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لزوم ارائه تسهیالت 
بیشتر به بخش تولید

رهبر معظم انقالب: 

توان دفاعی را افزایش دهید تا زورگویان احساس تهدید کنند

دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
اظهار  دفاع  وزارت  متخصصان  و  مسئوالن 
داشتند: توان دفاعی و تهاجمی را افزایش 

دهید تا زورگویان احساس تهدید کنند. 
مقام  دفتر  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
خمینی)ره(  امام  حسینیه  رهبری،  معظم 
صنعت  دستاوردهای  نمایشگاه  میزبان 
نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  دفاعی 
ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت  و  بود  مسلح 
فرمانده معظم کل قوا بیش از دو ساعت از 

فناوریهای پیشرفته، بومی و دانش بنیان که محصول تالش، ابتکار و دانش محققان و متخصصان داخلی است 
و اثر مستقیمی بر افزایش توان رزمی نیروهای مسلح دارد، بازدید کردند.

 در این نمایشگاه، دستاوردهایی در زمینه طراحی و ساخت انواع سامانه ها و تجهیزات پیشرفته »موشکی«
»راداری« ، »دریایی«، »اپتیکی«، »زرهی« ، »پهپاد« و »مراکز ارتباطاتی« به نمایش گذاشته شد.

ممنوعیت شماره گذاری 
18 خودرو 

1۷۳ هزار شغل 
روستایی کلید می خورد

بهره برداری از مخازن جدید در بندر گناوه تا ۲۰ روز آینده

افزایش ذخایر استراتژیک نفت ایران 

11

10

در گفتگو با پیام زمان عنوان شد:

هفته ازدواج هفته ای 
بدون طالق 

اینکه هفته  بیان  با  تعالی خانواده  و  ازدواج  مدیرکل دفتر 
ازدواج از ۱۳ تا ۱۹ شهریورماه )مصادف با اول ذی الحجه 
)س((  فاطمه  حضرت  و  )ع(  علی  حضرت  ازدواج  سالروز 

برگزار می شود، اسامی روزهای این هفته را اعالم کرد. 

اجرای طرح کارت اعتباری از اول مهر؛

بازپرداخت ونرخ سود 
وام خرید کاال تعیین شد 

جزئیات  تشریح  با  مرکزی  بانک  اعتبارات  مدیرکل 
پرداخت وام ۱۰تا ۵۰ میلیون تومانی خرید کاال و خدمات 
گفت:آیین نامه اجرایی این طرح هفته آینده به بانکها ابالغ 

می شود و نرخ سود آن نیز ۱۸درصد تعیین شد.

اقتصادیاجتماعی

اگر یک تیم استحقاق پیروزی داشت، آن تیم ما بودیم

کی روش: اتفاقات پایان بازی طبیعی بود

1 55 11

یـک مقـام مسـئول با بیـان اینکه هـم اکنون ایـران هیـچ نفتی بـر روی نفتکش هـا در اطـراف پایانه های خـود ذخیـره نکرده اسـت، از افزایـش 10 میلیون بشـکه ای 
ظرفیـت ذخیره سـازی نفـت در منطقـه خلیج فارس خبـر داد.

بر  تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
گفت:  کشور  در  اسالمی  بانکداری  اجرای  لزوم 
وام های  نیازمند دریافت  از مردم کشور  بخشی 
به  زمینه  این  در  باید  که  هستند  قرض الحسنه 

مردم خدمت ارائه شود.
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  الریجانی  علی 
دولتی  های  بانک  عامل  مدیران  با  دیدار  در 
توسعه  بانک، مسکن،  تجارت، پست  ملی، ملت، 
و  رفاه  تعاون،  توسعه  معدن،  و  صادرات، صنعت 
کشاورزی، اظهار داشت: باید با حمایت از سیستم 

بانکی زمینه تنفس اقتصادی فراهم شود.
شده  ارائه  گزارشهای  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
این نشست،  در  ها  بانک  عامل  از سوی مدیران 
بین المللی  بانک  ارتباطات  هایی درخصوص  گام 

برداشته شده است که باید تقویت شود.
تسهیالت  ارائه  لزوم  بر  تاکید  با  مجلس  رئیس 
به شرایط  توجه  با  تولید گفت:  به بخش  بیشتر 
رکودی در اقتصاد باید مالحظاتی در این رابطه 

صورت گیرد و بخش تولید بیشتر تقویت شود.
حجم  گذشته  های  سال  در  افزود:  الریجانی 
بوده  توجه  قابل  شهرها  به  روستاها  از  مهاجرت 
چرخه  بودن  مناسب  عدم  آن،  دلیل  که  است 
بنابراین  است؛  کشور  روستاهای  در  اقتصادی 
و  معدنی  صنایع  کشاورزی،  های  بخش  از  باید 
توریستی در روستاها باید بیشتر حمایت شود تا 
روستاییان با کسب درآمد بیشتر، از مهاجرت به 

شهرها خودداری کنند.
بیشتر در حال حاضر عالقه  بانک ها  وی گفت: 
مند به سرمایه گذاری در بخش بازرگانی هستند، 
و  داشت  ملی  دید  باید  که  است  حالی  در  این 
مورد  تولید  بخش  مقاومتی  اقتصاد  راستای  در 

حمایت قرار گیرد.
بانکی  معوقات  خصوص  در  همچنین  الریجانی 
معوقات  تقسیط  اجازه  قانون  در  کرد:  تصریح 
به  اقساط  دیرکرد  جرایم  بخشش  و  بانکی 
باید  بنابراین  است،  شده  داده  اجازه  بانک ها 

بانک ها در این رابطه اطالع رسانی کنند؛ البته 
شرایط  تواند  می  حساب  خوش  مشتریان  برای 

ویژه تری قائل شوند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشور گفت: با توجه به بحث 
فضایی  حاضر  حال  در  غیرمتعارف،  های  حقوق 
برعلیه بانک ها به وجود آمده است که عالج این 
باید خود  بنابراین  موضوع به دست بانک هاست؛ 
بانک ها به موضوع تخلفات صورت گرفته رسیدگی 
کنند و به طور صریح اعالم کنند چه برخوردها و 
مجازات هایی در زمینه تخلفات صورت گرفته است. 
نکته دیگر اینکه باید سقف حقوق ها را تعیین کرد 

و در این زمینه اطالع رسانی شود.
وی بیان کرد: اگر بانک ها صادقانه کار کنند و 
با متخلفان برخورد شود، مجلس نیز از عملکرد 
در  البته  کرد.  خواهد  حمایت  ها  بانک  صحیح 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید شده است بعد 
از اخذ اطالعات، باید پول های اضافی نیز عودت 
داده شوند و بنده در این رابطه توصیه می کنم 

مسئله را سهل نگیرید.
توانند  می  بانکی  سیستم  داد:  ادامه  الریجانی 
پیشنهادات الزم برای افزایش سرمایه بانک ها را 
در برنامه ششم توسعه ارائه دهد و در این زمینه 
مرکز  با  ها  بانک  نمایندگان  مشترک  نشست 
تواند  می  اسالمی  شورای  مجلس  های  پژوهش 
و  بانک ها  افزایش سرمایه  مانند  هایی  زمینه  در 

رفع قوانین مزاحم موثر باشند.
رئیس قوه مقننه کشورمان تصریح کرد: بانک های 
دولتی باید سطح ارائه خدمات را تقویت کند و به 

مشتریان بیشتر احترام بگذارند.
اد      امه د      ر صفحه ۲

الریجانی تاکید کرد: لزوم ارائه تسهیالت بیشتر به بخش تولید

کاخ سفید با انتشار بیانیه ای در واکنش به گزارش 
درخصوص  آمریکایی  اندیشکده  یک  ادعایی 
به طور  را  ادعاها  این  ایران،  برجامی  معافیت های 
قوی رد کرد و نویسندگان گزارش را به شدت مورد 

سرزنش قرار داد.
کاخ سفید در واکنش به ادعاهای جدید موسسه 
علوم و امنیت بین الملل مبنی بر این که قدرت های 
جهانی پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک 
آیتم های  از  تا  دو  کم  رویه دست  درباره  )برجام( 
داده اند،  انجام  محرمانه  توافقاتی  ایران  با  برجام 
بیانیه ای منتشر و در آن اعالم کرد: هیچ معافیتی 
درخصوص اجرای مفاد برجام به ایران داده نشده 
و این توافق به همان شکل تعیین شده اش در حال 

اجرا است.
امنیت  و  علوم  موسسه  رییس  آلبرایت،  دیوید 
که  است  شده  مدعی  خود  گزارش  در  بین الملل 
روند  به  رسیدگی  وظیفه  که  مشترک  کمیسیون 
اعضای  تمام  از  متشکل  و  دارد  را  برجام  اجرای 
مذاکره کننده است، به  طور رسمی به ایران اجازه 

داده است تا فراتر از ۳۰۰ کیلوگرم تعیین شده در 
برجام، اورانیوم با غنای پایین، یعنی تا غنای ۳.۵ 
درصد ذخیره کند. هرچند آلبرایت مشخص نکرده 
است که ایران طبق این معافیت جدید چه اندازه 
از سقف  بیش  را می تواند  پایین  غنای  با  اورانیوم 

تعیین شده در برجام نگهداری کند.
کردن  محکوم  ضمن  خود  بیانیه  در  سفید  کاخ 
نویسندگان این گزارش آورده است:  این ادعاها کامال 
غلط است، از جمله این ادعا که ما روز اجرا را پیش 
از آن که ایران به تعهدات خود در ارتباط با برنامه 
هسته ای اش عمل کند جلو انداختیم. به خصوص 
آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرده است که 
برجام  اساس  بر  مواد هسته ای حساس که  ایران، 
مجاز نیست را در اختیار ندارد. در نتیجه اجرای 
تعهدات برجام از سوی ایران، این کشور حداقل یک 
سال از کسب مواد شکافت پذیر برای ساختن یک 
بمب فاصله دارد درحالی که تا پیش از اجرای برجام 

فقط چند ماه از آن فاصله داشت.
کاخ سفید هم چنین آورده است که پیش از این 

هم شاهد تالش منتقدان برای تضعیف این توافق با 
اطالعات نادرست و تحریف آن بوده است، اما برجام 

توافقی موثر بوده است.
فاش  نامش  خواست  که  آمریکا  دولت  مقام  یک 
و  آمریکا  گفت:  گزارش  این  به  واکنش  در  نشود 
هم پیمانان آن به ایران اجازه نداده اند و نخواهند داد 
از تعهداتش بر اساس برجام طفره رود. آژانس  تا 
که  است  کرده  تایید  نیز  اتمی  انرژی  بین المللی 
روز  تا  باید  که  همان گونه  را  تعداتش  تمام  ایران 
است.  کرده  اجرایی  می داد،  انجام  برجام  اجرای 
هر اعالم نظر دیگری غیر از این کامال غلط است.

به گزارش ایسنا، موسسه علوم و امنیت بین الملل 
که یک اندیشکده غیردولتی و غیرحزبی مستقر در 
آمریکاست، در گزارش خود آورده است: در برنامه 
بر  محدودیت هایی  )برجام(  مشترک  اقدام  جامع 
این  که  است  شده  اعمال  ایران  هسته ای  برنامه 
 ۱6 یعنی  برجام  اجرای  روز  تا  باید  محدودیت ها 

ژانویه 2۰۱6 اجرایی می شد. 
اد      امه د      ر صفحه ۲

گزارشی با تیتری جنجالی و بدون 
محتوای جدید

کاخ سفید گزارش موسسه 
علوم و امنیت بین الملل 
درباره برجام را رد کرد 

صفحه 7

صفحه 3

ایران هیچ نفتی بر روی نفتکش ها در اطراف پایانه های خود ذخیره نکرده است
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کالم  نور

دیدار نواز شریف و روحانی در نیویورک

از  جمعه  روز  پاکستان  زبان  اردو  روزنامه  یک 
این  وزیر  نخست  شریف  محمدنواز  آتی  سفر 
اجالس  در  شرکت  برای  نیویورک  به  کشور 
نوشت: دستور  و  داد  ملل خبر  ساالنه سازمان 
رئیس  روحانی  با حسن  شریف  نواز  دیدار  کار 

جمهوری اسالمی ایران نهایی شده است. 
در گزارش روزنامه ›دنیا‹ آمده است: نواز شریف 
برای شرکت در اجالس عمومی مجمع سازمان 
ملل ماه جاری میالدی راهی نیویورک می شود 
بر  عالوه  است  قرار  اجالس  این  حاشیه  در  و 
نیز  افغانستان  و  چین  سران  با  روحانی  حسن 

دیدارهای جداگانه ای انجام دهد.
پاکستان  وزیر  نخست  نوشت:  دنیا  روزنامه 
جمهوری  رئیس  با  با  مالقات  برای  ای  برنامه 

آمریکا یا همتای هندی خود ندارد.
قرار است در سفر آتی نواز شریف به نیویورک، 
در  اخیر  اوضاع  پاکستان  رتبه  عالی  هیات 
صورت  به  را  آن  به  مربوط  مسائل  و  کشمیر 

گسترده مطرح کند.
اولین دیدار میان حسن روحانی و نواز شریف نیز 
ساالنه  اجالس  حاشیه  در  مهر 1392  دوم  روز 
سازمان ملل در نیویورک انجام شد و این اولین 
ایران و پاکستان پس از  دیدار سران عالی رتبه 
روی کار آمدن دولت های جاری در دو کشور بود. 

رئیس جمهوری ازبکستان درگذشت

اسالم  گذشت  در  از  دیروز  رویترز  خبرگزاری 
کریم اف رئیس جمهوری ازبکستان خبر داد. 

سه  از  نقل  به  را  خبر  این  رویترز  خبرگزاری 
منبع دیپلماتیک گزارش کرد.

ای  بیانیه  در  قبل  ساعاتی  ازبکستان  کابینه 
کوتاه اعالم کرد که وضعیت سالمتی کریم اف 
78 ساله طی 24 ساعت گذشته رو به وخامت 

گذاشته است.
کریم  که  این  بیان  بر  عالوه  کابینه  بیانیه  در 
اف از شنبه گذشته و به دنبال سکته مغزی در 
که  است  شده  اشاره  بوده،  بستری  بیمارستان 
پزشکان وضعیت وی را بحرانی ارزیابی کرده اند. 
خبری  پایگاه  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
روز  ازبکستان  در  مخالفان  به  متعلق  فرگانا 
تدفین  مقدمات  که  داد  گزارش  شنبه  پنج 
کریم اف در شهر سمرقند در حال انجام است 
منظور  این  به  این شهر  مرکز  از  و بخش هایی 

مسدود شده است. 
به رغم وضعیت نامساعد سالمتی کریم اف طی 
خود  برای  جانشنیی  هیچ  وی  اخیر،  های  سال 
ناظران احتمال می  نکرده است و برخی  تعیین 
دهند این کشور با مناقشه بر سر قدرت روبرو باشد.
کریم اف از سال 1989 در ازبکستان بر مسند 
قدرت بوده است. وی ابتدا به عنوان رهبر حزب 
کمونیست و پس از فروپاشی جمهوری شوروی 
سابق در سال 1991 به عنوان رئیس جمهوری 
ازبکستان به شیوه ای دیکتاتوری بر این کشور 

حکومت کرده است.  

تعویق زمان برگزاری جشنواره 
ملی ازدواج

امور جوانان وزارت ورزش و  معاون ساماندهی 
جوانان از تعویق برگزاری جشنواره ملی ازدواج 
خبر داد و گفت: با توجه به تقاضاهای دریافت 
و  آثار  دریافت  زمان  مدت  تمدید  برای  شده 
حوزه  فعاالن  برای  الزم  شرایط  کردن  فراهم 
این  داریم  قصد  جشنواره  شرکت  برای  ازدواج 

رویداد فرهنگی را اواخر مهر ماه برگزار کنیم.
داشتیم  قصد  خبرداد:  رستمی  محمدرضا 
تا 19  ازدواج)13  را در هفته  ازدواج  جشنواره 
آن  مقدمات  تمام  و  کنیم  برگزار  شهریورماه( 
تصمیم  نهایت  در  ولی  بودیم  کرده  فراهم  را 
تعویق  به  را  جشنواره  این  برپایی  که  گرفتیم 
بیندازیم چرا که آثار و خدمات تعداد زیادی از 
فعاالن حوزه ازدواج که عملکرد آنان در ارتباط 
با ساختارهای دولتی نیست، به جشنواره ارسال 
کنندگان  شرکت  از  تعدادی  و  است  نشده 
آثار  ارسال  برای  شرایط  شدن  مهیا  خواستار 
خود به جشنواره ازدواج شدند، بنابراین تصمیم 
به تمدید مهلت ارسال آثار را گرفته ایم تا امکان 
و  خصوصی  بخش  مختلف  آثار  داوری  و  ارایه 

حتی فردی فراهم شود.
درباره  اطالع رسانی  نحوه  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  دارد،  اهمیت  نیز  ازدواج  جشنواره 
سایت  در  و  کردیم  مصاحبه  بار  چندین  ما 
وزارتخانه اطالع رسانی شد اما به نظر می رسد 
کافی نبوده است. با این حال خوشبختانه آثار 
ارسال شده است  به دبیرخانه جشنواره  خوبی 

البته در قسمت اقتصادی ضعف داریم.
امور جوانان وزارت ورزش و  معاون ساماندهی 
حوزه  در  زیادی  اقدامات  کرد:  تصریح  جوانان 
صندوق های  راه اندازی  مانند  ازدواج  اقتصادی 
به  ولی  شده  انجام  جوانان  ازدواج  از  حمایت 
نشده  ازدواج حتی یک مورد معرفی  جشنواره 
مربوط  مشکالت  از  یکی  که  حالیست  در  این 
به حوزه ازدواج، موضوعات اقتصادی است . این 

ضعف باید جبران شود.

خبر

دستور جهانگیری برای رسیدگی 
به حادثه دیدگان طوفان و سیل

معاون اول رییس جمهوری در تماس تلفنی با استانداران مازندران و 
گلستان از آخرین وضعیت روند رسیدگی به خسارت دیدگان سیل و 
طوفان دیروز در این استان ها اطالع یافت و خواستار بسیج امکانات 

برای رسیدگی به آسیب دیدگان شد. 
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری در این تماس تلفنی که بالفاصله 
پس از اطالع از وقوع طوفان و سیل در این استان ها صورت گرفت، 
بر لزوم رسیدگی فوری به آسیب دیدگان این حادثه تاکید کرد و 
دستورات الزم را برای ساماندهی وضعیت فعلی و جبران خسارات 

وارد شده صادر کرد.
نهادهای  و  ها  دستگاه  از  همچنین  جمهوری  رییس  اول  معاون 
اقدامات  خاطر  به  گلستان  و  مازندران  های  استان  امدادرسان 
امدادرسانی برای رسیدگی به حادثه دیدگان قدردانی کرد و خواستار 
تداوم روند کمک رسانی با حداکثر توان و بسیج امکانات به مردم 

مناطق خسارت دیده در این استان ها شد.
از نخستین ساعات صبح امروز )جمعه 12 شهریور( طوفان شدید و 
بارش بی وقفه باران، خسارات سنگینی به منازل مسکونی و تاسیسات 
در شهرها و روستاهای مختلف استان های مازندران و گلستان وارد 

کرد و موجب بروز آبگرفتگی در این مناطق شد. 

وزیر اقتصاد بایرن آلمان امروز به ایران می آید 

وزیر اقتصاد بایرن آلمان برای دومین بار در 10 ماه گذشته و برای 
اولین بار بعد از لغو تحریم های ایران، در رأس یک هیأت اقتصادی به 

ایران سفر می کند.
به گزارش ایسنا، روزنامه زود دویچه تسایتونگ گزارش داد که ایلزه 
آیگنر وزیر اقتصاد بایرن برای دومین بار در 10 ماه گذشته و برای 
اولین بار بعد از لغو تحریم های ایران، در رأس یک هیأت اقتصادی به 
ایران سفر می کند. مسائل  مالی و ماشین سازی از محورهای سفر وزیر 

اقتصاد بایرن آلمان است.
از  یکی  یورو،  میلیون  بر 220  بالغ  تجاری  با حجم معامالت  ایران 

مهم ترین شریکان اقتصادی بایرن در خاور نزدیک است.
وزیر اقتصاد بایرن آلمان روز شنبه وارد تهران می شود. 

دیدار هیات دیپلماتیک ایرانی 
با نماینده حماس در لبنان

یک هیات دیپلماتیک از سفارت جمهوری اسالمی ایران در بیروت به 
سرپرستی »محمد ماجدی«، رایزن اول این سفارت با »علی برکه«، 

نماینده جنبش مقاومت اسالمی حماس در لبنان دیدار کرد.
مساله  تحوالت  آخرین  مالقات  این  در  طرفین  ایسنا،  گزارش  به 

فلسطین و روابط دوجانبه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
نماینده حماس در لبنان بر اهمیت تقویت مناسبات با جمهوری اسالمی 
ایران در جهت حمایت از انتفاضه و مقاومت فلسطین، به ویژه در سایه 
تداوم محاصره نوار غزه و تداوم تعرضات صهیونیست ها به مسجداالقصی 

و ادامه شهرک سازی اسرائیل در کرانه باختری تاکید کرد.
ماجدی بر تداوم حمایت جمهوری اسالمی ایران از ملت و مقاومت و 

انتفاضه فلسطین در مقابل اشغالگران صهیونیست تاکید کرد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی فلسطین، وی خواستار لغو محاصره 
نوار غزه و پاسداری از مسجد مبارک االقصی و شهر بیت المقدس در 
برابر یهودی سازی شد. در این دیدار» زیاد حسن«، مسئول مناسبات 

سیاسی حماس  نیز حضور داشت. 

اشتغال ۱۱۹ هزار نفری تعاونی ها زنان در ایران 

مشاور وزیر تعاون در امور زنان و خانواده از فعالیت 10810 شرکت 
تعاونی زنان با عضویت 191 هزار نفر خبر داد و گفت: این تعداد تعاونی 
با سرمایه ای بالغ بر 1۵4۵ هزار میلیارد ریال تشکیل شده و برای 119 

هزار نفر در کشور اشتغالزایی کرده اند.
وحیده نگین در گفت وگو با ایسنا، با تبریک هفته تعاون به تعاونگران 
حدود 11  کشور  فعال  تعاونی های  مجموعه  در  کرد:  اظهار  کشور 
میلیون نفر از بانوان عضو شرکتهای تعاونی هستند که نقش بسزایی 

در توسعه اقتصاد و ایجاد اشتغال ایفا می کنند.
کشور  در  زنان  تعاونی  شرکتهای  وضعیت  آخرین  تشریح  به  وی 
پرداخت و گفت: به لحاظ نوع فعالیت، ۶1 درصد تعاونی های فعال 
بانوان در بخش تولیدی، 3۶ درصد در بخش خدماتی و 3 درصد در 

بخش توزیعی مشغول کار هستند.
مشاور امور زنان و خانواده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: 
از نظر تعداد نیز اعضای تعاونی های فعال بانوان بر حسب نوع فعالیت، 
۵4 درصد در بخش تولیدی، حدود 2۶ درصد در بخش خدماتی و 20 

درصد عضو تعاونی های توزیعی هستند.
نگین با اشاره به اشتغال ایجاد شده از سوی تعاونی های فعال زنان گفت: 
بر اساس نوع فعالیت، ۶۵ درصد اشتغال ایجاد شده در بخش تولید، 28 

درصد در بخش خدمات و 7 درصد در بخش توزیعی بوده است.
از رشته  به گفته وی، شرکتهای تعاونی فعال زنان در 9۶ گرایش 

فعالیتهای تولیدی، خدماتی و توزیعی اشتغال دارند.
مشاور وزیر تعاون در امور زنان و خانواده، بیشترین گرایش تعاونی های 
پوشاک،  و  چرم  نساجی،  را  اقتصادی  فعالیت  انجام  جهت  زنان 
آموزشی،  فرش دستباف، صنایع دستی، خدمات  و  عمران  زراعت، 
غذایی، دارویی و بهداشتی، خدمات رایانه ای و دامپروری ذکر کرد 
سهام  تعاونی های  به  مربوط  نیز  فعالیت  میزان  کمترین  گفت:  و 
اتوبوس  داران،  مینی بوس  مشاغل،  نیاز  تامین  تعاونی های  عدالت، 
داران، تعاونی های مصرف فرهنگیان، مصرف کارمندان، مرزنشینان، 
تعاونی های دهیاری و تعاونی های جمع آوری شیر و فراورده های لبنی 

است.
وی با اشاره به رشته فعالیت شرکتهای تعاونی زنان گفت: تعاونی های 
زنان از نظر رشته فعالیت به ترتیب در بخش خدمات با 3۶93 تعاونی، 
بخش صنعت با 3321 تعاونی، کشاورزی با 2232 تعاونی و فرش 

دستباف با 871 تعاونی فعالیت می کنند.
دارنده  عنوان  به  تهران  استان  از  حال  عین  در  تعاون  وزیر  مشاور 
بیشترین تعاونی زنان نام برد و افزود: در استان تهران بیش از 12770 
تعاونی زنان مشغول به فعالیت هستند در حالی که استان قم با ۵14 

تعاونی، حائز کمترین میزان تعاونی در بین استانهای کشور است.
نگین همچنین بیشترین تعداد مدیران عامل زن را مربوط به استانهای 
تهران، خوزستان، فارس، کرمان، مازندران، خراسان رضوی، گیالن 
و چهارمحال و بختیاری دانست و از استانهای قم، قزوین، سمنان، 
همدان، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد، البرز و زنجان به 

عنوان استانها دارای کمترین تعداد مدیران عامل زن نام برد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه تحقق عدالت اجتماعی در تعاونی ها 
انجام  برای  تعاونی های زنان بستر مناسبی  سرعت می یابد،   گفت: 
فعالیت در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به شمار می روند 
که به دور از هرگونه تبعیض با رعایت برابری اعضاء و در پرتو فرهنگ 
مشارکت عمومی برای اشتغال شایسته زنان تشکیل شده  و زمینه 

حضور فعالتر بانوان را فراهم می کنند. 

خبر

از  تشکر  ضمن  کرمانی  موحدی  آیت ا... 
دولت به خاطر برخورد با فیش های حقوقی 
این  در  موثری  گام های  گفت:  نجومی 
اینکه  بخصوص  است  برداشته شده  زمینه 
نباید ذی نفعان  تاکید کردند  رئیس جمهور 
در تعیین حقوق ها و درآمدهای خود، عامل 

باشند.
خطبه های  در  کرمانی  موحدی  آیت ا... 
اشاره  با  تهران  هفته  این  جمعه  نماز  دوم 
به اقدام دولت به منظور تعیین سقف 10 
و حقوق ها  دریافتی ها  برای  تومان  میلیون 
گفت: در مواردی نیز به گمانم سقف 13 یا 
17 میلیون تعیین شده است که گام خوبی 

است و باید ادامه پیدا کند.
متأسفانه  گاهی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بوده  قانون  طبق  حقوق ها  می شود  گفته 
می کنم،  تعجب  حرف  این  از  من  و  است 
افتاده  اتفاق  قانونی  کار  واقعاً  اگر  گفت: 
عذرخواهی  مربوطه  مسوولین  چرا  است 
می کنند؟ چون برای انجام کار قانونی نیاز 

به عذرخواهی وجود ندارد.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران با اشاره 
حقوقی  فیش های  موضوع  در  اینکه  به 
و  دادگستری  وزیر  نوبخت،  آقای  نجومی، 
کرده اند،  عذرخواهی  رئیس جمهور  شخص 
مسووالن  عذرخواهی  کرد:  خاطرنشان 
است  انجام شده  که  کاری  نشان می دهد، 
غیرقانونی بوده و حداقل وجه شرعی ندارد.

اینکه  بر  تاکید  با  کرمانی  موحدی  آیت ا... 
فیش های  موضوع  جدی  طور  به  باید 
آیا  افزود:  شود،  پیگیری  نجومی  حقوقی 
داشته اند  کالن  دریافت های  که  آقایانی 
و  عدل  بر  اسالمی  نظام  پایه  نمی دانستند 
می دانستند،  اگر  و  است؟  مستقر  انصاف 
چرا این حقوق ها را دریافت کرده اند و در 
نمی دانستند پس شایستگی و  صورتی که 
لیاقت مسوولیت در نظام اسالمی را ندارند.

با  رهبری  معظم  مقام  اخیر  دیدار  به  وی 
و  کرد  اشاره  دولت  هیات  و  رئیس جمهور 
دیدار  این  در  رهبری  معظم  مقام  گفت: 
حقوقی  فیش های  به  رسیدگی  موضوع  به 

نجومی تاکید کردند.
اینکه  بیان  با  تهران  موقت  جمعه  امام 
نجومی  حقوقی  فیش های  قضیه  از  نباید 
از  نباید  تکرار می کنم  آسانی عبورکرد،  به 
آسانی  به  نجومی  قضیه فیش های حقوقی 
رهبری  معظم  مقام  افزود:  و  عبورکرد 
به  حقوقی  فیش های  قضیه  در  فرمودند 
اعتماد مردم و جوانان ضربه ای فراوان وارد 
شد و سلب اعتماد مردم به معنی از دست 
وقتی  چون  است.  نظام  سرمایه های  رفتن 
آن  با  را  دریافت های خود  و جوانان  مردم 
به  می کنند  مقایسه  نجومی  دریافت های 
بنابراین  می شود.  وارد  ضربه  اعتمادشان 
رهبری تاکید داشتند حتی در موارد بجا و 
الزم قوه قضاییه ورود و با متخلفان برخورد 

کنند.
با  تهران  هفته  این  جمعه  نماز  خطیب 
در  رهبری  معظم  مقام  اینکه  به  اشاره 
اهمیت  موضوع  به  دولت  اعضای  با  دیدار 
امنیت کشور اشاره کردند، تصریح کرد: در 
فرا  را  آن  کشورهای  ناامنی  که  منطقه ای 
گرفته است به لطف خداوند ایران از امنیت 

کامل برخوردار است.
مقام  اینکه  به  اشاره  با  کرمانی  موحدی 
معظم رهبری موضوع فرهنگ را در دیدار با 
دولتیان مورد تاکید قرار داده و بیان فرمودند 
»چرا باید تئاتر یا فیلم تولید شود که تیشه 

به ریشه ایمان جوانان بزند« افزود: رهبری 
عملکرد دستگاه های فرهنگی را در دو سطح 
کردند.  ارزیابی  ضعیف  پدافندی  و  آفندی 
پس مسووالن فرهنگی چرا باید کسی را که 
در تمام عمر خود قدمی در راه دین و انقالب 
برنداشته و گاهی ضربه به انقالب زده را بر 
و  دین  به  خدمت  در  را  عمرش  که  فردی 
انقالب اسالمی گذرانده است، ترجیح دهند.

