضي صادر کننده راي: موسي رحیمي
سمت:رئیس دادگاه

از  قیمومیت  به  خدا  رحم  فرزند  بابادي  حسیني  محمد  مینا  شاکي:خانم 
احمدرضافرامرزي

متهم:آقاي محمد صادقي فرزند اسکندر )مجهول المکان(
اتهام ها : ایراد صدمه بدني عمدي وتوهین

گردشکار:خانم مینا محمد حسیني به عنوان قیم موقت طفل احمد رضا فرامرزي 
ایراد صدمه بدني عمدي و  با عنوان  از طفل محمد صادقي فرزند فرزند اسکندر 
توهین ،طرح شکایت نموده است ،اینک دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و به شرح 

ذیل مبادرت به صدور راي مي نماید.
راي دادگاه

موضوع این پرونده راجع به اتهام طفل محمد صادقي فرزند اسکندر مبني بر ایراد 
صدمه بدني عمدي ،حسب شکایت خانم مینا محمد حسیني بابادي فرزند رحم 
خدا به قیمومت موقت از طفل احمد رضا فرامرزي فرزند روز علي مي باشد که با 
توجه به مفاد گواهي گواه و مفاد نظریه پزشکي ،مجرمیت متهم از نظر دادگاه محرز 
محکومیت  اسالمي  مجازات   448،449،447،7۰9،71۰ مواد  استناد  به  لذا  است 
طفل محمد صادقي فرزند اسکندر را به پرداخت یک و نیم در صد دیه کامل بابت 
جراحت دامیه و جراحت حارصه در بازوي راست و یک در صد دیه کامل بابت ارش 
جراحت حارصه در گردن در حق آقاي احمد رضا فرامرزي صادر و اعالم مي دارد 
،راجع به شکایت شاکي علیه طفل متهم مبني بر توهین به جهت عدم کفایت ادله 
و به استناد ماده 4 و بند الف ماده 34۰ قرار منع تعقیب صادر میگردد  راي صادر 
شده در قسمت اول غیابي و ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه 
و پس از آن ظرف مدت 2۰ روزقابل تجدید نظر خواهي در دادگاه محترم تجدید 
نظر استان مي باشدو در قسمت دوم حضوري و ظرف 2۰  روز پس از قابل تجدید 

نظر خواهي در دادگاه محترم تجدید نظر استان مي باشد.
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفري دو شهرکرد-موسي رحیمي

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  
1-پرونده کالسه 4615و رای شماره 3845مورخه 95/4/2به تقاضای آقای بهمن 
مساحت  به  ساختمان  عمارت  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  عظیم  فرزند  موالئی 
122/92متر مربع مجزی شده از پالک  فرعی  3.1۰ اصلی واقع در بخش چهار 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای غالمعلی فرهمند 
آقای  تقاضای  95/3/21به  3799مورخه  شماره  رای  5۰19و  کالسه  پرونده   -2
به  یکباب عمارت ساختمان  به ششدانگ  نسبت  عبدالکریم  فرزند  امیری  مهرداد 
در  واقع  22۰9اصلی  فرعی    3 پالک  از  شده  مجزی  مربع  5۰/9۰متر  مساحت 
بخش 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 
محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع  جهت 
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 2891
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/5/26

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/1۰
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 
 2996 شماره  رای  1192/92و  کالسه  پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان 
به  نسبت  خدا  رحمن  فرزند  براتی  غالمرضا  آقای  تقاضای  95/3/17به  مورخه 
ششدانگ یکباب دکان  به مساحت 23/36متر مربع مجزی شده از پالک 58فرعی 
اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  2شهرستان  بخش  در  واقع  اصلی   44
)رسمی( آقای شکراله صدیق رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای 
نوبت  فاقد سند رسمی دو  اراضی و ساختمان های  تکلیف  تعیین  قانون  ماده 3 
به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 3۰۰6
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/5/26 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/1۰

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

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
آگهی ابالغ اجرائیه 

فرزند جمشید شناسنامه شماره 3۰1 کدملی  بابلی  به خانم شهناز  بدین وسیله 
لرستان  استان  بانک صادرات  ابالغ می شود که  الشتر  از  41895479۰5 صادره 
خانه  دفتر  تنظیمی   1392/7/17 مورخ   35733 شماره  رهنی  سند  استناد  به 
تاریخ 1395/5/7  تا  آباد جهت وصول مبلغ 655/775/5۰5 ریال  شماره 6 خرم 
به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق 
مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 95۰۰164 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1395/5/21 مامور پست محل اقامت 
شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار وارده به شماره 
36۰۰1918 مورخ 1395/6/4 و طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای 
طلب  آن  فروش  حاصل  از  و  فروخته  مزایده  طریق  از  ارزیابی  از  پس  بستانکار 

بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد. م الف 41183
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی خرم آباد 

آگهي مزایده اموال غیر منقول
 در نوبت دوم 

کیفري  احکام  اجراي  هفتم  شعبه  از  صادره   921694 شماره  نیابت  بموجب 
دادسراي عمومي و انقالب شهرستان اصفهان و نظر به عدم انجام تعهد آقاي رحیم 
علي بني مسني فرزند نادر مبني بر عدم معرفي محکوم علیهم علیرضا فاطمي و 
لردگان- واقع در  باب منزل مسکوني  این خصوص یک  نیا که در  ناظمي  حسن 

روستاي مسن تحت پالک شماره 189 فرعي از 5-اصلي به شماره ثبت 1578۰ 
صفحه 262 دفتر 96بخش 1۰ که شش دانگ آن از طریق اداره ثبت اسناد امالک 
شهرستان لردگان باشماره 123/3/1913 مورخه 1392/۰2/1۰ که در قبال مبلغ 
ششصد میلیون ریال بازداشت گردید. لذا مقرر گردیده ساختمان موصوف در روز 
پنجشنبه مورخه 1395/۰6/25 راس ساعت 9 الي 1۰ صبح در محل اجراي احکام 
کیفري لردگان با انجام مزایده عمومي و حضوري به فروش برسد .قیمت پایه از 
بهاي ارزیابي شده شروع و به کساني که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته 
خواهد شد وفق ماده 129 قانون اجراي احکام مدني 1۰ درصد مبلغ پیشنهادي 
به  آن  فیش  و  واریز  به حساب سپرده  مزایده  برنده  توسط  المجلس  في  بایستي 
دفتر اجرا تحویل گردد.خریدار میتواند حد اکثر یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به 
پرداخت باقي مانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت مبلغ واریزي اولیه 
با کسر هزینه هاي مربوطه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد.
شرکت براي عموم به استثناي افراد ذکر شده در ماده 127 قانون اجراي احکام 
مدني آزاد و متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند 5 روز قبل از موعد مقرر به این 
اجرا مراجعه تا اقدامات الزم جهت بازدید ساختمان مذکور انجام پذیرد.هزینه هاي 

مربوط به تشریفات و برگزاري این مزایده همگي بر عهده محکوم علیه میباشد.
دادستان عمومي و انقالب شهرستان لردگان- مهدي عسگري

کسب  داستان  حقیقت«  »بازتاب  نمایش 
و  خشونت  عدم  راه  از  برابر  و  مساوات 
خشونت.  و  زور  راه  از  نه  است.  »ساتیاگراها« 
مسافران قطاری به سمت جنوب آفریقا می روند 
انداخته می  و در نیمه راه شخصی  به بیرون 
شود. این شخص مهاتما گاندی است. همزمان 
از  پانتومیمی  گاندی،  سرگذشت  نمایش  با 
چیره شدن دلقکی سفید پوست بر دلقک سیاه 
پوست، تضاد طبقاتی بین قشر کارگر و مرفه، 
و...  سیاستمداران  توسط  کشور  بندی  تقسیم 
ادامه  در  گاندی  آید.  در می  نمایش  به  نیز  را 
سخنانش  و  کند  می  سخنرانی  یک  نمایش 
میان مردم منتشر می شود. مهمترین نکته در 
متن سخنرانی گاندی این جمالت است: »تمام 
ادیان در حالیکه ممکن است از جهاتی با هم 
به جز  که  آن هستند  بر  گواه  باشند،  متفاوت 
حقیقت، چیز دیگری در این دنیا باقی نخواهد 
ماند.« اما سخنان او درمیان مردم کارگر نمی 
افتد. او همواره روزه می گیرد و با اینکه مردم 
با او همراه شوند؛ اما در نهایت او  سعی دارند 
به تنهایی رها می شود و خشونت همه جا را 
می  رخ  کشی  نسل  نوعی  به  و  گیرد  می  فرا 
دهد. این نمایش که به سفارش مرکز ملی هنر 
ایندرا گاندی در سال 1993 تهیه شده است، 
بسیار  استقبال  اجرای خود مورد  در نخستین 

مخاطبین قرار گرفت. این اثر ده سال پیش نیز 
در ایران به روی صحنه رفته بود و این بار در 
جشنواره عروسکی بار دیگر مخاطب را با منش 

و مرام گاندی آشنا می سازد. 
دادی پودومجی که کارگردان و عروسک گردان 
شخصیت گاندی بود، قرار است در شانزدهمین 
تهران-  عروسکی  تئاتر  المللی  بین  جشنواره 

مبارک؛ مورد قدردانی ایرانیان قرار گیرد. 
بدون  و  موزیکال  تئاتری  حقیقت«،  »بازتاب   

مخاطب  برای  که  نمایش  این  است.  کالم 
و  حرکت  با  شده،  دیده  تدارک  بزرگسال 
فرهنگ  در  که  گوناگون  نمادهای  از  استفاده 
در  اجرا شد.  دارند،  معنای خاصی  هندوستان 
و  غمگین  بسیار  نمایشی  گفت  باید  مجموع 
متاثرکننده است. کارگردان سعی دارد با نشان 
دادن فقر و فاصله طبقاتی، استثمار و استعمار 
دهد  پیوند  یکدیگر  بر  را  هندوستان  بر  حاکم 
و تنها در این میان یک شخصیت وجود دارد 

بار  فالکت  وضع  این  از  را  مردم  تواند  می  که 
نجات دهد؛ کسی که دائم روزه می گیرد و در 
تمام عمر مبارزه راه گریز او از این فالکت است. 
شود  می  آغاز  غم  و  تلخی  با  نمایش  داستان 
با تلخی و به  )بیرون راندن گاندی از قطار( و 
پایان می رسد )فراگیر شدن مرگ و خشونت(

وجود  عروسک  یک  تنها  نمایشی،  اثر  این  در 
هستند.  انسان  اثر،  کارراکترهای  دیگر  و  دارد 
انسانهایی که هر کدام نماینده قشر و گروهی 
از مردم هندوستان محسوب می شوند. نمایش 
با  کالم،  بدون  و  جهانی  نگاهی  با  دارد  سعی 
حرکت و بدن پیام خود را برای مخاطب بین 
البته گاندی را  بیان کند. مخاطبی که  المللی 
می شناسد و در این اثر حرف جدید و اندیشه 
ای متفاوت از آنچه که همه در مورد گاندی می 

دانند مطرح نمی کند. 
نکته دیگری که در نمایش »بازتاب حقیقت« 
مطرح است؛ پایان بندی این اثر نمایشی است. 
در پایان عده زیادی از مردم می میرند و گاندی 
نیز از غم آنها تاب نمی آورد و جان می دهد. در 
اینجا نقش گاندی و جایگاه او در نجات مردم 
هندوستان چندان بر مخاطب روشن نمی شود 
از نخهایی که گاندی  نیز دو کالف  انتها  و در 
دست  به  دست  است  کرده  تهیه  را  آنها  خود 

میان مخاطبین می گردد.

در حال و هوای جشنواره عروسکی تهران- مبارک

نگاهی به نمایش »بازتاب حقیقت«
*رویا سلیمی

 چاپ و انتشار3٧ عنوان از آثارو نسخ خطی ارزندۀ 

چاپ و انتشار37 عنوان از آثارونسخ خطی ارزندۀ، همکاری در ثبت 
جهانی 3 اثر بسیار مهم و ارزشمند ایران، چاپ و انتشار نزدیک به 
2۰ عنوان کتاب، تهیه ودریافت بیش از 55۰ نسخۀ خطی، چاپ و 
انتشار 3 نشریۀ پژوهشی و فراهم آوردن امکان دسترسی به تمامی 
نشریات از مهمترین فعالیتهای مرکز پژوهشی میراث مکتوب در 

دولت یازدهم است. 
به گزارش  پیام زمان به نقل از مرکز روابط عمومی  و اطالع رسانی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ و انتشار37 عنوان از آثار و 
و  اسالم  فرهنگ  متفکران حوزۀ  و  دانشمندان  ارزندۀ  نسخ خطی 
و تخصصی  پژوهشی  نشریۀ  انتشار 3  و  در 48 مجلد،چاپ  ایران 
نسخه  و  شناسی  متن  های خطی،  نسخه  حوزۀ  در  آن  و ضمائم 
شناسی، ایران شناسی، تاریخ علم اسالم و ایران را می توان از دیگر 

دستاوردها برشمرد. 
همچنین بنا بر این گزارش همکاری در ثبت جهانی 3 اثر بسیار 
مهم و ارزشمند ایران در حافظۀ جهانی یونسکو: مسالک و ممالک، 
التواریخ. )شایان ذکر  العارفین، جامع  العاشقین و عرصات  عرفات 
به دبیرخانۀ کمیتۀ ملی حافظۀ  آثار پیشنهاد شده  از میان  است 
جهانی برای ثبت، 15 اثر را مرکز پژوهشی میراث مکتوب پیشنهاد 
داده است(، چاپ و انتشار نزدیک به 2۰ عنوان کتاب با مؤسسات و 
مراکز بین المللی مانند مؤسسه مطالعات اسماعیلیه لندن، مؤسسۀ 
مطالعات اسالمی دانشگاه آزاد برلین، مرکز ملی پژوهشهای علمی 
فرانسه... و قرارداد همکاری با انتشارات بریل، با بیش از 33۰ سال 
سابقۀ فعالیت علمی در اروپا، برای ترجمۀ برخی آثار نفیس منتشر 
شده در میراث مکتوب به عنوان دیگر دستاوردهای این مرکز در 

سه ستال گذشته عنوان شده است.
و  نفیس  و مجموعۀ  نسخۀ خطی  از 55۰  بیش  دریافت  و  تهیه   
ارزشمند از کتابخانه ها و فراهم آوردن امکان دسترسی به همهه 
از کتابهای مرکز پژوهشی میراث  نشریات و بیش از 15۰ عنوان 
مکتوب با »نرم افزار کتابخانۀ میراث مکتوب« که در هفتۀ دولت 

رونمایی خواهد شد از دیگر دستاوردهای این مرکز می باشد.

ویژه هفته دولت

کنون که میدمد از بوستان نسیم بهشت
من و شراب فرح بخش و یار حورسرشت

گدا چرا نزند الف سلطنت امروز 
که خیمه سایه ابر است و بزمگه لب کشت

امروز با حافظ

چهارشنبه آخرین روز »نیمکت«

فیلمبرداری فیلم سینمایی »نیمکت« چهارشنبه به پایان 
می رسد.

سینمایی  فیلم  فیلمبرداری  فیلم،  بانی  گزارش  به 
به نویسندگی و کارگردانی فلورا سام روزهای  »نیمکت« 
پایانی خود را طی می کند و تاکنون 9۰ درصد از کل کار 
مقابل دوربین رفته است. براساس برنامه ریزی های انجام 
گرفته فیلمبرداری این فیلم چهارشنبه به پایان می رسد.

از  بعد  است  قرار  سام  سینمایی  فیلم  اولین  فنی  مراحل 
پایان فیلمبرداری شود.

 پاکدل و حجار بازیگران 
»نرگس مست« شدند

عبدا... اسفندیاری از پیوستن مهدی پاکدل و میترا حجار به 
فیلم سینمایی »نرگس مست« و آغاز فیلمبرداری آن از روز 

چهارشنبه 1۰ شهریور ماه خبر داد.
این تهیه کننده فیلم سینمایی »نرگس مست« به کارگردانی 
جالل الدین دری با اشاره به زمان آغاز فیلمبرداری این اثر به 
مهر گفت: »نرگس مست« از روز چهارشنبه 1۰ شهریورماه 
کلید می خورد و تاکنون حضور عواملی همچون دستیار اول 
و مدیر برنامه ریزی سعید نقد زاده، عکاس امیرکوروش اعرابی، 
منشی صحنه آنیتا فیروز بخت، طراح گریم بابک شعایی، مدیر 
فیلمبرداری رضا شیخی، مدیر تصویربرداری محمد شاه وردی، 

طراح صحنه و لباس لیال نقدزاده قطعی شده است.

»دختر خواب« برنده جایزه استرالیا 

فیلمی درباره بزرگ شدن ساخته رزمری مه یرز نوشته متیو 
ویتت به عنوان برنده گران ترین جایزه سینمایی استرالیا انتخاب 
شد.به نقل از گاردین، »دختر خواب« با دریافت گران ترین 
جایزه فیلم استرالیا موفق شد تا فیلم محبوب جاسپر جونز را 
در جشنواره سینه فست آز پشت سر بگذارد.این فیلم که رزمری 
مه یرز آن را کارگردانی کرده و فیلمنامه اش توسط متیو ویتت 
نوشته شده است، جایزه 1۰۰ هزار دالری جشنواره را به خانه 
برد. این فیلم موفق شد تا 3۰ مدعی این بخش را پشت سر 

بگذارد و برنده رقابت سال استرالیا شود.

داشتن  دوست  معنای  به  انسان ها  داشتن  دوست 
خود به اندازه ی دیگری است. 

)اسکات پک( 

سخن حکیمانه

»شب چهلم« در بازار نشر

قالب  در  عالی  زنده غالمرضا  خاطرات شهید 
کتابی با عنوان »شب چهلم« منتشر شد.

به گزارش  مهر،گروه 
شهید  فرهنگی 
ابراهیم هادی کتاب 
با  را  چهلم«  »شب 
زندگینامه  موضوع 
شهید زنده غالمرضا 
بازار  روانه  عالی 

کتاب کرد.
در این کتاب زندگی عجیب و پرفراز و نشیب 
از  اسالمی  انقالب  جانبازان  از  عالی  غالمرضا 
زبان خود، خانواده و همسر وی روایت شده 

است.
غالمرضا  شدن  مفقود  ماجرای  با  کتاب  این 
عالی در 21 بهمن ماه سال 57 شروع می شود 
و در ادامه ماجرای ظن و گمان خانواده وی 
مراسم  برگزاری  حتی  و  شهادتش  مبنی بر 
ختم و چهلمین روز درگذشت وی به عنوان 

شهید گمنام را روایت می کند.
ماجرای  کتاب  ادامه  در  عالی  غالمرضا 
و  داده  شرح  را  ماندنش  زنده  و  مجروحیت 
گلوله  اثر شلیک  بر  جانبازی خود  از  شرحی 
در روزهای پیروزی انقالب را روایت می کند. 
مصائب  بر  است  شرحی  ادامه  در  کتاب  این 
نشیب های  و  فراز  و  وی  روحی  و  جسمی 
یک  عنوان  به  وی  خانوادگی  زندگی  متوالی 

جانباز اعصاب.
این کتاب شرح دیدار غالمرضا  از  در بخشی 
اینگونه  خمینی)ره(  امام  با  پدرش  و  عالی 

روایت شده است:
حبه  دو  امام  حضرت  آوردند.  چای  ما  برای 
را  آن  و  برداشت  بلوری  قندان  داخل  از  قند 
توی استکان چای انداخت و دوباره به احمد 
آقا گفت: یک قاشق کوچ بیاور. امام با دست 
کردند.  چای   زدن  هم  به  شروع  مبارکشان 
پدرم  به  می زدند  بهم  را  چای  که  همینطور 

گفتند: چی شد که ایشان را به قم آوردید؟
بستری  که  اتاقی  در  غالمرضا  گفت:  پدرم 
بودند عکس شما را می دیدند و خیلی بی تابی 
می کردند. او با چشم به ما فهماند، می خواهد 
شما را ببیند. گفتم ایشان را به قم بیاورییم 
شما  از  خواسته ای  هم  ما  ببینند.  را  شما  تا 

داریم...