رهبری  معظم  مقام  دیدار  به  اشاره  با  وی 
فراوان  توفیقات  دفاع،  وزارت  مسووالن  با 
تبریک  را  مسلح  نیروهای  و  دفاع  وزارت 
دفاع  وزارت  تالش های  با  افزود:  و  گفت 
ساخت  و  طراحی  زمینه  در  دستاوردهایی 
انواع سامانه ها، تجهیزات پیشرفته موشکی، 
مراکز  و  پهپاد  زرهی،  دریایی،  راداری، 
پدافند  سامانه های  همچنین  و  ارتباطی 

موشکی در بردهای مختلف داشته ایم.
اینکه  به  اشاره  با  تهران  امام جمعه موقت 
تهاجمی  و  توان دفاعی  افزایش  بر  رهبری 
کشور  مسلم  حق  را  آن  و  دارند  تاکید 
می دانند، افزود: برخورداری از توان دفاعی 
و وحشت دشمنان  باعث رعب  تهاجمی  و 

می شود.
 آیت ا... موحدی کرمانی در خطبه های اول 
این هفته تهران ضمن تبریک  نماز جمعه 
سالروز  و  ذی الحجه  ماه  آغاز  مناسبت  به 
زهرا )س(  و حضرت  امیرالمومنین  ازدواج 

گفت: ماه ذی الحجه یادآور عمل ارزنده حج 
و  مسلمین  عزت  تضمین کننده  که  است 

عظمت اسالم است.
حج  عمل  اینکه  بیان  با  کرمانی  موحدی 
می کند،  تقویت  را  اسالمی  امت  وحدت 
گفت: در برنامه های حج روشنگری می شود 
تا امت اسالمی، دشمن، توطئه های دشمن، 

عوامل تفرقه و راه عزت خود را بشناسند.
وی با ابراز تاسف از اینکه حرمین شریفین 
اسیر دست وهابی های کثیف است، تصریح 
کرد: اگر عمل حج آنطور که خدا خواسته 
مسلمین  یقین  طور  به  شود  انجام  است، 
سعود  آل  اما  باشند  داشته  مشکلی  نباید 
نمی گذارند  آمریکا  مزدور  عمال  یعنی 

مسلمین از حج بهره بگیرند.
تهران  هفته  این  جمعه  نماز  خطیب 
توطئه های  باالترین  از  کرد:  خاطرنشان 
که  است  این  عربستان  ننگین  حاکمیت 
بودن  امنیت  از  مسلمین  نمی دهند  اجازه 
امنیتی  بهره مند شوند،  خانه خدا  کنار  در 

که قرآن آن را تصریح کرده است.
و  دلخراش  حادثه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
و  نکرده  فراموش  هیچ گاه  را  منا  ننگین 
صاحب نظران  کرد:  اظهار  کرد،  نخواهیم 
باالی  هلی کوپترها  حتی  اگر  می گویند 
آب  آنها  برای  و  کرده  پرواز  حجاج  سر 
می پاشیدند عده زیادی زنده می ماندند اما 
دولت آل سعود جنایت را به حد اعال رساند 

و از این کار خودداری کرد.
اینکه  به  اشاره  با  تهران  امام جمعه موقت 
یاران  شکست  یادآور  ذی الحجه  اول  دهه 
حضرت موسی در یک امتحان سخت بود، 
که  )ع(  موسی  حضرت  یاران  داد:  توضیح 
امتحان  یک  در  بودند  شده  یکتاپرست 
از  خداوند  که  شدند  گوساله پرست  سخت 
این  و  کردند  یاد  فتنه  نام  به  جریان  این 
فتنه  قدرت  که  می دهد  نشان  موضوع 
را  یکتاپرست  می تواند  و  باالست  بسیار 
گوساله پرست کند و در همین راستا است 
که مقام معظم رهبری تا این اندازه نسبت 

به فتنه و حادثه فتنه 88 تذکر می دهند. 

موحدی کرمانی:

دولتگامهایموثریدربرخوردبافیشهایحقوقیبرداشت
حادثه ننگین منا را هیچگاه فراموش نکرده و نخواهیم کرد

اد      امه از صفحه1
موضوع  روی  مجلس  اینکه  بیان  با  وی 
بانکداری اسالمی تاکید دارد، گفت: مجلس 
موضوع  درخصوص  اقتصادی  کمیسیون  و 
بانکداری اسالمی کارهایی انجام داده و در این 
رابطه بانک مرکزی نیز فعالیت هایی داشته، 
بنابراین این موضوع باید به سرانجام برسد تا 

کشور از انجام این مهم منتفع شود.
دکتر الریجانی افزود: بخشی از مردم کشور 
الحسنه  قرض  های  وام  دریافت  نیازمند 
هستند که باید در این زمینه با مردم تعامل 
شود و سخت گیری ها در اخذ وثیقه های 
یاد  به  باید  همواره  و  نشود  انجام  سنگین 
داشت که در کنار کارهای بزرگ باید بانک ها 
نیز دید ملی داشته باشند و به افراد با بضاعت 

مالی کم نیز خدمت ارائه دهند.
براساس این گزارش، حسین زاده مدیرعامل 
بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک 
ها در ابتدای این دیدار گفت: بعد از برجام، 
گشایش هایی درخصوص مبادالت بانکی با 
خارج از کشور صورت گرفته است و در این 

رابطه قراردادهایی با کارگزاری های خارجی 
بسته شده است.

رئیس شورای هماهنگی بانک ها افزود: در 
حال حاضر صادرکنندگان به هر میزان که 
بخواهند می توانند از طریق واحدهای شعب 
بانکی خارج از کشور به داخل ارز انتقال دهند 
و در صورت تمایل نیز می توانند ارزهایشان را 

به فروش برسانند.
مبادالت  شرایط  باید  البته  کرد:  بیان  وی 
بانکی با تمامی کشورها بیشتر مساعد شود. 
در حال حاضر با کشورهای آلمان، ایتالیا و 
اسپانیا ارتباط خوبی در زمینه مبادالت بانکی 

برقرار شده است.
های  حمایت  با  کرد:  تصریح  زاده  حسین 
دکتر الریجانی، قوانین مبارزه با پولشویی در 
مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده و 
این  براساس  بانک های خارجی  نمایندگان 
قوانین تاکید کرده اند که رتبه بانکی ایران 

در دنیا ارتقا یابد.
با  ها  بانک  کشور  داخل  در  داد:  ادامه  وی 
مشکالتی مانند افزایش سرمایه، بدهی های 
و  ها  بانک  در  پایین  دولت، کفایت سرمایه 
عزم  البته  که  هستند  روبرو  بانکی  معوقات 

راسخی برای رفع مشکالت وجود دارد.
با  افزود:  ها  بانک  هماهنگی  شورای  رئیس 
در  و  رهبری  معظم  مقام  فرمان  از  پیروی 
از  مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست  راستای 
صنایع کوچک کشور حمایت شده و در این 
رابطه به حدود ۵۵00 بنگاه در حدود ۵ هزار 
امید است  ارائه شده که  وام  تومان  میلیارد 
بتواند مشکالت را تا حدی در بخش تولید 

حل کند.

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
بیان این که »باید به جامعه نگاه مثبت داشته 
باشیم« گفت: نباید مردم را بترسانیم و به آن ها 

توهین کنیم.
ناطق  اکبر  علی  المسلمین  و  حجت االسالم 
درگذشت  سال  چهارمین  مراسم  در  نوری 
آیت ا... محی الدین انواری در مسجد قبای تهران 
اظهار کرد: مرحوم انواری نگاه مثبتی به جامعه 
داشت و ما هم باید همین گونه باشیم. نباید مدام 
مردم را بترسانیم و به آن ها توهین یا تحقیرشان 
کنیم. نباید با مردم خشن برخورد کنیم. پیغمبر 
)ص( امیرالمومنین )ع( و امام حسن مجتبی 
)ع( کی اینگونه بودند؟ در حالی که این بزرگان 
اسوه ما هستند ما باید مثل آن ها رفتار کنیم. 
به  تأسی  در  »روحانیت  این که  بیان  با  وی 
یادآور  هستند«  مقدم   مردم  بر  پیامبر)ص( 
شد: چون ما روحانیون خودمان راهنمای مردم 
هستیم در تأسی به پیامبر)ص( باید بر دیگران 
مقدم باشیم. علما وارثان پیامبر)ص( هستند. ما 
وارث پیامبر)ص( در سختی کشیدن ها، دفاع از 
حق، دین و اتکای به خدا و امر به معروف و نهی 
از منکر هستیم اما فاصله مان با پیامبر)ص( و 
ائمه)ع( بسیار زیاد است. درحالی که خودمان 

را پیروان آن ها می دانیم.
وی ادامه داد: من نمی دانم چه کسی این که 
مسئله شأن من و ما نیست را درآورده است. 
ما نباید خودمان را تافته جدابافته بدانیم. مثاًل 
بگوییم شأن من نیست سالم کنم یا جلوی 
کسی بلند شوم. اگر بنا بود پیامبر)ص( این گونه 
رفتار کند، آیا می توانست موفق شود؟  پیغمبر 
به خدا و  امید  نمونه است که  برای کسانی 

اعتقاد به خدا و روز قیامت دارند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
یادآوری رفتار شهید مطهری خاطرنشان کرد: 
مرحوم مطهری یک فیلسوف بزرگ، مخلص، 
برای  تشخصی  هیچ  اما  بود،  فقیه  و  حکیم 
خودش قائل نبود. او برای این که بتواند چند 
جوان را جذب کند در حالی که از بسیاری 
در  و  آمد  تهران  به  بود  بزرگتر  مراجع  از 
دانشکده ی الهیات مشغول به تحصیل شد. ما 
وقتی انسان هایی مثل مطهری و بهشتی را از 
دست دادیم، دیگر کسی مثل آن ها نیامد. اما 
شخصیتی مثل مطهری با وجود تمام علمی 
که داشت برای هدایت جوانان و مردم خود را 

پایین می آورد.
وی همچنین به شخصیت مرحوم انواری اشاره 
کرد و گفت: در حق مرحوم انواری خیلی جفا 
شد و ناشناخته ماند چون اهل داد و فریاد و 
او یک روحانی مخلص، متدین و  نبود.  ادعا 
و  داشت  حضور  مبارزات  در  که  بود  متقی 

سال ها شکنجه و زندان دیده بود.

ناطق نوری: نباید مردم را بترسانیم و به 
آن ها توهین کنیم 

اد      امه از صفحه1
آن گونه که آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد تایید 
قرارداد ایران به تعهدات خود عمل کرده است اما به 
تازگی فاش شده است که برخی ذخایر و تاسیسات 
هسته ای ایران مطابق با محدودیت های مشخص 
شده تا روز اجرای برجام نیستند، بلکه در مطابقت با 
معافیت هایی قرار دارد که به طور محرمانه از سوی 
کمیسیون مشترک اعطا شده است. کمیسیون 
مشترک نیز اخیراً یک کارگروه فنی را برای بررسی 
معافیت های داده شده به ایران درخصوص ذخیره 
اورانیوم با غنای پایین 3.۵ درصد ایجاد کرده است. 
این ذخیره در برجام 300 کیلوگرم هگزافلوراید 
اورانیوم با غنای پایین تا سطح 3.۵ درصد تعیین 
شده اما ظاهراً ایران می تواند از این مقدار فراتر رود.

آورده  خود  گزارش  در  هم چنین  آلبرایت  دیوید 
است: این تصمیم کمیسیون مشترک علنی نشده 
است اما دولت اوباما به شکل کامال محرمانه کنگره 
این تصمیمات کمیسیون مشترک در روز  از  را 
تصمیمات  این  است.  کرده  مطلع  برجام  اجرای 
که مکتوب هستند، شامل اسناد محرمانه افزوده 
شده مرتبط با برجام هستند. این اقدام محرمانه 

کمیسیون مشترک این احتمال را افزایش می دهد 
که ایران اجازه یابد به صورت نظام مند برجام را 
تضعیف کند، چیزی که به نظر می آید در برخی 

زمینه ها در حال وقوع است.
به گزارش موسسه علوم و امنیت بین الملل 

این معافیت ها عبارتند از:
1- در زمینه تولید هگزافلوراید اورانیوم با غنای 
پایین 3.۵ درصد، اگر اورانیوم با غنای پایین در 
قالب پسماند جامد با غنای کم، پسماند مایع با 
غنای کم و پسماند لجن باشد، ایران می تواند از 

سقف 300 کیلوگرم یا مقدار برابر آن فراتر رود.
غنای  با  اورانیوم  درصد   20 به  نزدیک   -2
به  آزمایشگاهی  آالینده های  قالب  در  پایین 
عنوان غیرقابل بازیافتی دسته بندی شده است. 
ایران در برجام پذیرفته بود که تمام این حدود 
صورت  به  پایین  غنای  با  اورانیوم  درصد   20
عناصر سوختی هستند اما سپس این مواد به 
عنوان عناصر سوختی قرار گرفته و در معرض 
این  ولو  شد،  طبقه بندی  هسته ای  تشعشعات 
که در بسیاری مواد به طور سطحی در معرض 
اشعه قرار گرفته باشند. این مقادیر اورانیوم با 

غنای پایین به شکل آالینده های آزمایشگاهی 
نامشخص هستند و مبنای قضاوت درباره قابل 
بازیافت بودن حدود 20 درصد اورانیوم با غنای 

پایین نیز مشخص نیست.
3- درخصوص سلول های داغ؛ براساس برجام، 
ایران اجازه داشت تا 1۵ سال تنها سلول های 
داغ با ابعاد کم تر از شش مترمکعب را طراحی 
این  یا عملیاتی کند. دلیل  کند، بخرد، بسازد 
محدودیت این است که سلول های داغ با چنین 
جداسازی  برای  نمی تواند  عمل  در  ابعادی 
معرض  در  سوخت های  شامل  پلوتونیوم 
تشعشعات هسته ای قرار گرفته، استفاده شود.

با  ایران  که  است  آمده  هم چنین  برجام  در 
موافقت کمیسیون مشترک می تواند سلول های 

داغ بزرگ تر از شش مترمکعب را به کار گیرد. 
اجرا  روز  از  پیش  مشترک  کمیسیون  هرچند 
را  بزرگ  داغ  تا 19 سلول  داد  اجازه  ایران  به 
کرج  در  نقطه  یک  و  تهران  در  مکان  سه  در 
به کار گیرد که ابعاد آن ها از شش مترمکعب 
بزرگ تر است. اگرچه این سلول های داغ برای 
تولید رادیودارو مورد استفاده هستند، می توان 
از آن برای جداسازی پلوتونیوم در مقیاس های 
کوچک نیز بهره برد. اکنون سوال این است که 
آیا آژانس از این چهار مکان معاف شده به طور 
مرتب بازدید می کند یا نه؟ عالوه بر این، انتظار 
ما بر این است که ایران بخواهد از این معافیت 
به عنوان رویه ای برای افزایش تعداد سلول های 

داع بزرگ تر از شش مترمکعب استفاده کند.

الریجانی تاکید کرد: لزوم ارائه تسهیالت 
بیشتر به بخش تولید

گزارشی با تیتری جنجالی و بدون محتوای جدید

کاخ سفید گزارش موسسه علوم و امنیت بین الملل درباره برجام را رد کرد 
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دستور وزیر کشور درباره بررسی پرونده 
»امالک نجومی« 

وزیر کشور درباره پرونده »امالک نجومی« و واگذاری امالک گران قیمت 
به برخی مدیران شهری از دستور خود به معاون عمرانی وزارت کشور و 

رییس سازمان  شهرداری ها برای بررسی این پرونده خبر داد.
عبدالرضا رحمانی فضلی در گفت وگو با ایسنا افزود: درباره این موضوع 
سازمان بازرسی بررسی هایی انجام داده و به گزارشات اولیه ای رسیده 
است و این گزارش اولیه را برای شهرداری فرستاده است تا شهرداری 
پاسخ دهد. وی اضافه کرد: شهرداری باید متناسب با اختیارات و قوانینی 
که دارد درباره این گزارشات پاسخگو باشد که آیا اقدامش مطابق با 

قانون بوده یا خیر؟
وزیر کشور با انتقاد از انتشار اسامی عده ای در سطح وسیع در سایت ها و 
رسانه ها بدون آنکه تخلف شان اثبات شود، گفت: وقتی این نامه رسانه ای 
می شوند به اعتماد عمومی لطمه وارد می کنند و آبروی عده ای به خطر 
می افتد، البته منظور این نیست که اگر شخصی تخلف کرده نباید با او 
برخورد شود بلکه تا مسئله ای مورد بررسی قانونی قرار نگرفته و حکم 
درباره آن صادر نشده نباید در جامعه مطرح شود و این به معنای پنهان 
کردن از مردم نیست. وی با بیان اینکه مسئوالن امانتدار مردم هستند، 
ادامه داد: موافق اشد برخورد با مفاسد هستم و معتقدم نباید در  موضوع 

فساد بخصوص از بیت المال کوتاهی کرد.
وی با بیان اینکه در خصوص فیش های نجومی نیز موضع بنده همین 
حقوق های  دریافت  علت  که  کردم  مطرح  زمان  همان  گفت:  بود، 
نامتعارف، فساد، تخلف یا استفاده نامناسب از اختیارات افراد است که 
باید با هرکدام متناسب با علت برخورد شود اما طرح آن در این وسعت 
به اعتماد عمومی لطمه میزند، در حالی که مجموع این حقوق های 
نامتعارف در قیاس با کل مدیران ناچیز بود و نباید به عملکرد همه 
مدیران کشور شبهه وارد کرد. وزیر کشور با اشاره به اینکه موضوع اخیر 
نیز حتما باید پیگیری شود، گفت: بنده نیز به معاونت مربوطه خودمان و 
رییس سازمان شهرداری ها که در آنجا واحد بازرسی دارد، دستور دادم تا 
پرونده ها را از شهرداری بگیرد و با قانون منطبق کند و اگر اشکالی وجود 
داشته باشد اقدام می کنیم. در مجموع درباره ابهامی که در جامعه ایجاد 

شده قطعا باید شفاف سازی شود. 

مناطق آزاد زیر ذره بین نظارتی مجلس 

براساس  انزلی  و  ارس  ماکو،  اروند،  کیش،  قشم،  چابهار،  آزاد  مناطق 
تقاضای درخواست تحقیق و تفحص 10 نماینده زیر ذره بین نظارتی 

مجلس قرار می گیرند.
علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون نظارتی مجلس در گفت وگو با ایسنا 
گفت: مناطق آزاد تجاری و اقتصادی از اهداف پیش بینی شده خود در 
قانون منحرف شدند و در مسیر واردات محوری حرکت می کنند و در 
سال های اخیر نگرانی هایی درباره عملکرد این مناطق به وجود آمده است.
او افزود: اقالم مختلف کاال نظیر پوشاک، لوازم بهداشتی و آرایشی، مواد 
خوراکی و بسیاری دیگر از تولیدات خارجی از طریق مناطق آزاد وارد 
کشور می شود و واردات محوری در مناطق آزاد را به دنبال داشته که 
مغایر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است و آثار و تبعات سویی 
را به دنبال داشته است. وی تصریح کرد: توفیق نداشتن مناطق آزاد در 
توسعه صادرات، جذب نکردن مطلوب سرمایه گذاری خارجی با وجود 
تسهیالت مناسب برای این مناطق، عزل و نصب های متعدد مدیران 
ناموفق در این مناطق و رشد اقتصادی نامطلوب از مشکالت موجود و 

محورهای تحقیق و تفحص است.
نماینده اراک اظهار کرد: الیحه تشکیل مناطق آزاد جدید از سوی دولت 
در شرایطی تقدیم مجلس شده که مناطق آزادی که پیش از این در 
کشور تشکیل شده بود، عملکرد مثبت و قابل دفاعی نداشتند و بیش تر 
به سکوی واردات تبدیل شدند تا محلی برای توسعه صادرات و ایجاد 
فضای اقتصادی به نفع کشور؛ و کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم نیز 
به شرط تامین شروط مشخصی با این الیحه موافقت کرده بود. از این رو 
تعدادی از نمایندگان با تنظیم تقاضای تحقیق و تفحص از برخی مناطق 
آزاد به دنبال نظارت بر عملکرد این مناطق و جلوگیری از تجربه ناموفق 

گذشته در الیحه جدید دولت برای تشکیل مناطق آزاد هستند.
او در پایان تصریح کرد: درخواست تحقیق و تفحص از مناطق آزاد با 10 
امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شد و تعداد زیادی از نمایندگان نیز 
موافقت خود را با آن اعالم کردند و به محض تکمیل مراحل قانونی آن و 

موافقت مجلس این تحقیق و تفحص وارد فاز اجرا خواهد شد. 

وال استریت ژورنال گزارش داد:

عصبانیت شرکت های آلمانی 
از تحریم های ضد ایرانی آمریکا 

لغو  از  پس  ایران  اقتصاد  گشایش  بودند  امیدوار  آلمانی  شرکتهای 
تحریمهای بین المللی در ژانویه، به آنها امکان دهد روابط بازرگانی خود 
را ازسرگرفته و در دوران پساتحریم به تجارتشان رونق بیشتری ببخشند.
به گزارش ایسنا به نقل از وال استریت ژورنال، با وجود رشد صادرات، 

آمارها آلمانی ها را مایوس کرده است.
مدت کوتاهی پس از اینکه در تابستان گذشته قدرتهای جهانی توافقی 
را برای لغو تحریمهای اقتصادی در قبال محدود فعالیت برنامه هسته ای 
ایران امضا کردند، هیاتهایی متشکل از شرکتهای آلمانی سفر به ایران 
را آغاز کردند. حتی پیش از اینکه تحریمها در ژانویه به طور رسمی لغو 
شوند، آلمانی ها بدنبال نمایندگیهای ایرانی برای خود بوده و آماده بودند 
تجارتشان را ازسربگیرند. سایر هیات های تجاری اروپایی هم به ایران 
سفر کردند اما انتظارات آلمانی ها برای احیا و بهبود روابط تجاری دو 
جانبه باالتر بود. بعضی از شرکتهای آلمانی حتی در زمان اوج تحریمها 

هرگز به طور کامل از ایران خارج نشدند.
شرکتهای چندملیتی آلمانی از جمله غول مهندسی زیمنس برنامه هایی 

را برای پروژه های صنعتی بزرگ در ایران اعالم کرده اند.
طبق گزارش اداره آمار فدرال آلمان، صادرات آلمان به ایران در شش 
ماهه نخست سال جاری میالدی 1۵ درصد رشد کرد و به 1.1۳ میلیارد 
یورو )1.۲۶ میلیارد دالر( رسید. صادرات جهانی آلمان در مدت مذکور 

به ۶0۳.۲ میلیارد یورو بالغ شد.
اما بسیاری از شرکتها و رهبران دولتی آلمان پیش بینی کرده بودند 
به دنبال فروش  برای شرکتهای صنعتی که  برداشته شدن تحریمها 

تجهیزات به ایران هستند، درآمد زیادی به همراه خواهد داشت.
آلمانی های مغموم اکنون سایر تحریمهای آمریکا را که همچنان به قوت 
خود باقی مانده اند، عامل رونق پایین تر از حد انتظار تجارتشان می دانند.
و  تجارت  فدراسیون  المللی  بین  و  اروپایی  روابط  مدیر  ولف،  جورج 
خدمات خارجی آلمان می گوید توسعه تجارت به ایران به دلیل وجود 

تحریمهایی آمریکایی تاکنون کمتر از حد انتظارات ما بوده است.
با  شدن  مواجه  از  نگرانی  دلیل  به  غربی  مالی  موسسات  از  بسیاری 
جریمه های آمریکا، برای ورود به بازار ایران تردید دارند و این تردید روند 

پرداخت معامالت را پیچیده می کند.
اشکان پیرایش از شرکت آلمانی »ریشتر الیتینگ تکنولوژیز« که در 
سفر یک هیات آلمانی به ایران در سپتامبر گذشته حضور داشت، در 
این باره اظهار کرد: با وجود تاثیر مثبت رویدادهایی که از سال گذشته 
اتفاق افتاده اند، سیستم مبادالت مالی هنوز رسما فعال نشده است. وی 
در ادامه افزود: شرکتش در حال ایجاد یک دفتر در تهران است اما هنوز 

به ایران صادرات ندارد.

اقتدار؛ رمز بقای ما در جهان 

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه 
تر  قوی  برای  که  ندارد  نیاز  اسالمی  جمهوری 
برود  ممنوعه  های  سالح  سراغ  به  خود  کردن 
کشوری  قدرت  مالک  اتمی  سالح  امروز  گفت: 

محسوب نمی شود.
حاجی  عبدا...  االسالم  حجت  مهر،  گزاش  به 
با  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده  جانشین  صادقی 
اشاره به بیانات مهم  فرمانده معظم کل قوا در 
اظهار  کشور  دفاعی  عالیرتبه  مسئوالن  با  دیدار 
کرد: قدرت و اقتدار در فرهنگ دینی ما مطلوب 
بالذات نیست اما باید توجه داشته باشیم که قدرت 

الزمه حکومت است.
وی با بیان اینکه اسالم می گوید قدرت باید در 
خدمت حق باشد نه آنکه حق در خدمت قدرت، 
تصریح کرد: اسالم به ما تاکید می کند که حق اگر 

بخواهد بماند باید قوی باشد.
داد:  ادامه  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده  جانشین 
نکته  این  بر  رهبری  معظم  مقام  گذشته  روز 
تاکید کردند که در دنیایی که استکبار، ظلم و 
کفر حکومت می کند و هر چیزی را بر اساس 
خواست خودش تعریف می کند، ما اگر بخواهیم 
زنده بمانیم و به حیات خود ادامه بدهیم باید قوی 
باشیم و گرنه محکوم به فنا و نابودی خواهیم بود.
حجت االسالم حاجی صادقی  با بیان اینکه عالوه 
بر اینکه قوی بودن یک دستور دینی است، رمز 
به هر  ما  نیز محسوب می شود گفت:  ما  بقای 
قیمتی نمی خواهیم قوی باشیم؛ اسالم به ما اجازه 
نداده که برای قوی بودن از هر ابزار و وسیله ای 

استفاده کنیم.
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه 
تر  قوی  برای  که  ندارد  نیاز  اسالمی  جمهوری 
برود  ممنوعه  های  سالح  سراغ  به  خود  کردن 
خاطرنشان کرد: امروز بزرگترین مصداق قدرت، 

توانمندی علمی است.
اتمی  سالح  امروز  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
مالک قدرت کشوری محسوب نمی شود گفت: 
توانمندی علمی است که دشمن را از تعرض به 

جامعه اسالمی ما بازمی دارد. 

اجرای فاز دوم رتبه بندی معلمان 

معلمان درخواست خود را 
برای ارتقای رتبه ارائه کنند 

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش 
سنجش  نظام  از  بخشی  استقرار  از  پرورش  و 
جاری  سال  در  معلمان  حرفه ای  صالحیت های 
خبر داد و گفت: فاز دوم رتبه بندی معلمان امسال 

اجرا می شود.
نیروی  اینکه در حوزه  بیان  با  محمد بطحائی، 
زمینه  در  چه  پرورش  و  آموزش  در  انسانی 
عوامل  زمینه  در  چه  و  مهارت ها  ارتقای 
انگیزشی و رفاهی معلمان هنوز فاصله بسیاری 
تا نقطه ایده آل داریم، اظهار کرد: دولت یازدهم 
تالش می کند از این فاصله بکاهد و به همین 
علت بود که طرح رتبه بندی معلمان را به اجرا 

درآورد.
وی افزود: مطالعات مربوط به رتبه بندی معلمان 
از چند سال گذشته شروع شده بود؛ با بهره گیری 
از نتایج این مطالعات رتبه بندی معلمان در دولت 
یازدهم کلید خورد و فاز اول آن در مهرماه سال 

94 اجرایی شد.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش 
همه  برای  اول  فاز  در  اینکه  بیان  با  پرورش  و 
معلمان یک نوع تطبیق گروه صورت پذیرفت و 
متناسب با آن فوق العاده شغل ها افزایش پیدا کرد، 
گفت: در سال 9۵ مرحله دوم طرح رتبه بندی 
را برای معلمان انجام و بخشی از نظام سنجش 

صالحیت های حرفه ای را مستقر خواهیم کرد.
شایستگی های  و  صالحیت ها  درباره  بطحائی 
معلمی نیز اظهار کرد: به هر میزان که شایستگی ها 
و صالحیت ها ارتقا پیدا کند رتبه و درجه معلم 
معلم  یک  مثال  عنوان  به  می رود.  باال  گروه  در 
و  روانشناسی  اصول  تدریس،  روش های  با  باید 
هر  و  باشد  آشنا  تحصیلی  پیشرفت  ارزشیابی 
درس  کالس  در  گرفته  فرا  تئوری  در  را  آنچه 
بکار ببندد. مجموع این شایستگی ها در دو بخش 
شایستگی های عمومی و دانشی و شایستگی های 

مهارتی طبقه بندی شده است.
وی ادامه داد: این شایستگی ها در دو جدول با 9 
ارتقای گروه  معیار برای کسانی که در خواست 
داشته باشند به عنوان مالک عمل در سال جاری 
قرار می گیرد. کسانی که شرایط الزم را از حیث 
کنند  احراز  تحصیلی  مدرک  و  خدمت  سنوات 
در خواست خود را برای ارتقا به گروه باالتر ارائه 
می کنند و مورد ارزیابی قرار می گیرند. متناسب با 

امتیاز کسب شده رتبه درخواستی اعطا می شود.
وزارت  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
ارزیابی ها  این  نحوه  درباره  پرورش  و  آموزش 
رتبه  کامل  نظام  جاری  سال  در  کرد:  اظهار 
سال  در  کامل  نظام  و  نمی شود  مستقر  بندی 
9۶ محقق می شود. بر این اساس مراکز سنجش 
سال  در  اما  می شوند.  اندازی  راه  صالحیت ها 
و  مدیر  توسط  منطقه  در  و  مدرسه  در  جاری 
آموزشی  گروه های  نماینده  و  معلمان  نماینده 
پارامترهای  اساس  بر  سنجش  مربوطه  درس 

مشخص شده انجام می شود.
بطحائی با بیان اینکه پیش بینی می کنیم کمتر از 
۲00 هزار نفر امسال مشمول رتبه بندی و ارتقای 
رتبه متناسب  ارتقای  ازای  به  رتبه شوند گفت: 
از  درصدی  افزایش  مشمول  موجود،  جدول  با 

فوق العاده شغل می شود.
وی درباره اعمال فوق العاده شغل برای نیروهای 
خدماتی نیز گفت: طرح رتبه معلمان فقط معلمان 
را دربرمی گیرد، اما برای نیروهای خدماتی نیز در 
حال رایزنی با سازمان مدیریت هستیم تا به راهکار 

دیگری برای افزایش حقوق آنها برسیم.