در بازار کتاب
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بارکد 39۲79401 
آگهی تغییرات موسسه

و  به شماره ثبت 34698  نوین  تهران  امین حافظ   خدمات حفاظتی و مراقبتی 
شناسه ملی 14۰۰4431632 

شماره  مجوز  و   94/9/7 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
45/9/51914367 مورخ 95/3/26 مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:
فرشاد بهرامی حقیقت به شماره ملی ۰۰653276۰8 با پرداخت مبلغ 1۰۰۰۰۰ 

ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت.
به  ریال   1۰۰۰۰۰ مبلغ  پرداخت  با   ۰۰446۰6۰6۰ ملی  شماره  به  میرزا  باقر 
صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت.سید عباس میر آبادی به شماره ملی 
زمره  در  موسسه  صندوق  به  ریال   1۰۰۰۰۰ مبلغ  پرداخت  با   ۰4928412۰9
با پرداخت مبلغ  شرکا قرار گرفت.محمد واحدی به شماره ملی ۰۰44195354 
21۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت.ایمان مهاجر ایروانی 
به شماره ملی ۰۰62641311 با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه میزان سهم 
از  موسسه  سرمایه  داد.بنابراین  افزایش  ریال   49۰۰۰۰ مبلغ  به  را  خود  الشرکه 
مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال به 167۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده قانونی اساسنامه 

اصالح یافت. 
لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد:

ایمان مهاجر ایروانی به شماره ملی ۰۰62641311 دارنده مبلغ  49۰۰۰۰ ریال 
سهم الشرکه

سهم  ریال   31۰۰۰۰ مبلغ  دارنده   4569518524 ملی  شماره  به  بینش  بهزاد 
الشرکه

نادر آقاخانی به شماره ملی 37317624۰4 دارنده مبلغ 1۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
سهم  ریال   34۰۰۰۰ مبلغ  دارنده   ۰۰35312432 ملی  شماره  به  بینش  بهروز 

الشرکه
مبلغ 1۰۰۰۰  دارنده  ملی ۰7788۰37۰8  به شماره  آباد  لطف  ابراهیم صنایعی 

ریال سهم الشرکه 
فرشاد بهرامی حقیقت به شماره ملی ۰۰653276۰8 دارنده مبلغ 1۰۰۰۰۰ ریال 

سهم الشرکه 
باقر میرزا به شماره ملی ۰۰446۰6۰6۰ دارنده مبلغ 1۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 
محمد واحدی به شماره ملی ۰۰44195354 دارنده مبلغ 21۰۰۰۰ ریال سهم 

الشرکه
سید عباس میر آبادی به شماره ملی ۰4928412۰9 دارنده مبلغ 1۰۰۰۰۰ ریال 

سهم الشرکه.
با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید افزایش 
سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  الشرکه  سهم  افزایش  طریق  از  سرمایه 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل 

دسترس میباشد.
373۸54/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر تجاری

بارکد 393۲۲۸79 
آگهی تغییرات شرکت

ملی  و شناسه  ثبت 115192  به شماره  مسئولیت محدود  با  ناوگان شرق  کاال   
 1۰1۰1588157

تاییدیه شماره 76۰3 مورخ  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/1/25  به 
95/2/14 سازمان هواپیمائی کشوری و تاییدیه شماره 11/7۰73 مورخ 95/3/1 
اداره کل حمل و نقل و پایاانه های استان تهران و تاییدیه شماره 3141/ص/95 

مورخ 95/2/11 سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شعبه  مدیر  سمت  به   283۰74۰58۰ ملی  شماره  به  زاده  عبدالعلی  توحید 

بندرعباس برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر مدیر شعبه داخلی انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت  قابل دسترس میباشد.
373۸55/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت
 شرکت ها وموسسات  غیر تجاری

بارکد 3919۶1۸5 
تاسیس شرکت

 با مسئولیت محدود پیام امید صنعت ایرانیان در تاریخ 95/4/22 به شماره ثبت 
495۰4۰ به شناسه ملی 14۰۰599582۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده 

که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع  شرکت:ارائه طرح و مشاوره و اجرای طرح های مخابراتی پس از اخذ مجوز 
الزم و پیمانکاری و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی مشارکت با 
اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری و مالی 
صادرات و واردات  کلیه کاالهای مجاز بازرگانی در صورت ضرورت قانونی انجام 

موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم(. 
مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:تهران  بزرگراه نیایش سردار جنگل خیابان پنج تن پالک 18 
کد پستی 1475954685 

سرمایه شرکت:مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد .
اولین مدیران شرکت :

حمیدرضا شیر آقائی به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 218۰۰67356 
به  مدیره  به سمت عضو هیئت  نوری  –مریم  الشرکه  ریال سهم  دارنده 1۰۰۰۰ 
محمود  الشرکه-عبداله  سهم  ریال   1۰۰۰۰ دارنده   ۰۰5373۰852 ملی  شماره 
زاده به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰4۰712494 دارنده 96۰۰۰۰ 
ریال سهم الشرکه –حمیدرضائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 
۰۰4۰1۰6896 دارنده 1۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه –شیرزاد افضلی به سمت مدیر 
عامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی 4569341969 دارنده 1۰۰۰۰ ریال سهم 

الشرکه برای مدت نامحدود تعیین شدند. 
دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک سفته 
بروات عقود اسالمی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه

)ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه نمیباشد(.
37۲75۸/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری تهران  

بارکد 3914۸377 
آگهی تغییرات شرکت

 تدبیر امید بزرگمهر نوین با مسئولیت محدود به شماره ثبت 457272 و شناسه 
ملی 14۰۰4213837 

  95/3/29 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   5۰69864۰33 ملی  کد  به  اصغری  محمد  آقای 
و  مدیره  هیئت  عضو  به سمت  ملی 5۰69445987  کد  به  اصغری  رسول  آقای 
مدیر عامل آقای علی اصغر یمینی به کد ملی ۰۰51928981 و آقای محمد باقر 
کاغذچی کد ملی 27534۰2361 و آقای سید مرآت قائم مقام فراهانی به کد ملی 
۰384468۰۰4 به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و 
عقود اسالمی و سایر مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره تعیین وضعیت 
حقوقی  شخصیت  الکترونیک  سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  امضا  حق 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
37۲757/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت
 شرکت ها وموسسات  غیر تجاری

بارکد 3919۸300 
آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و   456694 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  یگانه  بنای  زرین   
 14۰۰4183486

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 95/3/29  تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

آقای جالل رضائی به کد ملی 617۰۰41684 با پرداخت 5۰۰۰۰۰ ریال به صندوق 
شرکت در زمره شرکا قرار گرفت .آقای جواد رضائی کد ملی ۰52۰12۰299 با 
پرداخت 5۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت .در نتیجه 
سرمایه شرکت از مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال به 2۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصالح گردید.
:آقای شهرام  افزایش سرمایه  از  بعد  الشرکه هر یک  میزان سهم  و  اسامی شرکا 
میثم  –آقای  ریال   5۰۰۰۰۰ دارای   ۰323431836 ملی  شماره  به  فرهنگیان 
مهرور به شماره ملی ۰323232922 دارای 5۰۰۰۰۰ ریال –آقای جالل رضائی 
به شماره ملی 617۰۰41684 دارای 5۰۰۰۰۰ ریال-آقای جواد رضائی به شماره 

ملی ۰52۰12۰299 دارای 5۰۰۰۰۰ ریال. 
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده 
سامانه افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت  قابل دسترس میباشد.
37۲759/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 
تجاری

آگهی مفقودی
اینجانب سید حسین میرنژاد درزی مالک خودروی تاکسی سمند مدل 1385 به 
شماره بدنه 125۰2564 به شماره موتور 12485122۰91 و شماره پالک ایران 
سند  المثنی  رونوشت  تقاضای  فروش  اسناد  فقدان  علت  به   15 – 452 ت   62
ادعائی در خصوص خودروی  لذا چنانچه احدی  نموده است،  را  خودروی مذکور 
فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ساری واقع در کیلومتر 5 جاده 
ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند بدیهی است پس از مهلت مزبور 

مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
بابل

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

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

فاقد سند رسمی 

تعیین  قانون  موضوع  اول  13956۰316۰۰2۰۰۰785هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
قلی  علی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  اسالم  ملک  ثبت  حوزه 
زمانی فرزند مهدیبه شماره شناسنامه 859صادره ازاسالم آبادغرب در 4 دانگ از 
شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت13۰،88متر مربع پالک29فرعی از 18 
محله سیدحشمت خیابان سروان  میدان هدایت  آباد غرب  اسالم  در  واقع  اصلی 
نظری کوچه شهید محمود یاری خریداری از مالک رسمی متولی موقوفات خاص 
زنگنه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395،۰6،1۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،۰6،27

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

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

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

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  13946۰316۰۰2۰۰3688هیات  شماره  رای  برابر   
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
کیومرث  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  اسالم  ملک  ثبت  حوزه 
حیدری فرزند محمدبشماره شناسنامه 764صادره از اسالم آبادغرب در یک باب 
ساختمان به مساحت 6۰،18 مترمربع پالک 2641 فرعی از 1اصلی واقع در اسالم 
روی  روبه  تیر  دو  خیابان  خراسانی  ابومسلم  خیابان  شهرستانی  خیابان  آبادغرب 
مدرسه طاهره شامل  مبایعه نامه عادی واستقرار ملک در سهم زارعین طبق قانون 
اصالحات ارضی وعدم دسترسی به مالک اولیه محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395،۰5،26 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،۰6،1۰

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

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

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

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  13956۰316۰۰2۰۰1245هیات  شماره  رای  برابر   
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
حسین  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  اسالم  ملک  ثبت  حوزه 
محمدی راد فرزند محمدبشماره شناسنامه 337۰۰646۰1صادره از قصر شیرین 
در یک باب ساختمان به مساحت 75،61متر مربع پالک 2641 فرعی از 1اصلی 
شامل   پنجم  شهدای  کوچه  خراسانی  ابومسلم  خیابان  آبادغرب  اسالم  در  واقع 
مبایعه نامه عادی واستقرار ملک در سهم زارعین طبق قانون اصالحات ارضی وعدم 
دسترسی به مالک اولیه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
اخذ رسید، ظرف  از  تسلیم و پس  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
اعتراض طبق  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  است در صورت  نمایند.بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395،۰5،26
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،۰6،1۰
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آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 5/359/95 شعبه پنجم شورای حل اختالف جوانرود آقا/
خانم عزیز فرجی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته 
شادروان سعدی فرجی در تاریخ 1395/4/8 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و 

ورثه اش عبارتند از:
1. عزیز فرجی زایچه: 133۰/87 کد ملی: 5959866617پدر متوفی

2.زینب میرزایی زایچه 134۰/381کد ملی: 5959719339مادر متوفی
3. گالله میرزایی زایچه: 1377 کد ملی: 595۰۰75129 همسر متوفی

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

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

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

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

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع  اول  13956۰316۰۰2۰۰2۰36هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیآقای مهر علی باقری 
فرزند علیبه شماره شناسنامه 1صادره ازاسالم آبادغرب در یک باب ساختمان به 
آباد غرب  از 1 اصلی واقع در اسالم  مساحت124،6۰متر مربع پالک2651فرعی 
شهرستانی خیابان کرم طهماسبی جنب نانوایی علی میر عزیزی کوچه ابوذرقصابی 
باقریشامل مبایعه نامه عادی و عدم دسترسی به مالک اولیه محرز گردیده است 
.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395،۰6،1۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،۰6،27
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خداحافظی ملی پوش دوچرخه سواری از دنیای قهرمانی
قهرمانی  از ورزش  ایران  ملی پوش سابق دوچرخه سواری  علیرضا حقی، 

خداحافظی کرد.
به گزارش ایسنا، علیرضا حقی ملی پوش سابق دوچرخه سواری ایران که 
قهرمانی  از دنیای  نیز دارد، تصمیم گرفته  را  المپیک  سابقه حضور در 
خداحافظی کند. آخرین مدالی که حقی کسب کرده، مربوط به مسابقه های 
قهرمانی آسیا 2۰16 است که مدال برنز گرفت و تنها مدال ایران در بخش 

جاده رده بزرگساالن بود.
حقی درباره خداحافظی اش از ورزش حرفه ای به ایسنا گفت: چند ماهی 
بود که در فکرش بودم اما در نهایت تصمیم گرفتم که از ورزش قهرمانی 
کناره گیری کرده و خودم را بازنشسته کنم و فقط برای سالمتی ام رکاب بزنم. 

البته این تصمیم را بر خالف میل باطنی ام گرفته ام.

حضور ۲۷ دوومیدانی کار ایران در بازی های 
پارالمپیک ریو

تیم ملی دو و میدانی جانبازان و معلولین ایران با 27 ورزشکار در رقابت های 
پارالمپیک ریو حضور خواهد یافت.

بازی های  از  تاکنون در هفت دوره  ایسنا، رشته دوومیدانی  به گزارش 
پارالمپیک حضور یافته و ملی پوشان آن در ادوار گوناگون این بازی ها 

افتخارات زیادی برای کاروان ورزشی کشورمان به ارمغان آورده اند.
تیم ملی دو ومیدانی ایران با کسب سهمیه های متعدد از رقابت های 
برون مرزی در سال گذشته موفق شد بهترین نفرات را برای حضور در 
بازی های پارالمپیک ریو انتخاب کند و اکنون با 27 ورزشکار در این 

رقابت ها حضور می یابد. 
جاوید احسانی شکیب، علی الفت نیا، حامد امیری، جلیل باقری جدی، 
سامان پاکباز، جواد حردانی، عبداله حیدری، سید محسن حسینی پناه، 
محمد خالوندی، یونس سیفی پور، سیامک صالح فرج زاده، اسداله عظیمی، 
علیرضا قلعه ناصری، محسن کائیدی، علی محمدیاری، سجاد محمدیان، 
علیرضا مختاری همامی، پیمان نصیری، مهران نکوئی مجد، سجاد نیک 
پرست، احمد اجاقلو، محمد فتحی گنجی، حمید اسالمی، حسین صالحی 
منش در بخش مردان و بتول جهانگیری، مریم سلطانی و هاشمیه متقیان 
در بخش زنان 27 ملی پوش اعزامی به این مسابقات هستند و تیم ملی از 
حیث تعداد، با نفرات بیشتری به نسبت بازی های پارالمپیک لندن 2۰12 

به ریو اعزام خواهد شد.

تست دوپینگ رقیب رستمی در المپیک ریو مثبت شد
با مثبت شدن تست دوپینگ رقیب کیانوش رستمی، کمیته ملی المپیک 

رومانی باید 1۰۰ هزار یورو جریمه به IOC پرداخت کند.
به گزارش ایسنا، گابریل سینکرایان وزنه بردار دسته 85 کیلوگرم رومانی در 
بازی های المپیک ریو مدال برنز کسب کرد اما اکنون تست دوپینگ این 

وزنه بردار مثبت اعالم شده است.
از این رو کشور رومانی یک مدال برنز المپیک را از دست می دهد و کمیته 

ملی المپیک این کشور نیز 1۰۰ هزار یورو باید به IOC پرداخت کند.
کمیته ملی المپیک رومانی نیز اعالم کرده مبلغ جریمه را باید فدراسیون 

وزنه برداری رومانی و ورزشکار متخلف بپردازند.
سینکرایان در المپیک ریو با ثبت رکورد 173 یک ضرب، 217 دوضرب  و 
مجموع 39۰ کیلوگرم پس از کیانوش رستمی  و تیان تائو از چین بر روی 
سکو سوم المپیک قرار گرفت. رومانی در المپیک ریو یک مدال طال، یک 
نقره  و سه برنز کسب کرده بود که اکنون یک مدال برنز را از دست می دهد.

عملکرد 3 ساله معاونت ورزش 
حرفه ای و قهرمانی در یک نگاه

معاونت ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و 
جوانان عملکرد سه ساله خود را به مناسبت هفته 

دولت منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، معاونت ورزش حرفه ای و قهرمانی 
وزارت ورزش و جوانان مهم ترین عملکرد سه ساله 
این معاونت را تدوین طرح آمایش ورزش قهرمانی 
کشور و اخذ رتبه بندی استان ها براساس شاخص های 
استعدادیابی  کانون  توسعه 33  و  تاسیس  ارزیابی، 
فدراسیون های ورزشی، تاسیس و توسعه 31مرکز 
سنجش و توسعه وزرزش قهرمانی استانها، تدوین 
دستورالعمل تاسیس کانون های استعدادیابی ورزشی، 
انجام 348۰ تست کنترل دوپینگ از ورزشکاران و 
تدوین و اجرای طرح نمونه گیری هدفمند و هوشمند 
از سال 92 تا 95، کسب 57مدال )طال، نقره و برنز( 
در بازی های آسیایی اینچئون و کسب 12۰ مدال 
)طال، نقره و برنز( در بازیهای پارآسیایی اینچئون، 
اعزام 32۰۰۰ ورزشکار زن و مرد به مسابقات رسمی 

و تدارکاتی در سال 94 و... عنوان کرده است.

دو مدال برنز تیم دو نفره ایران در 
مسابقات جهانی موی تای جوانان

های  رقابت  در  ایران  جوانان  تای  موی  ملی  تیم 
قهرمانی جهان در بانکوک به دو مدال برنز دست 
یافت. به گزارش ایسنا، آرش دلیخون و مهدی شمعی 
دو نماینده ایران در اوزان 6۰- و8۰- تیم ملی جوانان 
موی تای فدراسیون ورزش های رزمی به دو مدال 

برنز دست یافتند.
در دیدارهای پایانی این مسابقات دلیخون با حریف 
روس به جدال پرداخت و پس از سه راند از راهیابی به 
فینال بازماند و اولین مدال برنز مسابقات را برای ایران 
رقم زد. مهدی شمعی نیز مقابل حریف استونیایی به 
روی رینگ رفت و با واگذاری نتیجه به حریف، تن 
به شکست داد و دومین مدال برنز تیم ملی را کسب 
کرد. به این ترتیب تیم ملی جوانان موی تای که با دو 
سهمیه در این رقابت ها حضور داشت، با کسب دو 

مدال برنز به کار خود پایان داد.

جدایی فان باستن از تیم ملی هلند
مارکو فان باستن با انتشار بیانیه ای جدایی خودش را 
از تیم   ملی هلند تایید کرد و عنوان کرد که به زودی 

در فیفا صاحب مسند خواهد شد.
به  گزارش  ایسنا  و  به نقل از گاردین، مارکو فان باستن، 
مهاجم سال های نه چندان دور فوتبال هلند که به 
دلیل مشکالت قلبی نمی تواند سرمربی هیچ تیمی 
شود، دستیار دنی بلیند، در تیم   ملی هلند بود ولی 
او نیز بعد از دیک ادووکات، دومین مربی است که از 

سمت خود استعفا می دهد.

خبرخبر

سایت AFC در گزارشی به بررسی دیدارهای 
جام جهانی در قاره آسیا پرداخته است.

هفته   این  پنج شنبه  ایران  فوتبال  تیم   ملی 
جهانی  جام  انتخابی  در  خود  دیدار  اولین  در 
روسیه در مرحله سوم، باید در خانه به مصاف 

تیم   ملی  فوتبال قطر برود.
مرحله  شروع  مناسبت  به  گزارشی  در   AFC
سوم انتخابی جام جهانی در قاره آسیا، به مرور 
دیدارهای هفته  اول این رقابت ها پرداخته و درباره 
بازی ایران و قطر نوشته است: »تیم   ملی فوتبال 
ایران در سال های گذشته همواره عملکرد بهتری 
نسبت به تیم   ملی قطر داشته و از سال 1997 
تاکنون هیچ گاه برابر قطری ها شکست نخورده 
است. با این حال باید این موضوع را در نظر گرفت 
که تیم   ملی قطر پیشرفت خوبی در طی چند 
سال اخیر داشته و با زدن 29 گل در مرحله قبلی 
این رقابت ها قدرتمندترین خط حمله مشترک 

رقابت ها را از آن خودش کرده است.
ترکیب تیم   ملی ایران از کیفیت باالیی برخوردار 
است. ستاره های خط هافبک ایران از جمله اشکان 
قدرتمند  همچنان  تیموریان  آندرانیک  و  دژاگه 
هستند و در کنار اینها پدیده های جوان نیز رو 
شده اند که همچون بازیکنان با تجربه ای از کیفیت 
یعنی  ایران  کناری  بال های  برخوردارند.  باالیی 
علیرضا جهانبخش و مهدی ترابی تا همین االن 

در سطح  را  باالی خودشان  کیفیت  توانسته اند 
آسیا  نشان دهند. همچنین سردار آزمون 21 ساله 
که در  تیم روستوف برای مرحله انتخابی لیگ 
قهرمانان اروپا عملکرد بسیار خوبی داشته است 
حضور دارد که کیفیت تیم   ملی فوتبال ایران را 

باال برده است.
در  آزمون  سردار  تیمی  هم  عزت اللهی  سعید 
محسوب  ها  ایرانی  ستاره  دیگر  نیز  روستوف 
می شود که در جریان دیدار ایران و ترکمنستان 
توانست با گلزنی نام خودش را به عنوان جوان ترین 

گلزن تاریخ فوتبال ایران مطرح کند.
پیروزی سه بر صفر تیم   ملی قطر برابر تیم   ملی 
تایلند در دیداری دوستانه نشان داده که قطری ها 
با روحیه خوبی به یکی از مخوف ترین ورزشگاه های 
فوتبال آسیا می آیند، یعنی ورزشگاه آزادی. حاال آنها 
می توانند خودشان را برابر ایران تیم اول رده بندی  
فیفا در بین آسیایی ها  با شانس پیروزی نشان دهند. 
سباستین سوریا، در برد سه بر دوی تیم   ملی  قطر 
برابر اردن توانست هت تریک کند. حاال این مهاجم 
32 ساله، تنها چهار بازی برای رسیدن به رکورد 

بازی های وسام ریزیک فاصله دارد.
در دیگر دیدارهای گروه یک انتخابی جام جهانی 
در قاره آسیا دو دیدار  دیگر نیز برگزار می شود. کره 
جنوبی باید برابر چین به میدان برود و ازبکستان 

نیز به دیدار تیم   ملی سوریه خواهد رفت.

کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشت

رویارویی قطر با ایران قدرتمند در مخوف ترین ورزشگاه آسیا

جهانگیری: دولت و ملت ایران باید از تیم ملی فوتبال کشورمان 
حمایت کنند

معـاون اول رییـس جمهـور بـا تاکیـد بـر اهمیـت حمایـت از تیم ملـی فوتبال 
کشـورمان گفـت: دولـت و ملـت شـریف ایـران بایـد بـه صـورت یكپارچـه و 
متحـد از تیم ملـي فوتبال کشـورمان حمایت کنند؛ چـرا که امروزه پیـروزي در 
عرصه هاي ورزشـي به خصـوص ورزش فوتبال کـه غرور ملي را موجب مي شـود 

سـبب افزایـش انسـجام و همبسـتگي و اقتـدار ملي خواهد شـد.
بـه گـزارش ایسـنا، اسـحاق جهانگیـری معـاون اول رییـس جمهـور در صفحه 
شـخصی خـود در اینسـتاگرام بـا اشـاره بـه دیدار بـا کادر فنـی و اعضـای تیم 
ملـی فوتبـال کشـورمان نوشـته اسـت: تمرینـات تیم ملـی فوتبال کشـورمان 
بـرای کسـب مجـوز حضور در جـام جهانی 201٨ روسـیه کـه تا چنـد روز آینده 
نخسـتین دیـدارش را در مقابل تیم ملي قطر انجام خواهد داد، آغاز شـده اسـت. 
عصـر دوشـنبه در جمـع بازیكنـان با نشـاط و بـا انگیزه تیـم ملي فوتبـال و در 
جلسـه تمریـن این تیـم در ورزشـگاه آزادي حاضر شـدم تا حمایـت همه جانبه 

دولـت را در جریـان رقابـت هـاي پیـش رو از آنها اعـام کنم.
خوشـبختانه بـا کمـك دولـت ورزشـگاه بـزرگ آزادی نیـز بـه خوبـي و بموقع 
بـرای میزبانـی از بازیهـاي مقدماتـي جـام جهانـي تجهیـز شـده اسـت. آقاي 
کارلـوس کـی روش سـرمربی تیم ملـي در جمع اعضاي تیم، مسـئوالن و دسـت 
انـدرکاران ورزش فوتبـال کشـور ضمن تشـكر از حمایت هاي دولـت از تیم ملي 
از اقداماتـش در پنـج سـال اخیـر براي سـاماندهي و تشـكیل تیم ملـي فوتبال 
قـوي گفت و تاکید داشـت که شـرایط ایـران در صحنـه بین المللي پـس از رفع 

تحریم هـا بـه کلي متفاوت شـده اسـت.
آقـاي کـي روش بـه صراحت گفت کـه زمانه، زمانه ایـران اسـت و اطمینان خاطر 
داد کـه تیـم ملي فوتبـال ایران بـا تمام تـوان براي حضـوري مقتدرانـه در جام 

جهاني آینـده آماده مي شـود.
مـن نیـز در جمـع صمیمانـه اعضاي تیـم ملـي فوتبـال از انتظارات ملـت بزرگ 
ایـران از تیـم کشورشـان گفتم کـه راهیابي بـه جام جهانـي کمترین خواسـته 
آنهاسـت. در پایـان آقـاي کـي روش و اعضاي تیم بـه پاس حمایت هـاي دولت از 
تیـم ملي فوتبـال، پیراهن شـماره 12 را بـه عنوان یـار دوازدهم تیم بـه من و به 

نمایندگـي از دولت اهـدا کردند.
مـن ایـن هدیـه را هدیـه ای ارزشـمند مي دانـم و معتقـدم دولت و ملت شـریف 
ایـران بایـد به صـورت یكپارچه و متحـد از تیم ملـي فوتبال کشـورمان حمایت 
کننـد؛ چـرا کـه امـروزه پیـروزي در عرصـه هاي ورزشـي بـه خصـوص ورزش 
فوتبـال کـه غرور ملي را موجب مي شـود سـبب افزایش انسـجام و همبسـتگي 

و اقتـدار ملي خواهد شـد.