خبرخبر

دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
اظهار  دفاع  وزارت  متخصصان  و  مسئوالن 
افزایش  را  تهاجمی  و  توان دفاعی  داشتند: 

دهید تا زورگویان احساس تهدید کنند. 
مقام  دفتر  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
خمینی)ره(  امام  حسینیه  رهبری،  معظم 
صنعت  دستاوردهای  نمایشگاه  میزبان 
نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  دفاعی 
ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت  و  بود  مسلح 
ساعت  دو  از  بیش  قوا  کل  معظم  فرمانده 
از فناوریهای پیشرفته، بومی و دانش بنیان 
که محصول تالش، ابتکار و دانش محققان 
و متخصصان داخلی است و اثر مستقیمی 
بر افزایش توان رزمی نیروهای مسلح دارد، 

بازدید کردند.
زمینه  در  دستاوردهایی  نمایشگاه،  این  در 
طراحی و ساخت انواع سامانه ها و تجهیزات 
پیشرفته »موشکی«، »راداری« ، »دریایی«، 
»مراکز  و  »پهپاد«   ، »زرهی«  »اپتیکی«، 

ارتباطاتی« به نمایش گذاشته شد.
گزارش از توانایی ها و تولیدات سامانه های 
پدافند موشکی در »بُردهای کوتاه، متوسط 

و بلند« بخش اول این نمایشگاه بود.
بخش »انواع سونارهای پیشرفته شناورهای 
وزارت  متخصصان  دست  به  که  سطحی« 
غرفه  است،  شده  ساخته  و  طراحی  دفاع 
دیگری بود که مورد بازدید فرمانده کل قوا 

قرار گرفت.
سامانه های راداری در انواع »مراقبت، کنترل 
الکترواپتیکی«،  آتش  کنترل  و  شکاری 
قسمت بعدی از نمایشگاه بود. در این بخش، 
مسئوالن وزارت دفاع گزارشی در خصوص 
بخش راداری سامانه پدافند و تولید داخِل 
سامانه  این  کردند.  ارائه  نیز   »۳7۳ »باور 
قابلیتهای باالتری نسبت به مشابه خارجی 

دارد.
مسلح«،  نیروهای  بومی  عامل  »سیستم 
»ارتباطات  امن و ضدبدافزار ملی«،  »رایانه 
»پیشرفتهای  امن«،  دیجیتال  و  بلند  برد 
الکترونیک  »تجهیزات جنگ  ای«،  ماهواره 
پرتاب«،  دوش  »موشکهای  و  پیشرفته« 
دستاوردهای دیگری بود که گزارشی از آنها 
در نمایشگاه به اطالع رهبر انقالب اسالمی 

رسید.
در غرفه های دیگر نمایشگاه، دستاوردهای 
زمینه  در  داخلی  متخصصان  فناورانه 
موشکهای  زنی  نقطه  و  دقت  »افزایش 

بالستیک« گزارش شد.
رهبر انقالب اسالمی سپس در جمع وزیر، 
وزارت  متخصصان  و  محققان  مسئوالن، 
توان »دفاعی و تهاجمی« را  افزایش  دفاع، 
حق مسلم و قطعی کشور دانستند و با تأکید 
دفاعی  توان  افزایش  مسیر  ادامه  لزوم  بر 

»زورگو،  قدرتهای  که  دنیایی  در  گفتند: 
سلطه گر و دارای کمترین جوهره ی اخالق، 
وجدان و انسانیت« حاکم هستند، و از تجاوز 
به کشورها و کشتار انسانهای بی گناه هیچ 
ابایی ندارند، توسعه صنایع دفاعی و تهاجمی 
کاماًل طبیعی است، زیرا این قدرتها تا اقتدار 
تأمین  امنیت  نکنند،  احساس  را  کشور 

نخواهد شد.
حضرت آیت ا... خامنه ای، بازدید از نمایشگاه 
و  شیرین  را  دفاعی  صنعت  دستاوردهای 
علت  افزودند:  و  خواندند  کننده  خرسند 
تواناییهای  دیدن  بر  عالوه  خرسندی،  این 
دفاعی که نقش به سزایی در افزایش سطح 
و ضریب اقتدار کشور دارد، مشاهده نیروهای 
عالِم، محقق، پژوهشگر، اهل فکر و اقدام، و 
با ایمان است که بسیار خوشحال کننده و 

لذت بخش است.
ایشان خاطرنشان کردند: وجود چنین نیروها 
و عناصری در مجموعه صنایع دفاعی کشور، 
غیرقابل  و  گرانبها  بسیار  همچون جواهری 

قیمت گذاری است.
رهبر انقالب اسالمی سپس در تبیین دلیل 
تأکید بر لزوم افزایش توان و گسترش صنایع 
دفاعی، خاطرنشان کردند: در شرایطی که 
قدرتهای زورگوی دنیا، چتر قدرت خود را 
گسترانیده اند و هیچ رحمی در وجود آنها 
به چشم نمی خورد و علناً مجلس عروسی 
و بیمارستان را به بهانه مبارزه با تروریسم 
بمباران می کنند و صدها انسان بی گناه را 
به خاک و خون می کشند و به هیچ سازمان 
توان و  باید  نهادی هم پاسخگو نیستند،  و 
قدرتهای  تا  داد  افزایش  را  دفاعی  قدرت 

زورگو، احساس تهدید کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: البته ما برای 
گسترش صنایع دفاعی محدودیت هایی قائل 
هستیم و سالح های کشتار جمعی همچون 
سالح شیمیایی و سالح هسته ای، براساس 

مبانی اعتقادی و دینی ممنوع هستند.
سالح  ممنوعیت  کردند:  تأکید  ایشان 

شیمیایی در بخش تهاجمی است اما افزایش 
برابر حمله  در  دفاعی  های  بخش  در  توان 

شیمیایی اشکالی ندارد.
از  غیر  به  گفتند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
ها هیچ  زمینه  بقیه  در  ها،  این محدودیت 
و  دفاعی  توان  افزایش  برای  محدودیتی 
این  در  پیشرفت  و  ندارد  وجود  نظامی 

عرصه ها، یک وظیفه است.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به موقعیت 
راهبردی جمهوری اسالمی ایران و همچنین 
حساسیت منطقه غرب آسیا و طمع دائمی 
قدرتهای سلطه گر خاطرنشان کردند: برای 
تأمین امنیت ملت، کشور و آینده، باید عالوه 
بر توان دفاعی، توان تهاجمی را نیز افزایش 

داد.
از  گر  سلطه  قدرتهای  ناراحتی  به  ایشان 
برخی  از  ایران  دفاعی  تجهیزات  خرید 
کشورها اشاره کردند و افزودند: این قدرتها 
که مدعی عقل و انصاف هستند و درخصوص 
صالحیت اخالقی کشورها برای دارا بودن یا 
دارا نبودن برخی تجهیزات دفاعی سخن می 
گویند، خود، به هیچ یک از اصول اخالقی 

پایبند نیستند.
فاقد  را  امریکا  اسالمی، دولت  انقالب  رهبر 
درباره  نظر  اظهار  برای  اخالقی  صالحیت 
گفتند:  و  دانستند  ایران  اسالمی  جمهوری 
امریکا  در  امروز  آن،  دولت  که  حزبی  چه 
برسر کار است و چه حزب رقیب که دولت 
قبلی را به دست داشت، هیچ کدام صالحیت 
مرتکب  حزب،  دو  هر  زیرا  ندارند،  اخالقی 

جنایات و فجایع گوناگونی شده اند.
حضرت آیت ا... خامنه ای بزرگ ترین گناه 
حزب حامی دولت کنونی امریکا را »ایجاد 
شبکه های تروریستی خطرناک« خواندند و 
تأکید کردند: دولت کنونی امریکا، یک گروه 
تروریستی را به ظاهر مورد حمله قرار می 
دهد و یک گروه دیگر تروریستی را مستثنی 
می کند که معنی آن، حاکمیت سیاست بر 

اخالق است.

ایشان افزودند: دولت قبلی امریکا نیز مسئول 
فجایع و جنایت های انجام گرفته در عراق و 
افغانستان است؛ به گونه ای که میلیونها نفر 
انسان بی گناه کشته شدند و حتی هزاران 
گروه  وسیله  به  عراقی  دانشمندان  از  نفر 
به  و  واتر« شناسایی شدند  »بلک  آدمکش 

قتل رسیدند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: بنابراین 
از  امریکا،  در  مطرح  دو حزب  از  یک  هیچ 
لحاظ صالحیت اخالقی، ترجیحی بر دیگری 

ندارد.
در  ما  گفتند:  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
هستیم  طرف  دولتهایی  چنین  با  امریکا 
به  توان  با مذاکره می  اینکه تصور کنیم  و 

تفاهم و نقاط مشترک رسید، اشتباه است.
لزوم  بر  من  اصرار  کردند:  تأکید  ایشان 
دلیل  همین  به  امریکا  با  نکردن  مذاکره 
ها  امریکایی  که  کرده  ثابت  تجربه  و  است 
در مذاکرات به جای تفاهم، به دنبال تحمیل 
خواسته های خود هستند که نمونه بارز آن 

نیز همین قضایای اخیر است.
فرمانده کل قوا در بخش دیگری از سخنان 
محققان  و  دفاع  وزارت  از  قدردانی  با  خود 
نیروهای  مختلف  سازمانهای  متخصصان  و 
از عوامل برجسته در  افزودند: یکی  مسلح، 
پیشرفت صنایع دفاعی کشور، ارتباط بخش 
دفاعی با دانشگاه و شرکتهای دانش بنیان 

است.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به توصیه 
مکرر خود به دولتها مبنی بر لزوم همکاری 
این  کردند:  خاطرنشان  دانشگاه  با  صنعت 
خواهد  مفید  طرف  دو  هر  برای  همکاری 
بود و نمونه بارز آن را اکنون در وزارت دفاع 

مشاهده می کنیم.
حرکت  نتیجه  را  پیشرفتها  این  ایشان، 
عظیم علمی کشور در دوازده سال گذشته 
دانستند و تأکید کردند: جنبش نرم افزاری و 
حرکت علمی که اکنون به صورت »گفتمان 
ما  جوان  دانشمندان  و  درآمده  عمومی« 
موفق به شکستن خطوط مرزی علم شده 
اند، باید با قدرت ادامه یابد، زیرا پیشرفت در 
هر عرصه ای، زمینه ساز پیشرفتهای جدید 

در بخشهای دیگر خواهد شد.
اسالمی،  انقالب  رهبر  سخنان  از  پیش 
سردار سرتیپ دهقان وزیر دفاع، از اقدامات 
انجام گرفته در صنایع دفاعی، ایجاد شبکه 
منسجم  ارتباط  و  دفاع  وزارت  همکاران 
شرکتهای  و  دانشگاهها  با  دفاعی  صنایع 
و  کرد  بیان  کوتاهی  گزارش  بنیان،  دانش 
بهره  با  کشور  دفاعی  صنایع  امروز  گفت: 
مندی از زیر ساخت های صنعتی و دانش 
نیروهای  نیازهای  تأمین  توانایی  بنیان، 

مسلح را دارد. 

رهبر معظم انقالب: 

توان دفاعی را افزایش دهید تا زورگویان احساس تهدید کنند

مدیریت  سازمان  رئیس  و  جمهوری  رئیس  معاون 
و برنامه ریزی کشور گفت که تا پایان سال جاری 
و  داد  خواهد  رخ  کشور  در  توجهی  قابل  تحوالت 
مردم طعم شیرین خدمات دولت را لمس و احساس 

خواهند کرد. 
محمدباقر نوبخت در آئین ستاد گرامیداشت هفته 
گندمکاران،  به  بدهی  پرداخت  چالوس،  در  دولت 
بازنشستگان ، پیمانکاران و اجرای کامل طرح های 
نیمه تمام در حوزه های مختلف بویژه در حوزه راه 
پایان سال  تا  دانست که  اقداماتی  ترین  از مهم  را 

مردم شاهد آن خواهند بود. 
وی گفت : همچنین حدود ۶۶ طرح توسط سرمایه 
گذاران خارجی می تواند زمینه ساز اشتغال و بهبود 

فضای کسب و کار تا پایان امسال در کشور باشد.
سخنگوی دولت به اختصاص تسهیالت برای ساخت 
حدود هفت هزار و ۵00 واحد نیمه کاره رها شده 
عالوه  که  گفت  و  کرد  اشاره  جاری  سال  پایان  تا 
برآن تالش خواهیم کرد زمینه فرصت شغلی برای 

دستکم 1۵0 هزار نفر نیز در کشور فراهم کنیم 
 : افزود  نیز  نوبخت در خصوص طرح های عمرانی 
برای اجرای کامل طرح های عمرانی در حوزه راه 
در  خوبی  اعتبارات  مازندران  و  گیالن  های  استان 
نظر گرفته شده است و همچنین رئیس جمهوری 
کنارگذرهای  تکمیل  برای  الزم  دستورات  نیز 

مازندران داده است .
دولت  این   : گفت  امید  و  تدبیر  دولت  سخنگوی 
ناروا  اتهام  به  که  را  تحریم  زنجیرهای  توانست 
درقالب ۶ قطعنامه به پای ملت بسته بودند پاره کند 
و آژانس هسته ای را به این باور برساند که فعالیت 
هیچگونه  و  بود  ای  هسته  انرژی  تولید  در  ایران 

فعالیت نظامی نداشته است.  

سـفیر و نماینـده دائـم ایـران در سـازمان ملل 
بـدان  جهـان  امـروزه  آن چـه  گفـت:  متحـد 
نیازمند اسـت، تعهـدی جهانی بـرای تغییر در 

جهـت صلح اسـت.
دائـم  نماینـده  و  سـفیر  خوشـرو  غالمعلـی 
جمهـوری اسـالمی ایـران نـزد سـازمان ملـل 
ملـل  سـازمان  عالی رتبـه  مجمـع  در  متحـد 
متحـد بـا موضـوع فرهنـگ صلـح سـخنرانی 

کـرد.
در ایـن نشسـت که بـا حضور و سـخنرانی بان 
کـی مون دبیرکل سـازمان ملـل متحد، رئیس 
مجمـع عمومـی سـازمان و تعـداد زیـادی از 
مقامات کشـورهای عضو سـازمان برگزار شـد، 

بیـش از ۵0 کشـور بـه بیـان نظرات خـود در موضوع 
صلـح و فرهنـگ آن پرداختند.

بـه  اشـاره  بـا  کشـورمان  سـفیر  خوشـرو  غالمعلـی 
سـپری شـدن هفـت دهـه از تاسـیس سـازمان ملـل 
متحـد، عنـوان کـرد کـه موضـوع صلـح و فرهنـگ 
تغذیـه کننـده آن بایـد مهـم  تریـن موضوعـی باشـد 
کـه اعضـای ایـن سـازمان حـول آن متحـد شـده و 

دسـت بـه اقدامـات قاطـع مـی زننـد.
وی گفـت: تمایـل بـه برقـراری صلـح بایـد بـر کلیـه 
منافـع دیگـر ترجیـح داده شـود و تمـام ابعـاد کار 

سـازمان را هدایـت کنـد.
خوشـرو بـا اشـاره بـه سـال های متمـادی بحـث و 
تبـادل نظـر در مـورد صلح و تجارب گسـترده حاصل 
از آن، بـه برخـی عوامـل موثر بر صلح هم چـون تاثیر 
توسـعه نیافتگـی بـر صلـح و ثبـات، اهریمـن افراطی  
بـه  احتـرام  و  رواداری  اهمیـت  تروریسـم،  و  گـری 
حقـوق بشـر و آزادی هـای بنیـادی، خلـع سـالح و 
ضـرورت امحـای کامل سـالح ¬های کشـتار جمعی، 
مـواردی  و دیگـر  ویـژه سـالح  هـای هسـته ای  بـه 
پرداخـت کـه بـه شـکلی صلـح را تقویـت کـرده یـا 

از آن می ¬شـوند. مانـع 
وی افـزود: آن چـه امـروزه جهان بدان نیازمند اسـت، 
تعهـدی جهانـی بـرای تغییـر در جهـت صلح اسـت. 
رفتارهـای  و  هـا  شـیوه  در  بنیـادی  تغییـری  بایـد 
قدیمـی، معمـول و تکـراری ایجـاد شـود تـا جهانـی 
عادالنـه  تـر، اخالقی  تـر و دموکراتیک تر شـکل بگیرد 
چراکـه الزمـه صلح پایـدار، عادالنـه بودن آن اسـت.
نماینـده کشـورمان در سـازمان ملـل متحد با اشـاره 

بـه جنایـات گـروه  هـای تروریسـتی نظیـر داعـش، 
بوکوحـرام، القاعـده و جبهـه النصره در گوشـه و کنار 
جهـان، افـزود کـه صلـح واقعـی را تنهـا می ¬تـوان 
از طریـق کاشـتن بـذر خـرد، رواداری و احتـرام بـه 

دیگـران در ذهـن انسـان ها ایجـاد کـرد.
خوشـرو اظهـار داشـت: کسـانی کـه هویت یـا قدرت 
خـود را بـر پایـه تقابل، طـرد و تکفیر قـرار می دهند 
ذاتـا بـا مـدارا و صلـح مخالف انـد. امـروز همـه دنیـا 
مـی داننـد که کـدام ذهنیـت مخـرب و پـوچ، تغذیه 
کننـده نیروی اهریمنی تروریسـم اسـت، و راه مقابله 
بـا آن را نیـز می داننـد. اما آن چه مانـع از اقدام جدی 
شـده اسـت، اغـراض کوتـه بینانـه سیاسـی و منافـع 

خاص برخـی افراد اسـت.
نماینـده دائـم کشـورمان راه  هـای پیشـبرد آرمـان 
صلـح را توقـف حمایـت از جنـگ¬ طلبـان، پایـان 
اشـغال گـری، دسـت کشـیدن از ذهنیـت هایـی که 
بـه دنبـال سـلطه و برتری  جویـی فرهنگـی و نظامی 
اسـت و نیـز احتـرام بـه دیگـران، اعـم از ملـت  هـا، 
شـیوه های زندگـی و ایـده هـا دانسـت و گفـت برای 
تحقـق صلـح اصیـل، مراکـز قـدرت بایـد بپذیرند که 
مشـکالت جهـان را با توسـل بـه قـدرت نظامی نمی 

تـوان حـل کرد.
خوشـرو در پایـان سـخنان خـود بـا اشـاره بـه ابتکار 
کشـورمان در طـرح ایـده »جهان علیـه افراطی گری 
و خشـونت« کـه در قالـب دو قطعنامـه در مجمـع 
کلیـه  تصویـب  بـه  متحـد  ملـل  سـازمان  عمومـی 
کشـورهای جهان رسـیده اسـت، بـار دیگر بـر دعوت 
کشـورمان از کلیـه ملت¬هـا بـرای اتحـاد در جهـت 

آرمـان صلـح تاکیـد کرد. 

خوشرو: جهان نیازمند تعهدی جهانی 
برای تغییر در جهت ایجاد صلح است 

نوبخت: تحوالت قابل توجهی 
در کشور رخ خواهد داد
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دادنامه
:پرونده کالسه910998۲1۶1700۵01شعبه81دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 

شهید صدر تهران دادنامه شماره 9۳0997۲1۶17010۳4
خواهان:فرشاد سیف بهزاد فرزندعلی باوکالت میرجمیل جلیلی به نشانی تهران خیابان 
شریعتی بعداز حسینیه ارشاد پالک109۵واحد7 و اکرم شیرازی زاده فرزند حجت علی 

به نشانی سعادت آباد خ۳1غربی پ۵4ط۲ .
خواندگان:1-سیدجلیل حبشیان بنویدی فرزند آقاعلی ۲- سیدمحمدحسین مدرسی 

یزدی فرزند سیدعلی ۳-سیدمجتبی میرجلیلی-مجهول المکان
خواسته:ابطال مبایعه نامه)مالی(

گردشکار:دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبااستعانت از خداوند 
عادل متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.

رای دادگاه:درخصوص دعوی آقای فرشاد سیف بهزاد باوکالت آقای میرجمیل جلیلی 
وخانم اکرم شیرازی زاده بطرفیت خواندگان سیدمجتبی میرجلیلی وسیدجلیل جشیان 
بنویدی وسیدمحمد حسین مدرس یزدی بخواسته صدور حکم طی مبایعه نامه عادی 
مورخ8۵/۲/۶شش دانگ یک واحد آپارتمان تحت پالک ثبتی8701فرعی از۳۳-اصلی 
بخش11تهران با ملحقات مربوط از خوانده ردیف اول باوکالت خوانده ردیف دوم ابتیاع 
نموده وجهت انتقال سند رسمی بطرفیت خواندگان ردیف اول ودوم اقامه دعوی نموده 
که طی دادنامه شماره1۵۶1و1۵۶0مورخ8۶/11/7صادره از شعبه18تجدیدنظرخوانده 
صادره  حکم  ازقطعیت  پس  متعاقباً  گردیده  سند  انتقال  به  محکوم  اول  ردیف 
از صدور اجراییه خوانده ردیف اول ملک موصوف را طی سندقطعی شماره  وقبل 
۲1۲۵14مورخ8۶/1/۲0دفترخانه شماره۶8تهران به خوانده ردیف دوم منتقل وخوانده 
ردیف دوم نیز طی سندقطعی شماره۶4۵مورخ8۶/8/1۲ دفترخانه شماره740تهران 
ملک مذکور را به خوانده ردیف سوم منتقل می نماید وتحت عنوان فروش مال غیرعلیه 
خوانده ردیف اول اعالم شکایت نموده که شعبه10۲7 دادگاه جزایی تهران طی دادنامه 
تعزیری  حبس  یکسال  به  مشارالیه  برمحکومیت  حکم  شماره79۶مورخ88/8/1۳ 
صادرنموده است ودرنهایت خواستار صدور حکم برابطال معامالت انجام گرفته)اسناد 
انتقالی گردیده اند(پرونده استنادی مطالبه وبشرح صورتجلسه مورخ9۳/1۲/۲۳مفادآن 
منعکس گردیده است وحکایت از صحت ادعای خواهان دارد لهذا دادگاه با توجه به 
دالیل موجود در پرونده من جمله متن ومفاد دادخواست تقدیمی،دادنامه استنادی 
صادره از شعبه10۲7 دادگاه عمومی جزایی تهران،مبایعه نامه عادی فیمابین طرفین 
واظهارات وکالی خواهان وعدم دفاع خواندگان ومفاد پرونده استنادی دعوی مطروحه 
مدنی  مواد1۲88و1۳۲1و1۲۵7قانون  به  ومستنداً  دانسته  برصحت  محمول  را 
ومواد198و۵19قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقالب حکم برابطال 
شماره۶8تهران  رسمی  اسناد  شماره۲1۲۵14مورخ8۶/1/۲0دفترخانه  اسنادانتقالی 
انتقالی شماره۶4۵ مورخ8۶/8/1۲دفترخانه  فیمابین خوانده ردیف اول ودوم وسند 
اول  شماره740تهران فیمابین خوانده ردیف دوم وسوم ومحکومیت خوانده ردیف 
بپرداخت خسارت دادرسی درحق خواهان صادر واعالم می گردد رای صادره غیابی 
وظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی درهمین دادگاه وسپس ظرف همین 

مدت قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
                   110/۶۵887

رئیس شعبه81دادگاه عمومی وحقوقی تهران

آگهی تحدید حدود اختصاصی
1-ششدانگ یک قطعه زمین آبی به مساحت 1۲081/۵0 متر مربع پالک ۳۵8 فرعی 
از 1۲ اصلی واقع در بخش 1۶ مهاباد قریه قره قشالق بنام آقای محمد باستان در 
اجرای رای هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به شماره 

1۳9۵۶0۳1۳00700077۳ مورخه 1۳9۵/0۲/19
۲-ششدانگ یک قطعه باغ سیب آبی به مساحت ۵۳7۵4 مترمربع پالک ۳۵9 فرعی 
از 1۲ اصلی واقع در بخش 1۶ مهاباد قریه قره قشالق بنام آقای محمد باستان در 
اجرای رای هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به شماره 

1۳9۵۶0۳1۳0070007۶8 مورخه 1۳9۵/0۲/19
تحدید حدود در روز یکشنبه 1۳9۵/07/04 راس ساعت 10 صبح 

۳-ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 7۵۲09/07 متر مربع پالک 1۳40 فرعی از 
1۶۲ از ۵9 اصلی واقع در بخش 1۶ مهاباد قریه اگریقاش بنام آقای حمزه دریژ اگریقاش 
در اجرای هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به شماره 

1۳94۶0۳1۳00700۶17۳ مورخه 1۳94/10/17 
تحدید حدود در روز دوشنبه 1۳9۵/07/0۵ راس ساعت 10 صبح

برابر ماده 14 قانون ثبت تحدید حدودبه عمل می آید. لذا بدینوسیله از مجاورین و 
صاحبان حقوق دعوت می شود که در روز تعیین شده در محل حاضر و در صورتیکه 
اعتراضی به حدود و حقوق ارتفاقی داشته باشند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
لغایت سی روز اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد تسلیم و رسید دریافت 
نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض و دریافت رسید لغایت سی روز به مرجع ذیصالح قضایی 
مراجعه و نسبت به تنظیم دادخواست اعتراض اقدام نمایند و گواهی تقدیم دادخواست 
را از دادگاه اخذ و ظرف مهلت مقرر یک ماهه به اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد ارائه 
نمایند. در غیر این صورت چنانچه متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی به دادگاه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و ارائه نمایند بدون توجه به اعتراض مطابق مقررات 

سند مالکیت بنام متقاضی ثبت صادر خواهد شد.
صدیق رنجبر- کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان مهاباد

تاریخ انتشار: روز شنبه 9۵/0۶/1۳

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالسه پرونده: ۲/1۲۳8/9۵ 

وقت رسیدگی: 9۵/7/14 ساعت 10/1۵ صبح
مرجع رسیدگی: شعبه دوم شورای حل اختالف خوی

خواهان: مجید حسینی  خوانده: صادق طالبی
خواسته : مطالبه

برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن خوانده صادق طالبی وفق ماده 7۳ قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ و آگهی می شود. 
خوانده می تواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت و درخواست و 
ضمائم را دریافت و در جلسه دادرسی شرکت نمایند . عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم 

قانونی خواهد بود.
شعبه دوم شورای حل اختالف خوی

آگهی مزایده مال منقول-نوبت اول
شماره940997۶۳10۲00۲0۶مورخ94/۲/۲7وشما به  رای  به  باتوجه 
ره9۵104۲۶۳10۲0000۶-مورخ9۵/1/18اجرائیه صادره ازشعبه۲حقوقی دادگستری 
وتسلیم  پرداخت  به  است  فرزندفتاح-محکوم  کرمی  علی  علیه  محکوم  آبادان 
تعداد114قطعه سکه تمام بهارآزادی بابت مهریه وپرداخت مبلغ ۳40000ریال بابت 
هزینه دادرسی وپرداخت مبلغ۳00000ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق محکوم 
له زهراقنبرنژاددالواری فرزندعالی خان باوکالت شیمادریس وپرداخت۵درصدمحکوم 
کامیون  اتومبیل  له  محکوم  که  گردیده  دولت  درحق  اجرائی  عشر  نیم  بابت  به 
نیسان)وانت نیسان(به شماره 14ایران84۲ع۶۶ )پالک عمومی-کرایه(رنگ آبی دوگانه 
سوزمدل1۳87متوقف درپارکینگ خلیج فارس می باشدکه بدنه اطاق دارای پوسیدگی 
جزئی-رنگ آفتاب خورده-شیشه هاوتودوزی درحدسالم-الستیکهاتقریبادرحدسالم-
دارای باربنداطاق بار-دوگانه سوزوچنانچه دارای بیمه نامه معتبروهمچنین ازنظرفنی 
باشد.ارزش وقیمت آن به روزحدود1 موتور-گیربکس-دیفرانسیل وجلوبندی سالم 
فروش  گرددراجهت  وبرآوردمی  ریال(تعیین  70000000ریال)یکصدوهفتادمیلیون 
معرفی کرده است باتوجه به کارشناسی اتومبیل فوق توسط کارشناس وابالغ نظریه 
وفق ماده7۵قانون اجرای احکام مدنی واعتراض محکوم علیه درخارج ازفرجه ی قانونی 
وردشدن آن وباتوجه به تقاضای محکوم له اتومبیل موصوف براساس کارشناسی انجام 
شده،در تاریخ یک شنبه9۵/7/11ازساعت10الی11صبح طریق مزایده بفروش می رسد.
محل انجام مزایده شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری آبادان بوده ومراتب مزایده یک 
نوبت درجرایدمنتشرمی گردد.مزایده از مبلغ کارشناسی شروع واتومبیل به باالترین 
قیمت پیشنهادی بفروش می رسدطالبین شرکت درمزایده می توانند۵روزقبل ازتاریخ 
مزایده باهماهنگی شعبه اجرای احکام مدنی ازاتومبیل بازدیدودرجلسه مزایده درساعت 
وتاریخ تعیین شده حضوربهم رسانند.خریدارده درصدبهای اتومبیل رافی المجلس 
ومابقی را حداکثرظرف یک ماه تودیع می نماید.درغیراین صورت درصداخذشده بنفع 

دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد.
مدیراجرای احکام مدنی دادگستری آبادان-جمالی

آگهی حصروراثت
ازدزفول درخواستی  نام پدرعزیزبشناسنامه178۲صادره  آقای حسن حسنقلی زاده 
مرحوم  که1۳9/1/9۵ح  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
درتاریخ9۵/۵/۲۶دردزفول  دزفول  بشناسنامه۲99صادره  زاده  عزیزحسنقلی 
به  زاده  ازباال۲-عمادحسنقلی  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه 
شناسنامه19904۶8098دزفول۳-حسین حسنقلی زاده به شناسنامه4۲۶7دزفول4-
به  زاده  حسنقلی  شناسنامه190۵۶دزفول۵-عظیم  به  زاده  علیرضاحسنقلی 
شناسنامه۳۵1دزفول۶-عادل حسنقلی زاده به شناسنامه 89دزفول)پسران متوفی(7-
فریده پیرکاربه شناسنامه4110دزفول)زوجه متوفی(والغیر.پرونده کالسه 1۳9/1/9۵ح 
درشوراثبت شد.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی مینماید 
تاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 
بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.  
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف  شهرستان دزفول

خواهان 
نعمت اله شریف کاظمی دادخواستی به طرفیت خوانده علی حسنی مقدم به خواسته 
مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه8۵۲مجتمع شماره هجده شورای حل اختالف شهرتهران واقع درتهران-
صادرات- بانک  بهرامی-روبروی  برادران  شهید  ولیعصر-خ  آذری-شهرک  راه  سه 
پاساژدولتی،طبقه۲و۳ ارجاع وبه کالسه 9۵0998108۵۲00110 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 9۵/8/11وساعت1۵/۳0تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده7۳قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
وانقالب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تاخوانده پس از نشر آگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت و دروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد.
110/65904      دبیرشعبه852مجتمع شماره هجده شورای حل اختالف شهرتهران

متن آگهی
خواهان / شاکی صادق شرفی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم احمد مهرگان 
به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوارپژوهنده 
روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9۵0998۶۶10400۳۳4 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1۳9۵/7/۲4 و ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
حصروراثتمنشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش. 

شمس الدین جال دارای شماره شناسنامه 4 فرزند علی متولد 1۳۳4/1/18 صادره از 
اسالمشهر به شرح دادخواست و به کالسه 4۵۶/۳/9۵ این شورا درخواست حصر وراثت 
نموده  و چنین توضیح داده که شادروان ناز خانم جال  فرزند شریف به شماره شناسنامه 
4۶9 در تاریخ 9۲/1۲/۲4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصراست به:
1-شمس الدین جال فرزند علی به شماره شناسنامه 4  نسبت پسر  

۲- عابدین جال فرزند  علی به شماره شناسنامه 1۲  نسبت  پسر 
۳- مهدی  جال  فرزند علی به شماره شناسنامه ۵ نسبت پسر

4-  فاطمه جال فرزند علی به شماره شناسنامه ۳19۵ نسبت دختر   
۵- کبری جال فرزند علی به شماره شناسنامه ۵۶ نسبت دختر 

۶- معصومه جال فرزند علی به شماره شناسنامه 14۶ نسبت دختر
اینک به انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. م/الف 1090

حوزه دوم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

آگهی ابالغ اجرائیه
به موجب اجرائیه شماره 9۵104۲1110900190 در پرونده کالسه 940۲48 شعبه 
نهم دادگاه حقوقی بابل 1- عسگری حسن پور فرزند عبدا... ۲- فاطمه فرزامی فرزند 
علی ۳- فراز فرزامی فرزند علی 4- فاطمه اسماعیلی نژاد ۵- فراته فرزامی فرزند علی ۶- 
محبوبه حسن پور رودباری فرزند حسن محکوم به تنظیم سند رسمی انتقال سرقفلی 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغزه پالک فرعی ۳ از ۲987 اصلی واقع در 
بخش دو غرب بابل به نام محکوم له بهاره حسن پور رودباری و مبلغ ۲40000 ریال 
هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له می باشند که 
با توجه به مجهول المکان بودن محکوم علییه مراتب یک نوبت در روزنامه کثیرالنتشار 
آگهی تا نامبردگان ضمن اطالع از مفاد اجرائیه و مراجعه به شعب ظرف 10 روز از تاریخ 
انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام در غیر اینصورت وفق مقررات نسبت به 

اجرای حکم اقدام خواهد شد.
مدیر شعبه نهم دادگاه حقوقی بابل – ذبیح اله نژاد

خواهان
خواسته  به  مکاری  نوروز  مجتبی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  ساجدی  احمد   
مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه8۵۲مجتمع شماره هجده شورای حل اختالف شهرتهران واقع درتهران-
صادرات- بانک  بهرامی-روبروی  برادران  شهید  ولیعصر-خ  آذری-شهرک  راه  سه 

پاساژدولتی،طبقه۲و۳ ارجاع وبه کالسه 9۵0998108۵۲00۲۲1 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 9۵/8/9وساعت1۵/۳0تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده7۳قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
وانقالب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تاخوانده پس از نشر آگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت و دروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد.
110/65908      دبیرشعبه852مجتمع شماره هجده شورای حل اختالف شهرتهران

آگهی حصر وراثت

کالسه  به  دادخواست  بشرح  شماره  ۲49۵  شناسنامه  دارای  نادرعلی  رقیه  خانم 
700۶1/9۵/۶7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مرحومه معصومه مالئکی بشناسنامه ۶۳4 در تاریخ 9۵/۵/۳ اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به
1-محمدعلی نادرعلی ش.ش ۲7 همسر متوفیه

۲- مجید نادرعلی ش.ش ۶۲8 فرزند پسر متوفیه
۳- علیرضا نادرعلی ش.ش ۲9 فرزند پسر متوفیه

4- رقیه نادرعلی ش.ش ۲49۵ فرزند دختر متوفیه 
۵- حبیبه نادرعلی ش.ش ۵99 فرزند دختر متوفیه 

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

نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 67 شورای حل اختالف ارومیه

جرائیه:
محکوم له:هیبت اله کاشفی

محکوم علیه:فرامرز همتی-مجهول المکان
دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  به:بموجب  محکوم 
پرداخت  به   -1 است  محکوم  علیه  9۵0997108۵1000۳7محکوم  مربوطه 
مبلغ10/000/000ریال به انضمام1۵0/000ریال بابت هزینه دادرسی و۲-به انضمام 
خسارات دادرسی وتاخیردرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و۳-نیم 

عشر دولتی.
110/65900         دبیرشعبه851مجتمع هجده شورای حل اختالف شهرتهران

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی دادخواست و ضمائم به جابر شیروانی 

خواهان دانشگاه آزاد  دادخواستی  به طرفیت خوانده  فوق به خواسته  مطالبه وجه 
مطرح  که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده9۵0۲۶۲  شعبه 104 دادگاه عمومی 
تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ 9۵/7/۲۵ ساعت 8:۳0 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق ماده 7۳  قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان مراتب  یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده از جلسه دادرسی مطلع و با مراجعه به دفتر دادگاه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
 110/62883    مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه خانواده شهید مفتح   تهران

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی دادخواست و ضمائم به  محسن روانپاک   

خواهان   محمد حسین مددی دادخواستی  به طرفیت خوانده مطالبه وجه مطرح      که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 9۵0078 شعبه 104 دادگاه عمومی تهران ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ 9۵/7/۲8 ساعت 1۳ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق ماده 
7۳  قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان مراتب  یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از 
جلسه دادرسی مطلع و با مراجعه به دفتر دادگاه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 110/62889    مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه خانواده شهید مفتح   تهران

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی دادخواست و ضمائم به محسن روان پاک و احمد ملتی و سید رحمان 

خوشحال  
خواهان  علیرضا عسگر زاده  دادخواستی  به طرفیت خواندگان  فوق به خواسته  تنظیم 
سند رسمی ملک مطرح  که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده  شعبه 104 دادگاه 
عمومی تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ 9۵/7/۲۶ ساعت 10 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق ماده 7۳  قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان مراتب  یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده از جلسه دادرسی مطلع و با مراجعه به دفتر دادگاه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. 110/۶۲89۵  
  مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه خانواده شهید مفتح   تهران

ابالغ وقت
 دادرسی ودادخواست وضمائم به   کالسه پرونده:8۵100۲74

وقت رسیدگی: 9۵/۶/17   خواهان:علی بذرافکن
خوانده:علی صلح میرزایی   خواسته:مطالبه 

خواهان دادخواستی تسلیم داگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
8۵1ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان ودستور دادگاه وبه تجویز ماده7۳قانون دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی میشود.تاخوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه بدفتر حوزه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم 
را دریافت نماید ودر وقت مقررباال جهت رسیدگی حضور بهم رساند.چنانچه بعداً ابالغی 
بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهدبود.110/۶۵889     
 مدیردفترشعبه 851 دادگاه عمومی شورای حل اختالف م18 تهران

ارایه  و  انداز  پس  بر  تمرکز  های  سیاست  اجرای 
بسته های تسهیالتی، توقف سفته بازی و کنترل تورم 
بازار از جمله مهم ترین اقدام های دولت یازدهم در 
بخش مسکن بوده که این بخش را در آستانه خروج 

از رکود و مرحله پیش رونق قرار داده است.
یازدهم در شرایطی  راه و شهرسازی دولت  وزارت 
مسوولیت های این حوزه را بر عهده گرفت که فرایند 
قبل در زمره  ایراد طرح مسکن مهر در دولت  پر 
عوامل ایجاد تورم 40 درصدی در کشور قرار گرفته 
بود، بدون آن که واحدهای قابل توجهی افتتاح و به 
مردم تحویل داده شود. از دیگر سو، بسیاری از این 
واحدهای مسکن مهر متقاضی نداشت و تنها هزینه 
های سنگین آن روی دست دولت بر جای مانده بود.
طرح مسکن مهر به عنوان بزرگترین طرح اجرایی 
کشور در سال های گذشته، مسایل و مشکالتی در 
ابعاد مختلف از جمله انتخاب مکان و نحوه ارتباط 
با سکونتگاه اصلی، تامین مالی، ایجاد بلوک های 
این  برای  امنیتی  و  اجتماعی  مسایل  فقیرنشین، 
امکانات  نبود  آن،  بر  افزون  کرد.  ایجاد  ها  منطقه 
زیربنایی و روبنایی الزم در شهرک های نوساز و نیز 
وضعیت بغرنج و پیچ در پیچ حمل و نقل از مقصد 
سکونتگاه های مسکن مهر در زمره دیگر چالش های 
این طرح به شمار می رود؛ مسایلی که کشور تا چند 
سال آینده با آن ها دست به گریبان خواهد بود. در 
همین ارتباط، برای تامین خدمات زیربنایی مسکن 
مهر، به اعتباری حدود ۵۶ هزار میلیارد ریال و برای 
تامین خدمات روبنایی به اعتباری نزدیک به ۵0 هزار 

میلیارد ریال نیاز است. 
باعث  نیاز مردم به مسکن،  نوع  از  نادرست  درک 
شده بود تا واحدهای ساخته شده خریدار نداشته 
باشد و تداوم بکارگیری تصمیم های نادرست در 
وارد رکودی بی سابقه  را  بازار مسکن  این حوزه، 
کرد. هر چند تقاضا برای خرید وجود داشت اما به 
دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم و نامتناسب 
بودن واحدهای تولید شده با نیاز جامعه، این حجم 

از تقاضا وارد بازار نمی شد.
در دولت یازدهم فرمول خانه دار شدن تغییر کرد و 
اجرای سیاست استفاده از پس انداز و تسهیالت بانکی 
جای سیاست های شعارگونه و غیراقتصادی مسکن 
مهر را گرفت؛ هر چند که ساخت و تحویل طرح 
مسکن مهر به عنوان تعهد دولت همچنان ادامه یافت.
اقدام دولت  ترین  در طول سه سال گذشته مهم 
در بخش مسکن، تقویت ۲ طرف عرضه و تقاضا به 

صورت همزمان بود که چند طرح به مرحله عملیات 
هم رسید. اجرای این طرح ها در نهایت باعث توقف 

رکود و ورود به دوره پیش رونق شد. 
و شهرسازی  راه  وزارت  گفته شد،  که  همان طور 
مبنای خانه دار شدن را استفاده از تسهیالت ارزان 
قیمت و پس انداز در نظر گرفت و این سیاست را 
پیش برد. سیاست های کلی دولت در ۲ سال اخیر 
شهری،  بازآفرینی  مسکن،  جامع  طرح  بازنگری 
بازتعریف شهرهای جدید، ساماندهی مسکن مهر، 
توسعه  و  مسکن  بانک  ای شدن  توسعه  به  توجه 

بازارهای مالی در بخش مسکن بوده است.
سه  در  تسهیالت  فقره  هزار   ۳00 ساالنه  اعطای 
سقف ۳0 میلیون، 40 میلیون و ۵0 میلیون تومان 
و نیز اعطای تسهیالت ودیعه مسکن در سه سقف 
از  تومان  میلیون   ۲0 و  1۵میلیون  10میلیون، 
نخستین اقدام های دولت یازدهم در اجرای سیاست 

های حمایتی برای خانه دار کردن مردم بود. 
افزایش سقف وام خرید مسکن از محل »اوراق گواهی 
حق تقدم« تا ۶0 میلیون تومان و ساخت مسکن تا 
سقف 100 میلیون تومان و راه اندازی »صندوق پس 
انداز مسکن یکم« با هدف تامین خرید مسکن در سه 
سقف 80 میلیون، ۶0 میلیون و 40 میلیون تومان 
هم از مهم ترین اقدام های دولت بوده است که این 
میزان تسهیالت برای زوج های خانه اولی به 1۶0 

میلیون تومان هم رسید.
از دیگر برنامه هایی که در طول سه سال گذشته 
اجرایی شد، افزایش وام مسکن مهر از ۲۵ میلیون 
به ۳0 میلیون تومان و افزایش وام نوسازی و بهسازی 
مسکن روستایی به مبلغ 18 و ۲0 میلیون تومان بود.

تصویب سند احیا، بهسازی و نوسازی محدوده ها و 
محله های ناکارآمد و غیررسمی شهری با رویکرد 
توانمندسازی و بازآفرینی و همچنین ارایه وام ساخت 
برای نوسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های 
غیررسمی تا سقف ۵0 میلیون تومان هم از دیگر 
عمر  در طول  و شهرسازی  راه  وزارت  های  تالش 

دولت یازدهم بوده است.
تامین خدمات زیربنایی بیش از ۲00 هزار واحد و 
افتتاح بیش از ۵88 هزار واحد مسکن مهر با تامین 
منابع  محل  از  تومان  میلیارد   700 حدود  اعتبار 
عمومی دولت و نیز تدوین برنامه مشترک )مسکن 
اجتماعی( بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
وزارت راه وشهرسازی از دیگر برنامه های دولت برای 

حمایت از دهک های کم درآمد محسوب می شود. 

نشست مشترک هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی 
کمیسیون  رئیس  نایب  و  تهران  استان  ساختمان 
رفع  منظور  به  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی 

مشکالت پیش روی کاردان ها برگزار شد.
é موانع بعد از 15 سال

استان  ساختمان  کاردانی  نظام  سازمان  رئیس 
تهران با حضور در این نشست گفت: با وجود اینکه 
سازمان نظام کاردانی بر اساس قانون نظام مهندسی 
در سال 1۳81 ایجاد شد اما رویکرد تک محوری 
مسئوالن این سازمان را در انزوای مطلق قرار داده و 
بعد از پانزده سال کماکان موانع فعالیت ها برداشته 

نشده است.
مهدی موذن با بیان این که برخالف سازمان نظام 
نظام  سازمان  به  مسئوالن  مطلق  کاردانی،توجه 
مهندسی بوده است، خاطر نشان کرد:در آیین نامه 
نداشته  وجود  مهندس  جایی  اگر  که  نوشته شده 
باشد، کاردان می تواند فعالیت کند که این فرض با 
منطق و واقعیت ها سازگار نیست؛در حالی که این 
دو سازمان برآمده از یک قانون هستند و باید در 

کنار هم فعالیت کنند.
é اعضا حق عضویت نمی دهند

رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران 
با مشکالت زیادی دست  ما  اعضای  اینکه  بیان  با 
نامه  آیین  در  داشت:  اظهار  میکنند،  نرم  پنجه  و 
قانون نظام مهندسی ظرفیت کاری برای مهندسان 
را حدود ۲000 متر و برای کاردان ها کمتر از 800 
مترمربع تعیین شده است اما همین دستور العمل 
هم اجرایی نمیشود و مسئولین معتقدند تا زمانی 
که به همه مهندسین کار ارجاع نشود به کاردانها 
این موضوع منجر گردیده که  کار نخواهیم داد و 
یا کاردان های فنی به مشاغل مجازی روی آورند 
و یا اکثریت رفته اند و مهندس شده اندو موجب 
گردیده به جای اینکه به ازای یک نفر مهندس ۳ 
نفر  یک  ازای  به  امروز  باشیم،  داشته  کاردان  نفر 
تردید صنعت  بی  و  داریم  مهندس  نفر   ۶ کاردان 
ساختمان از این رهگذر در آینده آسیب های زیادی 
خواهد دید و طبیعی است که وقتی پروانهاشتغال 
فایده ای برای کاردان نداشته باشد، حق عضویت 
هم پرداخت نمی کند. این در حالی است که تنها 
منبع درآمدی ما به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی 

حق عضویت اعضا است.
é !چرا از کاردان ها دعوت نشد؟

موذن با اشاره به اینکه نگاه مدیران میانی وزارت 
ها  کاردان  به  اخیر  سالیان  در  شهرسازی  و  راه 
مثبت نبوده است، افزود: اخیرا کمیته ای تخصصی 
برای بازنگری قانون نظام مهندسی تشکیل شد و 
برای  از سازمان نظام کاردانی ساختمان  متاسفانه 

بیان نقطه نظراتشان دعوت نشد.
é  طول سال  شش  که  ای  ماهه  شش  کار 

کشید
وی اضافه کرد:پس از تصویب قانون نظام مهندسی 
باید  شهرسازی  و  راه  وزارت  ساختمان،  کنترل  و 
ها  کاردان  ای  حرفه  تشکیالت  نامه  آیین  ضوابط 
اما این کار بعد  را ظرف شش ماه تصویب میکرد 
از شش سال انجام شد. همین اتفاق باعث شد تا 
سازمان نظام مهندسیتمام کارها را در اختیار بگیرد 
کاردانی  نظام  سازمان  برای  ها  برنامه  پیشبرد  و 

سخت تر شود.
کشورهای  از  بسیاری  در  بهاینکه  اشاره  با  موذن 
در  ها  تکنسین  و  مهندسان  حقوق  یافته  توسعه 
با  داد:  ادامه  است،  برابر  ساختمان  اجرای  حوزه 
اتخاذ سیاست های اشتباه توسط مدیران وزارت راه 
و شهرسازی همه کاردان های فنی به جهت عدم 
ارجاع کار به آنها تمایل به ادامه تحصیل داشته و 
نفر  هم اکنون 400 هزار نفر مهندس و ۶0 هزار 
کاردان فنی در کشور هستند و با  ادامه وضعیت 

موجود تعداد کاردان ها کمتر هم خواهد شد.

é  معماران آموزش  برای  سازمان  عملکرد 
تجربی

رابطه  در  کاردانی  نظام  سازمان  کارنامه  به  موذن 
با آموزش معماران تجربی هم اشاره کرد و افزود: 
در چهار چوب وظایف محوله ظرف 9 سال 1۲۳9 
کالس را برگزار کرده ایم و در مجموع ۲9 هزار و 

90۲ نفر در این کالس ها شرکت کرده اند.
é سوال از وزیر راه و شهرسازی

نائب   ، الرگانی  موسوی  االسالم  حجت  ادامه  در 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: باید مشخص شود که عامل فقدان اشتغال 
کاردان ها،نبود قانون است یا عملکرد متولیان. اگر 
مشکالت قانونی وجود داشته باشد بنده با همکاری 
اعضا هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی آن را در 
کمیسیون ها ی مربوطه طرح و اصالح میکنیم و اگر 
هم الزم باشد طرح جداگانه ای با امضاء نمایندگان 
مجلس به صحن میبریم. اگر هم مشکالت از ناحیه 
مجلس  در  شهرسازی  و  راه  وزیر  از  نباشد  قانون 
شورای اسالمی سوال خواهم کرد که مشکل عدم 

بکارگیری کاردان ها کجاست؟
پیشنهادی برای هم پایه شدن کاردان و مهندس

وی با بیان اینکهاینجا آمده ام تا دست در دست 
اظهار  کنیم،  حل  را  ها  کاردان  مشکالت  هم 
را در مجلس  پیشنهاد  این  داشت:معتقدم میتوان 
در  فنی  کاردان های  تثبیت  مطرح کرد کهجهت 
فعالیت تجربی، هم  از 10 سال  بعد  جایگاه خود، 

پایه مهندسان ارتقای شغلی پیدا کنند . 

é از حق کاردان ها دفاع می کنم
نائـب رییس کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای 
اسـالمی خاطر نشـان کـرد: افتخـار این را داشـتم 
کـه بـا آقـای مـوذن آشـنا شـدم و امیـدوارم ایـن 
آشـنایی منجـر بـه حـل مشـکل تشـکل سـازمان 
حـق  از  شـود.قطعا  سـاختمان  کاردانـی  نظـام 

کاردان هـا دفـاع خواهـم کـرد.
é انتقاد به عملکرد سازمان نظام مهندسی

وی با بیان اینکه به عملکرد نظام مهندسی انتقاد 
دارم، گفت: اگر سازمان نظام مهندسی به وظایف 
خود عمل میکرد، نباید شاهد بروز تخلفات تا این 
اندازه میبودیم. متاسفانه حدود ۶0 در صد از پرونده 
تعیین میزان جرایم، در  برای  های ساخت و ساز 
کمیسیون ماده 100 بررسی میشوند و این اتفاق به 
خاطر حجم باالی تخلفات و فقدان نظارت صحیح 

مهندسان ناظر روی میدهد.
é  پیگیری پیشنهادات هیئت مدیره

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس  نائب 
مورد  در  موثقی  اطالعات  پایانگفت:  در  اسالمی 
اجحاف  باعث  که  دارم  ناظر  مهندسان  عملکرد 
در حق مردم شده است.بنابراین با همکاری سایر 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی میخواهیم جلوی 
کج روی ها را بگیریم و سازمان نظام کاردانی را هم 
به جایگاه واقعی خود برسانیم.بنده پیشنهادات اعضا 
تهران  استان  کاردانی  نظام  سازمان  مدیره  هیئت 
به مجلس  بیشتر  پیگیری  فرصتبرای  اولین  در  را 

شورای اسالمیمی برم. 

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد؛

اصالح قانون و سوال از وزیر برای اشتغال کاردان ها
نگاهی به کارنامه سه ساله دولت یازدهم در بخش مسکن 

قرار گرفتن مسکن روی سکوی پیش رونق 
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دادنامه
مجتمع  حقوقی  عمومی  کالسه9409980000401۳۵۳شعبه11۲دادگاه  :پرونده 

قضایی عدالت تهران تصمیم نهایی شماره 9۵099700004004۳1
خواهان:امیرصالح دانش ور فرزند مهرداد با وکالت خانم مرضیه شرف خانی فرزند 
غالمحسین به نشانی تهران-انتهای آیت ا... سعیدی ابتدای اتوبان کاظمی شکوفه شرق 

نبش سبالن مجتمع تجاری اداری کوه نور ط4 واحد1
خوانده:سیدامید موسوی-مجهول المکان

خواسته:مطالبه وجه چک
گردشکار:وکیل خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته فوق تقدیم که به 
این شعبه ارجاع وپس از ثبت وانجام تشریفات قانونی الزم،سرانجام پرونده در وقت فوق 
العاده تحت نظرقراردارد.دادگاه با مطالعه محتویات اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم 

وبه شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید.
رأی دادگاه:درخصوص دعوی آقای امیرصالح دانشورباوکالت خانم مرضیه شرف خانی 
به طرفیت آقای سیدامید موسوی به خواسته مطالبه مبلغ۵40/000/000ریال وجه 
یک فقره چک به شماره۲۳0144مورخ94/7/۲7عهده بانک ملی ایران شعبه خیابان 
آیت اله سعیدی با احتساب هزینه دادرسی وحق الوکاله وخسارت تأخیرتأدیه به شرح 
متن دادخواست تسلیمی،نظربه اینکه وجود اصل چک وگواهی عدم پرداخت صادره از 
بانک محال علیه در یدخواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم داشته 
ودعوی مطروحه ومستندات آن مصون از تعرض خوانده باقیمانده است لذا دادگاه با 
استصحاب بقاء دین برذمه خوانده،دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص وبااستناد 
در  وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون  مواد198و۵1۵و۵19و۵۲۲  به 
امورمدنی ومواد۳10و۳1۳ قانون تجارت وماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به 
ماده۲قانون اصالح موادی از قانون صدورچک مصوب مورخ1۳7۶/۳/10مجمع تشخیص 
مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ۵40/000/000ریال بابت 
اصل خواسته ومبلغ17/۲۵0/000ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ14/1۶0/000ریال 
بابت حق الوکاله وکیل ونیز پرداخت خسارت تأخیرتأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 
سررسید چک لغایت اجرای دادنامه در حق خواهان صادر واعالم می نماید رأی صادره 
غیابی وظرف بیست روز پس ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف 
بیست روزدیگرقابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می 

باشد.
110/64684          رئیس شعبه112دادگاه عمومی حقوقی تهران

دادنامه
شهرستان  دو  کیفري  دادگاه  شعبه 10۵  کالسه 9۳0998۳81۲4001۶4  پرونده 

شهرکرد)10۵جزایي سابق(تصمیم نهایي شماره 9۵0997۳811۵00۵۲8
شاکي:آقاي رضا جعفري هفشجاني فرزند هوشنگ به نشاني هفشجان خیابان مدرس 

ک ۲1 پالک 19
متهمین:1-آقاي داریوش حسیني فرزند جواد به نشاني چهارمحال و بختیاري –

هفشجان خ باتهنر ک ۶ پ7   ۲-آقاي محمود محمدي به نشاني 
اتهام ها:1-توهین به اشخاص عادي۲-تهدید ۳-مزاحمت تلفني

راي دادگاه
درخصوص اتهامات آقایان 1- داریوش حسیني فرزندسیدجواد دایر برایجادمزاحمت 
تلفني ۲- محمودمحمدي دایر برایجاد مزاحمت تلفني ، اهانت و تهدیدازطریق ارسال 
پیامک ،موضوع شکایت آقاي رضاجعفري هفشجاني فرزندهوشگ ، بدین توضیح که 
دارنده یادارندگان تلفن هاي همراه شماره09۳0۲۵7814۶و 09۳78784۲۳9درآبان 
ماه و آذرماه سال1۳9۲باارسال پیامک هاي متعدد براي شاکي به شماره تلفن همراه 
9۲۵-09۳۵ ضمن ایجاد مزاحمت تلفني براي مشارالیه ،وي را مورد اهانت وتهدید 
قرار داده اند .دادگاه صرفنظر از کیفر خواست صادر شده از دادسراي محترم عمومي و 
انقالب شهرکرد که مستند به شکایت شاکي ،خارج نویسي متن پیامک هاي ارسالي 
از شماره هاي فوق براي شاکي با مضامین اهانت از طریق استعمال الفاظي همچون 
»آشغال« و »خر«و تهدید از طریق استعمال عباراتي همچون »روزاي بدي در پیش 
داري »،«پدرتو در میارم« ،معرفي شدن آقاي پیمان پرویزخاني بعنوان مالک سیمکارت 
شماره 09۳0۲۵7814۶ و معرفي شدن مشتکي عنه ردیف دوم بعنوان مالک سیم 
کارت شماره 09۳078784۲۳9 فعال شدن سیمکارت شماره 091۳۳8۵۵4۶۲ متعلق 
به مشتکي عنه ردیف اول برروي گوشي مورد استفاده از سیمکارت 09۳0۲۵7814۶ 
با  اظهارات واقایر مشتکي عنه ردیف اول به ارسال چند فقره پیامک براي شاکي 
سیمکارت اخیر الذکرو ادعاي بي اطالعي از سیمکارت شماره 09۳78784۲۳9 اعالم 
رضایت منجز وبالقید و شرط شاکي نسبت به مشتکي عنه ردیف اول ،صدور قرار 
موقوفي تعقیب در خصوص اتهامات اهانت و تهدید از طریق ارسال پیامک نسبت به 
مشتکي عنه ردیف اول و عدم دسترسي به مشتکي عنه ردیف دوم علیرغم اقدامات 
قانوني بعمل آمده میباشد و باالتفات به اینکه از مضامین پیامک هاي ارسال شده از 
سیمکارت شماره 09۳0۲۵7814۶ صرفا«قصد اهانت و تهدید احراز میگرددنه قصد 
مزاحمت و صرفنظر از عدم حضور مشتکي عنهما در دادگاه علیرغم ابالغ قانوني احضاریه 
به مشتکي عنه ردیف اول و ابالغ مفاد شکایت و وقت رسیدگي از طریق نشر آگهي در 
روزنامه کثیر االنتشار امتیاز روز پنجشنبه مورخ 9۵/4/10 شماره 14۳۶ به مشتکي عنه 
ردیف دوم و عدم ارسال الیحه دفاعیه از سوي آنها و باتوجه به اینکه شماره سریال گوشي 
مورد استفاده از سیمکارت 09۳78784۲۳9 به شماره هاي ۳۵804۲0۳۲980۶۳0 
ر/0۵/180-94  شماره 8۳0۶۶0/ح   نامه  که حسب  بوده  و۳۵۶71۳0۵۶۳۲۶7۲0 
مورخ 94/۲/۲8سیمکارت هاي09۳08۵۳1914 بنام آقاي حسن کیواني هفشجاني  
و 09۳99۳۳0۵7۳ بنام آقاي حسن فرهادي  هفشجاني بر روي گوشي مذکور فعال 
گردیده است و باتوجه به متون پیامک ها که داللت بر ارسال شدن آنهاوسیله یک 
فقرمي نماید ،اتهامات انتسابي به مشتکي عنه ردیف دوم را به جهت ایراد تردید براي 
دادگاه در ارسال شدن پیامک ها به وسیله وي و اتهام انتسابي به مشتکي عنه ردیف اول 
رابه جهت عدم احراز قصد مزاحمت محرز ندانسته فلذا مستندا«به ماده 4 قانون آئین 
دادرسي کیفري مصوب9۲ راي برائت متهمین را صادر و اعالم میدارد .راي صادر شده 
حضوري و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهي در دادگاه محترم 

تجدید نظر استان چهار محال و بختیاري است .
رئیس شعبه105 دادگاه کیفري دو شهرکرد –مسعود محمودي

آگهي مزایده اموال غیرمنقول )نوبت اول(
در رابطه با پرونده اجرائي 94040۳ دادگستري شهرستان بن به طرفیت آقاي فرهاد 
هاشمي علیه آقاي محمد حیدري اموال توقیف شده ذیل متعلق به آقاي محمد حیدري 
از طریق مزایده بفروش میرسد و مزایده از مبلغ کارشناسي زیر شروع و هرکس باالترین 
قیمت را پیشنهاد کند برنده مزایده شناخته خواهدشد و شرکت در جلسه مزایده براي 
عموم به استثناء مسئولین اجرا و اقرباي نسبي و سببي تا درجه سوم آزاد است تاریخ 
مزایده روز دوشنبه 1۳9۵/07/0۵ ساعت 10/ده صبح بوده که در محل اجراي احکام 
مدني دادگستري بن بر گزار میگردد و متقاضیان شرکت در جلسه مي توانند ۵ روز قبل 
از جلسه مزایده از طریق دفتر اجراء در رابطه با چگونگي و نحوه اجراي کسب تکلیف 
نمایند و خریدار بایستي حد اقل ده درصد بهاي اموال را  در همان جلسه تؤدیع و در 
ظرف ده روز باقي مانده بهاي اموال را پرداخت نماید در غیر این صورت سپرده تودیع 

کننده به نفع دولت ضبط وآگهي مجدد صادر خواهد شد.
این آگهي ضمن الصاق در دایره اجراء در معابر عمومي و محل فروش الصاق میشود.

مال مورد مزایده عبارت است از یک حبه مشاع از 7۲ حبه شش دانگ قریه بن پالک 
190 اصلي ثبت شده در دفتر اسنادرسمي شماره 70 به شماره ۶۶9 که مفروز نشده و 
فاقد پالک ثبتي مفروز مي باشد . ملک فوق با عرصه اي به مساحت 1۶91 متر مربع و 
محصور و داراي زیر بنایي به مساحت 1۳۶ متر مربع به صورت قدیمي ساز)ساختمان 
خشت و گل سقف تیر چوبي( و 8۵ متر مربع به صورت دیوار آجري با طاق ضربي و قابل 
افراز و تقسیم است و داراي انشعابات آب و برق وگاز میباشد که تعداد ۲۵ اصله درخت 
مثمر نیز دارا مي باشد وطبق استعالم از شهرداري بن میزان 14۳/۳ متر مربع عقب 
نشیني در ضلع جنوبي و ضلع شرقي دارد که پس از عقب نشیني مساحت ملک مذکور 
1۵47/7 متر مربع مي باشد و ارزش ملک طبق نظریه کارشناسي ۲91۵8۶0000 ریال 
معادل ۲91۵8۶000 تومان )دویست و نود ویک میلیون و پانصد وهشتاد وشش هزار 

تومان(برآورد شده است.
جهت کسب اطالع بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمائید.       091۳98۶۵۲98 

حیدري
رئیس و قاضي اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان بن-کرم شیخ پور

دادنامه
:پرونده کالسه9109980۲۲8000۶17شعبه۲0دادگاه عمومی حقوقی تهران دادنامه 

شماره9۲09970۲۲8000۶۲۵
خواهان:بانک پارسیان با وکالت شرکت تامین اندیش پارس با مدیریت عاملی یعقوب 
مطهری مطلق باوکالت آقای امیرحسین اسماعیلی وآقای حمیدرضا انصاری همگی به 

نشانی تهران بلوار کشاورز نبش خ ش نادری پ۲8
خواندگان:1-عبداله معماریان طهرانی ۲-حجت معماریان طهرانی همگی به نشانی 

مشهد امام رضا۶8 چهارراه۳و4 پ7۲ .
۳-مسعود معماریان طهرانی به نشانی مشهد امیرکبیر همت1۵و17پ191ط1

خواسته ها:1-مطالبه اجور معوقه ۲-تامین خواسته
گردشکار:خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شعبه وثبت به کالسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه 
به تصدی امضاء کننده زیرتشکیل است وباتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 

اعالم وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
انصاری  وحمیدرضا  اسماعیلی  امیرحسین  آقایان  دعوی  دادگاه:درخصوص  رای 
مع  باوکالت  پارسیان  لیزینگ  شرکت  وکالت  با  پارسیان  بانک  از  وکالت  به 
۲-عبدا...  خواندگان1-حجت  طرفیت  به  پارس  اندیش  تامین  شرکت  الواسطه 
تضامنی  محکومیت  خواسته  به  طهرانی  معماریان  همگی  شهرت  ۳-مسعود 
معوقه  اقساط  تاخیرقراردادی  وخسارت  معوقه  اجور  تادیه  به  خواندگان 
مورخه91/۲/19توضیح اینکه وکالی خواهان اظهارداشته به داللت قرارداد اجاره 
اول  ردیف  81۵-0۳-1۲-84مورخه84/10/14خوانده  شماره  تملیک  شرط  به 
شش دانگ یک دستگاه خودروی سپند پی کی به شماره شاسی۵8017برای 
به  االجاره  مال  قبال  89/10/۲4در  لغایت  ازتاریخ84/10/۲4  مدت۶0ماه 
االجاره  مال  اقساط  از  تادیه4۶قسط  از  نامبرده  اجاره  ریال  مبلغ77/817/08۳ 
منفرداً  ۲و۳  ردیف  خواندگان  استنکاف  ریال  مبلغ۵1/40۵/000  به  جمعاً 
قانونی  ابالغ  وصف  با  خواندگان  اند  نموده  اورا  دین  پرداخت  متعهد  ومتضامناً 
به  توجه  با  دادگاه  اند  ننموده  ویادفاعی  وایراد  نیافته  دادرسی حضور  درجلسه 
واینکه  خواهان  سوی  از  ابرازی  ومارک  دالئل  به  وباعنایت  پرونده  محتویات 
خواندگان دفاعی ننموده ودلیلی بربرائت ذمه خودارائه نداده اند فلذا دعوی مزبور 
ثابت ومحرز تشخیص  مستنداً به مواد198و۵1۵و۵۲۲ق.آ.د.م.و ماده10ق.م.ناظر 
پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محکومیت  به  حکم  موصوف  قرارداد  برمفاد 
مبلغ109/۵00/000ریال بابت اصل خواسته به عالوه هزینه تمبردادرسی وحق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه مربوطه وهمچنین خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست)91/8/14(لغایت اجرای دادنامه برمبنای اصل چک)۵1/40۵/000( 
به ماخذ توافق قراردادی معادل10/۵۵واحد برمبنای10/000واحد در روزدر حق 
خواهان صادرواعالم می گردد.رای صادره درغیابی ظرف مدت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف۲0روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم تجدیدنظراستان تهران است.
110/65330                  رئیس شعبه20دادگاه عمومی)حقوقی(تهران

دادنامه 
کالسه پرونده 9۲/۵4۵/ش۲شماره دادنامه : 49۶- 9۲/10/۵

مرجع رسیدگی : شعبه دوم شورای حل اختالف بهشهر – روبروی بیمارستان 
مهر 

خواهان : صندوق قرض الحسنه ولی عصر ) عج اله ( خلیل شهر با وکالت 1- 
ابوالفضل نجفی ۲- سید رحمان حاتمی گلوردی به آدرس : بهشهر پاساژ عطار

خواندگان : 1- رقیه خاتون غالمی فرزند حسینعلی مجهول المکان ۲- رستم 
خلیفه فرزند حسن به آدرس : بهشهر پارک ملت پشت هتل رزاقی منزل حسن 

خلیفه                 خواسته : مطالبه وجه 
رای قاضی شورا

و سید رحمان  نجفی  ابوالفضل  وکالت  با   ) اله  ) عج  ولی عصر  دعوی صندوق 
حاتمی بطرفیت رقیه خاتون غالمی فرزند حسینعلی به خواسته ده میلیون ریال 
بشماره ۳۳۳۲49-  از چک  عبارتست  اینکه مستند دعوی خواهان  به  توجه  با 
اینکه  و   1۳90/1/۲۳  -41۶/۶۶497 تسهیالت  اخذ  داد  قرار  و   1۳90/4/۲1
خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگشته و الیحه ای نیز 
ارسال نکرده است و در نتیجه مستند دعوا مصون از تعرض و تکذیب واقع شده 
است و وجود چک در ید خواهان حکایت از مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان 
دارد لذا دعوی محمول بر واقع تشخیص مستنداً به مواد 198و ۵1۵و۵19 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1۳79 و مواد 
۳10و۳1۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون اصالح قانون چک مصوب 
1۳7۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به تادیه مبلغ 
ده میلیون ریال اصل خواسته و سی هزار ریال هزینه دادرسی واحتساب خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت یوم الوصول که بر اساس نرخ شاخص 
اعالمی از سوی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه 
قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی است ظرف 
ازآن ظرف  این مرجع و پس  نزد  قابل واخواهی  ابالغ  از  مدت بیست روز پس 
همان مدت قابل اعتراض در نزد محاکم حقوقی شهرستان بهشهر است . خواسته 
به طرفیت رستم خلیفه مسترد که قرار رد صادر می گردد. م.الف 9۵0411       