ایران میزبان مسابقات جهانی شطرنج بانوان در سال 
2۰17 شد. پس از درخواست فدراسیون شطرنج ایران 
و موافقت فدراسیون جهانی، ایران به عنوان میزبان 
مسابقات جهانی بانوان در سال 2۰17 برگزیده شد. 
وزارت ورزش و جوانان نیز با این میزبانی موافقت کرده 
و تنها بحث هزینه میزبانی رقابت هاست که چیزی 
حدود دو میلیارد تومان خواهد بود که از این میزان 

56۰ هزار دالر رسما در قرارداد ذکر شده است.
در توافق صورت گرفته بین جورجیوس ماکروپولوس، 
قائم مقام فدراسیون جهانی شطرنج و مهرداد پهلوان 
زاده،  رئیس فدراسیون شطرنج ایران، کشور میزبان 
متعهد می شود شرایط الزم برای میزبانی از قبیل 
تهیه بلیت، اقامت هتل پنج ستاره، پخش زنده بازی 

ها، راه اندازی سایت اختصاصی و ... را فراهم کند.

فدراسیون شطرنج سابقه میزبانی مرحله دوم گرند 
دارد.  کارنامه  در  نیز  را  در سال 2۰16  بانوان  پری 
میزبانی که برای ایران خوش یمن بود و سارا خادم 
الشریعه توانست با درخشش در این رقابت ها به مقام 

نایب قهرمانی دست پیدا کند.
این برای اولین بار است که در بخش بانوان میزبان 

رقابت های جهانی می شود.

ایران میزبان 

مسابقات جهانی 

شطرنج بانوان شد
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بهره برداری از 28 پروژه  برق 

رسانی در  چهارمحال و بختیاری
با صرف هزینه ای بیش از 115 میلیارد و 48۰ 
میلیون ریال پروژه های برق رسانی این شرکت در 

هفته دولت افتتاح و به بهره برداری رسید .
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
استان چهارمحال و بختیاری مدیر عامل این شرکت 
گفت: همزمان با هفته دولت 28 طرح برق رسانی 
با هدف تامین برق مشترکین ،پایداری و تقویت 
شبکه، بهینه سازی و اصالح شبکه های برق در 
هفته دولت در شهرستان های شهرکرد، بروجن، 
لردگان، اردل ،فارسان،کوهرنگ،کیار، بن و سامان   

افتتاح و به بهره برداری رسید.
مهندس سید روزبه هاشمی احداث فاز اول شبکه 
دومداره 2۰ کیلو ولت پست شماره 2 شهرکرد تا 
میدان قمربنی هاشم، احداث 4 فیدر خروجی از 
پست شهرکرد 2 و تکمیل فیدر 6 پست شهرکرد، 
و  شبکه  بهینه سازی  روشنایی،  پایه های  احداث 
نصب ترانس و تبدیل سیم به کابل جهت افزایش 
پایداری شبکه و رفع افت ولتاژ را  از پروژه های قابل 
افتتاح و بهره برداری در شهرستان شهرکرد عنوان 
کرد.  وی همچنین احداث خط 3 مداره و تبدیل 
خط تک مداره به دومداره و احداث فیدر 4 آلونی، 
احداث خط دومداره چنارمحمودی و تکمیل فیدر 
8 لردگان و نصب ترانس و تقویت و توسعه شبکه 
در شهرستان لردگان و اصالح شبکه های  فشار 
متوسط و فشار ضعیف، بهینه سازی شبکه و نصب 
ترانس در شهرستان بروجن را از دیگر طرح های 

قابل اجرا در هفته دولت عنوان کرد.
سایت  به  برقرسانی  همچنین  هاشمی  مهندس 
مسکن مهر و نصب روشنایی معابر و اصالح فیدر 
پست فارسان ، احداث فیدر شماره 3 پست دشتک 
در اردل ، برقرسانی روستایی و تبدیل سیم به کابل 
در کوهرنگ و پروژه های بهینه سازی ،احداث و 
تقویت  شبکه در کیار سامان و بن را از جمله دیگر 
افتتاح و بهره برداری در استان  پروژه های قابل 
توزیع  شرکت  کرد.  بیان  بختیاری  و  چهارمحال 
نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری 34۰ هزار 
مشترک برق در بخش های خانگی ، کشاورزی 

،تجاری و صنعتی را تحت پوشش دارد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور:

عده ای اطراف تاالب انزلی، ویال 
ساخته اند!

کشور  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رییس 
گفت: برخی مناطق حفاظت شده را به عده ای 
عمده  و  ساخته اند  ویال  هم  آن ها  و  داده اند 
اطراف  از  مناطق حفاظت شده  در  ما  کارهای 

تاالب انزلی است.
ویژه  اقدامات  خصوص  در  ابتکار  معصومه 
یا  خواری  ساحل  یا  دریاخواری  برابر  در 
تقویت  از  خاص  گروه های  گفت:  زمین خواری 
بهره  و  هستند  ناراضی  زیست  محیط  قوانین 
بهره  موضوع  همین  در  مثال  برای  برند.  نمی 
یا  نیستند.  راضی  ما  از دست  از جنگل  بردای 
در بحث شکار که تقریباً دو سال است مانع آن 

شده ایم از ما ناراحتند.
وی افزود:در مورد دیگر مانند زمین خواری یا 
حفاظت  مناطق  برخی  دیدیم  ما  خواری  دریا 
ویال  هم  آن ها  و  داده اند  عده ای  به  را  شده 

ساخته اند.

زباله در شهر کرج  تولید بی رویه 
معضلی است که اگر دستگاه های 
و  رسانی  اطالع  با  نتوانند  متولی 
فرهنگسازی در جامعه به این روند 
پایان دهند، زمان زیادی طول نمی 
کشد که الیه وسیعی از زمین زیر 
پای مان را زباله تشکیل دهد؛ چرا 
راه  کندی  با  حاضر  حال  در  که 
بازیافت در کشور،  اندازی سیستم 
تنها روش مقابله با پسماندها، دفن 
آنها، البته به روش های علمی است. 

علل تولید زباله باال در ایران و بخصوص ایران کوچک متعدد است اما به 
نظر می رسد شیوه جمع آوری زباله ها و خو گرفتن مردم به پاکسازی 
مکرر و انتقال همه روزه آنها، باعث شده است نسبت به این مقوله توجه 
کمتری نشان داده و روش های مناسب برای کاهش پسماند را چنان که 

باید مورد توجه قرار ندهند.
شهردار کرج در این خصوص به خبرنگار پایگاه خبری مدیریت شهری 
کرج گفت: تولید زباله در کرج به طور متوسط روزانه بیش از 8۰۰ گرم 
است که این رقم نسبت به استاندارد جهانی بسیار باالست؛ این عوارض و 
آسیب های بی شماری را برای زندگی شهری و محیط زیست به همراه 
دارد که متاسفانه نتوانسته ایم آنچنان که بایسته و الزم است شهروندان را 

مجاب به اجرای طرح ها و برنامه های مناسب کنیم.
علی ترکاشوند اضافه کرد: روزانه 22 میلیون متر مربع از سطح شهر توسط 
پاکبانان شهرداری کرج رفت و روب می شود و این در حالی است که هیچ 
یک از عملیات فوق در هیچ یک از ایام سال تعطیلی نداشته و پیوسته 

توسط نیروهای شهرداری کرج به اجرا در می آید.
وی، با اشاره به اینکه امروزه شهرداری ها از یک دستگاه خدمات رسان 
و  رسانی  اطالع  به  موظف  و  شده  تبدیل  اجتماعی  نهادی  به  صرف 
فرهنگسازی در خصوص موضوعات شهری به مخاطبان خود هستند، 
اضافه کرد: همانگونه که سازمان مدیریت پسماند این دستگاه، هر شب 
اقدام به جمع آوری زباله های تولیدی کرده و مراحل و عملیات مختلف 
حمل، دفن و بازیافت را به طور مستمر به اجرا در می آورند، بخش های 
فرهنگی شهرداری کرج مجاب به آموزش، اطالع رسانی و فرهنگسازی در 

این خصوص هستند.
به گفته ترکاشوند، یکی از اقداماتی که می توان به منظور کاهش زباله در 
شهرها صورت داد، کاهش دفعات مراجعه به درب منازل برای جمع آوری 
زباله است که از طریق اجرای عملیات تفکیک زباله از مبداء امکانپذیر 

خواهد بود.
این مسئول با بیان اینکه باور عامه مردم این است که با کاهش دفعات 
مراجعه خودروهای جمع آوری زباله به منازل و محالت، شاهد افزایش 
آلودگی و ماندن پسماندها در محیط زندگی شهروندان خواهیم بود، تاکید 

کرد: این باور اشتباه است.
وی افزود: طبق مطالعات و تجربیات به دست آمده در دیگر شهرها و 
کشورها که در این زمینه پیشگام بوده اند، تفکیک زباله خشک و تر در 
مبداء و منازل به خودی خود باعث کاهش بسیار زیاد تولید زباله شده و 

بخصوص از حجم پسماندهای تر تا حد قابل توجهی کاسته می شود.
ترکاشوند با یادآوری اینکه در حال حاضر طرح جمع آوری یک روز در 
میان زباله در یکی از نقاط شهر به صورت آزمایشی آغاز شده است، اذعان 
داشت: بخشی از منطقه 8 شهرداری کرج با برنامه ریزی و اقدامات معاونت 
خدمات شهری و سازمان های متبوع، از طریق آموزش چهره به چهره و 
توزیع بروشور و نصب بنر نسبت به موضوع آگاهی و اشراف پیدا کرده و 

مجری آزمایشی آن هستند.
این مسئول بیان داشت: تالش خواهیم کرد با ادامه این روند و بررسی 
نقاط ضعف و قوت آن، اجرای طرح در تمامی نقاط شهر را مد نظر قرار 

دهیم.
به گفته شهردار کرج، کاهش تولید زباله، صرفه جویی گسترده در هزینه 
ها را به همراه خواهد داشت که از این طریق، اعتبارات مذکور برای اجرای 
دیگر پروژه های مهم خدماتی، تفریحی و عمرانی هزینه می شود که این 

امر توسعه شهر را به دنبال دارد.
وی، از خبرنگاران و اصحاب رسانه خواست با اطالع رسانی به شهروندان 
در خصوص مزایای این روش ها، به مدیریت بهینه پسماند در شهر کمک 

کنند.

خبر

زمان؛   پیام  خبرنگار  بادیکناری-  مهدی 
از  کنده  منصور  روستای  آبرسانی  مجتمع 
توابع بخش مرکزی بابل روز دوشنبه همزمان 
با آخرین روز از هفته دولت با حضورمدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران بهره 

برداری شد.
روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
مازندران در این مراسم گفت که این مجتمع 
کنده،  منصور  روستای  چهار  آب  آبرسانی 
تامین  را  آباد  محمود  و  ولیعصر  استردیکال، 

خواهد کرد.
اعتبار  با  مجتمع  این  افزود:  عبداللهی  مجید 
3۰ میلیارد ریال احداث شده و 613 خانوار را 

تحت پوشش دارد.
روستاها  این  آب  تامین  برای  داد:  ادامه  وی 

زمینی  مخزن  و  حفر  عمیق  چاه  حلقه  یک 
متر   1۰۰ هوایی  منبع  و  مکعبی  متر   5۰۰

مکعبی ساخته شده است.
کیلومتری،   24 توزیع  شبکه  ایجاد  عبداللهی 

خط انتقال پنج کیلومتری، یک واحد ایستگاه 
دستگاه  و  آهن  پکیج  نصب  و  تهیه  و  پمپاژ 
شده  انجام  اقدامات  دیگر  از  را  ژنراتور  دیزل 
برشمرد.  روستاها  این  به  آبرسانی  برای 
روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
گرامیداشت  هفته  با  همزمان  گفت:  مازندران 
در  آبرسانی  مجتمع   12 امسال،  دولت 
قرار  برداری  بهره  مورد  و  افتتاح  مازندران 
گرفت. وی اظهارداشت: شرکت آب و فاضالب 
محرومیت  دغدغه  همواره  مازندران  روستایی 
آب  تامین  بحث  در  روستاها  چهره  از  زدایی 
بارزترین  زیرا  را دارد  بهداشتی  شرب سالم و 
نمادهای رفع محرومیت تامن آب شرب سالم 

در روستاها می باشد.

مجتمع آبرسانی چهار روستای بابل بهره برداری شد

آگهی ابالغ
آقای محمد  به طرفیت خوانده  دادخواستی  یارائی رستمی  خواهان خانم حوریه 
حسن رحمتی فرزند ابوالحسن به خواسته طالق به در خواست زوجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان بهشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه خانواده 
شهرستان بهشهر واقع در استان مازندران – شهرستان بهشهر – خیابان فرودگاه 
گردیده  95۰99819461۰۰531ثبت  کالسه  به  و  ارجاع  بهشهر  دادگستری   –
علت  به   . است  و ساعت ۰8:3۰تعیین شده  آن 1395/7/14  رسیدگی  وقت  که 
تجویز  به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  متهم   / خوانده  بودن  المکان  مجهوال 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده / 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. 
م. الف 95040۶ناصر نصری خانه سری  مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی بهشهر 

)احضار متهم(
احتراماْ نظر به این که آقایان 1-فیروز محمدي فرزند:عبدالمحمد به اتهام مشارکت 
در14 فقره سرقت 2-رحیم محمدي فرزند عزیزخون به اتهام 15 فقره سرقت3-
کوروش محمدي فرزند علي ناز به اتهام معونت در 4 فقره سرقت 4- محمد کي 
فقره  اتهام 3  به  اتهام معاونت در سرقت5- دوست محمد کي شمس  به  شمس 
سرقت6- احمدمحمدي فرزند فیض اله به اتهام 2فقره سرقت و7-معنا محمدي به 
فرزنده مانده به اتهام دو فقره سرقت از طرف این بازپرسي تحت تعقیب هستند و 
ابالغ احضار به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبردگان ممکن نگردیده بدین 
وسیله در اجراي ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري مصوب 1392 مراتب به نام 
برده گان ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهي در شعبه بازپرسي دادسراي 
عمومي و انقالب شهرستان بن جهت پاسخگویي به اتهام خویش حاضر شود .در 
معمول  قانوني  اقدام  آگهي  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  از  پس  حضور  عدم  صورت 

خواهد شد. 
بازپرس دادسراي عمومي و انقالب شهرستان بن – علي غفاري 

مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان ایالم از پرداخت 6 
هزار و 9۰9 فقره تسهیالت به مبلغ 962 هزار و 43۰ میلیون 

ریال در زیربخش های مختلف از آغاز امسال خبر داد.
بخش  در  کرد:  اظهار  حیدرنژادیان«   »هوشنگ  مهندس 
اعتباری، این بانک در جمع آوری سپرده های مردمی و تزریق 
به بخش کشاورزی به عنوان بازوی توانمند دولت در حمایت 
اقدام  و  ورود  دام  و  کشاورزی  بخش  سیاست های  از  مالی 
کرده و پرداخت 6 هزار و 9۰9 فقره تسهیالت به مبلغ 962 
هزار و 43۰ میلیون ریال در زیربخش های مختلف گوشه ای 
از اقدامات این بانک در راستای حمایت از تولید است. وی 
با اشاره به اینکه این بانک در حمایت از زوج هایی که تازه 
تشکیل خانواده داده و به عنوان یک وظیفه شرعی، اجتماعی 
و نیز اجرای سیاست های بانک مرکزی از ابتدای تیر ماه تا 
پایان مرداد ماه سال جاری تعداد 2۰6 فقره تسهیالت ازدواجی 
است،  کرده  پرداخت  ریال  میلیون  مبلغ 16.98۰  به  جمعا 
افزود: در بحث تحقق شعار سال به فرموده مقام معظم رهبری 
و حمایت از طرح های راکد و اجرای اقتصاد مقاومتی 2 فقره 

تسهیالت به مبلغ 3.45۰ میلیون ریال پرداخت شده است.
حیدرنژادیان اضافه کرد: در بخش اعتبارات تکلیفی تعداد 
و  ریال  میلیون   115.۰92 مبلغ  به  تسهیالت  فقره   614
در بخش تسهیالت غیرتکلیفی تعداد 5 هزار و 663 فقره 
تسهیالت  ریال  میلیون  هزار   727 مبلغ  به  تسهیالت 
فقره   277 و  هزار   6 تعداد  مجموع  در  که  شده  پرداخت 
بانک به مجموع 842 هزار و 92  این  از طریق  تسهیالت 

میلیون ریال پرداخت شده است.
مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان ایالم با بیان اینکه 
در بخش تسهیالت ازدواجی در 5 ماهه نخست سال جاری 
تعداد 2۰6 فقره تسهیالت به مبلغ 16 هزار و 98۰ میلیون 
وصول  بخش  در  کرد:  عنوان  است،  شده  پرداخت  ریال 

مطالبات این بانک در 5 ماهه نخست سال جاری با توجه به 
حمایت از کشاورزان و دامداران نسبت به تمدید و تقسیط 
مجدد و تجمیع 1۰11 فقره از تسهیالت بدهکاران بخش 
زراعی و دامی به مبلغ 142 هزار و 867 میلیون ریال اقدام 
درصد   6 جرایم  از  ریال  میلیون   678۰ مبلغ  نیز  و  کرده 
دیرکرد تعداد 2 هزار و 176 نفر بدهکار را مورد بخشودگی 
قرار داده است. وی ادامه داد: در بخش بانکداری الکترونیک 
نیز باید گفت که این بخش از بانک در 5 ماهه نخست سال 
جاری نسبت به نصب 4 دستگاه صدور آنی کارت در شعب 
تابعه، نصب یک دستگاه خودپرداز و صدور 23 هزار و 15 
فقره انواع کارت های الکترونیکی اقدام کرده که تا این تاریخ 
آنی  الکترونیک 26 دستگاه صدور  بانکداری  عملکرد گروه 
کارت، 49 دستگاه خودپرداز و صدور 4۰9 هزار و 65۰ فقره 
انواع کارت الکترونیکی بانکی است. حیدرنژادیان با اشاره به 
اینکه مدیریت استان تا پایان مردادماه سال 95 دارای 49 
دستگاه خودپرداز و 2 هزار و 746 دستگاه کارتخوان است، 
گفت: این مدیریت تا پایان مرداد ماه نسبت به عضویت 575 
نفر از دانش آموزان واجد شرایط در 4 شعبه از شعب استان 

در باشگاه )بانک کودک و نوجوان( اقدام کرده است.
مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان ایالم در حوزه بیمه 
و حمایت از کشاورزان و دامداران خسارت دیده تاکید کرد: 
این مدیریت طی 5 ماه نخست امسال نسبت به انعقاد 5 
و  بیمه نامه در زیربخش های دام سبک  فقره  هزار و 685 
و  زراعی  محصوالت  طیور،  آبزیان،  عسل،  زنبور  سنگین، 
باغی و مراتع به مبلغ 19۰55 میلیون ریال اقدام و نیز در 
راستای وظیفه خطیر حمایتی خود از بیمه گذاران نسبت 
به پرداخت 45 هزار و 398 میلیون ریال به تعداد 23 هزار 
اقدام  دام  و  زراعت  از خسارت دیدگان بخش  نفر  و 674 

کرده است.

پرداخت 6 هزار و 909 فقره تسهیالت  در بانک کشاورزی ایالم 

بارکد 39301971 
آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و  ثبت 364193  شماره  به  پارس  ابتکار  نماد  مهندسی  فنی  تعاونی   
 1۰1۰4۰99765

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره  مورخ 94/7/18 و مجوز شماره 952/15/12747 اداره 
کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای سیروس محمدی پناه کد ملی ۰۰4879734۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
و مدیر عامل آقای احمد بیمال )شکیب مهر( کد ملی 4432163143 به سمت رئیس 
و آقای حمیدرضا اعوانی کد ملی ۰4915۰4934 به سمت منشی هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهداور و اوراق بهادار شرکت با امضا ثابت آقای سیروس 
محمدی پناه مدیر عامل به اتفاق امضا آقای حمیدرضا اعوانی عضو هیات مدیره و همچنین 
مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد بود.و نیز اوراق عادی شرکت تعاونی با امضا مدیر 

عامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر نماینده شخص حقوقی تعیین دارندگان حق امضا 
انتخاب و تعین سمت هیئت مدیره انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
373۸59/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر تجاری

آگهی مفقودی
اتومبیل سواری سمند LXمدل 1394به رنگ سفید روغنی به شماره  برگ سبز 
شاسی  شماره  124K۰645413و  موتور  شماره  24-366ب17به  انتظامی  نیروی 

NAAC91CWOFF۰2471مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.
شهرستان آبادان

مفقودی
با   81 مدل  لوکس  سوپر  زانتیا  سیتروتن  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شاسی   شماره  ۰2۰۰2839و  موتور  شماره   66 785ط33ایران  شهربانی  شماره 

بابلs15122811۰423۰  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
سمند کمپانی سواری پژوپارس مدل 84با شماره شهربانی 389ص77ایران 66و شماره 
موتور 12484۰49931و شماره شاسی 193۰9665مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

 بابل ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز پژو4۰5 مدل 87 با ش شهربانی 639و17 ایران 72 با شماره موتور 

12487۰72۰77مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

دادنامه 
پرونده کالسه 94۰998111۰6۰112۰ شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

بابل تصمیم نهایی شماره 
خواهان: بانک ملت مدیریت شعب استان با مدیریت آقای مرادی با وکالت خانم 
سیده فاطمه پاکنهاد فرزند سید جالل الدین به نشانی مازندران – بابل- بابل جاده 

قائمشهر خ اسالم روبروی مدرسه ابتدایی اسالم آباد
خواندگان: 1- آقای رفیع حاج نتاج آمیچی فرزند محمد به نشانی سمنان بلوار 17 
شهریور قنادی فردوس 2- خانم سیده فاطمه مهدی پور میر فرزند سید حسن به 
نشانی مازندران – بابل شهرک تندیس مهدی آباد کوچه حسینی بن بست رنگین 
بابل   – مازندران  فرزند سید حسن  میر  پور  آقای سید حسین مهدی  کمان 3- 
کیلومتر 8 جاده شهید صالحی پایین میرکال 4- آقای حسین فضلی فرزند رجب به 

نشانی مازندران – بابل کیلومتر 2 جاده آمل میزان فرمان مازندران 
خواسته: مطالبه وجه بابت....