 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بهشهر- سلطانمرادی

دادنامه
پرونده کالسه 940998۲88۲۵00۳۳4   شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر )101 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره  9۵0997۲88۶100888
شاکی: آقای علی معصومی کیا فرزند عرب علی به نشانی تهران- شهرک ولیعصر خ 

نامدار ک اصفهان تقی پور پ 9 ط ۳ 
متهم : آقای یحیی سرداری فرزند سعید به نشانی شهریار روبروی دادگستری شهرک 
وائین پایین تر از م امام خمینی انتهای  ک بعثت روبروی مدرسه بعثت 7 بلوک 7     

اتهام : سرقت مستوجب تعزیر    رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای یحیی سرداری فرزند سعید مبنی بر سرقت، دادگاه ازتوجه به 
کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی وانقالب اسالمشهر شکایت شاکی گزارش 
مراجع انتظامی اظهارات مطلعین عدم دسترسی به متهم علیرغم نشرآگهی و رعایت 
انتظار کافی و سایر قراین موجود در پرونده بزه انتسابی به متهم را محرز دانسته و مستندا 
به مواد ۶۶7-۶۵۶   قانون تعزیرات رای بر محکومیت متهم به تحمل دوسال حبس 
تعزیری و 74 ضربه شالق با احتساب ایام احتمالی بازداشت قبلی و رد عین در صورت 
فقدان به رد مثل یا قیمت اموال مسروقه )به شرح کیفر خواست( به شاکی صادر واعالم 
می نماید رای صادره غیابی بوده و در مدت بیست روزپس از ابالغ قابل وا خواهی در این 

محکمه خواهد بود. م/الف  11۳۶
کشفی- دادرس شعبه 101دادگاه کیفری 2 اسالمشهر

ابالغ وقت
 دادرسی ودادخواست وضمائم به   کالسه پرونده:9۵00۲98

وقت رسیدگی:چهارشنبه9۵/۶/۳1ساعت9صبح
خواهان:رشید رضازاده کوردلو  خوانده:فریادصیدی وسیدمهدی حسینی

خواسته:مطالبه وجه 
خواهان دادخواستی تسلیم داگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
۲۳8ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان ودستور دادگاه وبه تجویز ماده7۳قانون دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی میشود.تاخوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه بدفتر حوزه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم 
را دریافت نماید ودر وقت مقررباال جهت رسیدگی حضور بهم رساند.چنانچه بعداً ابالغی 

بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهدبود.
110/65323            مدیردفترشعبه 238 دادگاه عمومی باهنر تهران

آگهی
 ماده سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای نور محمد شکری فرزند محمود درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود 
را از پالک 1۳4فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف 
و  نموده  مالکیت  سند  درخواست  و  خریداری  شکری  محمود  آقای  از  که   - به 
الذکر  فوق  قانون  موضوع  هیئت  به  و  تشکیل   4۲-94 کالسه  تحت  نیز  پرونده 
مورخ   1۳9۵۶0۳1۶007000۵۵۵ رأی  طبق  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع 
1۳9۵/4/۲7 مستند به ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون مزبور رأی به 
آقای  نام  به  مربع  متر  مساحت 141/90  به  خانه  باب  یک  مالکیت  صدور سند 
نور محمد شکری صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای احمد 
رحیمی می باشد لذا مراتب در دو نوبت در فاصله 1۵روز آگهی می شود تا چنان 
این  اول  نوبت  انتشار  تاریخ  از  دارند  اعتراض  تقاضا  مورد  نسبت  که  چه کسانی 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه 
صالحه ارسال گردد، مقرض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت 
برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای نور محمد شکری خواهد نمود 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 
تاریخ انتشار اول1۳9۵/۶/1۳  تاریخ انتشار دوم 1۳9۵/۶/۲8

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود نعمت عزیزی

خواهان
صفائی  مهران  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  حسنلوئی  افتخاری  کتایون   
خسارت  ومطالبه  مهریه  ومطالبه  دادرسی  هزینه  اعسارازپرداخت  خواسته  به 
جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی 
تهران  شهیدباهنر  قضایی  مجتمع  خانواده  شعبه۲۵9دادگاه  به  رسیدگی 
ارجاع  شهیدباهنر  قضایی  تهرانپارس-مجتمع  چهارم  درتهران-فلکه  واقع 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9۵0998۲۲08000۳87 کالسه  وبه 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  است.به  شده  9۵/7/18وساعت11تعیین 
های  دادگاه  دادرسی  آیین  ماده7۳قانون  تجویز  وبه  خواهان  ودرخواست 
عمومی وانقالب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تاخوانده پس از نشر آگهی واطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم را 

دریافت و دروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
110/64687       منشی دادگاه حقوقی شعبه259 خانواده مجتمع قضایی شهیدباهنر تهران

اگر تأمین اجتماعی جدی گرفته می شد
شاهد فقر در سطح جهان نبودیم

آیت ا... هاشمی رفسنجانی، در دیدار آقای هانس هورست کنکلوسکی، دبیرکل 
اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی)ایسا( وابسته به سازمان ملل، مسئولیت در 
هر سطح از تأمین اجتماعی را مهم توصیف کرد و گفت: تالش برای کم کردن 

نیاز انسان ها و در راستای فطرت انسانی، بسیار خوب است. 
به  مردم،  زندگی  نیازهای  تأمین  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
خصوص اقشار ضعیف را هدف تأسیس تأمین اجتماعی در سراسر دنیا خواند 
و گفت: نیازهای انسان به غذا، درمان، تحصیل، شغل و مسکن از ضروری ترین 
نیازهاست که اگر برآورده شود، جامعه جهانی با رقابت در مسیر پیشرفت، به 

نتایج خوبی می رسد.
به گزارش پیام زمان؛ به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی، با ابراز تأسف از گزارش رسمی سازمان ملل که اعالم می کند، یک 
میلیارد نفر گرسنه در کره زمین هستند، گفت: اگر تأمین اجتماعی در جهان 
جّدی گرفته می شد، االن شاهد فقر در سطح بین الملل و نیاز به غذای این 
تعداد انسان نبودیم. ایشان با اشاره به تبعیت هیأت همراه از کشورهای هند، 
کره و نپال، گفت: باید در سطح جهانی این مسأله را فرهنگ کنیم که کمک 
به همنوعان در هر حالتی خوب است و باید ملت ها و دولت ها در این راه تالش 
نمایند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با یادآوری گزارش های سال های 
قبل مسئوالن سازمان ملل که ادعا می کردند »می خواهیم تعداد گرسنگان 
زمین را کم کنیم«، گفت: در اخبار متعدد می بینیم که گروه های زیادی از مردم 
کشورهای مختلف برای رسیدن به غذا و تأمین امنیت، متأسفانه مجبور به فرار 
یا مهاجرت از کشورشان می شوند که در این راه خطرات فراوان غرق شدن و 
کشته شدن را به جان می خرند. آیت ا... هاشمی رفسنجانی، با اشاره به شعار 
یکی از نامزدهای انتخاباتی آمریکا که »من مهاجران را اخراج می کنم«، گفت: 
این ادعای غیرانسانی در حالی مطرح می شود که مسئوالن آمریکایی می دانند 
آن همه قدرت و ثروت را از طریق چپاول منابع ملت ها و تالش های همین 

مهاجران به خصوص از کشورهای آفریقایی به دست آورده اند.
تأمین  اجرای  اسکاندیناوی، در  به تجربه موفق کشورهای  اشاره  با  ایشان 
اجتماعی، خطاب به دبیر کل و مسئوالن سازمان تأمین جهانی، گفت: انتظار 
از شما این است که طرح و برنامه ای بریزید تا نیاز اولیه انسان ها در همه ی 

کشورها، به خصوص کشورهای فقیر تأمین شود.
 

افزایش سقط جنین در کشور با انجام سونوگرافی 
توسط  سونوگرافی  انجام  اجازه  گفت:  ایران  رادیولوژی  انجمن  رئیس 
متخصصان زنان، باعث خودارجاعی، سوءاستفاده مالی و افزایش میزان سقط 

جنین در کشور می شود. 
جالل جالل شکوهی در نشست خبری که در محل انجمن رادیولوژی ایران 
برگزار شد، افزود: رادیولوژی یکی از تخصص های مادر پزشکی است و 
امروزه تمام متخصصان برای تشخیص بیماری به خدمات آن نیاز دارند اما 
در سالهای اخیر وضعیتی به وجود آمده که برخی پزشکان معاینه بالینی را 
کنار گذشته و خدمات پاراکلینیکی تشخیصی مانند رادیولوژی را جایگزین 

معاینه بالینی کرده اند.
وی ادامه داد: اهمیت رشته رادیولوژی و البته مسائل مالی آن باعث شده 
که در سالهای اخیر برترین رتبه های آزمون دستیاری، رشته رادیولوژی را 
انتخاب می کنند در حالیکه تا چند سال قبل رشته هایی مثل چشم پزشکی 

یا جراحی پالستیک در جایگاه اولین انتخاب ها قرار داشت.
جالل شکوهی گفت: اشکال دیگری که در نظام سالمت کشور وجود دارد، 
تصمیماتی است که درباره خدمات رادیولوژی بدون هماهنگی و مشورت با 
متخصصان و انجمن های تخصصی در این زمینه اتخاذ می شود که عوارض 
آن مستقیم گریبان مردم را می گیرد و باعث به هم ریختگی و هرج و مرج 

در نظام سالمت می شود.

درمان کودکان و زنان معتاد از 
برنامه های مهم دولت 

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: رئیس جمهور 
پس از جلسه ای که با مقام معظم رهبری در حوزه 
آسیب های اجتماعی داشتیم با توجه به تاکید ایشان، 
دستور داد بحث درمان و محدود سازی معتادان و 
کنترل اعتیاد با اولویت کودکان در دستور کار قرار گیرد.
علی ربیعی در مراسم افتتاح مرکز سرپناه آسایش در 
چابهار گفت : خوشبختانه استان سیستان و بلوچستان 
نشان داد که دارای فرهنگ بسیارقوی است. بطور مثال 
در بحث آسیب های اجتماعی مثل خودکشی در استان 
بسیار کم است و از نرم کشوری بسیار پایین تر است. در 
بحث طالق وضعیت بسیار مناسب دارد. اما در برخی 
از مسایل در حوزه آ سیب های اجتماعی مثل اعتیاد 
علل  از  یکی  افزود:  وی  باالست.  اعتیاد  درگیریهای 
مسئله فقدان معیشت و فقدان برنامه ریزی مناسب 
برای درآمد است که به ناچار بخشی از افراد جامعه را به 

سمت تجارت مواد مخدر کشانده است .
ربیعی افزود : در عین حال با  فرهنگ غنی  که استان  
دارد و با برنامه ریزی که از سوی این وزارتخانه  انجام 

می شود می تواند به مسایل غلبه کند. 
وی افزود : ریاست محترم جمهور پس از جلسه ای که 
با مقام معظم رهبری در حوزه آسیب های اجتماعی 
داشتند و تاکید معظم له ریاست محترم جمهوری نیز 
تاکید کردند که بحث درمان و محدود سازی معتادان و 
کنترل اعتیاد با اولویت کودکان در دستور کار قرار گیرد 
با این تحلیل که از اعتیاد کودکان جلوگیری شود تا آنان 
بتوانند در آینده جوانان موثری در جامعه شوند و هم 
اینکه از گسترش آسیب ها در آینده پیشگیری شود و از 
سوی دیگر طول مدت هزینه کردن و هزینه اجتماعی 

دادن برای یک معتاد را کمتر کند. 
 

 کاهش فاصله ازدواج و طالق در کشور 
میان  فاصله  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 

ازدواج و طالق در کشور کاهش یافته است.
انوشیروان محسنی  از  به گزارش پیام زمان به نقل 
بندپی در آئین اختتامیه یازدهمین جشنواره فرهنگی 
ورزشی فرزندان بهزیستی کشور در مجتمع فرهنگی 
شهید عظیمی بابلسر، اظهار کرد: هدف از برگزاری 
این جشنواره ایجاد دلگرمی و نشاط در میان فرزندان 
بهزیستی، کشف استعداد، تبادل تجریبات و تعامل 

سازنده میان فرزندان بهزیستی کشور است.
وی افزود: تمام تالش ما ایجاد نقش شبه خانواده است 
برای افرادی که کانون گرم خانواده خود را از دست 
داده اند تا از این طریق شرایطی برای به ظهور رساندن 

استعدادهای ورزشی، تحصیلی و کاریشان ایجاد شود.
محسنی با بیان اینکه یکی از ماموریت های مهم سازمان 
بهزیستی کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه است، 
گفت: کم شدن زمان گفت وگو در خانواده و صنعتی 
شدن سبک زندگی سبب رشد آسیب ها در جهان شده 
است و یکی از مهم ترین اهداف پیشگیری، کنترل و 

کاهش آسیب ها و کاهش معلولیت ها در جامعه است.

خبرخبر

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده با بیان 
تا 19 شهریورماه  از 1۳  ازدواج  اینکه هفته 
ازدواج  سالروز  الحجه  ذی  اول  با  )مصادف 
)س((  فاطمه  حضرت  و  )ع(  علی  حضرت 
برگزار می شود، اسامی روزهای این هفته را 

اعالم کرد. 
پیام  با خبرنگار  گفتگو  در  ناصر صبحی 
وزارت  ویژه  برنامه های  به  اشاره  با  زمان، 
اسامی  ازدواج  هفته  در  جوانان  و  ورزش 

روزهای این هفته را به شرح زیر اعالم کرد:
ازدواج،  »جوانان،  شهریورماه:   1۳ شنبه 
توانمندسازی با محوریت مهارتهای اقتصادی« 
بیشتر به زمینه اقتصادی و مدیریت اقتصادی 

خانواده ها توجه دارد. 
ازدواج،  »جوانان،  شهریورماه:   14 یکشنبه 
توانمندسازی با محوریت مهارتهای زندگی« 
همان  زندگی  مهارتهای  اینکه  بیان  با  وی 
که  هایی  توانایی  هستند  دهگانه  مهارتها 
های  موقعیت  در  کنند  می  کمک  فرد  به 

با  کند  رفتار  درست  و  عاقالنه  گوناگون، 
مشارکت  وروحیه  نفس  به  اعتماد  تقویت 
انسانی،  تقویت عواطف  و  و همکاری، رشد 
های  تبلیغ  برابر  در  پایداری  روحیه  ایجاد 
زیان بار، تقویت روحیه همزیستی مسالمت 
آمیز و باال بردن سازگاری فرد با خودش و 

دیگران همان خود آگهی و... 
ازدواج،  »جوانان،  شهریورماه:   1۵ دوشنبه 
توانمندسازی با محوریت مدیریت خانوادگی« 

به مدیریت امور مختلف می پردازد .
ازدواج،  »جوانان،  سه شنبه 1۶ شهریورماه: 
توانمندسازی با محوریت فرزندپروری« عالوه 
بر تربیت فرزندان به فرزند پرویی می پردازد. 
چهارشنبه 17 شهریورماه: »جوانان، ازدواج، 
ای  رسانه  سواد  محوریت  با  توانمندسازی 
داشتن سواد خواندن  کنار  در  اطالعاتی«  و 
و نوشتن به سواد رسانه ای تاکید می کند 
و آشنای با فضای مجازی و مدیریت آن از 

جمله اهداف نامگذاری این روز بود. 

پنج شنبه 18 شهریورماه: »جوانان، ازدواج، 
فعال  سمن های  محوریت  با  توانمندسازی 
و  ها   NGO از  بسیاری  ازدواج«  حوزه  در 
سمن ها در زمینه تشکیل خانواده فعالیت می 

کند اشاره کرد. 
جمعـه 19 شـهریورماه: »جوانـان، ازدواج، 
و  معنـوی  محوریـت  بـا  توانمندسـازی 
دینـی« در روز نوزدهـم شـهریور ائمه نماز 
جمعـه همـه شـهرها درخطبـه هـای نماز 
جمعه اهمیـت ازدواج و گسـتردش ازدواج 

سـخنرانی خواهنـد داشـت. 
صبحی در پایان با اشاره به نامه نگاری های 
با دادگسترهای درکل کشور داشتیم از  که 
ثبت هر گونه طالق در این هفته در کشور 
جلوگیری کرده گفت این هفته را هفته بدون 

طالق هم می توان نامگذاری کرد. 
همه  ازدواج  ؛هفته  زمان  پیام  گزارش  به 
آسمانی  پیوند  سالروز  با  مصادف  ساله 
)س(  فاطمه  حضرت  و  )ع(  امیرالمومنین 

برگزار می شود.  

در گفتگو با پیام زمان عنوان شد:

هفته ازدواج هفته ای بدون طالق 

ممنوعیت شماره گذاری 18 خودرو 

محیط  حفاظت  سازمان  انسانی  زیست  محیط  معاون 
زیست با بیان اینکه در حال حاضر خودروها در کشور 
باید استاندارد یورو 4 را رعایت کنند گفت: خودروهای 
جدیدی که می خواهند در کشور تولید شوند از 1۳9۶ 

باید استاندارد یورو ۵ را رعایت کنند
سعید متصدی گفت: رعایت استاندارد یورو۵ از تاریخ 
1 /9۶  برای خودروهای جدید بر اساس مصوبه دولت 
است ولی خودروهای قدیمی همچنان بر اساس یورو 4 

کنترل می شوند.
محیط  حفاظت  سازمان  انسانی  زیست  محیط  معاون 
زیست در ارتباط با توقف شماره گذاری خودروهایی که 
دارند گفت: سازمان حفاظت  مشکالت محیط زیستی 
محیط زیست دائما و در تمام طول سال کنترل هایی 
زیست  استانداردهای  رعایت  به  مربوط  بحث  روی  را 
حاضر  حال  در  که  نحوی  به  می دهد  انجام  محیطی 
حدود  و  گازسوز  خودروی  مدل   10 گذاری  شماره 
هشت مدل خودروی بنزینی به دلیل مشکالت زیست 

محیطی ممنوع شده است.
شماره  ممنوعیت  این  تعداد  البته  کرد:  بیان  متصدی 
گذاری ها متغیر است، هر زمان که نتایج بررسی ها و 
استانداردها  نشان داد که خودرویی مطابق  آزمایش ها 
نیست شماره گذاری آن متوقف می شود و هر زمان که 
رفع عیب کنند شماره گذاری را مجددا از سر می گیریم. 

تصویب الیحه ممنوعیت سالح سرد 
یکی از مطالبات پلیس 

که  خواست  دهم  مجلس  از  ناجا  آگاهی  پلیس  رییس 
الیحه ممنوعیت حمل سالح سرد را پس از سال ها وقفه 

به تصویب برساند.
سردار محمدرضا مقیمی، درباره تصویب الیحه ممنوعیت 
حمل سالح سرد گفت: پیگیری برای تصویب این الیحه 
یکی از اقداماتی است که در سال های اخیر همواره به دنبال 
آن بوده ایم و در مجالس مختلف در این باره حضور پیدا 

کرده و به عنوان پلیس نظر مثبت خود را اعالم کرده ایم.
رییس پلیس آگاهی ناجا با تاکید بر اینکه تصویب الیحه 
ممنوعیت حمل سالح سرد یکی از مطالبات جدی ما از 
این  امیدواریم در مجلس دهم  اظهارکرد:  مجلس است، 
موضوع مورد توجه قرار گرفته و سرانجام پس از گذشت 
سال ها الیحه ممنوعیت حمل سالح سرد به تصویب برسد، 
چرا که معتقدیم تصویب این الیحه تاثیر چشم گیری در 
کاهش وقوع جرائمی همچون قتل، سرقت، زوگیری و نزاع 
می شود و از سوی دیگر می تواند احساس امنیت در جامعه 
را نیز افزایش دهد. وی با بیان اینکه بر اساس آمارهای 
موجود درصد قابل توجهی از قتل ها بدون انگیزه قبلی 
انجام می شود، ادامه داد: این در حالیست که اگر این فرد 
بداند حمل سالح سرد از سوی او جرم محسوب می شود، 
اصال چاقویی را همراه خودش به بیرون نمی برد که در 

هنگام وقوع نزاع قتلی رخ دهد. 

خداحافظی با تاکسی پیکان تا آخر سال 

معاون حمل ونقل شهرداری تهران ضمن اعالم این خبر که 
تا آخر امسال تاکسی پیکان از چرخه حمل و نقل حذف 
خواهد شد، گفت: از ابتدای طرح نوسازی تاکنون سه هزار 

تاکسی پیکان تبدیل و نوسازی شده اند.
مازیار حسینی در ارتباط با موضوع نوسازی تاکسی ها با 
اشاره به اینکه برخی مشکالت مانند عدم همکاری برخی 
بانک ها و خودروسازها درمسیرنوسازی وجود داشت،گفت: 
امسال هدف اصلی معاونت حمل ونقل درحوزه نوسازی 

تاکسی، حذف تاکسی پیکان از سطح شهر تهران است .
حسینی افزود: خودروی پیکان برابر وزن خود و 40 برابر 
خودروی روز دنیا آلودگی ایجاد می کند و از این حیث 
بسیار خطرناک است . وی افزود: از میان ۶۳00 تاکسی 
پیکان در حقیقت 4700 تاکسی پیکان شناسایی شده اند، 
بقیه این تعداد یا از چرخه حمل و نقل خارج ویا مالکان به 

دالیل گوناگون برای نوسازی مراجعه نکردند.
حسینی با اشاره به آمار مراجعه تاکسی های پیکان برای 
نوسازی گفت : در یک ماه گذشته بیشتر از دو هزار تاکسی 
پیکان برای نوسازی وتبدیل خودرو مراجعه کرده و خودرو 
آنها اسقاط شده است که این آمار ازافزایش نو سازی تاکسی 

پیکان حکایت می کند.
به گفته معاون و حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران تا 
آخر امسال کلیه تاکسی های پیکان از چرخه حمل و نقل 

شهری حذف خواهند شد.
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دادنامه
پرونده کالسه940998۳81۲100۵۲4 تصمیم نهایي شماره 9۵0997۳811100۶99  

تاریخ دادنامه:
دادگاه صادر کننده راي:شعبه 101 دادگاه کیفري دو شهرستان شهرکرد 

قاضي صادر کننده راي :موسي رحیمي 
سمت :رئیس دادگاه 

شاکي :آقاي مسعود حیدري چالشتري فرزند غالمعلي به نشاني شهرکرد میر آباد غربي 
بلوار فرهنگ خ خوارزمي ک ۳ پ 4 

متهم:آقاي احمد مولوي فرزند قاسم به نشاني وردنجان –خ شهدا شمالي پ 499
اتهام :مزاحمت تلفني

گردشکار:آقاي مسعود حیدري علیه دارنده خط تلفن همراه به شماره 09140۲48140 
باعنوان ایجاد مزاحمت تلفني طرح شکایت نموده اینک دادگاه ختم رسیدگي را اعالم 

به شرح ذیل راي صادر مي نماید.
راي دادگاه

موضوع این پرونده راجع به اتهام آقاي احمد مولوي فرزند قاسم )که به سایر مشخصات 
وي دسترسي حاصل نیست(مبني بر ایجاد مزاحمت تلفني حسب شکایت اقاي مسعود 
حیدري چالشتري فرزند غالمعلي مي باشد که باتوجه به متن خارج نویسي شده 
پیامکهاي واصله از خط تلفن شماره 09140۲48140 و پاسخ استعالم به عمل آمده از 
مخابرات که حاکي از مالکیت آقاي احمد مولوي نسبت به خط مذکور مي باشد با این 
اوصاف وبا لحاظ اینکه متهم علیرغم انتشار آگهي ابالغ وقت رسیدگي در دادگاه حضور 
نیافت ودفاعي در قبال اتهام خویش به عمل نیاورد ،مجرمیت او از نظر دادگاه محرز است 
،لذا به استناد ماده ۶41 تعزیرات 1۳7۵ وماده۶۶ بند ب ماده 8۳ و8۶ قانون مجازات 
اسالمي محکومیت متهم نامبرده را به پرداخت پانزده میلیون ریال جزاي نقدي به خزانه 
دولت صادر و اعالم مي دارد ،راي صادره غیابي و ظرف بیست روز پس از ابالغ ،قابل 
واخواهي در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز ،قابل تجدید نظر خواهي در دادگاه 

محترم تجدید نظر استان میباشد.
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفري دو شهرستان شهرکرد-موسي رحیمي

متن آگهی 
پرونده کالسه 940998۶۶10۵00۳7۳ شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9۵0997۶۶10۵00۲14 خواهان : آقای 
سعید فرجی گودرزی فرزند غالم به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد –پل 
حاجی کوچه شهید یوسف گلکار پ ۲4- 091۶۳97۵98۵ –خوانده : آقای حمید 
خورشیدوند فرزند عزت اله به نشانی مجهول المکان –خواسته ها :1-مطالبه وجه بابت 
....۲-مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۳-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 4-تامین خواسته 

۵-مطالبه خسارت دادرسی 
رای دادگاه : در خصوص دعوی خواهان آقای سعید فرجی گودرزی به طرفیت خوانده 
حمید خورشیدوند به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با عنایت به اینکه 
خواهان دلیل و مدرک موجهی جهت اثبات ادعایش ارائه ننموده گواهان را در جلسه 
دادگاه حاضر ننموده علیهذا دعوی خواهانها  از نظر دادگاه غیر وارد تشخیص و مستندا 
به مواد 197 و ۵04 و۵0۶ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطالن دعوی مشارالیه 
صادر و اعالم می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید 
نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد و در خصوص اصل دعوی خواهانها 
مقرراست دفتر پرونده مفتوح به رسیدگی و مقید به وقت نظارت باشد و پس از قطعیت 

دادنامه و رفع نقص از حیث پرداخت هزینه دادرسی پرونده به نظر می رسد. 
رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – حجت ا... سلیمیان

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رهنی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی پرونده کالسه ۶01/91برابر رای شماره  و 
۳۳۵مورخ 1۳9۵/۳/۲۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد جودکی فرزند سهراب معروف به خان میرزا  
بشماره شناسنامه 7۳صادره از پلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت 
مسکونی به مساحت 180متر مربع پالک 1فرعی از 11۶ اصلی واقع در کاوکالی پلدختر 
بخش 7 خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای احمد عزیزی محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :1۳9۵/0۶/1۳  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۵/۶/۲8

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رهنی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۶۲مورخ 1۳9۵/0۲/1۳ هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
مینا فاضلی فرزند صید طهماس بشماره شناسنامه ۲۶81صادره از پلدختر در ششدانگ 
عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت 10۵/۵8 متر مربع پالک 1فرعی از 
11۶ اصلی واقع در کاوکالی پلدختر بخش 7 خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای 
شیخ مراد نورعلیوند محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول :1۳9۵/0۶/1۳  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۵/۶/۲8
رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

آگهی صدور سند
نظر به اینکه به اسناد مفاد رای شماره 1۳9۵۶0۳010۲۲۶۲۲۲-9۵/۵/۲۶ هیئت 
رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم که به موجب 
ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی 
بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی طاهروکیلی فرزند محمد  بشماره 
شناسنامه 401 صادره از سقز نسبت به شش دادنگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 91/90 متر مربع به پالک    فرعی مفروز و مجزی شده قسمتی از پالک  
فرعی قطعه تفکیکی از 1۲4 اصلی واقع در قریه رباط کریم حوزه ثبتی شهرستان رباط 
کریم از مالکیت رسمی احمد احمدی  محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود.در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی  
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند تا به دادگاه صالحه 
احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه گردد. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. و در 
حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م/الف1088

تاریخ نوبت اول :9۵/۶/1۳  تاریخ نوبت دوم :9۵/۶/۲8
کفیل اداره ثبت اسناد رباط کریم-ابولفضل محمد حسینی

دادنامه
شاکی: آقای فرزاد ادیانی فرزند عبدالعلی به نشانی تهران- خ محمد علی جناح جنب 

پمپ بنزین ک 10 متری پ ۵ 
متهم : آقای مصطفی احتشامی به نشانی مجهول المکان 

اتهام: کالهبرداری 
گردشکار : شاکی شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به این 
شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات آئین 
دادرسی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با 
بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به انشاء رای 

می نماید:
رای دادگاه 

در خصوص شکایت فرزاد ادیانی علیه مصطفی احتشامی و فریدون احتشامی دائر 
برکالهبرداری با امعان نظر به قرارداد منعقد بین شرکت فروشگاه رویال دیزل به 
نمایندگی شاکی با متهمین که دستگاه دیزل فروخته شده که معامله بین دو شرکت 
بازرگانی بوده و چک های ارائه شده موجودی ندارد ودر بررسی مالحظه می گردد 
هیچ مانور متقلبانه مورد نظر قانونگذار صورت نگرفته و شاکی می تواند از طریق ارائه 
دادخواست مطالبه وجه نماید بلحاظ فقد وصف جزایی بزه انتسابی نامبرده رامحرز 
ندانسته ، مستندا به مواد 4و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1۳9۲ قرار منع 
تعقیب صادر و اعالم می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر 

خواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. م/الف  11۶۳
هاشم امامی -دادرس شعبه 102دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

متن آگهي
خواهان رو نوشت حصر وراثت بهمن جعفري شهرکردي فرزندعلي به شرح دادخواست 
تقدیمي ثبت شده به کالسه 9۵0998۳84۶100۳09از این دادگاه درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علي جعفري در اقامتگاه دائمي خود 

بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-بهمن جعفري شهرکردي متولد1۳4۲ ش ش ۳۵0 فرزند متوفي
۲-بهرام جعفري شهرکردي متولد1۳40 ش ش۶۶۳  فرزند متوفي

۳-سهراب جعفري متولد1۳۶۲ ش ش 1۳۵1 فرزند متوفي
4-مینا جعفري شهرکردي متولد1۳48 ش ش 10۶۲ فرزند متوفي
۵-پروانه جعفري شهرکردي متولد1۳44 ش ش1۵0  فرزند متوفي

۶- لیالجعفري متولد1۳۵1 ش ش۳۶  فرزند متوفي
7-سوسن جعفري متولد1۳۵4 ش ش ۳۶ فرزند متوفي
8-زیبا جعفري متولد 1۳4۶ ش ش ۲88 فرزند متوفي

9-شهربانو عبدالهي متولد 1۳۲۳ ش ش ۵09 فرزند متوفي
اینک با انجام تشریفات مقدماتي در خواست مذبور یک نوبت آگهي میگرددتا چنانچه 
شخصي اعتراضي دارد ویا وصیت نامه از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه 21شهرستان شهرکرد-رحمان آماده

دادنامه 
پرونده کالسه 9409980۲1۳700۶۵4 شعبه 18۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مطهری تهران تصمیم نهایی شماره 9409970۲1۳70098۶
خواهان-سازمان زیبا سازی شهر تهران با مدیریت عاملی عیسی علیزاده با نمایندگی 

کاظم اسماعیل زاده فرزند ذبیح اله 
خوانده –حسین ناصری 

خواسته –مطالبه وجه –خسارت تاخیر تادیه و دادرسی
رای دادگاه –در خصوص دعوی سازمان زیبا سازی شهر تهران با نمایندگی عیسی 
علیزاده بطرفیت حسین ناصری بخواسته مطالبه مبلغ 18۶000000 ریالب ابت اصل 
خواسته بعالوه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک بانضمام خسارت دادرسی 
باستناد دو فقره چک شماره 49۳۶7۵ مورخ 9۳/7/۵ و 49۳۶7۶ مورخ 9۳/8/۵ عهده 
بانک اقتصاد نوین شعبه حافظ و گواهی عدم پرداخت نظر به اینکه چک ابرازی از ناحیه 
خواهان داللت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقا اصول 
مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقا دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه را دارد و توجها به اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر نگشته 
و از دعوی مطروحه و مستند منسوب بخویش هیچ گونه ایراد و دفاعی بعمل نیاورده و 
عدم حضورشان تمکین به عوی مستفاد و مستنبط تلقی بنابراین اشتغال ذمه خوانده 
به بقا دین با استفاده از اصل استصحاب محرز و دعوی خواهان را محمول بر صحت 
تشخیص و مستندا به مواد 198-۵19 قانون آئین دادرسی مدنی مواد ۳1۲-۳10-
۳14 قانون تجارت و تبصره ماده ۲ قانون چک بالمحل خوانده را به پردخت مبلغ 
18۶000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵710000 ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق خواهان محکوم می نماید ضمنا دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه را 
از تاریخ سر رسید چک تا یوم الوصول محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان ایصال 
نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 

و سپس قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
110/62878    رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

آگهی تحدید اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود شش دانگ پالک 1۵9و 1۶0 فرعی از یک اصلی جوانرود 
بخش 1۳ کرمانشاه به عمل نیامده است. و طبق رأی شماره 1۳9۵۶0۳1۶007000۲9۲ 
مورخ 9۵/۳/1۶ هیأت حل اختالف مستقر در جوانرود حکم به نفع خانم کوکب ویسی 
زاده از شش دانگ یک باب خانه به مساحت 104/8۳ متر مربع صادر شده است. لذا 
حسب درخواست نامبرده تحدید حدود اختصاصی مورد درخواست در تاریخ 9۵/7/۶ 
ساعت 10 صبح طبق ماده 1۵ قانون ثبت در محل وقوع ملک موصوف به عمل 
خواهدآمد. لذا از متقاضی و مجاورین دعوت می شود که روز مقرر و در محل مربوطه 
حاضر که عملیات تحدید حدود با معرفی آنان انجام پذیرد. و کسانی که به حدود مورد 
تقاضا نامبرده معترض هستند می توانند از تاریخ تنظیم صورت مجلس ظرف مدت ۳0 
روز اعتراض خود را کتباٌ به اداره ثبت اسناد و امالک جوانرود تسلیم نموده و رسید 
دریافت دارند. بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی سند مالکیت بنام آنان صادر 

خواهد شد.تاریخ انتشار 9۵/۶/1۳
رئیس ثبت اسناد و امالک جوانرود-نعمت عزیزی

آگهی احضار متهم
با توجه به اینکه در پرونده کالسه 9۵1040۶۶1100۶410 آقای محمد بهاری فرزند 
سرتیپ به اتهام کالهبرداری از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم 
آباد تحت تعقیب کیفری می باشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق 
قضایی )اخطاریه( به نامبردگان ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 ق 
آ د ک به متهمان ذکر شده ابالغ میگردد تا ظرف یک ماه از انتشار آگهی در شعبه اول 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد به آدرس دادسرای عمومی و انقالب خرم 
آباد واقع در گلدشت شرقی خیابان ایران زمین نرسیده به میدان آرش کمانگیر جهت 
پاسخگویی به اتهام اعالم شده حاضر گردند در صورت عدم حضور پس از یک ماه از 

تاریخ انتشار آگهی تصمیمات قضایی مقتضی اعمال خواهد شد. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – ایرج حسنوند. 