ملت  بانک  از  بوکالت  پاکنهاد  فاطمه  سید  دعوی  خصوص  در   – دادگاه  رای 
حسین   -3 پور  مهدی  فاطمه  سیده   -2 پور  مهدی  حسین  سید   -1 بطرفیت 
فضلی 4- رفیع حاجی نتاج بخواسته 169348۰88 ریال اقساط معوق وام شماره 
8186443367/76 – 86/8/12 دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و مستندات 
ابرازی و بقاء اصول مستندات در ید خواهان که اشتغال و استدامه ذمه خواندگان را 
مستصحب می نماید و خواندگان نیز نسبت به دعوی خواهان و مدارک ابرازی دفاع و 
تعرضی ننمودند لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و وارد تلقی مستندا به مواد 198 
و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و 1۰ و 23۰ قانون مدنی خواندگان را متضامنا به 
پرداخت 169348۰88 ریال بعنوان اصل خواسته و 6۰8۰۰۰۰ ریال هزینه دادرسی 
و نیز 5264354 ریال حق الوکاله از باب رعایت قواعد تسبیب و ال ضرر در حق 
خوهان محکوم می نماید. اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ 
94/۰1/15 بماخذ 18 درصد در سال به نسبت اصل مانده بدهی بمبلغ 64823383 
ریال لغایت وصول محوم به محاسبه و در حق محکوم له ایصال نماید رای صادره 
غیابی بوده و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان مازنردان می باشد.
رئیس شعبه ششم دادگاه حقوقی بابل- صادق غالم نتاج

پمپاژ کمکی شماره یک  ایستگاه  افتتاح  آیین  در  بهادری-اصفهان: 
اردستان که با حضور معاون عمرانی استاندار، نماینده مردم اردستان 
در مجلس شورای اسالمی، فرماندار، بخشدار اردستان و سایر مقامات 

استانی صورت گرفت.
مهندس بیشه معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفا استان اصفهان 
گفت: خط آبرسانی شهرستان اردستان به طول 1۰2 کیلومتر است 
که اجرای این خط حدود 2۰ سال پیش در دستور کار قرار گرفت. 
این درحالیست که اختالف ارتفاع بین مبدأ خط آبرسانی تا مقصد 
که شهرستان اردستان است حدود 83۰ متر می باشد و این اختالف 
ارتفاع نیاز پمپاژ آب دارد. بر این اساس در طول مسیر انتقال آب از 
طرح آبرسانی اصفهان بزرگ تا شهرستان اردستان 4 ایستگاه پمپاژ 
احداث شده است. همچنین با اجرای این پروژه حدود 2۰ الی 25 لیتر 

بر ثانیه ظرفیت آبرسانی به اردستان افزوده می شود.
را  اردستان  یک  کمکی شماره  پمپاژ  ایستگاه  تجهیز  و  احداث  وی 
ضروری دانست و اعالم کرد: ایستگاه پمپاژ کمکی شماره یک اردستان 
به مساحت 15۰۰ مترمربع است که 3 دستگاه الکتروپمپ با قدرت 
15۰ کیلو وات با تابلوهای برق در آن نصب شده است. این درحالیست 
که اجرای این پروژه در سال 9۰ عملیاتی شد و هم اکنون به بهره 
و  احداث  بابت  ریال  میلیارد  بر 1۰  بالغ  ای  و هزینه  برداری رسید 
تجهیز این ایستگاه پمپاژ از محل اعتبارات عمرانی و جاری منطقه 

انجام گرفت.
معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به هدف 
راه اندازی این پروژه تصریح کرد: افزایش ظرفیت آبرسانی آب طرح 
اصفهان بزرگ به شهرستان اردستان به منظور افزایش خدمات رسانی 
به مشترکین از مهمترین اهداف اجرای این پروژه بوده است هرچند 
که فرسودگی خط انتقال آب اردستان یکی از چالش های موجود می 

باشد که منجر به وقوع حوادث متعدد شده است.

بهره برداری از پروژه ایستگاه پمپاژ کمکی

 آب اردستان

شهردار کرج:
نگذاریم زمین زیر پای مان را زباله فرا گیرد
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برگزاری نشست هم اندیشی وزیر نفت 
با مدیران مناطق نفت خیز جنوب

نشست هم اندیشی مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت 
با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب روز  دوشنبه )8 شهریور(  برگزار 

شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی، در این نشست 
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، به 
ارائه گزارش عملکرد تولید نفت طی چند ماه اخیر 
پرداخت.  در این گزارش تولید نفت خام، تزریق 
گاز به مخازن نفتی و فعالیت های انجام شده برای 
افزایش تولید نفت بعد از تحریم ها و پروژه های 

مرتبط با افزایش تولید تشریح شد.
همچنین درباره مهمترین مشکالت شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب در پنج بخش تولید و 
عملیات، مالی، پروژه های مرتبط با تولید و حوزه 

منابع انسانی بحث و بررسی شد.

توزیع 5۰۰ میلیون لیتر فراورده های 
نفتی در استان مرکزی

 531 توزیع  از  مرکزی  استان  منطقه  سرپرست 
میلیون 647 هزار لیتر از انواع فراورده های نفتی 
در سطح استان مرکزی در طول 5 ماهه اول سال 
95 خبر داد به گزارش روابط عمومی شرکت ملی 
مرکزی  استان  منطقه  نفتی  های  فراورده  پخش 
مهندس کورش محمودیه میزان ارسال انواع فراورده 
های نفتی از انبار نفت سردار شهید رحیم انجفی 
منطقه استان مرکزی ، در طول 5ماهه اول سال 95 
را 531 میلیون و 647هزار لیتر ذکر کرد و گفت در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 3/7درصد 
کاهش نشان می دهد . وی میزان توزیع نفت سفید 
را 2میلیون و 334هزار لیتر، میزان توزیع بنزین موتور 
را 2۰4میلیون و 998هزار لیتر، میزان توزیع نفتگاز 
را 299میلیون و 445هزار لیتر و نفتگاز نیرو گاهی 
را 22میلیون و 113هزار لیتر ذکر کرد و کفت در 
بخش نفتگاز نیرو گاهی در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل 38درصد کاهش وجود دارد که به خاطر 
استفاده از سوخت های جایگزین میباشد  ایشان 
میزان توزیع نفتکوره را 2میلیون و 757هزار لیتر ذکر 
کرد و گفت این فراورده نیز نسبت به مدت مشابه 
سال 94حدود 48درصد کاهش داشته ایم که به 
خاطر استفاده صنایع و معادن از سوخت جایگزین 

نفتکوره بوده است. 
در پایان ایشان میزان توزیع نفتکوره نیرو گاهی را 
صفر دانستند که نسبت به سال قبل 1۰۰درصد 
این کاهش به خاطر  کاهش نشان می دهد که 
استفاده نیرو گاه ها از گاز طبیعی می باشد. ایشان 
در پایان ابراز امیدواری کردند استفاده از سوختهای 
پاک به جای نفتکوره بتواند در بهبود االیندگی های 

زیست محیطی در کالن شهر اراک موثر باشد. 

فرماندار رباط کریم عنوان کرد: 

امید و ثبات اقتصادی از دستاوردهای مهم دولت
که  خبری  نشست  در  کریم  رباط  فرماندار  کریم:   رباط  خبرنگار 
با گرامیداشت هفته  با خبرنگاران داشت  به مناسبت هفته دولت 
رجایی  بخصوص شهیدان  و  دولت  و خاطره شهدای  یاد  و  دولت 
است  راه گشای مسوالن  این شهیدان  و منش  راه  باهنر گفت:  و 
وادامه داد:  دولت در اعالم دستاوردهای خود به آمار و ارقام توجه 
امروز  اقتصادی که  ایجاد نشاط در جامعه و ثبات  ندارد و همین 

مردم لمس می کنند از دستاوردهای دولت است.
کریم  رباط  شهرستان  در  دولت  هفته  طرح های  به  اشاره  با  وی 
هفته  در  اعتبار  تومان  میلیارد   1۰۰ با  عمرانی  طرح   4۰ گفت: 
نیمه  برداری رسید، تالش دولت تکمیل طرح های  بهره  به  دولت 
اعتبار  تامین  بدون  را  طرحی  هر  زنی  کلنگ  دولت  و  است  کاره 

اجرای آن ممنوع کرده است.
برای  شهرسازی  و  راه  وزیر  و  پرورش  و  آموزش  وزیر  افزود:  وی 
 8 دوشنبه  روز  مدرسه  باب   9 و  مهر  83۰۰ طرح مسکن  افتتاح 
شهریور به پرند سفر کردند. بیات ادامه داد: اولین جلسه شورای 
تامین استان پس از هفته دولت با حضور معاون سیاسی استاندار 
وی  می شود.  برگزار  شهر  از  میدانی  بازدید  یک  از  پس  پرند  در 
به  گفت:  و  داد  خبر  پرند  در  دیگر  پاسگاه  یک  ساخت  ازمصوبه 

زودی عملیات ساخت آن آغاز می شود.
فرماندار رباط کریم اظهارداشت: شرکت عمران اعالم کرده که 3 
دستگاه ماشین آتش نشانی به منظور اطفای حواد ث بلند مرتبه 
زودتر  هر چه  امیدوارم  که  آلمان خریداری شده  از کشور  سازی 

وارد شوند.
داشتیم  پرند  نشانی  آتش  از  که  بازدیدی  در  کرد:  تصریح  وی 
تا  خواست  شهرداری  سرپرست  از  بود.  اسفناک  بسیار  وضعیت 
نیازهای  کم  دست  و  دهد  پایان  وضعیت  این  به  سریعتر  هرچه  

رفاهی پرسنل را رفع کند.
اضافه  پرند  نقل  و  حمل  به  اتوبوس  دستگاه   5۰ بیات  گفته  به 

می شود.
پرند،  در  شهری  مدیریت  تغییر  به  اشاره  با  کریم  رباط  فرماندار 
که  داشت  وجود  پرند  شهردار  ابقای  برای  فشارها  برخی  گفت: 
نرسید.  در موضوع مدیریت چندگانه  شهر  به سرانجام  بحمدا... 
پرند  ورود کردم و امروز هماهنگی خوبی بین شهرداری، عمران 

و شورای شهر است.
آینده  انتخابات  در  گفت:  شوراها  آینده  انتخابات  به  اشاره  با  وی 
شورای شهر از ورود افراد ناسالم جلوگیری خواهیم کرد. این افراد 
تصریح  بیات  شمارند.  اتگشت  فعلی  شهر  شورای  اعضای  بین  در 
کرد: نگاه سیاسی به صالحیت افراد در انتخابات آتی خیانت است.

ما آخرتمان رابه  دنیای کسی نمی فروشیم. برای ما کار مهم است 
و موضوع اصالح طلبی و اصولگرایی برایمان معنا ندارد.  بیات در 
پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص مدارس خودگردان پرند و 
یکی  گردان  خود  مدارس  ایجاد  گفت:  آنها  علمی  پایین  کیفیت 
مانند کیفیت  نکاتی  اما  است.  پرورش  و  آموزش  از سیاست های 
پایین آموزش در این مدارس و جذب بدون ضابطه معلم در این 
مدارس را حتما به استان اعالم می کنیم و پیگر موضوع خواهیم 

بود و نمی گذاریم حقی از مردم ضایع شود.

خبر خبر

از  امیررضاصادقی- خبرنگار زمان: طی حکمی 
سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
رئیس  سمت  به  موسوی  محمد  سید  تهران، 
ویژه  شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 

ری منصوب شد.
کل  اداره  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
در  تهران،  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
جدید  رئیس  معارفه  منظور  به  که  مراسمی 
برگزار شد،شرایط کنونی اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی شهرستان ری را مثبت ارزیابی کرد.
و  هنرمندان  فراوانی  اظهارداشت:  خیلدار  علی 
می  ری  درخطه  فرهنگی  شاخص  های  چهره 
تواند زمینه مناسبی برای ارتقای شاخص های 
فرهنگی منطقه باشد. لذا بایستی از این ظرفیت 

به نحو مطلوب بهره گرفت.
سید محمد موسوی، رئیس جدید اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شهرستان ویژه ری نیز در این 
جلسه، با تاکید برضرورت استفاده هر چه بهتر 
اندیشه در  ازتوانمندی اصحاب فرهنگ، هنر و 
پیشینه  فرهنگی،  فعالیت های  توسعه  راستای 

مذهبی  دینی-  فرهنگ  حوزه  در  ری  طوالنی 
شهرستان  ازمجاورت  گفت:  و  یادآورشده  را 
ویژه ری با پایتخت، می توان به عنوان فرصتی 
مغتم در راستای دست یابی به اهداف اقتصادی 

فرهنگی استفاده کرد.
وی با بیان این مطلب که درحال حاضر بالغ بر 
با امور فرهنگی  18 سازمان ودستگاه مختلف، 
مرتبط شده اند، افزود:ایجاد هماهنگی الزم بین 
این دستگاه ها در مسیر سیاست های کلی نظام 
در بخش فرهنگ و هنر از جمله وظائف خطیر 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ری می 
باشد که به طور قطع با جدیت پیگیر آن خواهد 

بود.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
ری، تقویت جایگاه شورای فرهنگ عمومی به 
انقالب  ارکان مهم شورای عالی  از  عنوان یکی 
فرهنگی در همگرایی دستگاه های شهرستان را 
مهم دانسته و این همسویی را سازنده ذکر کرد.
موسوی همچنین با تاکید بر نقش مهم و تعیین 
کننده اصحاب فرهنگ و هنر در پیشبرد اهداف 

عالی فرهنگی، هدایت این سکان توسط اهالی 
این عرصه را از جمله رموز موفقیت در تحقق 
ناهنجاری  رفع  حوزه  در  شده  تعیین  اهداف 
های فرهنگی برشمرد و ادامه داد: فعال شدن 
اداره  انجمن ها، کانون ها و مؤسسات،تحت نظر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان، موجب رونق 
و توسعه فرهنگ و هنر و در نهایت ایجاد روحیه 

نشاط و شادابی خواهد بود.
سید محمد موسوی دانش آموخته کارشناسی 

ارشد مدیریت آموزشی بوده و با 2۰ سال سابقه 
و هنری در بخش ها و حوزه های  فرهنگی  کار 
مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، فعالیت 
در ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
کشور، سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، 
ستاد اقامه نماز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
خبرگزاری شبستان و کمیته حمایت و نظارت 
بر موسسات فرهنگی و دینی را در کارنامه خود 

به ثبت رسانده است.

با حکم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران؛

 رئیس اداره ارشاد ری معرفی شد

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری پرند در نظر دارد اجرای پروژه لكه گیری ، ترمیم وروکش آسفالت معابر 

شهر پرند را از طریق مناقصه عمومی به پیمانكاران دارای حداقل رتبه 5 رشته راه و باند 
از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و با شرایط ذیل واگذار نماید.

1-موضوع مناقصه : لكه گیری ، ترمیم وروکش آسفالت معابر شهر پرند از محل اعتبارات داخلی
2-محل اجرای پروژه : شهر پرند

3-مدت زمان اجرای پروژه: سه ماه
4-مبلغ اجرای پروژه : 5/000/000/000 ریال ) پنج میلیارد ریال(

5-مهلت و محل توزیع اسناد: محل دریافت اسناد واحد امور پیمان های شهرداری پرند می باشد. مهلت توزیع 
و عودت اسناد به مدت ده روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم می باشد.)روز انتشار آگهی محاسبه میشود(

6-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 250/000/000 ریال )دویست وپنجاه میلیون ریال(
7-محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ 1395/6/29 می باشد.

٨-شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
9-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

10-هزینه دریافت اسناد مناقصه 500/000 ریال می باشد.
الزم به ذکر است در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه به انعقاد قرار داد سپرده 
به نفع شهرداری ضبط خواهد شد، اطاعات تكمیلی در اسناد مناقصه ذکر گردیده و متقاضیان می  ایشان 
توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس : کیلومتر 30 اتوبان تهران -  ساوه ، شهر جدید پرند ، میدان 

بصیرت ساختمان شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن 5693302٨-021 تماس حاصل فرمایند.
فضل ا...چراغی - سرپرست شهرداری پرند

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاوني مصرف کارکنان دانشکده هاي کشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه تهران

 بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور  
فوق العاده نوبت دوم این شرکت تعاونی راس ساعت 10 صبح روز یكشنبه مورخ 1395/06/2٨ 
در محل سالن اجتماعات شهداي پردیس در دانشكده کشاورزي تشكیل می گردد حضور بهم 

رسانند.
-در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال 
رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. تعداد آرای وکالتی هر عضو 
حداکثر سه رای خواهد بود. این مجمع با حضور عده ی حاضر اعضای شرکت تعاونی رسمیت 
خواهد یافت و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضا اعم از 

حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه: 1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان

2-رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال 94
3-طرح و تصویب بودجه سال 95 و نحوه تقسیم سود ویژه سال 94

4-انتخاب روزنامه  5-انتخاب هیات مدیره و بازرسان
هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف دانشکده هاي کشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه تهران

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 13956۰331۰11۰۰1392 مورخه 1395/۰5/۰5 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
سید روح اله خاموشي بشناسنامه شماره 251 صادره از کنگاور فرزند سید یداله 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت 168/86 مترمربع 
از پالک شماره 3349 فرعي از 149 اصلي واقع در البرز با خریداري از آقاي علي 
اصغر معارفوند و مالکیت مالک اولیه آقاي حاج ولي اله جمالي پور تایید مینماید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.458۰6  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/۰5/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/۰6/1۰

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

آگهی مفقودی
شماره  به   323 مزدا  سواری  خودروی  مالک  بهزادی  رسول  اینجانب 
شاسی  شماره  و   8۰۰۰1۰ موتور  شماره  به  72-298ب36  ایران  انتظامی 
NAG۰8MBSD45۰5۰1 مدل 1385 به رنگ سفید اعالم می دارم به علت 
لذا  ام،  نموده  را  مذکور  سند  المثنی  تقاضای صدور  مالکیت خودرو  سند  فقدان 
چنانکه شخصی )حقیقی یا حقوقی( ادعائی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت 
ده روز از تاریخ نشر آگهی با در دست داشتن مدارک کافی به سازمان فروش گروه 
بهمن واقع در کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج مراجعه نماید.برگ خودرو فوق 

بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
بدینوسیله به متهم آقای حمید خزایی فرزند سلیمان که فعال متواری و مجهول 
المکان می باشد ابالغ می گردد که پرونده اتهامی وی موضوع شکایت خانم الهه 
صادقی علیه ایشان دایر بر کالهبرداری جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به 
کالسه 95۰4۰6 ثبت و به تاریخ 95/7/18 ساعت 9 صبح دارای وقت رسیدگی 
است لذا مراتب به استناد ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار درج تا نامبرده با حضور در دادگاه نسبت به دفاع انتسابی 
خویش اقدام نماید در غیر اینصورت دادگاه بصورت غیابی رسیدگی و حکم مقتضی 

صادر خواهد کرد 
مدیر دفتر شعبه 10۶ دادگاه کیفری دو بابل  

آگهی تحدید حدود اختصاصی        
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک فرعی1924 از 91 
اصلی واقع در قریه جزینان  شهرستان طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان بنا به علل 
منعکس در پرونده باید به عمل آید. اینک بر حسب تقاضای کتبی وکیل مالک 
ذیل وارده 95/5/74661 مورخ1395/5/24 و با رعایت مواد 14و 15 قانون ثبت 
عملیات تعیین حدود آن در ساعت و روزچهار شنبه مورخه 1395/7/7 در محل به 
عمل خواهد آمد.لذا با انتشار این آگهی از متقاضی و مالکین امالک مجاور دعوت 
می شود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یافته و هر ادعایی نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات 
تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده 2۰ ق ث و در اجرای مواد 74 
تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف  از  نامه اصالحی قانون ثبت  و 86 آیین 
مدت سی روز اعتراض خودرا کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک طا لقان ارائه نموده 
ورسید دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض 
به مراجع ذیصالح قضایی مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و 
به این اداره تسلیم نمایند و در غیر این صورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینع 

به عمل خواهد آمد.//
تاریخ انتشار روز : چهار شنبه مورخه 1395/6/1۰

رسول مالمیرـ رئیس ثبت اسناد وامالک طالقان

آگهی فقدان
 سند مالکیت

-18۰ شماره  معرفینامه  طبق  توکلی  مجید  آقای 
و  آموزش  ایران شعبه  بانک ملی  از طرف   95/4/21
پرورش هشتگرد تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق 
ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  نموده  اعالم  شده 
یک  دستگاه آپارتمان مسکونی  به مساحت 118/46 
مترمربع به شماره  43۰5 فرعی از 4 اصلی  مفروز  
از  1365 فرعی جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ 
مورد ثبت 55285  صفحه41  دفتر امالک  459 بنام  
نامبرده ثبت و صادر گردیده و به علت سهل انگاری  

درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است.
ماده  به  اصالحی  یک  تبصره   استناد  به  مراتب  لذا 
آگهی  نوبت  یک  در  ثبت  قانون  نامه  آیین    12۰
مالکیت  سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه  تا  میشود 
نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا 
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برگ احضار متهم

بدینوسیله به آقاي علي خالدي مجهول المکان ابالغ میگردددر وقت مقرر )5 روز 
پس از رؤیت(در شعبه سوم شوراي حل اختالف لردگان حاضر شوید 

اگر وکیل انتخاب نموده اید و اشخاصي را هم به عنوان شهود قضیه دارید قبل از 
وقت مقرر،معرفي نمایید تا احضار شوند.

نتیجه عدم حضور جلب است و چنانچه درموعد مقرر حاضر نشوید دادگاه حکم 
غیابي صادر خواهد نمود.

در صورتي که عذر موجهي مطابق ماده )116(آئین دادرسي کیفري دادگاههاي 
عمومي و انقالب دارید به دادگاه اعالم نمایید.

شوراي حل اختالف لردگان 

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 6۰62  و رای شماره 1834 مورخه 
95/2/27به تقاضای آقای حسین کشوری فرزند علیشاه نسبت به ششدانگ یکباب 
از پالک - فرعی 42اصلی  به مساحت 3۰3/7۰متر مربع مجزی شده  ساختمان 
اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  2شهرستان  بخش  در  واقع  باقیمانده 
)رسمی( آقای رضا داودی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 
3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2955
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/5/26
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/1۰

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

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم فاطمه نوری فرزند عبداله بشماره شناسنامه 3866 و شماره ملی 
2899۰78585 به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی 
است سند مالکیت مقدار 336 سهم مشاع از 4992 سهم ششدانگ یک باب مغازه به 
شماره پالک 26/213/536- اصلی  واقع  در پیرانشهر- خیابان آزادی غربی؛ بخش 
22- ارومیه که متعلق به نامبرده می باشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است 
ثبت 1۰513  مالکیت مذکور ذیل شماره  معلوم شد سند  ثبتی  پرونده  بررسی  با 
صفحه 325 دفتر جلد 8۰ بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت کاداستری بشماره چاپی 
438676 ج 93صادر گردیده است. پرونده ثبتی بیش از این حکایتی ندارد .لذا به 
استناد ماده 12۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می 
گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض 
کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید  بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و 

تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: 95/6/1۰
ابراهیمی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پیرانشهر

مزایده
به موجب اجرائیه کالسه 95۰۰67 در اجرای کالسه در اجرای احکام مدنی دادگستری 
تهران صادره از شعبه 28۰ له منیژه لشکرانی علیه سعید کوهزادی مبنی بر فروش 
کارشناس  توسط  فوق  ثبتی  پالک  له  محکوم  درخواست  حسب  که  مهر  مسکن 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توقیف اجمالی گردیده است. ملک به مساحت 78 
متر واقع در کوزو بلوک بی 1۰8 ط6 واحد 26 سمت جنوبشرقی دارای 2 خواب و دارای 
انشعابات اب و برق وگاز با کیفیت ساخته نیمه مرغوب که توسط کارشناس رسمی 
دادگستری 5۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده توضیح اینکه مبلغ فوق بدون در نظر 
گرفتن سایر بدهیهای ملک میباشد مقرر گردید ملک موصوف در روز یکشنبه مورخ 
1395/7/4 از ساعت 1۰ الی 11 از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 
رباط کریم واقع در رباط کریم . بلوار امام خمینی دادگستری رباط کریم به فروش برسد 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و 
نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 
نماید در غیراینصورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می 
گردد. طالبین در صورت تمایل می توانند پنج از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا 

ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود.م/ الف 1۰85  
دادورز شعبه سوم اجرای احکام دادگستری شهرستان رباط کریم – موسوی

 نوبت اول

کلیه  جمعي  تالش  بهادری-اصفهان-با 
فوالد  شرکت  ستادي  و  تولیدي  واحدهاي 
ذوب  اولین  دولت،  هفته  آستانه  در  مبارکه 
ماشین ریخته گري شماره 5 فوالدمبارکه با 

کیفیت مناسب به تختال تبدیل شد.
پروژه  اجراي  زاده مدیر  عبدالرحیم  مهرداد 
اعالم  با  سازي   فوالد  و  سازي  آهن  هاي 
افزایش  برنامه  به  توجه  با  افزود:  خبر  این 
 55 مقدار  به  کشور  فوالد  تولید  ظرفیت 
فوالد  شرکت   ،14۰4 سال  تا  تن  میلیون 
تولید  بزرگترین  عنوان  به  اصفهان  مبارکه 
سهم  حفظ  راستاي  در  کشور  فوالد  کننده 
طرح  داخلي،  بازار  در  تولید  درصدي   5۰
فوالدسازي  ناحیه  سقف  زیر  تولید  افزایش 
تا 7/2 میلیون تن تختال در سال را تعریف 
تولید  افزایش  به  پاسخگوئي  براي  و  نمود 
ماشین  پروژه  الکتریکي،  قوس  هاي  کوره 
ظرفیت  با   5 شماره  گري  ریخته  جدید 
با عقد  2 میلیون تن تختال در سال  تولید 
تجهیزات  تدارک  و  پایه  طراحي  قرارداد 
 Xian شرکت  با   1392 سال  در  خارجي 
اجرائي  عملیات  و  منعقد  چین  کشور 
سال  اواخر  در  ماشین  این  ساختماني 

1392 را شروع نمود.
با  قوسي  عمودي  ماشین  این  افزود:  وي 

با  خط  دو  داراي  و  متر   9/5 اصلي  شعاع 
عرض 9۰۰ تا 2۰۰۰ میلي متر و با ضخامت 
2۰۰، 22۰ و25۰ میلیمتر و با 13 سگمنت  
طراحي شد، ضمن این که  غلطک هاي هر 
شد  گرفته  نظر  در   Split نوع  از  سگمنت 
 Bending معلق  اثر  کاهش  امر  این  که 
در  را  تختال  عیوب  کاهش  و  ها  غلطک  در 

بر خواهد داشت.
و  سازي  آهن  هاي  پروژه  اجراي  مدیر 
مشخصات  دیگر  به  ادامه  در  فوالدسازي 
تختالهاي  طول  گفت:  و  نمود  اشاره  پروژه 
با  متر   11 تا   4/5 از  ماشین  این  تولیدي 
سرعت  که  باشد  مي  تن   43 وزن  حداکثر 
دقیقه  در  متر   1/8 تا   ۰/7 از  گري  ریخته 
این  که  این  ضمن  است،  تغییر  قابل 
 Breakout( سیستم  داراي  ماشین 
 Preventation System )BPS
بصورت  اضطراري  شرایط  در  که  باشد  مي 
حداقل  به  را  ماشین  سرعت  اتوماتیک 
جلوگیري  تختال  شدن  پاره  از  تا  رسانده 
 Ladle( گردد، همچنین برج پاتیل گردان
با  که  بوده   Butterfly نوع  از   )Turret
حرکت عمودي آن در حین عملیات ریخته 
گري باعث کاهش خوردگي هاي معمول در 

سیستم Ladle Shroud مي گردد.

راه اندازي ماشین ریخته گري فوالد مبارکه اصفهان

پخش  ملي  شرکت  مدیر  توسلي  ابراهیم 
و  افتتاح  از  البرز  استان  نفتي  هاي  فرآورده 
بهره برداري دو باب جایگاه CNG طي چند 

ماه آینده در استان البرز خبر داد. 
توسلي گفت:. در حال حاضر به طور میانگین 
 CNG روزانه 65۰ هزار متر مکعب سوخت
در  که  شود  مي  مصرف  البرز  استان  در 
بویژه  تقاضا  افزایش  با  و  آینده  سال  چند 
طالقان،  شهرستان  هشتگرد،  شهرجدید  در 
بیشتري   CNG جایگاههاي  همت  بزرگراه 
با  حاضر  حال  در  البته  است  نیاز  مورد 
امکان  شده  ایجاده  ظرفیت  و  ها  زیرساخت 
تقاضاي  برابر  دو  از   بیش    CNG عرضه 

فعلي وجود دارد.
  مدیر شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
در  را  استان  مشکالت  از  یکي  البرز  استان 
نامناسب  پراکندگي   CNG سوخت  حوزه 
تقاضاي  میزان  با  جایگاهها  ناسازگار  و 
افزود  و  دانست  مختلف  نقاط  در  شهروندان 
گراني زمین در هسته مرکزي کالنشهر کرج 
خصوص  بخش  استقبال  عدم  اصلي  عامل 
براي سرمایه گذاري در این بخش مي باشد از 
اینرو مشارکت شهرداري ها در معرفي زمین 
مناسب و سرمایه گذاري در این حوزه بسیار 

حائز اهمیت است.

وي عنوان کرد در سالهاي اخیر تالش شده 
با جانمایي بهینه جایگاههاي جدیداالحداث و 
افزایش ظرفیت کمپرسورهاي قبلي مشکالت 
موجود تا حدودي رفع گردد و طي چند ماه 
جاده  در  یکي   CNG جایگاه  باب  دو  آتي 
مخصوص و دیگري در سرحدآباد کرج  افتتاح 

و بهره برداري خواهد شد،  
دولت  سیاست  گفت  مسئول  مقام  این 
استفاده بیشتر از سوخت گاز طبیعي فشرده 
سوختي  بودن،  ارزان  بر  عالوه  که  باشد  مي 
پاک بشمار مي آید لذا هر قدر بسوي مصرف 
گام  مایع  سوخت  بجاي  ان جي  بیشتر سي 
هوا  آلودگي  افزایش  از  بالطبع  شود  برداشته 
در شهرها جلوگیري خواهد شد وي در مورد  
مدت زمان انتظار سوختگیري در جایگاههاي 
برنامه ریزي  با  البرز اظهار کرد  سي ان جي 
و اقدامات انجام شده شامل احداث، توسعه و 
جانمایي بهینه جایگاهها ي جدید مدت زمان 
انتظار سوختگیري به طور میانگین  از 12۰ 
کاهش  دقیقه   15 به   1388 سال  در  دقیقه 

یافته است.
البرز  استان   CNG سوخت  حاضر  حال  در 
دستگاه   59 و  جایگاه  باب   49 طریق   از 
هزار   8۰ از  بیش  ظرفیت  با  کمپرسور 

مترمکعب درساعت عرضه مي شود.

ظرفیت عرضه CNG  استان البرز دو برابر تقاضا
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بارکد 39305774
 آگهی تغییرات شرکت

 تعاونی مسکن ارمغان بهزیستی به شماره ثبت 115825 و شناسه ملی 1۰1۰15944۰7 
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه /مدیر تصفیه  مورخ 95/1/18 و مجوز شماره 
952/15/32215 مورخ 95/3/24 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حشمت الملوک معززی به کد ملی ۰6۰۰117464 به سمت رئیس اجرایی هیئت 

تصفیه انتخاب شدند.
کلیه قراردادها اسناد و اوراق بهادار با امضا هر سه نفر هیئت تصفیه همراه با مهر مربوط 

معتبر باشد و نیز اوراق عادی تعاونی با امضا رئیس اجرایی و مهر تعاونی معتبرند.
 با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیر/مدیران /هیئت تصفیه تعیین دارندگان 
حق امضا انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
373۸۶۲/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر تجاری

بارکد 39۲۶7073
 تاسیس شرکت 

ثبت  شماره  به   95/4/226 تاریخ  در  آرارات  عرش  عمران  محدود  مسئولیت  با 
49514۰ به شناسه ملی 14۰۰6۰۰1727 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده 

که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع  شرکت:طراحی و نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمومی و خصوصی و 
دولتی و اجرایی شامل راهسازی و انواع سازه درزگیری راه و آسفالت جاده مطالعات 
راهسازی و ساختمان سازی نظارت ساختمان طراحی و بهسازی لرزه ای و عملیات 
اجرایی  عملیات  و  مطالعات  سازه  بازسازی  و  مرمت  سازه  سازی  مقاوم  اجرایی 
ژئوتکنیک مدیریت پیمان انجام کلیه عملیات نقشه برداری تاسیسات مکانیکی برقی 
و صنعتی شهرک سازی احداث پست های برق انجام کلیه کارهای خدماتی و خدمات 
شهری شامل احداث ساختمان شبکه های آبیاری و زهکشی و سیستم های انتقال 
آب و فاضالب انجام کلیه عملیات ساختمانی و آپارتمان سازی و سایر ساختمان 
های عمومی پل سازی و کلیه کارهای عمرانی مطالعات مهندسی و انجام آزمایشات 
بانک های  از  اعتبارات  و  وام  اخذ  از گمرکات  کاال  ترخیص  بتن  و  مکانیک خاک 
دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی خارجی بصورت ریالی و ارزی 
از کلیه شعب شرکت در داخل و خارج از کشور شرکت در کلیه مناقصه ها و پیمانها 
و کنسرسیوم ها و مزایده های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی سپرده 
گذاری در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هرگونه همکاری مجاز و مرتبط با 
موضوع شرکت با انها انعقاد انواع تفاهم نامه ها و قرارداد در راستای فعالیتهای شرکت 
با سازمانها و شرکتها اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اعم از دولتی و 

خصوصی انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم .
 مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

دوم  بست  بن  اسحاقی  شهید  خیابان  شمالی  شهران  شرکت:تهران   اصلی  مرکز 
پالک 7 طبقه 3 واحد 8 کد پستی 1478748499 

سرمایه شرکت:مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد .
اولین مدیران شرکت برای مدت نامحدود به شرح ذیل تعیین شدند :

آقای فرشید کاریزنوئی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی دارنده 5۰۰۰۰۰ 
ریال سهم الشرکه معصومه عابدینی به سمت  مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به 

شماره ملی ۰۰7۰۰61981 دارنده 5۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 
قبیل سفته  از  بهادار شرکت  و  تعهداور  اسناد  و  اوراق  کلیه  امضا:  دارندگان حق 
بروات چک عقود اسالمی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضا آقای فرشید 

کاریزنوئی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه

ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
373۸5۸/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر 

تجاری تهران  

بارکد 39۲95394 
تاسیس موسسه 

غیر تجاری حقوقی بین الملل آرون آرسس مهام در تاریخ 95/4/26 به شماره ثبت 
39121 به شناسه ملی 14۰۰6۰۰1594  ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده 

که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
از طریق وکالی دارای  امور مشاوره حقوقی و وکالت  موضوع موسسه:انجام کلیه 
اخذ  از  پس  موضوعات  انجام  قانونی  ضرورت  صورت  )در  معتبر  وکالت  پروانه 

مجوزهای الزم(.
 مدت موسسه:از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود

فرخ ساختمان  ابتدای خیابان  اردبیلی  اصلی موسسه:تهران خیابان مقدس  مرکز 
فرخ طبقه 7 واحد 72 کد پستی 1985913111 

سرمایه موسسه:مبلغ 1۰۰۰۰۰۰  ریال میباشد.
اولین مدیران موسسه:

ملی  شماره  به  مدیره  هیئت  عضو  و  عامل  مدیر  سمت  به  جو  بهنام  ابوذر 
38745۰4697 دارنده 5۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه

حمزه بهنام جو به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 3874549216 دارنده 
5۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور موسسه از قبیل چک سفته 
بروات قراردادها عقود اسالمی با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه 

با مهر موسسه معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه

)ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد(.
373۸5۶ / م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر تجاری

مفقودی
موتور  شماره  به  86-713ع12  شهربانی  شماره  به  یخچالدار  کامیون  سبز  برگ 
33491۰1۰63425 شماره شاسی NAB 374۰5116432841مفقود گردیده ، فاقد 

بهشهر اعتبار است 

آگهی ابالغ 
آقای وحید شاهانی کالکی 

بازپرسی دادسرای عمومی  در پرونده کالسه 94۰99819478۰۰268شعبه دوم 
و انقالب شهرستان بهشهر موضوع شکایت شرکت تامین مسکن فرهنگیان علیه 
وحید شاهانی کالکی دائر بر کالهبرداری لذا با توجه به دالیل موجود در پرونده در 
مهلت یکماه از تاریخ انتشار این آگهی می توانید با حضور در این شعبه از باز پرسی 

از خود دفاع نمایید در صورت عدم حضور برابر قانون اتخاذ تصمیم می گردد. 
م.الف 950405عبدالحمید ابراهیمی باز پرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان بهشهر 

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

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

سند رسمی 
/دوم  اول  1395،۰6،۰3هیات  13956۰316۰۰1۰۰47۰9مورخ  شماره  رای  برابر 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی حاتم شفیعی فرزند عباسبشماره شناسنامه 127 صادره ازکرمانشاهدر یک 
باب ساختمان به مساحت35۰،62متر مربع پالک 141،34مفروزومجزی شده واقع 
از مالک رسمی فرخ عباسی مراد حاصلی  بلوارطاقبستان کوچه 124 خریداری  در 
محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395،۰6،1۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،۰6،27

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له 

فایق مرادی فرزند به نشانی: جوانرود – روبروی بانک ملت 
مشخصات محکوم علیه: فریبرز بیابانی مجهول المکان

محکوم به: بموجب دادنامه شماره 72 مورخ 95/2/25 شورای حل اختالف جوانرود 
شعبه دوم که وفق دادنامه شماره  - شعبه - دادگاه حقوقی شهرستان - قطعیت 
و  میلیون  مبلغ سه  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  و  است  کرده  حاصل 
هشتصد و پنجاه هزار بعالوه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه  در مبلغ  صد و 
هشتاد و پنج هزار تومان به دولت محکوم می باشد عنوان نیم عشر دولتی در حق 

صندوق دولت محکوم می باشد.
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی فقدان سند مالکیت
اقای سید مهدی ایوب نژاد طبق وکالتنامه شماره 12399۰ مورخه 95/6/3 دفتر 
مالکیت  سند  که  است  نموده  اعالم  عباسی  ویدا  خانم  طرف  از  تهران   55 خانه 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 851 متر مربع به شماره 1652 فرعی از 
ثبت  مورد  ثبتی شهرستان ساوجبالغ  تفکیکی جزء حوزه  قطعه 17  اصلی   367
1۰1322 صفحه 589 دفتر جلد امالک 43۰ به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( ثبت و صادر گردیده است  که مورد ثبت اولیه مسدود و به صفحه 94 
مورخه  قطعی شماره 37274  الواسطه طبق سند  مع  و  منتقل شده  دفتر 87۰ 
92/12/11 دفتر خانه  5 هشتگرد به ویدا عباسی منتقل شده است   بعلت  سهل 

انگاری  مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است ، 
لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصالحی به ماده 12۰  آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات 
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آگهی دادخواست تجدید نظر
طرفین:تجدیدنظرخواه:اسم:اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان به مدیریت 
-کوچه  -خیابان  بخش/شهرستان/دهستان  اقامت  -محل  رحمانی، شغل  منوچهر 
1تجدید  شماره  ساختمان  مدرس  شهید  خیابان  امانیه  پالک:اهواز  -شماره 
3-علیرضا4-محمدرضا5-عزیز6-رضا  2-احسان  زرگر  خوانده:1-محمد  نظر 
اقامت:دزفول  گل.محل  دماغ  همگی  شهرت  7-هما8-فرخنده9-کریم1۰-فاطمه 
یانماینده  وولیعصرپالک85-وکیل  افق  های  خیابان  گلریزحدفاصل  خیابان 
صادره  دادنامه  به  نسبت  وتجدیدنظرخواهی  قانونی-تجدیدنظرخواسته:اعتراض 
نقض  کالسه94۰31۰وتقاضای  پرونده  موضوع  دزفول  حقوقی  ازشعبه5دادگاه 
عنه3- معترض  دادنامه  مدیریت2-تصویرمصدق  دلیل  1-تصویرمصدق  آن 
تصویرماده1۰قانون ساماندهی وحمایت ازتولیدوعرضه مسکن مبنی برمعافیت این 

اداره ازپرداخت هزینه دادرسی.
شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظراستان خوزستان.اینجانب نسبت به دادنامه صادره 
شماره 95۰99761445۰۰179که درتاریخ95/3/1۰ازدادگاه عمومی شعبه5دادگاه 
ودرخواست  معترض  شده  ودرتاریخ94/12/3ابالغ  صادرگردیده  دزفول  حقوقی 
وکه  اعتراضیه  والیحه  بدوی  دادنامه  رونوشت  نمایم  می  تجدیدنظری  رسیدگی 
دزفولی  انارامیرزاده  است.11-گل  تقدیم  دادخواست  باشدپیوست  می  جمعابرگ 

و12-منصورقهاری همگی مجهول االمکان.  
منوچهر رحمانی

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 5/362/95 شعبه پنجم شورای حل اختالف جوانرود آقا/

بیان  و  نموده است.  را  وراثت  گواهی حصر  قادری درخواست صدور  خانم حسین 
اقامتگاه دائمی خود فوت  تاریخ 1364/6/1 در  داشته شادروان محمد قادری در 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
1. حسین قادری زایچه: 13۰7/238 پسر متوفی

2.حسن قادری زایچه 13۰8/13 پسرمتوفی
3. وسینعلی قادری زایچه: 131۰/3۰9 پسر متوفی

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

شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانروددرجه اعتبار ساقط خواهد شد.

ابالغ
بحکایت پرونده کالسه 95۰312 شعبه بازپرسی دادسرای جوانرود، حسب شکایت 
به  سهراب(  فرزند  تنهایی  )سعدی  متهم  علیه  کریمی(  گرجی  سلیمانی-  )رضا 
فحاشی(  از طریق  توهین  و  بدنی  عمدی  و جرح  ایراد ضرب  در  )مباشرت  اتهام 
با توجه به گزارش  این آگهی  تاریخ نشر  از  تحت تعقیب می  باشد ظرف یک ماه 
مرجع انتظامی مبنی بر مجهول المکان بودن متهم فوق به تجویز ماده115قانون 
در  نوبت  یک  برای  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاه های  تشکیل 
روزنامه کثیر االنتشار یا محلی آگهی می شود که نامبرده ظرف مهلت فوق جهت 
اخذ توضیح و دفاع از اتهام خود در این دادسرا حاضر شود و عدم حضور نامبرده 

موجب رسیدگی غیابی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
محمودی-مدیر دفتر شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب جوانرود

دادنامه
پرونده کالسه 94۰99838123۰۰564 شعبه 1۰5 دادگاه کیفري دو شهرستان 

شهرکرد )1۰5جزایي سابق(تصمیم نهایي شماره95۰99738115۰۰499
هفشجان-خ  نشاني  به  کرمعلي  فرزند  هفشجاني  توکلي  مردان  علي  شاکي:آقاي 

موسوي-ک16-منزل شخصي علي مردان توکلي 
–پایین  طاهر  –کوچه  نشاني هفشجان  به  امیر  فرزند  محمد کشاورز  متهم:آقاي 

میدان امام حسین
اتهام:چرانیدن یا قطع نمودن محصول دیگري

راي دادگاه
آقاي  علیه  کرمعلي  فرزند  هفشجاني  توکلي  علیمردان  آقاي  شکایت  درخصوص 
محمد کشاورز فرزند امیر دایر بر چرانیدن محصول ،بدین توضیح که مشتکي عنه 
موصوف در تاریخ 94/۰4/27 مبادرت به چرانیدن مقدار تقریبي یک هکتار از سفال 
به  التفات  با  به کینا هفشجان نموده است،دادگاه  اراضي موسوم  گندم شاکي در 
کیفر خواست صادر شده از دادسراي محترم عمومي و انقالب شهرکرد که مستند 
اجراي دستور قضایي  آمده وسیله ضابطین در  به عمل  به شکایت شاکي،معاینه 
مبني بروجود رد پاي احشام و فضوالت دامي در ملک شاکي گواهي گواهان مبني 
بر چرانیده شدن ملک مذکور وسیله مشتکي عنه و عدم دسترسي به مشتکي عنه 
علیرغم اقدامات قانوني به عمل آمده مي باشد و باعنایت به عدم حضور مشتکي 
عنه در دادگاه علیرغم ابالغ مفاد شکایت و وقت رسیدگي به مشارالیه از طریق نشر 
آگهي در روزنامه کثیر االنتشار امتیاز روز پنجشنبه  مورخ 95/4/1۰ شماره 1436 
و عدم ارسال الیحه دفاعه ازسوي وي ،اتهام انتسابي را محرز فلذا مستندا« به ماده 
684 قانون تعزیرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب 75 متهم موصوف را به تحمل 
یکسال حبس و بیست و یک ضربه شالغ تعزیري محکوم مي نماید .راي صادر شده 
غیابي و ظرف مدت 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین دادگاه و پس از 
انقضا مهلت واخواهي ظرف مدت 2۰ روزقابل تجدید نظر خواهي در دادگاه محترم 

تجدید نظر استان چهار محال و بختیاري است.
رئیس شعبه 105 دادگاه کیفري دو شهرکرد-مسعود محمودي

دادنامه
شماره  نهایي  تصمیم   94۰99838123۰۰88۰ کالسه  پرونده 

95۰99738111۰۰72۰ تاریخ دادنامه 95/5/25 
دادگاه صادر کننده راي :شعبه 1۰1 دادگاه کیفري دو شهرستان شهرکرد

قاضي صادر کننده راي: موسي رحیمي
سمت:رئیس دادگاه مرجع گزارش دهنده:اداره کل تعاون کار و رفاه اجتمائي به 

نشاني شهرکرد-دروازه سامان-خ پیروز
بختیاري  و  چهارمحال  نشاني  به  هادي  سید  فرزند  رفیعي  رضا  سید  متهم:آقاي 
–شهرکرد بعد از گردنه رخ ناحیه صنعتي ویژه شرکت پرتو دهي گاما میر عامل 

شرکت 2-نوید بنده لویي مجهول المکان
اتهام:به کارگیري اتباع بیگانه

اتباع  بکارگیري  بر  مبني  گزارش  اجتمائي  رفاه  و  ،کار  تعون  کل  گردشکار:اداره 
بیگانه توسط شرکت ستارپرتو ایرانیان ارائه نموده ست،اینک دادگاه ختم رسیدگي 