آگهی
به  خواهان کیومرث دابلشیم دادخواستی به طرفیت خوانده سکینه زهره گیالنی 
خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه۲۵9دادگاه خانواده مجتمع قضایی 
شهیدباهنر تهران واقع درتهران-فلکه چهارم تهرانپارس-مجتمع قضایی شهیدباهنر 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9۵0998۲۲080004۲9 کالسه  وبه  ارجاع 
9۵/7/۲۶وساعت11تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان وبه تجویز ماده7۳قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی 
ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تاخوانده 
پس از نشر آگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل 
خودنسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت و دروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

حاضرگردد.
110/64685       منشی دادگاه حقوقی شعبه259 خانواده مجتمع قضایی شهیدباهنر تهران

خواهان
 النازجنگی آجقان دادخواستی به طرفیت خوانده وحیداکبری باریکری به خواسته طالق 
به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه۲۵9دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدباهنر تهران واقع درتهران-فلکه چهارم 
تهرانپارس-مجتمع قضایی شهیدباهنر ارجاع وبه کالسه 9۵0998۲۲080004۳8 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 9۵/7/۲7وساعت11تعیین شده است.به علت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده7۳قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تاخوانده پس از نشر آگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت و 

دروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
110/64690       منشی دادگاه حقوقی شعبه259 خانواده مجتمع قضایی شهیدباهنر تهران

مفقودی
برگ سبز کامیونت ون نیسان ۲400به شماره شهر بانی 7۲-994ق۲۲به شماره موتور 

۳8۳70۶شماره شاسی 011۶00Kمفقود گردیده ، فاقد اعتبار است
بهشهر 

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری پراید مدل 1۳7۶ به شماره انتظامی ایران 7۲-
9۲1م۶۲ و به شماره موتور 000407۳9 و شماره شاسی s141۲۲7۶۵۳۵1۵۳  به نام 

حسین جعفری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

چرا بعضی از کودکان خاک می خورند؟ 
 خوردن خاک توسط بچه ها، عالمتی از کمبود آهن در آن ها است و از 
آنجا که کمبود عناصری مانند روی و آهن آثار ناخوشایندی در سالمتی 

دارد، باید برای تشخیص و درمان به موقع اقدام کنید. 
é اشتیاق کودک  به خوردن خاک را بررسی کنید

فوق تخصص خون و آنکولوژی کودکان تاکید کرد: والدین باید در دادن 
قطره آهن به کودک حساسیت داشته باشند و به این موضوع مهم توجه 
کنند. دکتر موسی خانی اظهار کرد: پدر و مادرها اگر می  بینند فرزندشان 
تمایل دارد از سجاده آن ها ُمهر بردارد و بخورد یا موارد دیگری مانند 
خاک گلدان را می خورد، حتما برای بررسی این اشتیاق به خاک خوردن 
در فرزندشان، به پزشک متخصص مراجعه کنند. وی افزود: خوردن خاک 
توسط بچه ها، عالمتی از کمبود آهن در آن ها است و از آنجا که کمبود 
عناصری مانند روی و آهن آثار ناخوشایندی در سالمتی دارد، باید برای 

تشخیص و درمان به موقع اقدام کنید. 
وی با بیان اینکه کمبود آهن می تواند رشد جسمی و ذهنی کودک را 
کم کند، تصریح کرد: بعضی از والدین به دلیل ترس از رنگ گرفتن 
دندان های کودک یا خرابی آن ها، قطره آهن تجویز شده را به درستی به 
کودک خود نمی دهند. موسی خانی اضافه کرد: مقابله با کمبود آهن فواید 
بی شماری از جمله پیشگیری از کاهش ضریب هوشی و تمرکز بچه ها 
دارد و حتی در مورد پیشگیری از کوتاهی قد کودکان نیز می توان وجود 
این عنصر حیاتی را موثر دانست. عنصر آهن در بیشتر آنزیم های مهم 
بدن که در واکنش های شیمیایی شرکت می کنند، به عنوان یک جزء 

کاربردی و حیاتی نقش دارد.
 موسی خانی با اشاره به اینکه آهن نقش اساسی در بیشتر واکنش های 
پیچیده مغز و اعصاب دارد، یادآور شد: دستگاه گردش خون که مهم ترین 
جزء آن گلبول های قرمز است و نقش آن رساندن اکسیژن به تمامی 
در  و  جذب  را  اکسیژن  نمی تواند  آهن  بدون  است،  بدن  سلول های 

ارگان های هدف آزاد کند. 
اساس  بر  کرد:  تاکید  قزوین  قدس  درمانی  آموزشی  مرکز  سرپرست 
دستوالعمل های سازمان بهداشت جهانی، قطره آهن از شش ماهگی 
شروع می شود و تا دو سالگی هم باید به طور مستمر ادامه داشته باشد، 
ولی طبق تحقیقات گسترده و مطالب علمی که در کتاب های مرجع 
آمده است، در نوزادانی که سر موقع به دنیا می آیند و از شیر مادر تغذیه 
می کنند از چهار ماهگی و در نوزادان زودرس از زمان دو برابر شدن وزن 

تولد، باید قطره آهن استفاده شود.
é کمبود آهن می تواند رشد جسمی و ذهنی کودک را کم کند 

وی با اشاره به اینکه یکی از عالئم فقر آهن کم خونی است، افزود: 
شاید به جرأت بتوان گفت که عالیم اولیه فقر آهن، اختالالت عصبی 
و رفتاری مثل بی اشتهایی، تحریک پذیری، بی خوابی، لج بازی و تعریق 
است. موسی خانی افزود: قطره آهن به طور معمول زمانی شروع می شود 
که کودک دندان در نیاورده است. بنابراین اگر والدین سر وقت قطره آهن 
را شروع کنند، بچه عادت کرده و موقعی که دندان های شیری خود را در 
می آورد، مدت زمانی گذشته که کودک به طور مرتب قطره آهن خورده 
است و نباید مشکلی پیش بیاید. به هر حال تغییر رنگ دندان ها ناشی از 

آهن امکان پذیر است، ولی پوسیدگی دندان ها غیرطبیعی است. 
وی ادامه داد: جدا از موضوع سیاه شدن دندان های غیردائمی و شیری، 
ممکن است برخی بچه ها خوردن این قطره را دوست نداشته باشند، ولی 
والدین بدانند که هیچکدام از این دالیل نباید منجر به آن شود که با 
ندادن قطره آهن و کمبود آن، باعث اختالالت اصلی بدن کودک شویم. 

راهکارهایی برای داشتن قلبی سالم 
قلب اشخاص بی اندازه چاق همیشه ناتوان و ضعیف 
است. چاقی به قلب صدمه می رساند. چربی زیاد، تمام 
را  و عضالت  احاطه می کند  را  بدن  داخلی  اعضای 
می پوشاند، وزن قلب را زیاد و حرکات آن را مختل 
می کند، تدریجا قلب ناتوان و باالخره نتایج وخیمی به 
بار می آورد. افراد چاق باید تالش کنند از چاق شدن 
زیاد با جدیت ممانعت کنند، در این صورت نه تنها 
هیکل مناسب پیدا می کنند، بلکه قلب خود را هم 

سالم نگه می دارند. 
برای داشتن قلبی سـالـم چه راهکارهایی را 

پیشنهاد می کنید :
1- از پله های ساختمان، آهسته و مرتب باال بروید و 
در هر پله کمی مکث کنید.  ۲- در موقع هضم غذا کار 
نکنید، راه نروید و بازی نکنید.  ۳- با دست چپ، بار 
سنگین حمل نکنید.  4- از بلند کردن اشیای سنگین 
به باالی سر خود اجتناب کنید.  ۵- طوری بخوابید که 
پاهای شما قدری  باالتر از سطحی که سر قرار دارد، 
قرار بگیرد.  ۶- هوای اتاق خواب را موقع شب قبل از 

خوابیدن تازه کنید.  7- روی پهلوی راست بخوابید.
مدت  طوالنی  و  داغ  خیلی  حمام  در  ماندن  از   -8
خودداری کنید.  9- از اتوبوس، قطار، پله ماشین و 
صندلی نپرید.  10- یک مرتبه و ناگهانی روی صندلی 

خیلی کوتاه ننشینید؛ مگر خیلی آهسته و با احتیاط. 
و اما احتیاجات قلبی شما :

سکوت و آرامش، زندگی که در آن حرکات و سکنات 
استراحت  باشد،  نداشته  وجود  اضطراب  و  ناگهانی 

کامل، هوای آزاد وتمیز، غذای سبک، خنده و تفریح.
امراض، ضایعات  از  را که  تمام صدماتی  قلب شما، 
و اختالل سایر اعضا از قبیل امراض عفونی، امراض 
عصبی و مسمومیت ها به طور اعم و همچنین کلیه 
خطاهایی که در زندگی ایجاد می شود تحمل می کند 
و بر شماست که قدر این عضو گرانبها و الیق بدن را 

بدانید و با تصمیم جدی به کمک او برخیزید. 
 خطرناک ترین دشمن قلب چیست؟

نیکوتین یک سم قوی است که مستقیما و به طور موثر 
روی سلسله اعصاب اثر می گذارد؛ بعضی بیماری های 
ایجاد  اعصاب  رشته  در  ضایعه  و  اختالل  که  قلبی 
می کند، بستگی کامل به دخانیات و سم نیکوتین دارد. 
عالیم این سم در امراض قلبی عبارتند از ضربان تند 
قلب، تپش قلب، اضطراب و عدم اشتها به غذا. با آثار 
مزاحم دخانیات نمی توان مبارزه کرد؛ مگر اینکه سبب 
اصلی را از بین برد. برای تضمین سالمت کامل، شما 
باید به کلی دخانیات را از برنامه زندگی حذف کنید؛ 
زیرا حتی یک سیگار ممکن است مانع شفای بیمار از 

ورم و التهاب در اثر نیکوتین شود. 
چه مواد غذایی بر سالمت قلب اثر می گذارند؟

شکالت و کاکائو اگر از طریق قندهای مناسب تهیه 
فالونوئیدهای  از  عمده ای  مقدار  می توانند  شود، 
رژیمی را که برای قلب مفید هستند تامین کنند. این 
فالونون ها به وسیله تأخیر در تشکیل لخته و بهبود 
عمل دیواره عروق و کمک به متعادل شدن التهاب به 

سالمت قلب کمک می کنند.
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نخستین روز از ماه مبارک ذی الحجه، سالروز 
پیوندی آسمانی است که دیگر هیچ گاه مانند 

آن در تاریخ تکرار نشد.
علی)ع(  ازدواج  تاریخ  در  ایسنا،  گزارش  به 
کسی  و  است  اختالف  زهرا)س(  حضرت  و 
یعقوبی  کرده،  نقل  را  تاریخ  قدیمی ترین  که 
می باشد که نوشته است: رسول ا... دو ماه پس 
از ورود به مدینه حضرت زهرا)س( را به تزویج 
حضرت علی)ع( در آورد؛ این در حالی بود که 
رسول ا...)ص(  از  را  وی  مهاجرین  از  گروهی 
خواستگاری کرده بودند و هنگامی که رسول 
خدا)ص( وی را به حضرت علی)ع( تزویج کرد، 
ِگله کردند و آن حضرت فرمودند: »من فاطمه 
را به علی تزویج نکردم، بلکه خدا او را به علی 

تزویج کرد«. 

é  )از ابتدای خلقت علی)ع( و فاطمه)س
برای هم آفریده شدند

علی  حضرت  قمری  ماه  آخرین  اول  روز  در 
پارسایان  پیشوای  السالم،  علیه  ابی طالب  بن 
برترین  محمد)ص(،  بنت  فاطمه  حضرت  با 
بانوی جهان پیمان عشق بست و خدا، واالترین 
فرستاده خویش را بر این پیمان گواه گرفت. 
برکت این ازدواج، عمری به گستردگی آفتاب 
دارد؛ هم چنان که یاد و نام آن در تاریخ برای 
همیشه ماندگار شد که امروز نیز جهان از پرتو 
انوار رحمت و عنایت تنها باقیمانده از دامان 

حضرت زهرا)س( زندگی می کنند. 

é کماالت بی شمار برترین بانو
بود.  رسیده  سالگی  به 9  علیهاالسالم  فاطمه 
و  و رشد  آن حضرت  مناسب  رشد جسمانی 
کمال عقلی بانوی فضیلت ها، سبب شده بود که 
با وجود کمی سن، گوی سبقت از همه برباید 
واال،  ایمان  تاز میدان فضیلت ها گردد.  و یکه 
پارسایی بی نظیر، آگاهی، ذهن سرشار و هوش 
فراوان و نیز بهره مندی از زیبایی، وی را از همه 
دختران دیگر ممتاز ساخته بود. توجه و مهرورزی 
بی پایان رسول خدا)ص( نیز بر امتیازات ایشان 
افزوده بود. کماالت بی شمار فاطمه علیهاالسالم، 
دختر محمد)ص( آخرین فرستاده خدا باعث شد 
تا سرشناسان شهر، به رسم دیرین عرب او را از 

پیامبر خواستگاری کنند. 
é  رسول دختر  خواستگار  علی)ع( 

خدا)ص( در خانه پیامبر
برای  السالم  علیه  علی  که حضرت  هنگامی 
خواستگاری فاطمه علیهاالسالم رفت، پیامبر در 

خانه ام سلمه بود. علی علیه السالم در زد. ام 
سلمه پرسید: کیست؟ قبل از پاسخ خواستگار، 
پیامبر دستور داد: »در را باز کن و بگو داخل 
شود. کسی پشت در است که محبوب خدا و 
رسول است«. علی علیه السالم وارد شد، سالم 
کرد و در حضور رسول خدا صلی ا... علیه و 
آله نشست. چشمان خود را بر زمین دوخت. 
شرم از پیامبر صلی ا... علیه و آله مانع گفتن 
خواسته اش می شد. پیامبر صلی ا... علیه و آله 
که خود علی علیه السالم را بزرگ کرده و از 
روحیات او باخبر است، سکوت را شکست و 
فرمود: »می بینم برای حاجتی اینجا آمده ای. 
خواسته ات را بر زبان آور و آنچه در دل داری 
بازگو که خواسته ات پیش من پذیرفته است«. 

é جریان خواستگاری چگونه اتفاق افتاد؟
علی علیه السالم که برای خواستگاری دختر 
سخنانی  با  بود،  رفته  ایشان  خانه  به  پیامبر 
شیرین خواسته اش را چنین بازگو کرد: »پدر 
و مادرم فدای شما، وقتی خردسال بودم مرا از 
عمویتان ابوطالب و فاطمه بنت اسد گرفتید. 
با غذای خود و به اخالق و منش خود بزرگم 
کردید. نیکی و دل سوزی شما درباره من از 
پدر و مادرم بیشتر و بهتر بود. تربیت و هدایتم 
به دست شما بوده و شما ای رسول خدا به خدا 
سوگند ذخیره دنیا و آخرتم می باشید. ای رسول 
خدا! اکنون که بزرگ شده ام، دوست دارم خانه 
و همسری داشته باشم تا در سایه انس با او، 
آرامش یابم. آمده ام تا دخترتان فاطمه را از شما 
مرا می پذیرید؟« چهره  آیا  خواستگاری کنم. 
پیامبر چون گل شکفته شد. گویا انتظار این 
لحظه را می کشید. خوشحال شد، ولی جواب 
قطعی را برعهده فاطمه علیهاالسالم گذاشت. 

عموی  پسر  خواستگاری  ماجرای  پیامبر 
خویش،علی را برای دخترش بازگو کرد و فرمود: 
»دختر عزیزم! تو علی را خوب می شناسی و به 
سابقه ایمان و خویشاوندی و فضیلت و پارسایی 
او آگاهی داری. من همیشه آرزو داشتم تو را 
که  درآورم  کسی  عقد  به  و  کنم  خوشبخت 
بهترین مرد روی زمین است. آیا راضی هستی 
همسر علی باشی؟« فضای اتاق لحظاتی غرق 
در سکوت بود؛ سکوت از سر حیا. فاطمه ساکت 
ماند و چیزی نگفت. نغمه تکبیر پیامبر بلند شد: 
»ا... اکبر! فاطمه راضی است. سکوت او نشانه 
رضایت اوست«. واکنش فاطمه علیهاالسالم در 
برابر خواستگاران قبلی، برگرداندن چهره و اظهار 
ناراحتی بود، اما این بار با سکوت خود صد سخن 
گفت و روی خود را هم بر نگرداند. آن حضرت 
نزد علی)ع( که در انتظار پاسخ بود برگشت و 

رضایت فاطمه)س( را خبر داد. 

é مراسم ساده اما زیبای خطبه عقد
السالم  علیه  عقد،علی  خطبه  اجرای  برای 
همچنین  رفت.  مسجد  به  پیامبر  دستور  به 
مهاجر  که  داد  دستور  بالل  به  پیامبر)ص( 
و انصار را در مسجد گرد آورد. پس از مدت 
کوتاهی همگی در مسجد جمع شدند. پیامبر 
بر منبر مسجد نشست و در حضور شاهدان، 
خطبه عقد برترین بانوی اسالم را در مسجد 
مدینه جاری فرمود. سپس برای عروس و داماد 
دست به دعا برداشت و فرمود: خداوند برای 
شما مبارک گرداند و اجتماعتان را پاینده بدارد. 

é  ــرای ــی ب ــرا)س( الگوی ــه زه مهری
ــروزی ــای ام پیونده

پیامبر گرامی اسالم )ص( ازدواج دخترش را به 

ساده ترین و راحت ترین شیوه انجام داد تا برای 
همه جوانانی که در آستانه زندگی مشترک 
بماند. مهریه  باقی  نیکویی  هستند، سرمشق 
برای فاطمه علیهاالسالم مهتر  ۵00 درهمی 
در  گرفت.  همین هدف صورت  به  نیز،  زنان 
روایات، افزون بر این مهریه که جنبه مادی و 
مالی دارد، مهریه های معنوی دیگری نیز برای 
روایتی  بزرگ گفته شده است. در  بانوی  آن 
می خوانیم که حضرت زهرا علیهاالسالم از پدر 
تقاضا کرد که آن حضرت از خدا بخواهند تا 
گناهکار  مسلمانان  از  شفاعت  را  مهریه اش 
قرار دهد. این خواسته حضرت مستجاب شد 
و فاطمه علیهاالسالم شفیع و واسطه بخشش 

گناهکاران قرار گرفت. 

é  )درس هایی از ازدواج حضرت زهرا)س
و حضرت علی)ع( برای خانواده ها

نگاهی به نحوه آشنایی، خواستگاری، ازدواج، 
مهریه و مراسمات مربوط به پیوند انسان های 
بزرگ و معصوم بسیار مهمتر از خود آن اتفاق 
حضرت  ازدواج  پیوندها،  این  از  یکی  است. 
زهرا)س( و حضرت علی)ع( به عنوان برترین 
این  یادآوری  و  هستند  عالم  مردان  و  بانوان 
مناسبت در هرسال در واقع تذکر و یادآوری 
الگوها و معیارهایی است که در زندگی آنان 

برای ما به ویژه برای نسل جوان است.
در جریان ازدواج آن دو بزرگوار که به فرموده 
حضرت رسول)ص( خداوند فاطمه را به ازدواج 
علی در آورد نکات بسیار مهم آموزشی و الگویی 
وجود دارد که از آن جمله می توان به؛ کفو و همتا 
بودن، خواستگاری بدون واسطه، قناعت، دوری 
از اشرافی گری و تجمالت، سخت نگرفتن بر 
همدیگر، مالک قراردادن معیارها و خصوصیات 
بنا  پایین،  مهریه  اخالقی،  و  دینی  و  معنوی 
کردن زندگی بر پایه محبت و عشق واقعی از 
روی شناخت، حجب و حیا و... اشاره کرد. به این 
خاطر است که یک پیوند با این ویژگی ها پیوند 
آسمانی لقب می گیرد که رضایت خدا و رسول 

خدا)ص( در آن وجود دارد. 
برخی منابع:

- زندگانی فاطمه زهرا علیهاالسالم تألیف محمد 
قاسم پور با مقدمه آیت ا... مرعشی نجفی ص47.

و  علیهما السالم  فاطمه  حضرت  زندگانی   -
دختران آن  حضرت مولف سیدهاشم رسولی 

محالتی ص ۵۶.
- یوسفی غروی، محمد هادی؛ تاریخ تحقیقی 

اسالم، ج ۲، ص ۲۵0.

به مناسبت سالروز ازدواج علی)ع( و زهرا)س(؛

چرا ازدواج علی)ع( و فاطمه)س( پیوند آسمانی است؟ 



رئیس فدراسیون فوتبال گفت: داور خسته کننده بود و بازی را خسته کرد. گل 
زدیم و در مورد ابراز احساسات کی روش حرف های زیادی به ما گفت.

مهدی تاج در جمع خبرنگاران گفت: به اردوی تیم ملی رفتم و جلسه خوبی با 
کی روش و بازیکنان داشتم و از تمام افرادی که به ما در برگزاری مسابقه با قطر 
کمک کردند هم تشکر کردیم و حسین هدایتی هم زحمت کشیدند و تا عرق 

بازیکنان خشک نشده بود پاداش ملی پوشان را دادیم.
وی در مورد سفر تیم ملی به چین گفت: سفر تیم ملی به چین با هواپیمایی 
است که ۳۶ فرست کلس و ۳۶ بیزنس کلس دارد و 100 مسافر هم می تواند 
داشته باشد اما هواپیمای تیم ملی بدون مسافر به چین سفر می کند و فقط ملی 

پوشان در آن حضور دارند. تیم ملی با همین هواپیما برمی گردد.
تاج در مورد اتفاقات آخر بازی گفت: داور خسته کننده بود و بازی را خسته کرد. 
گل زدیم و در مورد ابراز احساسات کی روش حرف های زیادی به ما بیان کرد 
و گفت نکونام خوشحالی کرد و قطری ها از دو دست نکونام تلقی بدی داشتند 
اما کی روش بعد از بازی   به سرمربی قطر گفته بود که مسایل چگونه بوده 
است. گلی که دقیقه 94 زده می شود هم برای شادی کننده آن اتفاق می افتد 
و هم برای گل خورنده ، شاید اگر ما هم در این دقیقه گل می خوردیم چنین 

واکنشی داشتیم.
رئیس فدراسیون فوتبال در مورد اینکه بیرون از ورزشگاه هم تماشاگران زیادی 
پشت در ماندند گفت: نیروی انتظامی به من گفت 40 هزارنفر بیرون از ورزشگاه 
بودند و حلقه ای تشکیل شد تا دیگر مردم به ورزشگاه نیایند و بیش از ۳0 هزار 
تماشاگر در بیرون ورزشگاه داشتیم و اگر ورزشگاه  1۵0 هزار نفری داشتیم پر 
می شدیم و من به عنوان رئیس فدارسیون فقط می توانم بگویم متشکرم از مردم. 
از کانون هواداران دو باشگاه استقالل و پرسپولیس تشکر می کنم و این پرچم 
بزرگ را با هزینه خودشان دوختند و از آنها تشکر می کنم و نشان دادند غیرت 

ایرانی همین است و ضرروت را می فهمنند
تاج در مورد برطرف شدن اولویت های تیم ملی گفت: تیم ملی اولویت هایی 
داشت که سعی کردم آنها را برطرف کنم و مشکل لباس و این ها برطرف 
شد و جوانگرایی در تیم ملی و پاداش و پرواز چارتر و ... حل شد و پاداش ها 
از گوام به بعد را پرداخت کردیم. برای فوتسال هم این کار را می کنیم و 
مسئوالن  و  کنیم  پرداخت  یکجا  را  نداده  پاداش های  همه  می کنیم  سعی 
تشکر  جمهور  رئیس  معاون  جهانگیری  از  بشناسند.  را  فوتسال  و  بیایند 
می کنم از وزارت ورزش هم تشکر می کنم ا ز رسانه ها هم تشکر می کنم که 
همواره در تمرینات تیم ملی حضور داشتند و از رسانه ها خواهش می کنم 
انتشار زود خبر خوب  حاشیه پردازی نکنند و تیتر و فروش خوب است و 
است اما به تیم ملی کمک کنید تا فضای آرامی در تیم ملی داشته باشیم 
و بدانید که فقط یک تیم ملی نداریم بلکه فوتسال هم تیم ملی داریم و 
و  فوتسال می گیریم  برای  روز دوشنبه هم جشنی  و  ششم جهان هستیم 

همه تشریف بیاورید.
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خواهان
 حسن محمدعلی پورتیک دادخواستی به طرفیت خوانده علی خانی به خواسته الزام 
به تنظیم سندخودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه8۵۳مجتمع شماره هجده شورای حل اختالف شهرتهران واقع 
درتهران-سه راه آذری-شهرک ولیعصر-خ شهید برادران بهرامی-روبروی بانک صادرات-
پاساژدولتی،طبقه۲و۳ ارجاع وبه کالسه 9۵0998108۵۳00۳۳0 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 9۵/7/۲۵وساعت1۵تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده 
ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده7۳قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب 
درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تاخوانده پس از نشر آگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی 
کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت و دروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

حاضرگردد.110/۶۵891     
 دبیرشعبه853مجتمع شماره هجده شورای حل اختالف شهرتهران

خواهان 
خواسته  به  اهور  محمدغریبیان  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زاده  ولی  حسین 
مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه8۵۲مجتمع شماره هجده شورای حل اختالف شهرتهران واقع درتهران-
صادرات- بانک  بهرامی-روبروی  برادران  شهید  ولیعصر-خ  آذری-شهرک  راه  سه 

پاساژدولتی،طبقه۲و۳ ارجاع وبه کالسه 9۵0998108۵۲00۲87 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 9۵/8/۲وساعت1۵/۳0تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده7۳قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
وانقالب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تاخوانده پس از نشر آگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت و دروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد.110/۶۵90۶     
 دبیرشعبه852مجتمع شماره هجده شورای حل اختالف شهرتهران

خواهان
 حسین فرخی نوشه دادخواستی به طرفیت خوانده فرخ اسالمی امنه به خواسته الزام 
به تنظیم سند خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه8۵۳مجتمع شماره هجده شورای حل اختالف شهرتهران واقع 
درتهران-سه راه آذری-شهرک ولیعصر-خ شهید برادران بهرامی-روبروی بانک صادرات-

پاساژدولتی،طبقه۲و۳ ارجاع وبه کالسه 9۵0998108۵۳0049۵ ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 9۵/7/۲۵وساعت1۵/1۵تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده7۳قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
وانقالب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تاخوانده پس از نشر آگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت و دروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد.
110/65893      دبیرشعبه853مجتمع شماره هجده شورای حل اختالف شهرتهران

رونوشت حصر وراثت
به شرح  علي  فرزند  واناني  آقاي رحم خدا مظفري  وراثت  رونوشت حصر  خواهان 
دادخواست تقدیمي ثبت شده به کالسه 9۵0۲۶۲از این شعبه در خواست گواهي حصر 
وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان طلعت رئیسي به شماره شناسنامه 84 
در مورخ 1۳9۵/0۵/04 دراقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 

آن منحصر است به:
1-رحم خدا مظفري واناني ش ش 11 فرزند متوفي

۲-خداداد مظفري واناني ش ش ۳8 فرزند متوفي
۳-افسانه مظفري واناني ش ش 44 فرزند متوفي

4-فتانه مظفري واناني ش ش ۲۲۲0 فرزند متوفي
اینک با انجام تشریفات مقدماتي در خواست مزبوریک نوبت آگهي میگرددتا چنانچه 
شخصي اعتراضي دارد ویا وصیت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر آگهي 
ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد در غیر این صورت گواهي صادرخواهد شد.
ـ  غفور عباسپور رئیس شوراي حل اختالف سورشجان 

ابالغ وقت 
دادرسی ودادخواست وضمائم به
کالسه پرونده:۳7918۵۵/9۵   

وقت رسیدگی: 9۵/7/۵ساعت1۵تا1۵/10
خواهان:مریم جهانی    خوانده:محمدرضا عباس پور

خواسته:مطالبه وجه 

خواهان دادخواستی تسلیم داگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
8۵۵ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان ودستور دادگاه وبه تجویز ماده7۳قانون دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی میشود.تاخوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه بدفتر حوزه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم 
را دریافت نماید ودر وقت مقررباال جهت رسیدگی حضور بهم رساند.چنانچه بعداً ابالغی 
بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهدبود.110/۶۵89۶    
  مدیردفترشعبه 855 دادگاه عمومی شورای حل اختالف م18 تهران

آگهی ابالغ وقت دادرسی به خوانده 
کالسه پرونده  9۵01۵0

وقت رسیدگی -  9۵/7/۲۶ ساعت 8:۳0
خواهان –  شرکت لیزینگ خودروکار

خوانده –  جواد کرمی 
خواسته –مطالبه اجور معوقه –تامین خواسته –مطالبه خسارت –استرداد مال –مطالبه 

خسارت دادرسی 

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
۲07  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 7۳ قانون آد م مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر اال نتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 
یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور میرساند چنانچه بعدا ابالغی 

بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود.
 110/62873   مدیر دفتر شعبه 207  دادگاه  حقوقی تهران 

مفقودی
 پروانه بهره برداری درجه بندی و بسته بندی مرکبات و میوه جات با 
شماره پروانه ۲4/11۵1/ب و تاریخ صدور 8۶/8/۶و تاریخ شروع بهره برداری 
8۶/7/۲0بنام علی اصغر نبی زاده با شماره ملی ۲0۶۳۶۲8۳۶1 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
 برگ سبز سمند LXمدل 88 با شماره شهربانی ۵7۲م7۵ایران 7۲ با 
موتور 1۲488140۲0۶مفقود  شماره  شاسی NAAC1CB۳و  شماره 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

صعود تیم فوتبال دانشجویان ایران 
به نیمه نهایی قهرمانی آسیا 

ایران در مسابقات قهرمانی دانشجویان  فوتبال دانشجویان  تیم 
خود  گروه  عنوان صدرنشین  با  کره جنوبی  برابر  برتری  با  آسیا 

راهی مرحله نیمه نهایی شد. 
از  آسیا  قهرمانی  دانشجویان  فوتبال  رقابتهای  دوره  سومین 
یازدهم شهریور ماه در تائه باک کره جنوبی و با حضور 9 کشور 
در حال برگزاری است که تیم ایران در دور مقدماتی با تیم های 

مالزی و کره جنوبی »ب« هم گروه بود. 
دور  در  خود  دیدار  دومین  در  ایران  دانشجویان  فوتبال  تیم 
رفت  رقابت ها  این  میزبان  کره جنوبی  تیم  مصاف  به  مقدماتی 
که شاگردان فرشاد کرمی این بازی را با نتیجه سه بر دو پیروز 
شدند و ضمن صدرنشینی در گروه خود به مرحله نیمه نهایی 

این مسابقات راه یافتند. 
در این دیدار دو گل اول را علی فاطمی به ثمر رساندو گل سوم 

ایران توسط محمد اوسانی در دقیقه 90 به ثبت رسید. 
این رقابت ها تا هفدهم شهریور ماه در کره جنوبی دنبال می شود. 