را اعالم به شرح ذیل راي صادر مي نماید.
راي دادگاه

موضوع این پرونده راجع به اتهام آقاي نوید بنده لویي مبني بر به کارگیري غیر 
مجاز اتباع بیگانه میباشد با توجه به گزارش اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي 
و با توجه به اظهارات آقاي سید رضا رفیعي ،مجرمیت او از نظر دادگاه محرز است 
، لذا به استناد ماده 181 قانون کار و مواد 61 بند ب ماده 83 و بند ب ماده 86 
مجازات اسالمي محکومیت متهم نامبرده در پرداخت دو میلیون ریال جزاي نقدي 
به خزانه دولت صادر و اعالم مي دارد. راي صادر شده غیابي و ظرف 2۰ روز پس 
از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه و پس از آن ظرف  2۰ روزقابل تجدید نظر 
خواهي در دادگاه محترم تجدید نظر استان مي باشد و راجع به اتهام آقاي  سید 
رضا رفیعي مبني بر بکار گیري غیر مجاز اتباع بیگانه به جهت اینکه دلیل کافي 
بر ار تکاب جرم توسط شخص آقاي سید رضارفیعي وجود ندارد،به استناد بند الف 
ماده 34۰آئین دادرسي کیفري،قرار منع تعقیب صادر و اعالم میگردد راي صادره 
در این قسمت ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهي در دادگاه محترم 

تجدید نظر استان مي باشد
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفري دو شهرکرد-موسي رحیمي

اتهام نفتی که از پای بست ویران است

این روزها در صفحات مجازی، گاهی پیام ها و اخباری رد و بدل می شود 
که کاوش نکرده، پیداست با غرض ورزی همراه است و خانه از پای بست 

ویران است؛ در آن عینیت دارد.
چندروزی است اخباری علیه مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در یکی از 
پایگاه های اطالع رسانی، خودنمایی می کند که حاکی از توهین شعبانپور 
بر مردم بوشهر می باشد که جدای از عدم صحِت این خبر؛ از سوی رییس 

روابط عمومی این شرکت نیز مورد تکذیب قرار گرفته است.
در این راستا، خبرنگار زمان بر خود واجب می داند تمام قد از تکذیب 
این خبر، حمایت کرده و سخنان مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با 
 خبرگزاری فارس را در این اثنا، که دال بر طینت و جوهره صادق وی
 می باشد، انتشار داده تا در جهت تنویر افکار عمومی، گامی موثر برداشته 
شود .»علی اکبر شعبانپور مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، اظهارات 
منسوب به خودش علیه بوشهری ها را تکذیب کرد و با بیان این مطلب 
که به مردم استان بوشهر ارادت قلبی دارم و به هیچ وجه سخنان اخیر از 
من نیست، تشریح کرد: بنده همواره از حق و حقوق جوانان استان بوشهر 
دفاع کرده و می کنم و عالقه ام به مردم و جوانان بوشهر غیر قابل انکار است.
وی ادامه داد: از سال 1378 و زمانی که منطقه پارس جنوبی هیچگونه 
تأسیساتی نداشت و بیابانی بیش نبود، من در عسلویه حاضر بوده ام و تاکنون 
نیز حضور دارم و خودم را همانند یک مدیر بومی می دانم و از هیچ تالشی 

برای پیشرفت و توسعه و عمران منطقه نیز فروگذار نکرده ام.
شعبانپور تأکید کرد: به نمایندگان مجلس در دوره های مختلف گفته ام باید 
دنبال انجام کار ماندگار باشید و با راه اندازی کارخانجات تولیدی، مشکل 

اشتغال را حل کنید، ولی کسی به فریادهای ما گوش نداده است.«

نخستین ردیف پاالیشگاه فازهای 2۰ و 21
 راه اندازی شد

با ورود گاز ترش فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی به پاالیشگاه فازهای 2۰ 
و 21، نخستین ردیف این واحد برای شیرین سازی گاز راه اندازی شد.

به گزارش شانا، با راه اندازی نخستین ردیف پاالیشگاهی فازهای 2۰ و 21 
پارس جنوبی که با دریافت گاز ترش فازهای 6، 7 و 8 انجام شد، در بامداد 
دیروز سه شنبه، 9 مردادماه شیرین سازی گاز  از سوی این پاالیشگاه و 

تزریق به شبکه سراسری صورت گرفت.  
علیرضا عبادی، سرپرست طرح توسعه فازهای 2۰ و 21 با بیان این مطلب 
 گفت: بهره برداری از ردیف نخست پاالیشگاه این فازها درحالی انجام 
می شود که این بخش پاالیشی از چندماه پیش مراحل نهایی آماده سازی 

را برای ورود گاز ترش پشت سرگذاشته و آماده بهره برداری بوده است.
وی عنوان کرد: در مرحله نخست روزانه حدود25۰ میلیون فوت مکعب، 
معادل هفت میلیون متر مکعب گاز در فرایند شیرین سازی نخستین ردیف 

پاالیشگاه این فازها قرار می گیرد.
عبادی دلیل اصلی دریافت گاز ترش از خط لوله فازهای 6 تا 8 پارس 
جنوبی را آماده سازی تاسیسات دریافت گاز و آزمایش نهایی خطوط و 
انشعابات و رفع اشکاالت احتمالی برای دریافت گاز از حوزه دریایی فازهای 

2۰و 21 عنوان کرد.
وی تاریخ ورود گاز از حوزه دریا به پاالیشگاه این فازها را، پایان آبانماه امسال 
پیش بینی و تاکید کرد: برنامه ریزی تیمهای اجرایی و کارفرمای طرح به 
گونه ای است که همزمان با ورود گاز از دریا، تمامی واحدهای شیرین سازی 

آماده بهره برداری باشند.

شرکت صانیر در پاکستان 
نیروگاه بادی می سازد

شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب 
ملی  سازمان  کرد:  اعالم  )صانیر(  ایران  برق  و 
مجوز  پاکستان،  برق  نیروی  تنظیم  و  مقررات 
تولید برق با ساخت نیروگاه بادی در استان سند 

این کشور را به شرکت صانیر واگذار کرد.
تولید  برای  مجوز  این  گزارش،  این  اساس   بر 

5۰ مگاوات برق از این نیروگاه بادی است. 
 )joint venture( صانیر در فعالیت مشترک
پاکستان  انرژی«  »پالنت  خصوصی  شرکت  با 
ضمن تاسیس و به ثبت رساندن شرکت مزرعه 
به  اقدام  کراچی،  شهر  در  پاک«  »ایران  بادی 

ساخت نیروگاه بادی و تولید برق می کند.
مکان احداث این نیروگاه 5۰ مگاواتی در استان 
است.  کراچی  شهر  کیلومتری   8۰ و  »سند« 
برای احداث این تاسیسات 5۰۰ هکتار زمین از 
دولت محلی سند پاکستان به صورت اجاره 3۰ 

ساله گرفته شده است.
فاز  گذشته  های  ماه  در  ایرنا،  گزارش  به 
 5۰۰ قوی  فشار  انتقال  خط  پروژه  نخست 
توسط  پاکستان«  »شکارپور  کیلوولت 
رسید.  برداری  بهره  به  صانیر  شرکت 
مالی(  )تامین  فاینانس  با  شکارپور   پروژه 
24 میلیون یورویی بانک »جایکا«ی ژاپن تامین 
اعتبار شد و شرکت های NTDC و »برقاب« 
آن  در  مشاور  و  کارفرما  عنوان  به  پاکستان 
حضور داشتند و شرکت »نتراکون« این کشور 
نیز به عنوان شریک، صانیر را همراهی کرده که 
ولت  کیلو   22۰ طول خط  نظیر  مشخصاتی  با 
53 کیلومتر و خط 5۰۰ کیلو ولت 33 کیلومتر، 
با آغاز کار در سال 2۰14 در مدت دو سال و 

نیم تحویل شده بود.

قیمت نفت افزایش یافت
دو  رقم  باالترین  از  دالر  ارزش  که  حالی  در 
بود  شده  ثبت  دوشنبه  روز  که  اخیر  هفته 
افزایش  دیروز  نفت  قیمت  کرده،  نشینی  عقب 
ثمربخش  درباره  تردیدها  که  هرچند  داشت، 
کنندگان  تولید  آینده  ماه  نشست  بودن 
بر منفی  تاثیری  نفتی،  فریز  مورد  در   نفتی 

 قیمت ها داشته است.
انتشار  انتظار  در  گذاران  سرمایه  که  حالی  در 
آمارهای بازار کار آمریکا در این هفته هستند، 
ارزش دالر دیروز با کاهش همراه بود. استنلی 
گفته،  آمریکا  رزرو  فدرال  رئیس  معاون  فیشر، 
بانک  بازار کار نقش مهمی در تصمیم  گزارش 
الوقوع  قریب  افزایش  مورد  در  آمریکا  مرکزی 

نرخ بهره خواهد داشت.

کوتاه از انرژی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران از ثبت نفت در جهان
و  داد  خبر  ایران  نفت  صادرات  جدید  رکورد 
بارگیری همزمان 1۰ کشتی نفتکش،  با  گفت: 
روز گذشته حدود 9 میلیون و 2۰۰ هزار بشکه 

نفت صادر شد.
اشاره  با  موسوی  پیروز  سید  مهر،  گزارش  به 
در  نفتکش  کشتی   1۰ همزمان  پهلوگیری   به 
عنوان  به  خارگ  نفتی  پایانه  های  اسکله 
بزرگترین پایانه نفتی ایران در خلیج فارس در 
روز گذشته، گفت: از این تعداد 9 فروند کشتی 
کشتی  فروند  یک  و  ثابت  اسکله های  طریق  از 
به کشتی« نفت خام  به روش STS »کشتی 

صادراتی ایران را بارگیری کرده اند.
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با اعالم 
غول  کشتی  فروند   9 بار  نخستین  برای  اینکه 
از طریق اسکله های تی و آذرپاد  پیکر نفتکش 
پایانه نفتی خارگ پهلوگیری و اقدام به بارگیری 
این  بر  عالوه  کرد:  تصریح  کرده اند،  ایران  نفت 
یک فروند کشتی نفتکش هم به صورت کشتی 
به کشتی نفت خام مورد نیاز خود را بارگیری 

کرده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه این عملیات 
خارجی  کارشناسان  حضور  بدون  پهلودهی 
شده  انجام  موفقیت  با  ای  حادثه  گونه  هیچ  و 
که  کشتی هایی  طریق  از  داشت:  اظهار  است، 
در اسکله های ثابت پایانه نفتی خارگ پهلودهی 
شدند در مجموع حدود هشت میلیون و 2۰۰ 

هزار بشکه نفت بارگیری شده است.
بشکه  میلیون  اینکه همچنین یک  بیان  با  وی 
نفت خام هم از طریق بارگیری کشتی به کشتی 
انجام شده است، بیان کرد: هم اکنون ظرفیت 
پایانه  در  نفتکش  بارگیری کشتی های  توان  و 
خارگ به بیش از 9 میلیون بشکه در روز افزایش 

یافته است.
موسوی با یادآوری اینکه از حدود 4 سال قبل 
نوسازی  و  بازسازی  گسترده  عملیات  تاکنون 
تاسیسات و اسکله های پایانه نفتی خارگ آغاز 
شد، خاطرنشان کرد: هم اکنون همسو با افزایش 
صادرات  و  بارگیری  امکان  نفت  تولید  ظرفیت 

نفت خام کشور از پایانه خارگ وجود دارد.

رکورد صادرات نفت ایران شکسته شد

که  این  بیان  با  متن  شرکت  مدیرعامل 
 12۰ امسال  پایان  تا  می شود  پیش بینی 
میدانهای  از  برداشت  ظرفیت  به  بشکه  هزار 
از  شود،  اضافه  شرکت  این  نفتی  مشترک 
مذاکره با چینی ها برای توسعه فازهای دوم 

آزادگان شمالی و یادآوران خبر داد.
سیدنورالدین شهنازی زاده با اشاره به افزایش 
ظرفیت برداشت نفت از میدانهای غرب کارون 
اظهار کرد: هم اکنون روزانه 225 هزار بشکه 
شمالی  آزادگان  یادآوران،  میدانهای  از  نفت 
بینی  پیش  که  شود  می  برداشت  جنوبی   و 
می شود، برداشت نفت از میدانهای مشترک 
تا پایان امسال روزانه 12۰ هزار  این شرکت 

بشکه افزایش یابد.
وی درباره جزئیات افزایش روزانه 12۰ هزار 
میدانهای  از  نفت  برداشت  ای ظرفیت  بشکه 
براساس  افزود:  شرکت،  این  در  مشترکت 
در  امسال  پایان  تا  شده  انجام  بینی  پیش 
میدان  از  نفت  برداشت  پلکانی  افزایش  کنار 
میزان 6۰ هزار بشکه در  به  آزادگان جنوبی 
و  بشکه  هزار   3۰ شمالی  یاران  میدان  روز، 
روز  در  نفت  بشکه  هزار   3۰ نیز  آذر  میدان 

برداشت خواهند کرد.
انجام  هدف گذاری  متن  شرکت  مدیرعامل 
دشت  میدان   6 از  نفت  برداشت  برای  شده 
آزادگان را حدود یک میلیون 15۰ هزار بشکه 
در روز اعالم کرد و افزود: تا پایان سال 98، 
آزادگان جنوبی  میدان  از  خام  نفت  برداشت 

به روزانه 32۰ هزار بشکه، فاز نخست میدان 
دوم  فاز  بشکه،  هزار   75 شمالی  آزادگان 
 65 آذر  میدان  بشکه،  هزار   18۰ یادآوران 
هزار   3۰ شمالی  یاران  میدان  بشکه،  هزار 
بشکه  هزار  یاران جنوبی 25  میدان  و  بشکه 
و در مجموع به 655 هزار بشکه نفت در روز 

خواهد رسید.
شرکت  به  همچنین  متن  شرکت  مدیرعامل 
ملی نفت ایران درباره مذاکره با شرکت سی 
فاز  توسعه  )CNPCI(برای  آی  ان سی  پی 
برای  دوم میدان آزادگان شمالی و سینوپک 
توسعه فاز دوم میدان یادآوران نیز گفته است: 
هم اکنون مذاکرات نهایی با هر 2 شرکت در 

جریان است.
میدان  توسعه  نفت،  وزارت  اعالم  براساس 
با ظرفیت  فاز هر یک  در 2  آزادگان شمالی 
برداشت 75 هزار بشکه نفت در روز به صورت 
هزار   15۰ مجموع  در  و  متقابل  بیع  قرارداد 
بشکه انجام می شود که هم اکنون فاز نخست 
اجرای این طرح محقق شده است؛ همچنین 
در فاز نخست توسعه میدان یادآوران برداشت 
بشکه  هزار   85 روزانه  به  باید  میدان  این  از 
با  رقم  این  اکنون  هم  که  رسید  می  نفت 
افزایش 15 هزار بشکه ای به 1۰۰ هزار بشکه 
این  دوم  فاز  توسعه  با  است.  رسیده  روز  در 
میدان نیز سقف برداشت از میدان یادآوران به 

18۰ هزار بشکه نفت در روز می رسد.

مذاکره با چینی ها برای توسعه فازهای دوم آزادگان 
شمالی و یادآوران

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه هم اکنون دخل و 
خرج تولید برق در کشور هم خوانی ندارد، گفت: 
امسال برای مقابله با خشکسالی 2۰ هزار چاه 

آب مسدود می شود.
اقتصاد  وضعیت  آخرین  درباره  دائمی  علیرضا 
تولید برق در کشور، گفت: در حال حاضر برای 
اختیار  در  رایگان  تقریبا  سوخت  برق،  تولید 
گیرد  می  قرار  خصوصی  بخش  نیروگاه های 
عهده  بر  برق هم  توزیع  و  انتقال  آنکه،  ضمن 

وزارت نیرو است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو 
با اعالم اینکه در نهایت مجبوریم برق را نصف 
قیمتی که تولید می شود به مردم عرضه کنیم، 
تصریح کرد: در شرایط فعلی با توجه به اینکه 
26۰ میلیارد مگاوات برق تولید می شود دولت 
باید ساالنه حدود 17 هزار میلیارد تومان برای 

خرید تضمینی برق یارانه پرداخت کند.
این مقام مسئول با بیان اینکه وزارت نیرو باید 
تعهدات خود را در خصوص تولید کنندگان برق 
انجام دهد و الزمه این مهم این است که دولت 
حمایت های الزم را با پرداخت ما به التفاوت که 
در قوانین دیده شده است، انجام دهد، بیان کرد: 
سه قانون در کشور بر این موضوع تاکید دارند 
که صنعت برق باید توسط بخش خصوصی تهیه 

شود و اعتبارات عمرانی آن به حداقل برسد.
اکنون 55  هم  اینکه  یادآوری  با  ادامه  در  وی 
خصوصی  بخش  توسط  کشور  برق  درصد 
تامین و تولید می شود، تاکید کرد: در شرایط 

سازنده نخست  کشور  چند  جزو  ایران   فعلی 
 نیروگاه های گازی بوده و این دانش فنی شاید 

تنها در 1۰ کشور جهان وجود دارد.
دائمی با اعالم اینکه ایران از نظر نصب نیروگاهی 
هم رتبه 14 جهان را در اختیار دارد، تاکید کرد: 
نصب  در حال حاضر ظرفیت  دیگر  عبارت  به 
شده تولید برق ایران هم اندازه با کره جنوبی 
است.معاون وزیر نیرو با اشاره به ساخت نیروگاه 
ایرانی  مهندسین  توسط  دیگر  کشورهای  در 
ساخت  برای  برق  صنعت  برنامه  شد:  یادآور 
نیروگاه در کشورهای دیگر قابل توجه بوده و در 
چند سال گذشته به دلیل نا امنی هایی که در 
کشورهای همسایه ایجاد شده، این روند کمی در 

این کشورها کند شده است.
این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه بر اساس 
برنامه اقتصاد مقاومتی تا پایان سال جاری حدود 
1۰ هزار مگاوات برق به ظرفیت تولید برق ایران 
افزوده می شود، گفت: همچنین در برنامه ششم 
توسعه باید 25 هزار مگاوات به ظرفیت تولید 
برق کشور با مشارکت بخش خصوصی افزوده 
شود.وی از ساخت نیروگاه های مقیاس کوچک و 
تولید پراکنده به عنوان یکی از برنامه های اولویت 
دار صنعت برق یاد کرد و تبیین کرد: این واحدها 
می توانند در قسمت های مختلف کشور و در کل 
پهنه سرزمینی، توزیع شوند به گونه ای که بار و 
ایمنی شبکه را در بیمه کنند و در این راستا 
تولید  امسال حدود 3۰۰ مگاوات واحد جدید 

پراکنده برق در کشور ایجاد خواهد شد.

معاون وزیر نیرو اعالم کرد:

2۰ هزار چاه آب مسدود می شود
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بانکهاازآبانماهرتبهبندیمیشوند
است  قرار  کرده،  اعالم  مرکزی  بانک  نظارت  معاون  آنچه  براساس 

رتبه بندی بانک ها از آبان ماه سال جاری نهایی و آغاز شود.
از  بانکداری  ساالنه  همایش  هفتمین  و  بیست   در  حیدری  فرشاد 
نظارت  که  کرد  عنوان  اینگونه  را  بانک  این  دغدغه های  مهم ترین 

بانک مرکزی به قدر کفایت از کارایی برخوردار نیست.
حیدری با اشاره به ابزارهای کمی و کیفی نظارتی که این بانک در 
دستور کار قرار داده تا بتواند با اعداد و ارقام سطح ریسک بانک ها 
را مشخص کند، گفت: بنگاهداری، سودآوری، توان ایفای تعهدات، 
 ۱۶۸ با  که  هستند  پارامترهایی  سود  کیفیت  و  دارایی ها  کیفیت 
معیار مورد سنجش و رصد قرار گرفته تا بتوان میزان ریسک بانک ها 

را بررسی کرد.
سنجش ها  براساس  این که  اعالم  با  مرکزی  بانک  نظارت  معاون 
متوسط  ریسک  با  و  پرریسک  کم ریسک،  گروه  سه  به  بانک ها 
آبان ماه  تا  الزم  زمینه های  که  کرد  تاکید  می شوند،  تقسیم بندی 
الزم  رصدهای  و  مالی  صورت های  براساس  بانک ها  و  شده  نهایی 

رتبه بندی خواهند شد.
وی سه اقدام برای افزایش کارآمدی نظارت بانک مرکزی را مورد 
توجه قرار داد و گفت: مدلی از نظارت براساس آخرین تحوالت روز 
دنیا در حوزه بانکداری بین الملل طراحی شده است از سوی دیگر 
دامنه  همچنین  و  یافت  خواهد  افزایش  بانکی  شبکه  در  شفافیت 
که  توضیح  این  با  می کند.  پیدا  گسترش  بانک ها  گروه  به  نظارت 
گروه بانک ها تمامی بخش هایی که می تواند به طور بالقوه ریسک را 

به بانک ها منتقل کند در بر خواهد گرفت.

شکرتایکماهدیگرارزانمیشود
به  و  بود  افزایش  به  رو  قیمت شکر  ماه گذشته  در حالی که طی 
کیلویی حدود ۴۰۰۰ تومان رسید، دبیر انجمن صنایع قند و شکر 
این  قیمت  و  شده  آغاز  چغندرقند  از  شکر  تولید  که  کرد  اعالم 
محصول در بازار رو به کاهش است و تا پایان شهریورماه به قیمت 

منطقی می رسد.
از  زودتر  روز   ۱۵ بهره برداری   امسال  کرد:  اظهار  دانایی  بهمن 
سال های قبل آغاز شده و پیش بینی می شود حدود شش میلیون 
تن چغندرقند برداشت شود، در حالی که سال گذشته میزان تولید 

این محصول پنج  میلیون و ۶۰۰ هزار تن بود.
تومان   ۲۷۵۰ کیلویی  به  بازار  در  شکر  قیمت  این که  بیان  با  وی 
کاهش پیدا کرده است، ادامه داد: از روز گذشته خرید چغندرقند در 
استان آذربایجان غربی آغاز شده و در هفته جاری همه کارخانه های 
بازار می کنند، همچنین در  را روانه  تولیدی خود  این استان شکر 
و  نیز خرید چغندرقند  استان های کرمانشاه و همدان  آینده  هفته 

شکر خود را آغاز می کنند.
دبیر انجمن صنایع قند و شکر اظهار کرد: پیش بینی می شود امسال 
از  آن  از  نیمی  که  شود  تولید  شکر  تن  هزار   ۶۰۰ و  میلیون  یک 
چغندرقند و نیمی دیگر از نیشکر صورت خواهد گرفت و بازار در 

آینده نزدیک تا پایان ماه جاری به تعادل قیمتی خواهد رسید.

کاهش۳۰درصدیصادراتخاویار
ماهه نخست سال جاری  پنج  ایران در  اطالعات گمرک  اساس  بر 
معادل  مشابه سال گذشته  مدت  به  نسبت  ایرانی  خاویار  صادرات 

۲۹.۸ درصد کاهش یافته است.
در پنج ماهه نخست سال جاری ۴۳۴ کیلوگرم خاویار معادل یک 
صادر  ایران  از  تومان  میلیون   ۱۰۰ و  میلیارد  سه  یا  دالر  میلیون 

شده است.
خاویار  صادرات  میزان  ایران،  گمرک  اطالعات  اساس  بر  همچنین 
در پنج ماهه نخست سال گذشته معادل ۶۱۹ کیلوگرم بوده است 
که این میزان ۹۹۴ هزار دالر یا دو میلیارد و ۹۰۱ میلیون تومان 

ارزش داشته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس این اطالعات در پنج ماهه نخست سال 
جاری صادرات خاویار ایران از نظر وزنی ۱۸۵ کیلوگرم معادل ۲۹ 

درصد کاهش یافته است.

شاخصبورس1۲واحدرشدکرد
شاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار سرمایه با ۱۲ واحد 

افزایش، کار خود را پایان داد.
شاخص بورس در جریان معامالت بازار سرمایه با ۱۲ واحد افزایش، 
کار خود را پایان داد، بر این اساس در جریان معامالت دیروز بازار 
سرمایه تعداد  ۱۰۴۲میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۷۹میلیارد 
تومان در ۴۲ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس 
قرار  واحد  و ۳۵۸  هزار  ارتفاع ۷۷  در  واحدی  افزایش ۱۲  ثبت  با 

گرفت.
بیشترین تاثیر مثبت بر رشد شاخص بازار سهام نیز به نام نمادهای 
معامالتی فوالد، مبین و فخوز شد و در مقابل نمادهای معامالتی 
شاخص  بیشتر  رشد  مانع  خود  افت  با  حکشتی  و  فاراک  وغدیر، 
شدند. شاخص های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادلی را پشت سر 
گذاشتند؛ به نحوی که شاخص قیمت )وزنی ــ ارزشی( ۴واحد، کل 
)هموزن( ۲۱واحد، قیمت )هموزن( ۱۷واحد، آزاد شناور ۲۳واحد و 

شاخص بازار اول ۱۱۶واحد رشد کردند.
معامله  با  هم  ایران  فرابورس  بازارهای  در  گزارش؛  این  اساس  بر 
نوبت،  ۱۵هزار  در  تومان  ۱۰۲میلیارد  ارزش  به  ورقه  ۱۷۱میلیون 

آیفکس ۳.۶ واحد افت کرد و در ارتفاع ۸۱۶ واحد قرار گرفت.

تشکیلصندوقزنجیرهشیردرکشور
بخش  در  گذاری  سرمایه  توسعه  از  حمایت  صندوق  عامل  مدیر 
کشاورزی از رشد ۵۰ درصدی تسهیالت اعطایی صندوق های غیر 
دولتی در دولت یازدهم خبر داد و گفت: صندوق زنجیره شیر امسال 

در کشور ایجاد می شود.
سید عبدالکریم رضوی اردکانی در نشستی خبری که به مناسبت 
هفته دولت برگزار شده بود، از تشکیل صندوق زنجیره ای شیر طی 
سالجاری در کشور خبر داد و اظهارداشت: بر اساس مصوبه دولت، 
قرار است این صندوق تشکیل شود ضمن اینکه در حال حاضر طرح 

مطالعاتی آن در حال انجام است.
وی با بیان اینکه این صندوق تمام عناصری را که در صنعت شیر 
هستند،  دخیل  آن  از  بعد  دوران  تا  تولید  از  قبل  دوران  از  کشور 
شامل می شود، گفت: دولت مصوب کرده طی سه سال مبلغ ۶۵۰ 
میلیارد تومان به عنوان سرمایه در اختیار این صندوق قرار بگیرد 

که در سال اول ۱۵۰ میلیارد تومان آن تخصیص داده می شود.
مدیر عامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه 
مورد  را  صندوق  این  تاسیس  اهداف  کشاورزی  بخش  در  گذاری 
اظهارداشت: حل مشکالت دامداران، کارخانجات  و  قرار داد  اشاره 
لبنی، صادرکنندگان و کارخانجات خوراک دام از جمله اهداف مورد 

نظر در این طرح است.

آذربایجانبراینخستینبارشریک
اصلیصادراتیایرانشد

باکو  در  ایران  اسالمی  جمهوری  بازرگانی  رایزن 
دولت  سیاست های  با  کرد:  اعالم  آذربایجان 
جمهوری اسالمی ایران و ارتباط مستمر و خوب 
روسای جمهوری دو کشور، جمهوری آذربایجان 
برای نخستین بار در بین شرکای اصلی صادراتی 

ایران قرار گرفته است.
محمد ابراهیم نقی زاده با اشاره به برگزاری دومین 
نمایشگاه ایران پروژه در باکو در ۲۹ شهریور جاری، 
کشور  دوازدهمین  اکنون  هم  آذربایجان  افزود: 
است  ایران  صادراتی  محصوالت  دریافت کننده 

موضوعی که پیشتر سابقه نداشت.
وی افزود: درحالی صادرات کاال و خدمات ایرانی 
در آذربایجان در حال افزایش است که با توجه به 
بحران اقتصادی و کاهش قیمت نفت، واردات این 

کشور کاهش چشم گیری داشته است.
سال  نخست  ماهه  چهار  در  داد:  ادامه  زاده  نقی 
به  صادرات  دالر  میلیون   ۱۷۸ ایران   ،۱۳۹۵
آذربایجان داشته است در حالی که در طول ۱۲ ماه 
پارسال، در کل ۲۳۲ میلیون دالر صادرات به این 

کشور از سوی ایران به ثبت رسید.
رایزان بازرگانی ایران اظهار داشت: همچنین واردات 
یافته است و در مقابل  افزایش  نیز  از آذربایجان 
حجم انبوه کاالهای صادراتی ایران، آذربایجان که 
در ۱۲ ماهه پارسال ۱۵ میلیون دالر کاال به ایران 
وارد کرده بود، در سه ماه اول امسال به این رقم 

دست یافت.

تقدیربانکملیایرانازنفراولکنکور
سراسریدررشتهعلومانسانی

هیأت  در جلسه  ایران  ملی  بانک  مدیرعامل 
مدیره این بانک از زهرا سادات موسوی نفر 
رشته  در   ۱۳۹۵ سال  سراسری  کنکور  اول 

علوم انسانی تقدیر کرد.
که  جلسه  این  در  حسین زاده  محمدرضا 
از  جمعی  و  مدیره  هیأت  اعضای  حضور  با 
مسئوالن ارشد بانک برگزار شد، ضمن تقدیر 
سید علی  فرزند  موسوی،  سادات  زهرا  از 
اظهار  بانک،  این  بازنشسته  کارمند  موسوی 
ما  و  است  خوبی  روز  ما  برای  امروز  داشت: 
خوشحالیم که در خدمت یکی از موفق ترین 
هستیم.  ایران  ملی  بانک  همکار  فرزندان 
از  فرزندی  که  است  این  ما  همه  افتخار 
به  ایران  ملی  بانک  بزرگ  خانواده  فرزندان 
چنین موفقیت عظیمی دست یافته و همه ما 
این احساس را داریم که فرزند خودمان این 

موفقیت را کسب کرده است. 
وی گفت: من از طرف خود و همه کارکنان 
بانک ملی ایران این موفقیت را تبریک عرض 
می کنم. امیدوارم این نخبه جوان در آینده به 
موفقیت های بزرگتری دست پیدا کند و در 

آینده نیز باعث سربلندی ایران عزیز باشد. 

راهقاچاقازمبادیرسمیتنگترشد

از پایش و رصد  ایران  گمرک جمهوری اسالمی 
از  استفاده  با  خارجی  و  داخلی  عبوری  کاالهای 
گمرکی  جامع  سامانه  اطالعات  مدیریت  سامانه 

خبر داد.
دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران از ابتدای تیرماه 
سال جاری با بهره گیری از سامانه هوشمند مدیریت 
اقدام به مانیتورینگ )پایش و   )MIS( اطالعات
رصد( کامیون ها و کاالهای عبوری اعم از داخلی 
و خارجی نموده است. براساس این گزارش سامانه 
هوشمند مدیریت اطالعات )MIS( کلیه اطالعات 
مربوط به کاالهای عبوری داخلی و خارجی را به 
طور اتوماتیک دریافت و به منظور نظارت و کنترل 

الکترونیکی در مرکز داده جمع آوری می کند.
و  ترانزیتی  اظهارنامه های  شامل  اطالعات  این 
اطالعات پروانه های عبوری و همچنین اطالعات 
و  کاربران  عملکرد  و  سوابق  به  مربوط  دیگر 
شرکت های حمل ونقل و جهت استفاده و نظارت 
در  حمل ونقل  شرکت های  عملکرد  بر  هوشمند 
اختیار  در  منظمی  گزارش های  ترانزیت  بخش 

حوزه های نظارتی قرار می دهد.

افزایشنرخدالروسکهدربازارآزاد

صرافان ارز و سکه در معامالت دیروز بازار آزاد، هر 
دالر آمریکا را با ۴۴ ریال افزایش قیمت نسبت به 
روزدوشنبه، ۳۵ هزار و ۵۴۳ ریال و هر قطعه سکه 
طالی بهار آزادی طرح جدید را با ۴۲ هزار ریال 
ریال دادوستد  افزایش، ۱۱ میلیون و ۱۵۰ هزار 
کردند.  بر اساس معامالت ثبت شده در سامانه سنا 
که توسط صرافی های مجاز کل کشور انجام می 
گیرد، هر یورو تا لحظه تنظیم این خبر با ۶۰ ریال 
کاهش قیمت نسبت به روز دوشنبه به ۴۰ هزار و 
۶۵ ریال رسید و هر پوند انگلیس نیز با ۱۰۹ ریال 

افزایش قیمت، ۴۶ هزار و ۶۰۰ ریال فروخته شد.
همچنین بر پایه اعالم اتحادیه طال، جواهر و سکه 
تهران و تا لحظه انتشار این خبر، هر قطعه سکه 
بهار آزادی طرح قدیم با ۱۰ هزار ریال افزایش به 
۱۱ میلیون و ۱۳۰ هزار ریال، هر قطعه نیم سکه 
با ۲۰ هزار ریال افزایش قیمت پنج میلیون و ۷۲۰ 
هزار ریال و هر قطعه ربع سکه نیز با ۱۰ هزار ریال 
افزایش قیمت ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار ریال دادوستد 
شد. در معامالت دیروز بازار آزاد، هر قطعه سکه 
گرمی بدون تغییر قیمت نسبت به دوشنبه، یک 
میلیون و ۸۲۰ هزار ریال فروخته شد و هر گرم 
طالی ۱۸عیار، یک میلیون و ۱۳۳ هزار و ۷۹۰ 

ریال داد و ستد شد.
براساس اعالم اتحادیه طال و جواهر تهران، هر اونس 
قیمت  افزایش  با یک دالر و ۴۰ سنت  نیز  طال 
نسبت به روز دوشنبه، یک هزار و ۳۲۱ دالر و ۵۰ 
سنت قیمتگذاری شد. این اتحادیه برای دیروز ، 
قیمت هر دالر را ۳۵ هزار و ۵۲۰ ریال و هر یورو را 

۴۰ هزار و ۱۰ ریال اعالم کرده است.

خبر خبر

جدید  نرخ  شدن  اجرایی  از  دولت  سخنگوی 
اولی در ماه جاری  برای خانه  تسهیالت مسکن 
خبر داد و گفت: بانک مسکن از هفته آینده دستور 
العمل اجرایی تسهیالت مسکن اولی ها را اعالم 
خواهد کرد، انتظار داریم این تصمیم ماه جاری 

عملیاتی شود.
به  خبری  نشست  در  دیروز  نوبخت  محمدباقر 
پرسش های خبرنگاران پاسخ داد که زمان اجرایی 
شدن نرخ جدید تسهیالت مسکن برای مسکن 

اولی ها یکی از آن ها بود.
سوالی  به  پاسخ  در  همچنین  دولت  سخنگوی 
درباره نرخ سود بانکی گفت: این نرخ از ۲۰ درصد 
به ۱۸ درصد کاهش یافت اما کافی نیست. چرا که 
تورم یک رقمی شده و کاهنده است بنابراین دیگر 

توجیهی برای نرخ سود بانکی باال وجود ندارد.
نوبخت ادامه داد: واقعیت این است که از طریق 
ابالغ، این کار حل نمی شود بلکه باید شرایطی 

ایجاد کنیم که خود به خود این نرخ کاهش یابد.
وی با اشاره به اینکه مطالبات و معوقات بانکی باید 
کارهای  از  یکی  داشت:  اظهار  پس گرفته شود، 
دولت باید این باشد که مطالبات خود را باز گرداند 

و از سوی دیگر سرمایه بانک ها را افزایش دهد.
در  کرد:  تصریح  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
همین راستا دولت الیحه ای بعنوان اصالح قانون 
بودجه و در واقع الحاق تبصره ۳۵ و ۳۶ به قانون 
بودجه فعلی به مجلس ارائه کرد که روز گذشته نیز 

مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
این  طبق  گفت:  تبصره ۳۵  توضیح  در  نوبخت 
تبصره، دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود 
را به نظام بانکی باید تادیه کند و مجلس حتی 

مشخص کرد که دولت به کدام بانک ها بپردازد.
وی اقدام دیگر دولت را افزایش سرمایه بانک ها ذکر 
و اضافه کرد: حداقل ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه 

بانک های دولتی از سوی دولت باید افزایش یابد.

نوبخت در مورد تبصره ۳۶ نیز گفت: دولت از طریق 
اسناد و اوراق اسالمی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد 
تومان پول جذب و سرمایه گذاری می کند تا چرخ 

اقتصاد به حرکت در آید.
امسال ۱۶ هزار  پایان  تا  امیدوارم  داد:  ادامه  وی 
میلیارد تومان تسهیالت برای فعال کردن هفت 
هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی ارائه دهیم و ۳۷ هزار 
میلیارد تومان هم از طریق اعتبارات عمرانی برای 

طرح های ملی و استانی سرمایه گذاری کنیم.
به گفته سخنگوی دولت تا کنون برای ۶۶ طرح 
میلیون دالر سرمایه  و ۲۰۰  میلیارد  عمرانی ۵ 

گذاری خارجی انجام شده است.
نوبخت همچنین اظهار داشت که رییس کل بانک 
میلیارد  هزار  تاکنون ۶  که  کرده  اظهار  مرکزی 
تومان برای فعال کردن واحدهای غیرفعال پرداخت 

شده است.
درباه  سوالی  به  پاسخ  در  دولت  سخنگوی 
قراردادهای  اینها  نفتی گفت:  قراردادهای جدید 
نفتی نیست بلکه چارچوب هایی است که قرار 

است بعدا از این الگوها برای تنظیم قراردادهای 
نفتی تبعیت کنیم. 

نوبخت تصریح کرد: الگو باید به گونه ای باشد که 
قرارداد ما به نحو مناسبی تهیه شود؛ دولت تمامی 
نقطه نظرات را مد نظر قرار داد و این حاکی از آن 
است که دولت به منافع ملی و نظرات و دیدگاه ها 

اهمیت می دهد. 
وی گفت: تمامی این فرایندها یکبار دیگر طی شد 
و یکشنبه همین هفته مجددا این موارد بررسی و 

در دولت تصویب شد. 
خبرنگاری پرسید: نیروی انتظامی اعالم کرده که 
برای تجهیز کالنتری ها و بازداشتگاه های تحت 
تاکید  به  با توجه  به بودجه دارد،  نیاز  نظر خود 
رییس جمهوری بر حقوق شهروندی، نظر دولت 
راجع به این موضوع چیست و چه کمکی در این 

زمینه به نیروی انتظامی انجام می دهد؟
نیروهای  گفت:  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
مسلح که بخشی از آن نیروی انتظامی است در 
صورت  به  مختلف  های  ردیف  از  بودجه  قانون 

عمرانی و جاری سهم دارند و ما هم آنچه در توان 
داریم، همواره با اولویت این اقدام را انجام دادیم و 
در مواردی هم حتی کمی بیشتر از آنچه که می 

توانیم تالش کردیم.
نوبخت گفت: کار به جایی رسید که فرمانده ناجا 
هفته گذشته از دولت به دلیل اقدام ویژه تحت 

مساعدت مالی به این مجموعه قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی، امنیت آفرینان و 
انتظام بخش های جامعه هستند، اضافه کرد: حتما 
دولت برای این بخش خدوم و زحمتکش کوتاهی 
نمی کند. نگاه دولت به آنها حمایتی و قدرشناسانه 

است.
نوبخت در پاسخ به سئوالی دیگر درباره فیش های 
بانکی گفت: در مورد موضوع فیش های حقوقی به 
قدری این روزها توضیح داده شده که جامعه اشباع 
شده است اما کسانی که تا انتخابات نیازمند این 

مباحث هستند، اصال کوتاه نمی آیند. 
سخنگوی دولت گفت: رهبر معظم انقالب تاکید 

کردند دولت از این حواشی بیرون بیاید.
سخنگوی دولت درباره واردات برنج نیز گفت: به 
دلیل اینکه اکنون برنج استانهای شمالی وارد بازار 
می شود، قیمت افت می کند. دولت با واردات برنج 
در زمان برداشت محصوالت داخلی، مخالف است. 
نوبخت ادامه داد: البته در فصول خاصی از سال 
تعدیل  برای  است  کم  بازار  در  داخلی  برنج  که 
به  اقدام  توان  می  کشاورزی  محصوالت  نرخ 
واردات کنترل شده کرد. دولت درباره حمایت از 
محصوالت کشاورزی داخلی مصمم است که از 
جمله امسال ۱۳هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان گندم 

داخلی از سوی دولت خریداری شد.
وی در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: 
دولت در قاچاق با سیستم های سازمان یافته و 
مافیایی برخورد می کند و قاچاق را در مبادالت 

اندک مناطق مرزی خالصه نمی کند.

نوبخت:سودتسهیالتمسکناولیهادرماهجاریعملیاتیمیشود
سود باالی بانکی توجیهی ندارد

معاون وزیر تعاون از افتتاح ۵۸۸ طرح تعاونی با 
ظرفیت اشتغال بیش از ۲۰ هزار نفر و ۵۰۰ نفر 

در هفته تعاون خبر داد.
سیدحمید کالنتری در نشست خبری با تشریح 
هفته  در  کرد:  اظهار  تعاون  هفته  برنامه های 
تعاون امسال ۵۸۸ طرح تعاونی در گرایش های 
بهره  به  خدماتی  و  صنعتی  تولیدی،  مختلف 
تعداد، ۱۶۳ طرح  این  از  که  می  رسد  برداری 
مربوط به تعاونی های خدماتی، ۱۵۹ طرح تعاونی  
کشاورزی، ۱۰۳ طرح تعاونی  صنعتی، ۸۶ طرح 
تعاونی مسکن، ۳۰ طرح تعاونی فرش، ۱۷ طرح 
تعاونی چند منظوره، ۱۱ طرح تعاونی حمل و 
طرح  شش  مصرف،  تعاونی  طرح  هشت  نقل، 
تعاونی تامین نیاز، دو طرح تعاونی عمرانی، یک 
طرح تعاونی اعتبار و یک طرح تعاونی معدنی 

است. 
وی از آغاز به کار نمایشگاه توانمندی های بخش 
تعاون در بوستان گفتگو و برگزاری دو همایش 
تعاونی به عنوان دیگر برنامه های هفته تعاون نام 

برد.
کالنتری همچنین با اشاره به برگزاری یازدهمین 
این جشنواره  افزود:  برتر  تعاونی های  جشنواره 
همزمان با هفته تعاون برگزار می شود و از ۲۳ 
شرکت تعاونی نمونه و برتر در سه گرایش، معرفی 

و تقدیر به عمل خواهد آمد.
معاون امور تعاونی های وزارت تعاون، کار و رفاه 
ادامه حجم صادرات تعاونی ها در  اجتماعی در 
و  کرد  ذکر  دالر  میلیارد  را ۱.۷  گذشته  سال 
گفت:پیش بینی شده این رقم تا پایان سال جاری 

به ۳ میلیارد دالر برسد.
تعاونی های  صادرات  کل  حجم  وی  گفته  به 
مرزنشین در سال گذشته نیز ۴۰۰ میلیون دالر 

بوده که بر اساس پیش بینی  ها امسال به مرز 
۶۰۰ میلیون دالر خواهد رسید.

تعاونی های  درصد  اینکه ۵۰  بیان  با  کالنتری 
به  توجه  با  داد:  ادامه  تولیدی هستند،    کشور 
توانمندی ها و ظرفیتهای باالی تعاونی های اولویت 
قرار داده  تعاون  را توسعه صادرات بخش  خود 
و درصددیم تا از این ظرفیت در جهت توسعه 
صادرات تعاونی استفاده کنیم و با ایجاد و تقویت 
تعاونی های صادراتی،  سهم تعاون از بازار صادرات 

را افزایش دهیم.
به گفته وی افزایش صادرات تعاونی ها موجب 
کیفیت  و  تعاونی  بنگاه های  بهره وری  ارتقای 
محصوالت تولیدی شده و به کاهش هزینه ها و 

افزایش رقابت پذیری تعاونی ها کمک می کند.
معاون وزیر تعاون همچنین از امضای تفاهم نامه 
با وزارت علوم،  تحقیقات و فناوری و دانشگاهها 
در  دانشجویان  ظرفیت  از  استفاده  منظور  به 
بنیان  دانش  ویژه  به  دانشجویی  تعاونی های 
خبر داد. کالنتری گفت:بر اساس این تفاهم نامه 
دانشجویان در حین تحصیل با فعالیتهای بازار کار 
آشنا می شوند تا پس از فارغ التحصیلی ورودشان 
به بازار کار تسهیل شود. تعاونی های دانشجویی 
اعم از دانش بنیان می توانند گسترده تر باشند و 
در قالب تشکل های تعاونی با هزینه  اندک و صرفه 
و سود بیشتر کسب و کار مورد عالقه خود را راه 

اندازی کنند.
دهیاری  تعاونی  تشکیل ۷۰۰  از  پایان  در  وی 
در ۱۴ روستای کشور خبر داد و گفت: هدف 
ما این است که در بیش از ۸۰ درصد روستاها 
تعاونی های روستایی و دهیاری را داشته باشیم 
و روستاییان را از مزیتهای عضویت در تعاونی  

بهره مند کنیم.