مربی لهستانی تیم ملی گراپلینگ زنان وارد ایران شد 

تیم  هدایت  برای  لهستانی  سرشناس  مربی  پریس«  »ایرنا 
گراپلینگ بانوان وارد ایران شد.

به گزارش ایرنا، در حالی که تیم گراپلینگ بانوان خود را برای 
شرکت در رقابت های جهانی بالروس در اوایل مهرماه آماده می 
پریس  ایرنا  نظر  زیر  تیم  این  تمرینات  چهارشنبه  روز  از  کند، 

مربی سرشناس لهستانی برگزار می شود.
 ۲010 سال  از  جوجیتسو،  مشکی  کمربند  دارای  مربی  این 
تیم  و دو سال سابقه مربیگری  بوده  لهستان مدرس  در کشور 
نونهاالن را در کارنامه کاری خود دارد و از سال ۲014 تاکنون 

در تیم گراپلینگ کداکوار لهستان سرمربی بوده است.
ایرنا پریس ۳0 ساله داور بین المللی اتحادیه جهانی در سال های 
۲011 تا ۲01۳ و داور بین المللی فدراسیون جهانی جوجیتسو 

از سال ۲014 میالدی است.
وی در کارنامه ورزشی خود سابقه کسب یک مدال طال، ۲ نقره 
رقابت های جهانی گراپلینگ، طالی مسابقات اروپایی و چندین 
مدال  چندین  آن  کنار  در  و  دارد  را  لهستان  مسابقات  دوره 
پریس  است.  آورده  بدست  نیز  را  رقابت های جهانی جوجیتسو 

موسس و مربی کمپ اختصاص ورزش زنان در لهستان است. 
 
 

قطری ها خواستار محرومیت نکونام شدند 

قطری ها از رفتار جواد نکونام بعد از به ثمر رسیدن گل قوچان نژاد 
خشمگین هستند و خواستار محرومیت دستیار کارلوس کی روش 

شدند. 
به گزارش ایسنا، الشرق نوشت: جواد نکونام، کاپیتان سابق تیم ملی 
فوتبال ایران که برای نخستین بار به عنوان دستیار کارلوس کی روش 
روی نیمکت ایران نشسته بود بعد از گل نخستی که قوچان نژاد به 
ثمر رساند به طرف نیمکت قطر خوشحالی کرد و باعث شد تا نیمکت 

آنها تحریک شود و بازی به جنجالی کشیده شود. 
قطری ها از رفتار نکونام ناراحت و خواستار محرومیت او هستند. 

خالد سلمان که یکی از کارشناسان سرشناس قطری است بعد از 
پایان بازی، اظهار کرد: نکونام حرکت غیر اخالقی را انجام داد و باید 
هم مجازات شود. او به سرمربی تیم و بازیکنان توهین کرد. نباید 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به سادگی از کنار رفتار کاپیتان سابق تیم 
ملی فوتبال ایران بگذرد، بلکه باید بدترین مجازات را برای او در نظر 
گیرد.   او ادامه داد: نکونام روحیه ورزشی نداشت. او با رفتاری تحریک 
آمیز به بازیکنان و سرمربی ما توهین کرد. رفتار او اصال درست نبود 

و باید جریمه شود. 
سلمان در ادامه درباره این بازی گفت: بازی سختی بود و بازیکنان 
قطر وظیفه خود را به خوبی در میدان انجام دادند. متاسفانه شانس با 

ما یار نبود، اما می توانیم در دیدار برگشت جبران کنیم . 
مشعل عبدا...،  بازیکن تیم ملی فوتبال قطر هم به حرکت کاپیتان 
سابق تیم ملی فوتبال ایران واکنش نشان داد و اضافه کرد: نکونام، 
بازیکن بزرگی است و به او احترام می گذاریم، اما او رفتار غیر 
اخالقی از خود نشان داد. آنچه که رخ داد دور از اخالق ورزشی 
بود. ما به ورزش می پردازیم و به دنبال حاشیه سازی و رفتارهای 

غیر حرفه ای نیستیم. 

»مسی« با گل برگشت 
لیونل مسی در بازگشت دوباره به ترکیب تیم 
اروگوئه،  مقابل  در  گلزنی  با  آرژانتین،  ملی 
»آلبی سلسته« را به صدر جدول رقابت های 

مقدماتی جام جهانی ۲018 فرستاد. 
از  پس  که  مسی  لیونل  ایسنا،  گزارش  به 
در  آمریکا  کوپا  فینال  در  آرژانتین  شکست 
اعالم  ملی  بازی های  از  ناگهانی  تصمیمی 
بستن  با  دیگر  بار  بود،  کرده  کناره گیری 
بازوبند کاپیتانی، تیم ملی کشورش را به یک 

برد ارزشمند رساند. 
جام جهانی  انتخابی  رقابت های  ادامه  در 
جنوبی،  آمریکای  منطقه  در  روسیه   ۲018
برای  اروگوئه  و  آرژانتین  فوتبال  تیم های 
فوتبال  تاریخ  در  بار  یکصدوهشتادوششمین 

دو کشور مقابل یکدیگر صف آرایی کردند. 
آرژانتین که با توجه به شکست سنگین تیم 
صدرنشین اکوادور مقابل برزیل این فرصت را 
داشت با پیروزی در این دیدار به صدر جدول 
حضور  اولین  در  کند،  صعود  بازی ها  این 
نیمکت  روی  بر  سرمربی  عنوان  به  »بائوزا« 
لیونل  شاهد حضور  باردیگر  سلسته«،  »آلبی 

مسی در ترکیب این تیم بود.  
محوطه  پشت  بازی   4۳ دقیقه  در  مسی 
زمینی،  شوتی  با  و  شد  توپ  صاحب  جریمه 
به  زیبایی  به  را  آرژانتین  امتیازی  سه  گل 
ثمر رساند. این پنجاه وششمین گل مسی در 
یکصدوچهاردهمین حضورش در پیراهن تیم 

ملی آرژانتین بود. 
دیباال  پائولو  گل،  این  از  پس  دقیقه  دو  تنها 
که بجای »سرخیو آگوئرو«ی مصدوم در خط 
حمله آرژانتین قرار گرفته بود، پس از دریافت 
تا  شد  اخراج  بازی  زمین  از  دوم  زرد  کارت 
آرژانتین یک نیمه را 10 نفره مقابل اروگوئه 

بازی کند. 
آرژانتین با این پیروزی ارزشمند با 14 امتیاز 
انتخابی  بازی های  جدول  نخست  رتبه  در 
قرار  جنوبی  آمریکای  منطقه  در  جام جهانی 
گرفت و اروگوئه، کلمبیا و اکوادور مشترکا با 

1۳ امتیاز در رده  دوم قرار دارند. 
هفتم  روز  در  خود  بعدی  بازی  در  آرژانتین 
به  ونزوئال  خاک  در  )چهارشنبه(  سپتامبر 
مصاف تیم قعرنشین این جدول خواهد رفت. 

 

فرانسه، ایتالیا را سه تایی کرد 

ایتالیا  توانست  فرانسه  ملی  تیم  که  در شبی 
را در خاک خودش با سه گل شکست دهد، 
تیم ملی اسپانیا در دیداری دوستانه با دو گل 

بلژیک را از پیش رو برداشت. 
ملی  تیم های  درحالیکه  ایسنا،  گزارش  به 
روز  جنوبی  آمریکای  و  آسیا  قاره  در  فوتبال 
انتخابی  مسابقات  درگیر  جمعه  و  پنجشنبه 
جام جهانی ۲018 بودند، دیدارهای دوستانه 
و  ایتالیا  شکست  با  اروپا  مختلف  نقاط  در 

پیروزی اسپانیا همراه بود. 
باری  شهر  در  که  دیدارها  این  مهمترین  در 
فرانسه،  فوتبال  ملی  تیم  شد،  برگزار  ایتالیا 
توانست  با سه گل  نایب قهرمان یورو ۲01۶ 
بر تیم ملی میزبان غلبه کند. گل های فرانسه 
ثمر  به  »کورزاوا«  و  »ژیرود«  »مارسیال«،  را 
رساندند و تک گل ایتالیا را »پله« در دقیقه 

18 به ثبت رساند. 
ملی  تیم های  دوستانه  دیدارهای  ادامه  در 
هدایت  با  دیدار  اولین  در  بلژیک  فوتبال 
که  رفت  اسپانیا  دیدار  به  مارتینز«  »روبرتو 
به  ماتادورها  صفر  بر   ۲ برتری  با  دیدار  این 

پایان رسید. 
در این دیدار اسپانیا در هر دو نیمه یک گل 
وارد دروازه بلژیک کرد. داوید سیلوا در نیمه 
پنالتی  نقطه  روی  از  دوم  نیمه  در  و  نخست 
این  تا  کرد  گلزنی  کشورش  ملی  تیم  برای 
پایان  به  اسپانیا  صفر  بر   ۲ برتری  با  دیدار 

رسید. 
در دیگر دیدار مهم هلند برابر یونان به میدان 
رفت، ولی در ادامه نتایج ضعیف خود با نتیجه 
با  هلند  نتایج  تا  خورد  شکست  یک  بر   ۲
هدایت »دنی بلیند« نیز فرقی با دوره قبل از 

یورو ۲01۶ نداشته باشد. 
گل های  و  نانی  گل  دو  با  پرتغال  همچنین 
سیلوا، په په و کانسلو توانست جبل الطارق را 

۵ بر صفر شکست دهد. 

خبرخبر

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بازی تیمش 
مقابل قطر را بازی دشوار و پرفشاری خواند. 

کارلوس کی روش در نشست خبری پس از 
پیروزی تیمش مقابل قطر اظهار کرد: بازی 
بسیار دشواری سپری کردیم. بازی بسیار پر 

فشار بود. 
او ادامه داد: بسیار شفاف بود و بسیار فابل در 
ک که قطری ها می خواستند از نقاط ضعف 
ما استفاده کنند. به معنای واقعی نیمه اول 
صفر - صفر بود چون هر دو تیم سعی می 

کردند بازی را کنترل کنند. 
سرمربی تیم ملی گفت: در نیمه دوم سعی 
کردیم بازی را بازتر کنیم و فشار بیشتری 
نیمه دوم فکر  وارد کنیم. در  به حریف  را 
گلزنی  برای  بهتری  های  شانس  کنم  می 
موقعیت  هم  اول  نیمه  در  البته  داشتیم. 
بهتر  ما  نیمه دوم شانس های  اما  داشتیم 
خوبی  بسیار  تیم  قطر،  ملی  تیم  این  بود. 
است. بازیکنان خوبی دارد. تیم با نظم و با 

شخصیتی است. 
کی روش گفت: اگر ما می خواستیم بازی را 
ببریم احتیاج داشتیم که سعی کنیم با تعهد 
و تمرکز باال این اطمینان را داشته باشیم که 
می توانیم تیم قطر را به عقب هدایت کنیم. 
با این کیفیت بازیکنان قطر حتی حمله برای 

ما دشوار و خطرناک بود. 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: به 
دلیل انگیزه ما و نگرشی که به بازی داشتیم 
و به خصوص تعویض هایی که در نیمه دوم 
انجام دادیم و با فشار بیشتر یک اشتباه رخ 
داد. البته می توانست قبل از آن رخ بدهد اما 

در واپسین دقایق رخ داد. 
او خاطرنشان کرد: فکر می کنم گلی نخست 
ما حقیقت بازی را بر مال کرد. اگر یک تیم 
استحقاق پیروزی را داشت آن ما بودیم. تیم 
دادن  از دست  برای  چیزی  دیگری  قطری 
برسند.  تساوی  به  خواستند  می  و  نداشت 
سعی می کردند ضد حمله کنند که توانستیم 

به گل دوم برسیم و بازی به اتمام رسید. 

گفت:  نیز  بازی  این  آخر  اتفاقات  درباره  او 
اتفاقی که در آخر بازی افتاد طبیعی بود و 
همیشه تیم برنده می خواهد جشن بگیرد 
تیمی که گل خورده عصبی می شود و  و 
می خواهد به بازی برگردد. اگر این گل آخر 
بازی باشد این اتفاق هم بیشتر می شود و 
نمی  به هیچ عنوان  آن ها عصبی هستند. 
توانیم توجهی به آخر بازی کنیم و از نظر 
احساس طبیعی است. برای ما این برد شروع 
خوبی بود. بسیار، بسیار مهم بود، بازی اول را 

در خانه پیروز شویم. 
و  قطر  تیم  به  اول  درجه  در  گفت:  او 
مخصوصا  گویم.  می  تبریک  بازیکنانش 
تبریک را به بازیکنان خودم و تیم ملی ایران 

تبریک می گویم. 
کی روش درباره بازی آینده تیم ملی ایران 
بازی  آن  شرایط  و  چین  ملی  تیم  مقابل 
گفت: فقط یک هشدار می خواهم به دوستان 
و اهالی رسانه بدهم. اگر فکر می کنید بازی 
امشب مقابل قطر دشوار بود، بازی بعد مقابل 
چین سخت تر هم خواهد بود. امشب ژاپن 
به  هم  ازبکستان  خورد.  شکست  خانه  در 

سختی به پیروزی رسید. 
او ادامه داد: امشب شاهد این بودیم که در 
گروه خود ما ازبکستان توانست یک بر صفر 

جلو  گل  سه  که  کره  تیم  ببرد.  را  سوریه 
بود، دو گل دریافت کرد. چینی ها موقعیت 
بیشتری هم داشتند. با تمام احترام برای تیم 
سوریه که تیم خوبی است و بازیکنان خوبی 
یعنی کره،  این گروه  تیم دیگر  پنج  دارند، 
ازبکستان، چین و قطر رقبای ما هستند. قطر 
نشان داد تیم قدرتمندی است. این مسابقات 
۳0 امتیاز دارد و  هر تیمی می تواند به جام 
جهانی صعود کند. بیایید امشب خوشحالی 

کنیم و از فردا به فکر چین باشیم. 
در  چین  ملی  تیم  از  شناختش  درباره  او 
نمایش  را  خوبی  بازی  امروز  که  شرایطی 
رقبای  برای  زیادی  احترامی  ما  گفت:  داد، 
در  را  چین  بازی  هستیم.  قائل  خودمان 
استرالیا دیدم. فوتبال چین پیشرفت بسیار 
سرمایه  هم  دولت شان  و  داشته  زیادی 
گذاری زیادی انجام داده است. مطمئنا بازی 
دشواری مقابل چین داریم. آن ها تیم خوبی 
با  دیدم.  را  قطر  مقابل  بازی شان  هستند. 
انگیزه و سرعت زیادی که دارند بازی سختی 

در انتظار ما است. 
از  مهم تر  گفت:  ایران  ملی  تیم  سرمربی 
مطلب چین، پیام من برای فوتبال ایران و 
اهالی رسانه است. در ایران ما بعضی مواقع 
دوست داریم با آتش بازی کنیم. ما با آتش 

سازی  آماده  مراحل  در  وقتی  کردیم  بازی 
قبل از این بازی ان اتفاقات افتاد.  آن افرادی 
فوتبال  ملی  تیم  سازی  آماده  به  آتش  که 
ایران در مسیر مقدماتی جام جهانی زدند، 
آماده سازی  برنامه  به  لطمه  هنوز هستند. 

تیم ملی زدند. 
ادامه  با این روند  ادامه داد: نمی توانیم  او 
تیم  آماده سازی  ابعاد  با آتش در  و  دهیم 
از  هواداران  و  ملی  تیم  کنیم.  بازی  ملی 
نوامبر  تا  ما  می خورد.  لطمه  اتفاقات  این 
۲01۵، 1۵ امیتاز را پشت سر می گذاریم. 
تا  می شویم.  حذف  یا  میکنیم  صعود  یا 
سر  پشت  را  امیتاز   ۲1 هم   ۲017 مارچ 
نیست.  نامشخص  شرایطم  می گذاریم. 
ایران  فوتبال  مسئولین  هستم  امیدوار 
با  را  بازی ها  گونه  این  که  افرادی  تکلیف 
همیشه  برای  بار  یک  می کنند  بازی  آتش 
مشخص کنند. ما امروز مقابل قطر نبردیم 
بلکه از باخت مقابل قطر فرار کردیم. یک 
بار برای همیشه این اتفاقات باید نگاه شود. 
باخت  از  و  بودیم  بازی  این  شاهد  امروز 
ایران  مقابل قطر فرار کردیم. تمام فوتبال 
باید با هماهنگی و دست در دست هم گام 

برداریم. 
سرمربی تیم ملی درباره اشتباهات احسان 
حاج صفی در ابتدای بازی و اینکه آیا می 
تواند از بازیکنان دیگر استفاده کند، گفت: 
بله اگر به من مهرداد پوالدی و بازی های 
آماده سازی بهتر بدهید و بتوانم با جوانان 
راهکارهای  توانیم  می  مطمئنا  بدهم  بازی 
بهتر داشته باشیم. اگر بازیکنی دارید که 80 
بازی ملی دارد و  اشتباه می کند یعنی بی 
تجربه است. چه ضمانتی وجود دارد که از 
بازیکنان جوان استفاده کنیم. این پیشنهاد 
را می دهم که شما هم در برنامه های تیم 
به  افرادی که  به  راجع  ملی حمایت کنید. 
صحبت  زدند  لطمه  ملی  تیم  سازی  آماده 
کنید هنوز منتظرم آن آقا که به تیم ملی و 

هواداران لطمه زد عذرخواهی کند. 

اگر یک تیم استحقاق پیروزی داشت، آن تیم ما بودیم

کی روش: اتفاقات پایان بازی طبیعی بود

از  ترکیبی  با  ایران  جوانان  آزاد  کشتی  ملی  تیم 
بهترین نفرات خود به دنبال کسب سومین قهرمانی 

پیاپی در مسابقات قهرمانی جهان در فرانسه است. 
تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران با 8 کشتی گیر 
وارد فرودگاه لیون شد و از آنجا با اتوبوس فاصله 
محل  ماکون  شهر  تا  کیلیومتری  یکصد  حدود 
برگزاری مسابقات جوانان جهان را طی کرد و در 

هتل محل اقامت خود مستقر شد. 
علیرضا  را  ها  رقابت  این  در  ایران  تیم  ترکیب 
 ۵0 وزن  در  جهان  جوانان  دوم  نفر  گودرزی 
نقره  کیلوگرم، عرفان آیینی دارنده مدال طال و 
پیمان  کیلوگرم،   ۵۵ وزن  در  جهان  نوجوانان 
بیابانی دارنده مدال طالی جوانان آسیا در وزن 
جوانان  قهرمان  شجاعی  سامان  کیلوگرم،   ۶0
قهرمان  بذری  کیلوگرم،احمد   ۶۶ وزن  در  آسیا 
جوانان آسیا در وزن 74 کیلوگرم، ارشک محبی 
حسین  کیلوگرم،   84 وزن  در  آسیا  سوم  نفر 
شهبازی دارنده مدال طالی جوانان آسیا در وزن 
جوانان  قهرمان  امیری  امیررضا  و  کیلوگرم   9۶
آسیا در وزن 1۲0 کیلوگرم تشکیل می دهد و 
نیم نگاهی به نام این نفرات و عناوین آن ها نشان 
می دهد محمد طالیی و کادرش با هدف کسب 
ماکون  به  پا  جهان  در  پیاپی  قهرمانی  سومین 

فرانسه گذاشته اند. 
البته به غیر از گودرزی سایر نفرات برای نخستین 

شرکت  جهان  جوانان  مسابقات  در  که  است  بار 
می کنند و ترکیب تیم نسبت به سال قبل دگرگون 

شده است. 
تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران با هدایت محمد 
طالیی در سال های ۲014 و ۲01۵ مقتدرانه بر 
سکوی نخست جهان قرار گرفت و این تیم پس از 
19 سال موفق شد در مسابقات جهانی ۲014 بر 

سکوی نخست بایستد. 
تورج ظفری، مربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران 
در این باره گفت: با توجه به شناختی که از بچه ها 
داریم و تالش های سرمربی خوب تیم ملی کشتی 
آزاد جوانان و تمرینات مشترک با تیم بزرگساالن که 
تاثیر زیادی بر اعتماد به نفس و انگیزه این کشتی 
گیران جوان داشته انتظار داریم برای سومین بار 
پیاپی قهرمان جهان شویم. هم به لحاظ روحی و هم 
فنی و بدنی پتانسیل بسیار باالیی داریم و کشتی 
گیران ما ماه ها در اردوهای تیم ملی حضور داشته 
اند و امیدوارم بر روی تشک مبارزه با تمام توان به 

مصاف رقبای خود بروند. 
وی افزود: از مردم ایران می خواهم دعاگوی تیم 
باشند تا ان شاءا... با کسب سومین قهرمانی پیاپی 
بار دیگر باعث افتخارآفرینی برای کشورمان باشیم. 

به گزارش ایسنا،ر قابت های کشتی آزاد قهرمانی 
جوانان جهان از روز شنبه در شهر ماکون کشور 

فرانسه آغاز می شود. 

کشتی آزاد جوانان به دنبال سومین قهرمانی پیاپی در جهان  تاج: داور ایران و قطر بازی را خسته کرد
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 1۲0 بر  بالغ  اعتباری  با  تبریز  کالنشهر  آبفای  های  پروژ 
به بهره  با حضور مسئولین محلی و استانی  میلیارد ریال 

برداری رسید.
کالنشهر  فاضالب  و  آب  پروژه  چندین  از  مراسم  این  در 
تبریز با حضور معاون فرماندار تبریز، معاونین شرکت آب 
تبریز،  کالنشهر  فاضالب  و  آب  مدیر  استان،  فاضالب  و 
مدیران امور آب و فاضالب مناطق تبریز، مدیران ستادی 
و اجرایی و جمعی از مسئولین شهرستانی و خانواده های 

معظم شهداء بهره برداری شد.
کمالی نیا مدیر امور آب و فاضالب کالنشهر تبریز در این 

مراسم با اشاره به افتتاح و بهره برداری از ۵ طرح و پروژه 
در کالنشهر تبریز گفت: شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
و  سالم  آب شرب  تامین  ظرفیت  افزایش  با هدف  شرقی 
بهداشتی شهروندان اقدام به حفر و تجهیز تعداد ۶ حلقه 
چاه عمیق در کالنشهر تبریز نموده که با هزینه ای بالغ 
آن  از  دولت  هفته  مناسبت  به  ریال  میلیون   ۳۶000 بر 

بهره برداری گردید.
وی درادامه به سایر طرحهای قابل افتتاح در هفته دولت 
ایستگاه  بهسازی  افزود:  و  کرد  اشاره  تبریز  کالنشهر  در 
ریال،  میلیون   ۶000 هزینه  با  تبریز  یک  شماره  پمپاژ 

هزینه  با  تبریز  آباد  یوسف  بهسازی مخزن  و  دیوار کشی 
اولویت  فاضالب  شبکه  احداث  و  ریال  میلیون   8000
در  فاضالب  تاسیسات  ایجاد  راستای  در   40 و   19 های 
از  ریال  میلیون  بر70۲۳0  بالغ  هزینه  با  تبریز  کالنشهر 
مبارک  هفته  در  که  هایی هستند  پروژه  و  جمله طرحها 

دولت افتتاح و به بهره برداری رسید.
شرکت  برداری  بهره  معاونت  اخگری  مهندس  ادامه  در 
کلیه  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  نیز  استان  فاضالب  و  آب 
همکاران شمه ای از عملکرد شرکت آب و فاضالب استان 

را بیان کردند. 

ریزی  برنامه  معاون  پایان  در 
ضمن  تبریز  کالنشهر  فرمانداری 
دولت  مبارک  هفته  تبریک 
آب  شرکت  کارکنان  همه  از 
از  بخصوص  استان  فاضالب  و 
فاضالب  و  آب  زحمتکش  پرسنل 
بصورت  که  تبریز  کالنشهر 
شرب  آب  تامین  در  روزی  شبانه 
تشکر  کنند  می  تالش  شهروندان 

کردند. قدردانی  و 

بهره برداری از پروژه های آبفای تبریز  با اعتبار 120 میلیارد ریال 1

دادنامه
شاکی: آقای احمد علی یار  فرزند علی داد  به نشانی: گلدسته-  خ مصطفی خمینی 

پ ۲7
متهم : خانم لیلی رنجکش به نشانی گلدسته 

اتهام: تحصیل مال ازطریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات 
گردشکار : شاکی شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به این 
شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات آئین 
دادرسی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با 
بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به انشاء رای 

می نماید:
رای دادگاه 

در خصوص شکایت احمد علییار  فرزند علی داد  علیه  لیال رنجکش دائر بر تحصیل 
مال نامشروع  با امعان نظر به  اینکه شاکی علیرغم دعوت جهت پیگیری و ارائه دلیل 
حضور نیافته است بلحاظ فقد دلیل شرعی و قانونی بزه انتسابی نامبرده رامحرز ندانسته 
، مستندا به مواد 4و ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1۳9۲ قرار منع تعقیب 
صادر و اعالم می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 

درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. م/الف  11۶۲
هاشم امامی -دادرس شعبه 102دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

اداره ثبت اسناد امالک شهرستان جویبار
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی
اول/دوم موضوع  رای شماره 1۳9۵۶0۳10014004۶77مورخ 9۵/۵/17هیات  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به کالسه 
پرونده شماره 1۳911144100140009۵1 مستقر در واحد ثبتی جویبارتصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای / اسکندر کمالی گللو فرزند اسمعیل    شماره شناسنامه 
۵۶7صادره ازنیر   به شماره ملی ۶0۳9۵۲8۳۳8 از یک و نیم دانگ از ششدانگ یک 
قطعه باغ  می باشد به مساحت ۲9۲00/۳۶متر مربع قسمتی از پالک – فرعی از 18 
اصلی واقع در بخش 7 جویبار خریداری از مالک رسمی عزیز فقیه جویباری     گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشاراولین اگهی 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 

قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا تحدید حدود 
رقبه فوق ساعت 8 صبح 9۵/۶/۲8 بعمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 14 قانون نسبت 
از مالکین و مجاورین دعوت می شود که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور بهم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک و یا نماینده قانونی آنها در موقعه 
تحدید حدود و در محل حاضر نباشد مطابق ماده 1۵ قانون ثبت ملک آنها  با حدود 
اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اشخاص که نسبت به حدود حقوق 
ارتفاقی برای خود حقی قائلند میتوانند از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود ظرف 
مدت ۳0 روز دادخواست واخواهی خود را به اداره ثبت و اسناد تسلیم و از تاریخ تسلیم 

ظرف مدت یکماه به اداره ثبت اسناد جویبار تحویل نمایید م. الف 9۵0۵990
تاریخ انتشار: نوبت اول:9۵/0۵/۳0 تاریخ انتشار نوبت دوم9۵/۶/1۳

رئیس ثبت اسناد و امالک جویبار حسین روحانی

اداره ثبت اسناد امالک شهرستان جویبار
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی
اول/دوم موضوع  برابر رای شماره 1۳9۵۶0۳100140048۵۳مورخ 9۵/۵/19هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به کالسه 
پرونده شماره 1۳91114410014000۳۶9 مستقر در واحد ثبتی جویبارتصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای / زیاد مکالی گللوفرزند اسمعیل    شماره شناسنامه 
41۳صادره ازنیر   به شماره ملی ۶0۳9۵۲۶807 از یک و نیم دانگ از ششدانگ یک 
قطعه باغ  می باشد به مساحت ۳۲7۳8/۶9متر مربع قسمتی از پالک – فرعی از 18 
اصلی واقع در بخش 7 جویبار خریداری از مالک رسمی عزیز فقیه جویباری     گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشاراولین اگهی 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 

قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا تحدید حدود 
رقبه فوق ساعت 8 صبح 9۵/۶/۲8 بعمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 14 قانون نسبت 
از مالکین و مجاورین دعوت می شود که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور بهم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک و یا نماینده قانونی آنها در موقعه 
تحدید حدود و در محل حاضر نباشد مطابق ماده 1۵ قانون ثبت ملک آنها  با حدود 
اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اشخاص که نسبت به حدود حقوق 
ارتفاقی برای خود حقی قائلند میتوانند از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود ظرف 
مدت ۳0 روز دادخواست واخواهی خود را به اداره ثبت و اسناد تسلیم و از تاریخ تسلیم 

ظرف مدت یکماه به اداره ثبت اسناد جویبار تحویل نمایید م. الف 9۵0۵99۲
تاریخ انتشار: نوبت اول:9۵/0۵/۳0 تاریخ انتشار نوبت دوم9۵/۶/1۳

رئیس ثبت اسناد و امالک جویبار حسین روحانی

دادنامه
پرونده کالسه 94099811108010۶0 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل 

تصمیم نهایی شماره 
خواهان: آقای روح اله امیری امین فرزند علی بابا به نشانی مازندران – سواد کوه شمالی 

– شیرگاه – حوزه علمیه 
آقای احسان اسالمی فرزند ضرغام به نشانی مجهول المکان ۲- آقای یداله   -1
برزگر فرزند مسیب به نشانی مازندران – امل – روستای وسطی کال – منزل شخصی

خواسته: الزام به تنظیم سند
رای دادگاه- در خصوص دعوی آقای روح اله امیری امین فرزند علی بابا بطرفیت آقایان 
1- احسان اسالمی فرزند ضرغام ۲- یداله برزگر فرزند مصیب بخواسته الزام خواندگان 
به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال یکدستگاه خودروی سواری 
پژو 40۵ مدل 1۳88 به شماره پالک ۲1ط441-7۲ با احتساب خسارات دادرسی با 
عنایت به مفاد فروشنامه عادی مورخ 1۳9۲/۶/۲۵ ابرازی توسط خواهان که داللت بر 
خرید خودروی موصوف از طرف خواهان از خوانده ردیف دوم دارد و برابر پاسخ واصله 
از پلیس راهور شهرستان بابل خودروی مذکور به نام خوانده ردیف اول می باشد و 
خواندگان در جلسه دادگاه با وصف ابالغ قانونی حضور نیافتند و دفاع و ایرادی بعمل 
نیاوردند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته به استناد مواد ۲19 و ۲۲0 قانون مدنی 
و ماده ۵19 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده ردیف اول را به حضور در دفترخانه و 
تنظیم سند خودروی موضوع خواسته به نام خواهان و خوانده ردیف دوم را به پرداخت 
خسارت دادرسی )هزینه دادرسی و هزینه دعوت خوانده از طریق روزنامه( محکوم 
می نماید در خصوص دعوی خوهان بطرفیت خواندگان مذکور بخواسته فک رهن با 
توجه به اینکه حسب پاسخ واصله از شرکت ایران خودرو در تاریخ 1۳89/۵/۲4 فک 
رهن گردید و خواهان نیز دعوی را مسترد نموده است لذا دادگاه به استناد بند ب ماده 
107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می نماید حکم محکومیت 
صادره غیابی ظرف ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از گذشت 
مدت مذکور ظرف ۲0 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان مازندران می 
باشد قرار صادره ظرف ۲0 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان 

مازندران می باشد. 
رئیس شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی بابل- سید مرتضی حسینی