در هفته تعاون امسال صورت می گیرد:

افتتاح۵۸۸طرحتعاونیبااشتغالزایی۲۰هزارنفر
بانک  کل  رییس  که  آن طور 
در  با  ایران  کرد  اعالم  مرکزی 
اختیار داشتن بیش از ۳۷ درصد 
با  منطبق  بانکی  دارایی های 
نظر  از  را  نخست  رتبه  شریعت، 
بین  در  بانکی  دارایی های  حجم 
خدمات  دهنده  ارائه  کشورهای 
مالی - اسالمی به خود اختصاص 

داده است.
در  دیروز  سیف  ولی ا... 
همایش  بیست وهفتمین 
کرد:  اظهار  اسالمی  بانکداری 
دارایی های  کل  ارزش  امروزه 

دو  از  بیش  به  جهان  در  شریعت  با  منطبق 
 ۱.۵ حدود  که  است  رسیده  دالر  میلیارد 
میلیارد دالر آن به دارایی های بانکی اختصاص 
دارد. از این رقم ۳۷ درصد برای ایران است 
بانکی  دارایی های  نخست  رتبه  در  را  آن  که 

اسالمی قرار داده است.
وی با بیان این که در حال حاضر محصوالت 
یک  از  اسالمی  مالی  و  بانکداری  خدمات  و 
در  نفری  میلیارد  دو  حداقل  بالقوه  بازار 
جهان برخوردار بوده و حتی بسیاری از افراد 
این  به  اخالقی  بر مالحظات  بنا  غیرمسلمان 
از  ربا  حذف  داد:  ادامه  دارند،  تمایل  بازار 
بانکداری  رکن  مهم ترین  بانکی  فعالیت های 
اسالمی بوده و ایران جزو معدود کشورهایی 
است که با تصویب قانون عملیات بانکی بدون 
بانکی  فعالیت های  از  ربا  حذف  در  سعی  ربا 

خود کرده است.
قوانین  بازنگری  اهمیت  به  ادامه  در  سیف 
عنوان  به  بین المللی  بانکداری  با  تعامل  و 
ضرورت های تحقق بانکداری اسالمی در ایران 
مهم  محورهای  از  یکی  افزود:  و  کرد  اشاره 
طور  به  تاکنون  که  رابطه  این  در  اثرگذار  و 
بانک ها و  موثر در کشور فعال نشده فعالیت  
سطح  در  غیربانکی  اعتباری  موسسات 
اسالمی  کشورهای  در  ویژه  به  و  بین المللی 
به  توجه  با  که  است  حالی  در  این  است 
محدودیت هایی که از لحاظ انطباق با شریعت 
پیش روی فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی ایرانی در خارج از کشور وجود دارد، 
مراودات و عملیات آنها با چالش هایی مواجه 
مشخصی  سازوکار  دیگر  سویی  از  و  بوده 
در  ایران  در  خارجی  موسسات  فعالیت  برای 

چارچوب شریعت وجود ندارد.
فقه  از  استفاده  مرکزی  بانک  کل  رییس 
جمله  از  را  بانکی  نظام  در  شریعت  قواعد  و 
دانش  توسعه  در  کلیدی  زیرساخت های 
در  گفت:  و  کرد  عنوان  اسالمی  بانکداری 
ارائه ی محصوالت و خدمات متنوع  خصوص 
سالیق  و  نیازها  براساس  شریعت  با  منطبق 
محصوالت  این  ارائه   باید  مشتریان  گوناگون 
رضایت  افزایش  در  مهمی  نقش  خدمات  و 
بانکداری  صنعت  جایگاه  ارتقای  و  جامعه 
در  ویژه  به  آن  جدی تر  حضور  و  اسالمی 
حالی  در  این  باشد.  داشته  بین المللی  عرصه 
است که کارت های اعتباری به عنوان یکی از 
محصوالت مهم در صنعت بانکداری سال ها به 
دالیل گوناگون توسعه پیدا نکرده، اما اکنون 
گسترش  مرکزی  بانک  مهم  برنامه های  از 
کاربرد این کارت ها و در دسترس قرار دادن 
تولیدات  از  بهتر  حمایت  هم چنین  و  جامعه 

داخلی با این محصول بانکی است.
قانون  الیحه  پیش نویس  با  رابطه  در  سیف 
به  دولت  هیات  در  اخیرا  که  مرکزی  بانک 
و  فقهی  شورای  جایگاه  به  رسیده،  تصویب 
و  مرکزی  بانک  نظارت  بخش  با  آن  ارتباط 
اشاره  غیربانکی  اعتباری  و موسسات  بانک ها 
نظارتی  واحدهای  است  الزم  گفت:  و  کرد 
به صورت  متعارف  نظارت های  کنار سایر  در 
شریعت  با  بانکی  عملیات  انطباق  پیوسته 
که  صورتی  در  و  داده  قرار  پایش  مورد  را 
اجرا  یا  مقررات گذاری  حوزه  در  اشکاالتی 
وجود دارد که منجر به ایجاد شبهه شرعی در 
عملیات بانکی می شود مسائل را برای اصالح 
و اتخاذ تدابیر مناسب به شورای فقهی بانک 

مرکزی منعکس کند.

سیف اعالم کرد: 

ایراندررتبهنخستداراییهایبانکیاسالمی

پرتالطمی  بازار  قرمز  گوشت  که  هفته هاست 
دارد و قیمت آن رو به افزایش رفته است اما در 
این میان وظیفه تنظیم بازار و نظارت بر بازار و 
برخورد با گرانفروشی از دستگاه های متولی به 
گردن دیگری می افتد. حال آنکه در آستانه عید 
قربان و اعیاد و پس از ماه محرم قرار داریم که 
افزایش تقاضای بازار را رقم می زند و فروشندگان 

هم هشدار افزایش بیشتر قیمت را می دهند.
به گزارش ایسنا، حدود دو هفته تا عید قربان 
گوشت  برای  پرمصرف   ایام  از  یکی  عنوان  به 
چند  از  که  حالی  در  است  مانده  باقی  قرمز 
هفته گذشته تاکنون قیمت گوشت قرمز رو به 
افزایش بوده و عده ای آن را ناشی از صادرات دام 
زنده از سوی وزارت جهاد کشاورزی می دانند و 
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی هم سودجویی 
اعالم  گرانی  این  علت  را  بازار  در  عده ای دالل 
می کنند و سازمان حمایت را موظف به برخورد 

با گران فروشان می دانند.
رئیس   - مالصالحی  محمدرضا  که  گونه ای  به 
دامی  تولیدات  بهبود  و  دام  نژاد  اصالح  مرکز 
وزارت جهاد کشاورزی - پیش از این به ایسنا 
سوی  از  زنده  دام  صادرات  اگر  که  بود  گفته 
باعث  و  بوده  بی رویه  کشاورزی  جهاد  وزارت 
کمبود عرضه دام زنده در بازار و گرانی گوشت 

زنده  دام  قیمت  در  تاثیری  چرا  شده،  قرمز 
نداشته و علی رغم افزایش قیمت گوشت قرمز 
بازار، قیمت دام زنده ثابت یا رو به کاهش  در 

بوده است؟
به گفته وی، برخی می خواهند قیمت کشتار و 
خدمات در حوزه گوشت قرمز را افزایش دهند 
و می خواهند این گرانی را به گردن وزارت جهاد 
کشاورزی بیندازند، در حالی که این وزارتخانه به 
شدت مخالف افزایش قیمت گوشت قرمز است 
سازمان حمایت  مانند  نظارتی  دستگاه های  اما 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید به گونه ای 
مصرف کننده  و  تولیدکننده  به  که  کنند  عمل 
وزارت جهاد کشاورزی که در  و  نشود  اجحاف 
صادرات دام زنده مزیت دارد و می تواند به چند 
منطقی  کند،  صادر  را  محصولش  قیمت  برابر 
نیست که صادرات انجام ندهد اما گرانی گوشت 
دستگاه های  که  دارد  دیگری  عواملی  قرمز 

نظارتی به آن توجه کنند.
حمایت  سازمان  که  است  حالی  در  این 
مصرف کنندگان در اطالعیه ای در پاسخ به این 
اظهارات مدیر وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد 
اختیارات  و  وظایف  تمرکز  قانون  براساس  که 
جهاد  وزارت  در  کشاورزی  بخش  به  مربوط 
کشاورزی، وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت 

در بخش های مرتبط از این وزارتخانه منتزع و به 
وزارت جهاد کشاورزی محول شده تا با مدیریت 
و استفاده از ظرفیت های مختلف در بخش های 
به  نسبت  غیره  و  قیمت  توزیع،  واردات،  تولید، 

تنظیم بازار این اقالم اقدام الزم صورت گیرد.
سازمان  که  است  آمده  اطالعیه  این  ادامه  در 
حمایت در خصوص مشکالت مطرح شده پیش 
از این هشدارهای الزم را به دستگاه های ذی ربط 
در  که  کرده  ارسال  بازار  تنظیم  کارگروه  و 
صورت توجه و اقدام به هنگام تنظیم بازار دچار 
که  بپذیریم  باید  چراکه  نمی شد،  اخیر  نوسان 
تغییرات دفعی در رویه های تجاری و عدم توجه 
همه جانبه به عوامل موثر در بازار کاال می تواند 
موجب بروز مشکالتی شود که ممکن است به 

صورت کمبود یا افزایش قیمت مشاهده شود.
پیش از این اطالعیه مجدداً مالصالحی در این 
باره اظهار کرد که هم اکنون قیمت حدود ۱۲ 
هزار تومانی دام زنده در دامداری و قیمت حدود 
کشتارگاه ها  در  قرمز  گوشت  تومانی  هزار   ۲۸
باالتر  قیمت های  بازار  در  اگر  و  بوده  منطقی 
از ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان عرضه می شود وزارت 
برخورد  و  نظارت  برای  ابزاری  جهاد کشاورزی 
با گران فروشان را ندارد، چراکه هم اکنون هیچ 
مشکلی در بازار از نظر تامین گوشت قرمز وجود 

ندارد و دامداران همچنان از باقی ماندن دام زنده 
روی دستشان انتقاد دارند.

تولیدات  بهبود  و  دام  نژاد  اصالح  مرکز  رئیس 
اگر  کرد:  تصریح  کشاورزی  جهاد  وزارت  دامی 
به  دامداری ها  در  هم اکنون  زنده  دام  قیمت 
نصف قیمت کنونی هم برسد گوشت قرمز ارزان 
نمی شود، چراکه طی سه سال گذشته نیز همین 
اتفاق افتاد و قیمت دام زنده کمتر از هزینه تمام 
شده برای دامداران بود اما اتفاقی در بازار مصرف 

نیفتاد.
بودن  مناسب  به  توجه  با  که  کرد  اعالم  وی 
عشایر  پروارشده  دام  عرضه  و  مراتع  وضعیت 
دارد  وجود  نگرانی  این  نزدیک،  آینده ای  در 
مجدداً  زنده  دام  قیمت  عرضه  افزایش  با  که 
اما  کنند  زیان  دوباره  دامداران  و  یابد  کاهش 
در  که  بدانند  باید  نظارتی  دستگاه  مسووالن 
چنین شرایطی عامل اصلی گرانی گوشت قرمز 
چیست و بی مورد صادرات دام زنده را که پنج 
درصد تولید هم نمی شود عامل افزایش قیمت 
تلقی نکنند چراکه واردات گوشت قرمز در قالب 
و  است  آن  صادرات  برابر  پنج  زده  یخ  گوشت 
حتی در زمانی که در اواخر سال ۱۳۹۳ صادرات 
دام زنده متوقف شد باز هم قیمت گوشت قرمز 

کاهش پیدا نکرد.

اختالف نظر وزارت کشاورزی و سازمان حمایت درباره گرانی گوشت
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در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  جنتی  علی 
وگوی  گفت  در  رنجبر،  ملکه  از  تجلیل  مراسم 
وی  به  را  هنرمند  این  سالگی   84 تولد  تلفنی، 

تبریک گفت. 
این مراسم با حضور سیدعباس عظیمی مدیرعامل 
و دکتر محمود عزیزی رییس هیات مدیره موسسه 
تابش  علیرضا  همچنین  و  پیشکسوت  هنرمندان 
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، صفا آقاجانی و 
عضو  و  پیشکسوت  هنرمندان  از  ضرغامی  حسن 
موسسه و مدیران و همکاران موسسه برگزار شد.

در  پیشکسوت  هنرمندان  موسسه  مدیرعامل 
ابتدای این مراسم با بیان اینکه در ابتدا قرار بود 
یعنی ششم  این هنرمند  تولد  روز  برنامه در  این 
شهریور ماه برگزار شود اما ضایعه درگذشت زنده 
یاد داود رشیدی مانع شد، گفت: برنامه را با درود 
به روان هنرمند تازه گذشته داود رشیدی آغاز می 
کنیم، امروز برای ما بسی جای افتخار دارد که می 
توانیم میزبان استاد ملکه رنجبر باشیم، شاید یکی 

از افتخارات این موسسه این باشد که اگر فعالیتی 
و خدمتی برای سپیدمویان هنر انجام می دهد، در 

زمان حیات آنهاست.
خانم  تولد  اینکه  بیان  با  عظیمی  عباس  سید 
رنجبر اولین مراسم در مکان جدید موسسه است، 
مرداد  گروهی  های  جشن  برگزاری  در  تاخیر  از 
دلیل جابجایی مکان موسسه  به  اعضا  و شهریور 
تولد  جشن  بزودی  که  کرد  اعالم  و  عذرخواهی 
برگزار  مشترک  صورت  به  ماه  دو  هر  متولدین 

خواهد شد. 
رنجبر  ملکه  استاد  تولد  نیز  امروز  داد:  ادامه  وی 
حضور  با  خودمانی  دورهمی  تا  شد  ای  بهانه 
برگ  تا  شود  داده  ترتیب  همکاران  و  دوستان 
موسسه  این  شیرین  خاطرات  کتاب  بر  دیگری 

افزوده شود.

دکتر محمود عزیزی رییس هیات مدیره موسسه 
هنرمندان پیشکسوت نیز ضمن تبریک این رو،ز 
پدرش  و  رنجبر  ملکه  که  ای  ارزنده  خدمات  به 
و رشت  منطقه گیالن  در  ویژه  به  هنر کشور  به 

داشته، اشاره کرد.
ملکه رنجبر نیز به بیان خاطراتی از دوران طفولیت 
خود یعنی زمانی که کمتر از هشت سال داشته 
و به روی صحنه تئاتر حاضر می شده تا پس از 
چندسال  و  هفتاد  این  در  گفت:  و  پرداخت  آن 
تجربه  همه  این  با  ام،  داشته  که  هنری  فعالیت 
کار در دوران مختلف به یاد ندارم گروهی یا حتی 
شخصی همچون این موسسه به یاد پیشکسوتان 
امروز حال بسیار خوشی دارم و  باشد،  بوده  هنر 

گویی دوباره زنده شده ام.
از  از مکان جدید موسسه  ابراز خوشحالی  با  وی 

رئیس  معاون  نوبخت  دکتر  خاص  های  حمایت 
تشکر  موسسه  این  دلسوزان  همه  و  جمهوری 
بازنشسته  کارمند  عنوان  به  و  کرد  قدردانی  و 

شهرداری تهران از قالیباف برای کمک به تعمیر 
همه  از  و  خواست  یاری  ساختمان  این  تجهیز  و 
گوش  به  اش  خواسته  رساندن  برای  حاضرین 
شهردار تهران به عنوان خواسته همه پیشکسوتان 

هنرمند استمداد طلبید.
»علی  دکتر  غافلگیری  یک  طی  نیز  ادامه  در 
یک  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  جنتی« 
وی  به  را  هنرمند  این  تولد  روز  تلفنی  تماس 
تبریک گفت و برای او آرزوی عمری بلند همراه 
واکنش  در  نیز  رنجبر  ملکه  که  کرد،  سالمتی  با 
ارشاد گفت: خیلی خوشبخت  وزیر  اقدام  این  به 
هستم که امروز اینجا در میان دوستانم هستم و 
وزیر فرهنگ کشورم برای تبریک روز تولدم با من 

تماس گرفته است.
در همین راستا تنی چند از اعضای این موسسه 
نیز همزمان به صورت تلفنی و با ارسال پیام تولد 
ملکه رنجبر را به وی تبریک گفتند و صفا آقاجانی 

نیز به بیان خاطراتی از این هنرمند پرداخت.

تبریک تلفنی وزیر فرهنگ به ملکه تئاتر ایران

همزمان با آخرین روز از هفته دولت،شهرداری قائم 
شهر اقدام به افتتاح و بهره برداری از 5 پروزه عمرانی 

خود نمود. 
در  شهر  قائم  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
این مراسم که تنی چند از نظامیان عالیرتبه کشور 
معاونت محترم هماهنگی  اسماعیلی  امیر  از جمله 
باشی  معمار  دوم  سرتیپ  کشور،امیر  نیروز  هوا 
فرمانده لشگر 30 گرگان به نمایندگی از فرماندهی 
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران سردار 
پوردستان،معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری 
نماینده مردم  ا... معلمی  نبیان،آیت  مازندران دکتر 
مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم 
شهر،مهندس عسگری مدیر کل دفتر امور شهری و 
استاندار  مازندران،مشاورین  استانداری  شوراهای 
ولیپور،مهندس  و  جمشیدی  خانم  بانوان  امور  در 
محمدی فرماندار قائم شهر ،ریاست و اعضای شورای 
اسالمی شهر ،مهندس رحیمی شهردار و همکاران 
،نهادها،اصحاب  ادارات  و روسای  ،مدیران  شهرداری 
رسانه و خانواده معظم شهداء،خانواده های شهیدان 
سرلشگر خلبان جعفر مهدوی ملک کالئی،شهیدان 

طبری،شهید جالل الدین عالء الدینی،شهیده حمیده 
مروتی،شهید حاج محمد بلیاسی و واقف زمین پارک 
بانوان علویه فقیه حضور داشتند که صحنه های بیاد 

ماندنی و شایسته ای خلق شد  
میرزائی: هدیه ناقابل پیشکش روح پرفتوح شهیدان

به  میرزائی  سعید  مهندس  مراسم  این  ابتدای  در 
نمایندگی از سوی اعضاء شوراء و شهردار قائم شهر 
ضمن تبریک به کارگزاران دولت بمناسبت این ایام 
ماهه  شایسته 3  و  توجه  قابل  عمرانی  اقدامات  ،به 
اخیرشهردار قائم شهر اشاره کرد و افزود: از حمایتهای 
پدرانه و مشفقانه آیت ا... معلمی در رسیدن به اهداف 
عالیه شهری قدردانی میکنم که همواره با نصایح خود 

چراغ راه آینده مدیران شهری را ترسیم می نماید. 
اقدامات عمرانی صورت  اشاره داشت:بی شک   وی 
گرفته در جهت خدمت به مردم فهیم این شهر بوده 
پرفتوح شهیدان  روح  به  تقدیم  ناقابل  این هدیه  و 
واالمقامی که امروز آسایش زندگی و سرافرازی ایران 

اسالمی ،مرهون خون این عزیزان است. 
محمدی : برای شهر فردائی روشن در راه هست

ضمن  نیز  شهر  قائم  فرماندار  محمدی  مهندس 

 ، دولت  هفته  شهیدان  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
شهیدان رجائی و باهنر ،به پروژه های هفته دولت 
اشاره کرد وگفت: دولت تدبیر و امید تمام تالش و 
شایسته  و  مطلوب  خدمات  ارائه  جهت  در  را  توان 
به مردم بکار گرفته و من امیدوارم با روندی که در 
مدیریت شهری شکل گرفته فردائی روشن ترسیم 

گردد. 

آیت ا... معلمی :قدردان رحیمی با انگیزه هستیم
آیت ا... معلمی نیز ضمن قدردانی از اقدامات شایسته 
مهندس رحیمی در مدت زمان کوتاه اجرای پروژه به 
نقش تاثیر گذار خدمات عمومی اشاره کرد و گفت: 
این قبیل خدمات به حسن اعتماد بیشتر مردم کمک 
کرده و بدانید همین مردم هستند که در تمام مواقع 
دستگیر و کمک رسان دستگاههایی چون شهرداری 

هستند.
مهندس  آمدن  کار  روی  با  کرد:  نشان  خاطر  وی 
رحیمی شهردار جوان،باانگیزه و پر تالش قائم شهر 
پیکر شهرداری دمیده شده و من  تازه ای در  روح 
این شهر همکاران  شاهد هستم که در جای جای 
خدوم شهرداری مشغول اجرای پروژه هستند و این 

جای امیدواری است و صد البته تشکر و قدردانی . 
نبیان: حکم تنفیذ شهردار در روزهای آتی

بهره  و  افتتاح  آئین  پایانی  سخنران  نبیان  دکتر   
برداری از پروژه های شهرداری در هفته دولت بود.
ایشان بعنوان نماینده عالیترین مقام دولتی در استان 
از فعالیتهای صورت گرفته در مدت کوتاه مدیریت 
جناب آقای مهندس رحیمی قدردانی کرد و خاطر 
نشان کرد: ما بعنوان خادمین ملت و نمایندگان دولت 
در استان خوشحالیم که نیروهای متخصص ،پرتالش 
و با انگیزه ای چون مهندس رحیمی داریم که در این 
مدت کوتاه باور نکردنی پروژه هائی از این دست که 
بسیار زمانبر و فرسایشی است را آماده کرده و برای 

استفاده شهروندان ارائه میکند. 
وی از حکم شهردار قائم شهر سخن گفت و افزود: در 
چند روز آینده حکم تنفیذ شهردار قائم شهر نیز طی 
مراسمی که در شان و منزلت مهندس رحیمی برگزار 

خواهد شد، به ایشان تقدیم خواهیم کرد. 
های  پروژه  از  مهمانان  و  مدعوین  نیز  پایان  در 
شهرداری شامل اولین پارک بانوان شهیده حمیده 
مروتی یادبود اهدائی علویه فقیه،المان میدان شهید 

عالء الدینی،المان سرلشگر خلبان جعفر مهدوی ملک 
کالئی،المان میدان شهیدان طبری و بهره برداری از 

ششمین زیرگذر ریلی ایثارگران رونمائی شد 
ادای نظامی برای سرلشگر خلبان جعفر مهدوی

معاونت  اسماعیلی  امیر  مراسم  این  حاشیه  در   
هماهنگی هوانیروز کشور و مقامات نظامی در افتتاح 
المان سرلشگر خلبان مهدوی از مقام شامخ این شهید 
بزرگ با ادای احترام نظامی یاد کردند.گفتنی است 
در این رونمائی خانواده شهید مهدوی شامل همسر 
،دختر و برادران و خواهران شهید نیز حضور داشتند 

مادر شهیدان طبری: رضا برای من بوی 
فرزندانم را میدهد

طبری  شهیدان  المان  از  برداری  بهره  و  افتتاح  در 
،مادر شهیدان ضمن تجلیل از اقدام صورت گرفته 
در جهت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای هشت 
از  پس  سال  در طی 30  گفت:  مقدس  دفاع  سال 
شهادت فرزندانم بعنوان خانواده شهید ،هیچ انتظاری 
سکاندار  جوانی  امروز   . نداشتم  اجرائی  مقامات  از 
مدیریت شهری این شهر شده که به واقع حق مطلب 
را برای خانواده شهیدان اداء کرد و من به حاج رضا 
رحیمی شهردار این شهر افتخار میکنم .رضا برای من 

بوی فرزندانم میدهد. 
شایان ذکر است که سید مجتبی شیردل فرزند سید 
رضی شیردل به نمایندگی از سوی خانواده شهیدان 

از این المان رونمائی کرد.

با حضور مقامات لشگری و کشوری صورت گرفت؛

بهره برداری  از 5 پروژه عمرانی شهرداری قائم شهر  