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی 
دوم   / اول  هیات  مورخه 1۳9۵/۵/19  آرا شماره 1۳9۵۶0۳100140048۲۲  برابر 
موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
به کالسه پرونده شماره 1۳94114410014000۲00مستقر در واحد ثبتی جویبار 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سلمان قادری جویباری      به شماره 
در  ملی ۵8۲9۲988۵  شماره  به  تقی  فرزند  قائمشهر  از  شناسنامه ۲۳08صادره 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1071 متر مربع قسمتی از 
پالک – فرعی از 10 اصلی قطعه – واقع در بخش 7 جویبار خریداری از مالک رسمی 
آقای / خانم احمد و میر عبدالعظیم شرفی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند ار تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  م. الف : 9۵0۶018
تاریخ انتشار نوبت اول :9۵/۵/۳0 تاریخ انتشار نوبت دوم :9۵/۶/1۳

حسین روحانی  رییس ثبت اسناد و امالک جویبار 

رونوشت آگهی حصروراثت 
محمد رضا امامی قرا فرزند محمد علی  به شرح دادخواست به کالسه ۶/49۵/9۵ 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محمد علی امامی قراءفرزند علی میرزا     بشناسنامه 8۶۶صادره از قائمشهر  در تاریخ 
90/10/1۳اقامتگاه دائمی خودشهرستان قائم شهر  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 
1-محمد رضا امامی قرا فرزند ش ش 1۵7۳

۲-رستمعلی  امامی قرا فرزند ش ش۶
۳-حسین امامی قرا فرزند ش ش1۵7۲

4-علی رضا امامی قرا فرزند ش ش1۵74
۵-هاجر امامی قرا فرزند ش ش1784
۶-حمیرا امامی قرا فرزند ش ش۲1۳1
7-علی امامی قرا فرزند ش ش 178۳ 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهاد شدم. الف 9۵0۶۵4 
قاضی شعبه ششم   شورای حل اختالف قائمشهر 

آگهی موضوع ماده 3  
قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی 
دوم   / اول  هیات  مورخه 1۳9۵/۵/19  آرا شماره 1۳9۵۶0۳10014004808  برابر 
موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
به کالسه پرونده شماره 1۳9411441001400019۵مستقر در واحد ثبتی جویبار 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سلمان قادری جویباری      به شماره 
شناسنامه ۲۳08صادره از قائمشهر فرزند تقی به شماره ملی ۵8۲9۲988۵ در سه 
دانگ از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 7۲9/۵۵ متر مربع 
قسمتی از پالک – فرعی از 10 اصلی قطعه – واقع در بخش 7 جویبار خریداری از 
مالک رسمی آقای / خانم خانواده شریف زاده  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند ار تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  .  م. الف : 9۵0۵988
تاریخ انتشار نوبت اول :9۵/۵/۳0 تاریخ انتشار نوبت دوم :9۵/۶/1۳

حسین روحانی  رییس ثبت اسناد و امالک جویبار

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی 
دوم   / اول  هیات  مورخه 1۳9۵/۵/19  آرا شماره 1۳9۵۶0۳100140048۶۵  برابر 
موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
به کالسه پرونده شماره 1۳9۳114410014000۵۲۲مستقر در واحد ثبتی جویبار 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسین فالحتی جویباری        به شماره 
شناسنامه ۲۳۶۲صادره از قائمشهر فرزند قربانعلی   به شماره ملی ۵8۲9917۵99 در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲19/09 متر مربع قسمتی از 
پالک – فرعی از 10 اصلی قطعه – واقع در بخش 7 جویبار خریداری از مالک رسمی 
آقای / خانم قربانعلی فالحتی    محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند ار تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد  .  م. الف : 9۵0۵994
تاریخ انتشار نوبت اول :9۵/۵/۳0 تاریخ انتشار نوبت دوم :9۵/۶/1۳

حسین روحانی  رییس ثبت اسناد و امالک جویبار 

اگهی اجرائیه 
به موجب دادنامه 940997194۶۳0087۳وبه موجب اجرائیه صادره از شعبه سوم 
دادگاه حقوقی بهشهر محکوم علیه آقای علیرضا فر هنگ دوست فرزند احمد محکوم 
است به پرداخت به پرداخت مبلغ ۶0/000/000ریال به عنوان اصل خواسته با نضمام 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت اجرای حکم و از باب تسبیت به پرداخت 
خسارت دادرسی طبق تعرفه در حق محکوم له اقای اسمعیل دهبندی و محکوم علیه 
به پرداخت نیم عشر در حق دولت که در زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد محکوم 
گردید با توجه به مجهول المکان بودن محکوم علیه مفاد اجرائیه به موجب این آگهی 
به آقای علیرضا فرهنگ دوست فرزند احمد ابالغ تا راساً ظرف ده روز نسبت به اجرای 
مفاد حکم اقدام نماید واال ظرف ده روز پس از ابالغ این آگهی حکم به موقع به اغجرا 
گذاشته می شود . در این صورت برای عملیات اجرای ابالغ با اخطار دیگری به محکوم 

علیه نیاز نیست .م. الف 9۵0410               
 باطبی - مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشهر 

حصر وراثت
اقای احمدرضا رمضان زاده       دارای شناسنامه شماره19 به شرح دادخواست به 
کالسه 1ش -9۵/ 879 ازاین دادگاه  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد رمضان زاده     ش ش ۳ در تاریخ 1۳94/10/9 
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1-متقاضی فوق الذکر  احمد رضا رمضان زاده نام پدر محمد ش ش19 ۲- آمنه 
رمضان زاده نام پدر محمد ش ش 999 ۳-آناهیتا رمضان زاده نام پدر محمد ش ش 
11 4-حسین رمضان زاده نام پدر محمد ش ش 8۲۳۲ ۵-مهین محمدی کاشانی 
نام پدر عباسعلی ش ش 11۳4  اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را یک مرتبه آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شدم الف ۵97 
رییس حوزه اول  شورای حل اختالف ورامین

آگهی
خواهان مصطفی آذرنیا  دادخواستی به طرفیت خوانده  خدابخش دریغ   به خواسته  
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک  تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه  ۲08دادگاه 
خانواده تهران واقع در تهران شهرزیبا خ مخابرات  جنب کانون اصالح و تربیت مجتمع 
قضایی شهید مفتح ارجاع و به کالسه 9۵0998۲1۶۳۳00۲۵7  ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 9۵/7/19  و ساعت 10:۳0  تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
 110/62905    مدیر دفتر شعبه 208 دادگاه خانواده شهید مفتح   تهران

آگهی مفقودی
شماره  مدل 1۳91به  روغنی  سفید  رنگ  فنگ  دانگ  کشنده  کامیون  سبز  برگ 
شاسی  شماره  موتورISLE۳7۵۳087۶9448۶و  شماره  14-۵۳7ع14و  پالک 
NADG4DY۳۶CH۶11۳7۲به نام فرج ا... صفی زاده فرزند سیف ا... بشناسنامه 

177۳9،محل صدور ایذه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شهرستان باغملک  

آگهی
بدین وسیله به اقایان هوشنگ میخک بیرانوند و احمد علی میخک بیرانوند فرزند 
محمدعلی که فعال مجهول المکان بوده و در دسترس نمیباشد بنا به تجویز ماده 180 
قانون آئین دادرسی کیفری و حسب دستور دادگاه در یک نوبت از طریق روزنامه ابالغ 
میشود جهت دفاع از اتهام انتسابی خود مبنی برسرقت مغازه در پرونده کالسه 94017۶  
در تاریخ 1۳9۵/1۲/8 ساعت 9 صبح در شعبه 101 دادگاه کیفری ۲ ورامین حاضر 
شوند عدم حضور مانع از رسیدگی قضایی نبوده دادگاه غیابا اقدام و رای مقتضی صادر 

خواهد نمود 
 م الف ۵9۶   

مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان ورامین 

خواهان 
علیرضا محمدی داخل دادخواستی به طرفیت خوانده داود مولوی به خواسته الزام به فک 
پالک خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه184دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدمطهری تهران واقع درتهران-یافت 
آباد،کوی ولیعصر-مجتمع قضایی مطهری ارجاع وبه کالسه 9۵09980۲1۳۵004۲1 
علت  است.به  آن 9۵/7/۲۶وساعت1۲تعیین شده  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده7۳قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تاخوانده پس از نشر آگهی واطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت 

و دروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
110/65327       شعبه184دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدمطهری تهران

آگهی مفقودی
کارت هوشمند راننده به شماره ۲۲۵۵190و شماره گواهینامه 87100409۵8به 
نام غالم زنگنه فرزند زاهد بشناسنامه ۵۲0صادره از باغملک مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان باغملک  

مفقودی
 سند کمپانی سواری رنو لوگان L90 مدل 87 با شماره شهربانی 991م1۶ایران 8۲ با شماره 
شاسی NAPLSRALD8101۵۳7و شماره موتور K4MA۶90D0۲79۳4مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

همراه  به  ترانسفورماتور  ظرفیت  افزایش  عملیات 
نصب و راه اندازی کانکس دوم ایستگاه ۶۳ کیلووات 
مقام  بزرگداشت  ایام  مناسبت  به  آمل  بابکان  برق 
کار  به  آغاز  دولت  هفته  و  باهنر  و  رجایی  شهیدان 

کرد.
منطقه ای  برق  شرکت  مدیرعامل  افضلی  مهندس 
مدیرعامل  شهابی  مهندس  گلستان،  و  مازندران 
معاون  منفرد  احمد  مازندران،  برق  توزیع  شرکت 
مسؤوالن  آمل،  شهرستان  ویژه  فرماندار  و  استاندار 

شهری و استانی در این مراسم شرکت کردند. 
برق  شرکت  مدیرعامل  افضلی  حسین  مهندس 
افتتاح  مراسم  در  گلستان  و  مازندران  ای  منطقه 
افزایش ظرفیت ترانسفور ماتور ایستگاه ۶۳کیلوولت 
ایستگاه ۶۳به ۲0  در  افزود:  آمل  بابکان شهرستان 
فیدر  هشت  به  خروجی  فیدر  پنج  بابکان  کیلوولت 
خروجی افزایش یافت و ظرفیت ترانسفور ماتور هم 
از 1۵ به ۳0 مگاوات آمپر رسید که با بهره برداری 
کننده  ترزیق  مجموعه  به  فیدر   ۳ ایستگاه  این 

شهرستان آمل افزوده شده است.
شمرد  بر  چنین  را  پروژه  این  اجرای  مزایای  وی 
تعدیل  آمل،  منطقه  نیاز  مورد  بار  تأمین  گفت:  و 
تلفات  کاهش  مجاور،  ایستگاه های  بارگذاری 
ایستگاه های فوق توزیع و توزیع، جبران ضعف ولتاژ 
حفظ  افزایش  و  منطقه  مشترکین  ولتاژ  بهبود  و 
پایداری شبکه و تأمین برق مستمر و مطمئن منطقه 

از جمله اثرات اجرای این پروژه است.
پروژه  این  کرد:  تصریح  ادامه  در  افضلی،  مهندس 
توسط شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، 
و  میلیارد  یک  معادل  اعتباری  با  روز  مدت ۲0  در 

779 تومان به بهره برداری رسید.
و  مازندران  ای  منطقه  برق  شرکت  مدیرعامل 
باید در دو  اظهار کرد: در شهرستان آمل  گلستان، 
مشترکین  نیاز  پاسخگوی  خانگی  و  صنعتی  بخش 

ایستگاه های  احداث  به  توجه  راستا  این  در  باشیم، 
برق فشار قوی و نیروگاه در این شهرستان در دستور 

کار قرار گرفت.
مهندس افضلی با بیان اینکه در فاصله تابستان سال 
94 تا سال 9۵ احداث ایستگاه ۶۳کیلوولت کاله در 
افزود:  شد،  برداری  بهره  و  گرفت  قرار  کار  دستور 
اکنون ایستگاهی که تا قبل از این برق این کارخانه 
به شبکه برق خانگی تزریق شده  تأمین می کرد  را 

است.
پروژه های  گذشته  سال های  طی  شد:  یادآور  وي 
و  است  رسیده  بهره برداری  به  آمل  در  برق  بزرگ 
امید داریم با طرح های پیش رو تامین برق مطلوب را 
در این شهرستان شاهد باشیم.وی با اشاره اینکه باید 
خط برق آمل 1 و آمل 4 دایر شده و ظرفیت تأمین 

هم اکنون  گفت:  شود،  مهیا  پنجم  تا  سوم  خطوط 
بر  کمکی  تا  شد  تهیه  ایستگاه  ایجاد  برای  زمین 

افزایش ظرفیت تغذیه این شهرستان شود.
مهندس افضلی افزود: ایستگاه 400 کیلوولت مرکز 
مازندران )شهداي مدافع حرم مازندران (بین ساری 
وقائم شهر نیز با اعتباری بیش از 8۵ میلیارد تومان 
دایر شده که به میزان ۳۲0 مگاوات کاهش خاموشی 
را داشتیم در حالی که مصرف کل شهرستان آمل 
 ۳10 به  تجاری  و  خانگی  صنعتی،  بخش های  در 
مگاوات می رسد که این ایستگاه به اندازه مصرف این 

شهرستان برای تأمین انرژی مازندران مفید است.
در  ترانسفورماتور  دستگاه  یک  تقویت  اعالم  با  وی 
ایستگاه ۲۳0 کیلوولت چهل شهید آمل با هزینه ای 
ایستگاه  این  داد:  ادامه  تومان،  میلیارد   ۶ از  بیش 

دارای ظرفیت 1۶0 مگاوات شده در این بخش 70 
مگاوات افزایش ظرفیت انجام شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان 
با اشاره به اقدامات تولید و احداث نیروگاههاي ۲۵ 
مگاواتی از دیگر برنامه ها در آمل است، ادامه داد: با 
ایستگاه  مگاواتی جنب  نیروگاه ۲۵  عملیات  اجرای 
جاری  سال  پایان  تا  آلشرود  منطقه  کیلوولتی   ۶۳
ایجاد  برق  تولید  ظرفیت سازی  برای  مهمی  اقدام 

می شود.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان 
با اعالم اینکه احداث نیروگاه ۵00 مگاواتی آمل با 
مهم ترین  از  تومان  میلیارد   ۵00 و  یک هزار  هزینه 
اقدامات در مازندران است، گفت: این مهم به تصویب 
برای  نظر  مورد  منطقه  و  رسیده  کشور  مسؤوالن 

ایجاد آن شناسایی شد.
تأییدیه  منتظر  مهم  این  ایجاد  برای  افزود:  وي 
از محیط زیست مازندران  نهایی مسئوالن حفاظت 
هستیم  کشور  زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان  و 
همچنین فرماندار ویژه امل نیز می تواند با پیگیری 

الزم حمایت ویژه ای انجام دهد.
مهندس افضلی گفت: با بهره برداری ازنیروگاه ۵00 
مگاواتی مشکل برق به طور کامل در این شهرستان 

حل می شود
افتتاح افزایش ظرفیت ایستگاه 63 کیلوولت 

چمستان نور 
دو  نصب  همراه  به  ترانسفورماتور  ظرفیت  افزایش 
چمستان  برق  ۶۳کیلووات  ایستگاه  در  جدید  فیدر 
افتتاح شد.دکتر اسماعیلي  به مناسبت هفته دولت 
نماینده مردم نور و محمود آباد در مجلس شوراي 

برق  شرکت  مدیرعامل  افضلی  مهندس  اسالمي 
فرحزاد  مهندس  گلستان،  و  مازندران  منطقه ای 
مازندران،  غرب  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
مسؤوالن  نور،  شهرستان  ویژه  فرماندار  خنجري 

شهری و استانی در این مراسم شرکت کردند.
منطقه ای  برق  مدیرعامل  افضلی  حسین  مهندس 
مازندران و گلستان در آئین بهره برداری از ایستگاه 
در  کرد:  اظهار  چمستان،  در  کیلوولت   ۲0 به   ۶۳
مواجه  برق  مصرف  رشد  با  وگلستان  مازندران 
سرمایشی  بخش  در  برق  مصرف  عمده  و  هستیم 
برق  مصرف  عادی  زمان  در  که  به طوری  است، 
از  بیش  پیک  زمان  در  و  مگاوات   ۵00 و  یک هزار 

۳ هزار و 700 مگاوات مصرف برق در این دواستان 
است واین میزان در ۲4 مردادسال جاري به ۳7۵8 
مگاوات رسید که نسبت به مصرف برق پیک سال 

قبل ۶4مگاوات افزایش داشته است.
وی افزود: با توجه به افزایش مصرف باید تأسیسات 
برق دایرکنیم تا پاسخگوی نیاز مصرف باشیم، از این 
مختلف  ایستگاهاي  های  ظرفیت  افزایش  برای  رو 
ایستگاه  که  می کنیم  بهره برداری  و  احداث  را  برق 
۶۳ کیلوولت چمستان نیز به همین منظور احداث 
ایستگاه  این  ظرفیت  افزایش  به  اشاره  با  وی  شد. 
و نصب دو دستگاه  به ۳0 مگاولت،  از 1۵ مگاولت 
فیدر جدید یادآور شد: تقویت ولتاژ، تأمین بار مورد 
نیاز منطقه ،کاهش تلفات شبکه فوق توزیع وتوزیع 
مهم ترین  از  منطقه  ومطمئن  مستمر  برق  وتامین 

اهداف این پروژه در شهرچمستان است .
گلستان،  و  مازندران  منطقه ای  برق  مدیرعامل 
در  برق  ولتاژ  بهبود  برای  کرد:  تصریح 
تومان  میلیون   8۵0 و  یک میلیارد  شهرچمستان 

هزینه شده است.
برق  تأمین  برای  منطقه  نیاز  کرد:  خاطرنشان  وي 
مولد  نیروگاه  احداث  ولتاژ  کاهش  مشکل  رفع  و 
احداث  نیاز  این  به  توجه  با  و  است  مقاس کوچک 
گرفت. قرار  کار  دستور  در  کوچک  نیروگاه های 

اقتصاد  سال  در  داشت:  اظهار  افضلی  مهندس 
و  دولت  هفته  با  همزمان  عمل  و  اقدام  مقاومتی 
برق  شبکه  پایداری  و  تقویت  توسعه،  راستای  در 
به  مازندران  استان  برق فشار قوی در  پروژه  چهار 
بهره برداری رسید و برای اجرای چهار پروژه فشار 
قوی بهره برداری شده بالغ بر 87 میلیارد و 1۵8 
میلیون تومان سرمایه گذاری و هزینه شده استوی 
عنوان  به  امسال  مازندران  اي  منطقه  برق  افزود: 
ارائه خدمات در  مازندران در  اجرایي  برتر  دستگاه 

جشنواره شهید رجایی شد.

افزایش ظرفیت با افتتاح ایستگاه 63 کیلوولت برق بابکان در آمل
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شهردار تبریز از پایان پروژه تحکیم و مقاوم سازی قطعه 
ششم اتوبان پاسداران تبریز، خبر داد.

دکتر صادق نجفی در بازدید از مراحل تکمیلی پروژه 
تحکیم و مقاوم سازی قطعه ششم اتوبان پاسداران تبریز، 
با اعالم این خبر خاطرنشان کرد: این طرح در قطعه 
ششم از حدفاصل جایگاه CNG تا وروردی شهرک ارم 
به طول 1۵00 متر با هدف ایمن سازی و جلوگیری 
از بروز تصادفات جاده ای و روان سازی تردد عمومی و 
همچنین ساماندهی حاشیه نشینی در بستر شمالی شهر 

اجرا شده است.
وی خاطرنشان کرد: پروژه تحکیم در قطعه ششم، پس 
از چندین مرحلۀ عملیات استاندارد سازی اتوبان، از قبیل 
خاکبرداری عمقی ، هدایت اصولی آبهای سطحی، جدول 
گذاری، احداث کانال بتنی، حذف رفوژ وسط و آسفالت 

ریزی اساسی به اتمام رسیده است.
شهردار تبریز با اشاره به این که نگرش عمرانی شهرداری 
تبریز، استحکام زیرساخت ها و ضرورت های قدیمی شهر 
اتوبان پاسداران، در مجاورت بافت حاشیه نشین شهر، را مورد توجه قرار داده است، افزود: تقویت و تحکیم 

نقش کارسازی در اصالح بافت ناکارآمد شهر داشته و 
چشم انداز این محدوده را به طرف ارتقای ارزش افزوده 

سوق خواهد 

دکتر یوسفی شهردار منطقۀ یک تبریز:
عملیات بهسازی معابر و خیابانهای نگین پارک 

و محوطۀ مرکز تجارت اطلس اجرایی شد.
شهرداری منطقۀ یک تبریز، عملیات بهسازی معابر 
و آسفالت ریزی و لکه گیری خیابان نگین پارک و 
محوطه مرکز تجارت اطلس توسط معاونت فنی و 
عمرانی منطقۀ یک به منظور خدمت رسانی بیشتر 

به شهروندان عزیز و بستر سازی توسعه و رونق 
منطقه ای و حمایت از مقوله سرمایه گذاری انجام 

پذیرفت.
با  تبریز  یک  منطقۀ  شهردار  یوسفی  مهدی  دکتر 
اشاره به اجرای عملیات عمرانی خیابان نگین پارک، 
و  محالت  مرمت  و  اصالح  و  ها  راه  پیاده  بهسازی 
اطلس  جهانی  تجارت  مرکز  محوطه  معابر  آسفالت 
جزء برنامه های معاونت فنی و عمرانی بوده و پس از 
تکمیل مراحل عمرانی وارد مرحلۀ اجرائی شده و تقدیم 

شهروندان عزیز می گردد.

شهردار منطقه یک تبریز ایجاد آرامش و تردد روان و 
بستر سازی توسعه و رونق منطقه ای را اصلیترین هدف 
اجرای طرح بهسازی معابر سطح منطقه توسط شهرداری 

منطقه یک عنوان نمود.
و  عمرانی  خدمات  تداوم  از  پایان  در  یوسفی  دکتر 
اجرای پیاده روسازی و بهسازی معابر سطح منطقه 
بر اساس اولویت بندی کار شناسی و نظارت مستمر 

و دقیق بر طرحهای عمرانی توسط شهرداری منطقۀ 
یک تصریح نموده و بسترسازی توسعه و رونق منطقه 
ای و حمایت از حضور سرمایه گذاران در بخشهای 
باالی  پتانسیل  لحاظ  به  تجاری  مرکز  این  مختلف 
اقتصادی این مجتمع را مهم بر شمرد و جزء اهداف 
خدماتی  و  عمرانی  حوزۀ  در  منطقه  این  و  کلیدی 

دانست.

پایان پروژه تحکیم و مقاوم سازی اتوبان پاسداران در تبریز

شرکت تعاونی مسکن شماره 3 کارکنان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ) نوبت  اول (

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی می رساند ، تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول که رأس 
ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 18/ 7 / 1395 در محل سالن جلسات دکتر میر شمسی ) آمفی تأتر ( موسسه تحقیقات واکسن و سرم 

سازی رازی واقع در حصارک کرج تشکیل  می گردد حضور بهم رسانند .
 یادآور می شود :

در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رأی را به نماینده تام االختیار خود 
وا گذار نماید . در این صورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود. در 
ضمن برگه های نمایندگی مذکور با امضاء هیئت مدیره و مهر تعاونی در دفتر تعاونی معتبر خواهد بود . الزم به ذکر است  این 
مجمع با حضور ) نصف کل اعضاء + 1( رسمیت می یابد همچنین مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت 

با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از غایب و مخالف ، نافذ و معتبر خواهد بود.
ضمناً اشخاصی ) شرکت ها و یا موسسات حسابرسی ( که درخواست کاندیداتوری سمت بازرسی تعاونی را دارند موظفند از 
تاریخ انتشار آگهی دعوت ، حداکثر به مدت یک هفته فرم درخواست را تکمیل و جهت ثبت نام در ایام اداری به دفتر تعاونی 

مراجعه نمایند . 
دستورجلسه:

1 – استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس .2– اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه فروش زمین تجاری سیب 2 مهر شهر .
3– اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه فروش زمین وحیدیه شهریار .4– رسیدگی و تصویب صورت های مالی سال 1394 .

5– اتخاذ تصمیم در خصوص پیش بینی بودجه سال 1395 .6- انتخابات بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی 1395  
هیأت مدیره

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

انجام  به  باتوجه  میرساند  مذکور  تعاونی  شرکت  محترم  اعضا  کلیه  اطالع  به  بدینوسیله 
اصالحات به عمل آمده در قانون بخش تعاون جمهوری اسالمی ایران مجمع عمومی عادی 
فوق العاده نوبت سوم این شرکت راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 95/06/28 در محل 
سالن اجتماعات شهدای پردیس در دانشکده کشاورزی برگزار می گردد لذا از کلیه اعضای 
محترم دعوت میشود تا در جلسه مذکور حضور بهم رسانیده و یا نمایندگان تام االختیار خود 
را به صورت کتبی معرفی نمایند ضمنا یادآوری می شود این مجمع با حضور عده ی حاضر 
اعضای شرکت تعاونی رسمیت می یابد و تصمیماتی که در این مجمع اتخاذ می شود برای 

کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور کار جلسه

طرح و تطبیق اساسنامه براساس آخرین اصالحات بخش تعاون
هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف دانشکده هاي کشاورزي و منابع طبیعي دانشگاه تهران

خواهان
 مهین کمال جو دادخواستی به طرفیت خوانده مصطفی صیامی به خواسته طالق به 
درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه۲۵9دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدباهنر تهران واقع درتهران-فلکه چهارم 
تهرانپارس-مجتمع قضایی شهیدباهنر ارجاع وبه کالسه 9۵0998۲۲08000۶۲۳ ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 9۵/7/۲8وساعت11تعیین شده است.به علت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده7۳قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تاخوانده پس از نشر آگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت و 

دروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.110/64692      
 منشی دادگاه حقوقی شعبه259 خانواده مجتمع قضایی شهیدباهنر تهران

متن آگهي
بدینوسیله به استحضار میرساندخواهان آقاي شجاعت 
حبیبي خوئي فرزند الیاس دادخواستي به طرفیت آقاي 
سعد بوسلیک فرزند عیسي به شماره کالسه 9۵0۲۶4 
در این شورا به ثبت رسانیده و باعنایت به مجهول المکان 
آئین  قانون   7۳ ماده  اجراي  در  مراتب  خوانده  بودن 
دادرسي مدني یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار 
آگهي گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه شوراي 
حل اختالف سورشجان و اخذ نسخه ثاني دادخواست و 
ضمائم آن در تاریخ 9۵/07/17 ساعت 1۶:00 در جلسه 

دادرسي حاضر گردند.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه یک سورشجان –غفور 

عباسپور

دادنامه 
پرونده کالسه 940998۲88۳۲019۵8   شعبه 10۳ دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر )10۳ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره  
شاکی : اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اسالمشهر با نمایندگی خانم حمیده 
ا... قلی فرزند *** به نشانی تهران- اسالمشهر- ابتدای بلوار قائمیه- مجتمع ادارات- 

جنب اداره محیط زیست 
متهم:آقای رضا شجاعی فرزند*** مجهول المکان    اتهام: عدم پرداخت جریمه 

رای دادگاه 
در خصوص اتهام آقای رضا شجاعی  آزاد به علت عدم دسترسی به او دایربر بکار گیری 
نیروی کار غیرمجاز خارجی به تعداد دونفر موضوع اعالم جرم سرپرست اداره تعاون ، 
کار و رفاه اجتماعی شهرستان اسالمشهر از توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده 
شرح گزارش بازرسان اداره شاکی عدم حضور مشتکی عنه علیرغم ابالغ وقت رسیدگی 
در جلسه دادرسی از طریق جراید کثیراالنتشار و نتیجتا عدم دفاع موثراز بزه انتسابی 
بزهکاری اورا محرز دانسته و با انطباق عمل ارتکابی وی با ماده 181 قانون کار به تحمل 
نود ویک روز حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده در ظرف مهلت 

بیست روزقابل رسیدگی واخواهی در این دادگاه است. م / الف 11۳۵
فیض اله عظیمی- رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 اسالمشهر 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی دادخواست و ضمائم به سوران بوداغیان 
خواهان اشوت مارونیان دادخواستی  به طرفیت خوانده 
فوق به خواسته فروش ملک مشاع مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده 9۵0۳74 شعبه 104 
مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  تهران  عمومی  دادگاه 
9۵/7/۲7 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق ماده 7۳   قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
مراتب  یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده از جلسه دادرسی مطلع و با مراجعه 
به دفتر دادگاه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
 110/62900    مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه خانواده شهید 
مفتح   تهران

آگهی مزایده غیر منقول نوبت اول 
دایره اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی بابل در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی 
کالسه 9401۳۵ بخواسته مطالبه مهریه محکوم لها خانم مریم ادبی بطرفیت آقای 
حسین قاسم پور جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی سه دانگ از ششدانگ 
یک قطعه زمین کارافه ایی محصور با دیوار بلوکی به مساحت 1۲۵/۵ متر مربع محکوم 
علیه را که در آن یک باب خانه مسکونی کف کرسی دار کلنگی بازیر بنایی ۳۶ متر 
مربع و با قدمت کمتر از ۵ سال به آدرس بابل جاده قائم شهر روستای چمازکال انتهای 
کوچه شهید حسین پور 1۵ می باشد را از طریق مزایده بتاریخ 1۳9۵/7/7 روز چهار 
شنبه ساعت 11 صبح در محل دفتر اجرای احکام حقوقی بابل با قیمت کارشناسی سه 
دانگ از ششدانگ عرصه به مبلغ ۶0/000/000 ریال  بفروش برساند مزایده از قیمت 
پایه شروع و به باالترین  مبلغ پیشنهادی واگذار خواهد شد برنده مزایده باید ده درصد 
مبلغ پیشنهادی را فی المجلس پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه واریز نماید در 
غیر اینصورت ده درصد مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به حساب دولت 
منظور خواهد شد ضمنا متقاضیان می توانند تا پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این 

اجرا از ملک مورد مزایده بازدید نمایند 
اجرای شعبه دوم دادگاه حقوقی بابل – قاسم پور 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 9409970۲07۲01077 مورخ 94/11/۲8 صادره از شعبه دوم حقوقی و ثبت 
به کالسه 9۵00۲۶/ج ۲ اجرای احکام شعبه دوم حقوقی دستور فروش پالک ثبتی 111/1977 به طریق مزایده و با 
رعایت قانون اجرای احکام مدنی در خصوص نحوه فروش مال غیر منقول و تقسیم بهای آن بین طرفین و وراث مرحوم 
قربانعلی طیبی سمنانی و خانم سکینه طیبانی وفق مقررات قانون مدنی در باب ارث و حسب گواهی های انحصار وراثت 
به شرح فوق بین خواهانها خورشید ،علیرضا –ماهرخ همگی طیبی سمنانی و طاهره بیگم زرگر فرزند احمد و خواندگان 
1-علی آقا طیبی سمنانی ۲-مجید طیبی سمنانی ۳-وراث مرحوم معصومه طیبی سمنانی )قربانعلی ذوالفقاری –علی 
اصغر و مهدی و راضیه همگی ذوالفقاری (4-وراث مرحوم کوکی طیبی سمنانی )آقا بزرگ طیبان( ۵-جمشید طیبی 
سمنانی ۶-وراث مرحوم امیر طیبی سمنانی )محمدرضا-عرفان همگی طیبی سمنانی و هانیه آزمون ( 7-وراث مرحوم 
محمدآقا طیبی سمنانی صادر گردیده است که پس از قطعیت دادنامه ملک مورد تنازع توسط کارشناس رسمی 
دادگستری ورامین به شرح ذیل ارزیابی گردیده 1-پالک ثبتی 111/1977 واقع در خیابان شهدا ک 8 متری ابراهیمی 
نبش کوچه الزهرا ۳ پ 17 یک باب منزل قدیمی دارای یک طبقه زیربنا به مساحت تقریبی 1۲۵ متر مربع یک خوابه 
بصورت تخلیه و فاقد سکنه میباشد پایه دیوارهای آجری سقف ضربی و نماسیمان سفید و کف موزاییک و برخوردار 
از انشعابات آب و برق و گاز میباشد بر اساس مندرجات اسناد مالکیت شش دانگ ملک مذکور مشاعا از دو جلد سند 
مالکیت دو دانگ و چهار دانگ یک قطعه زمین به ابعاد و مساحت ۲00=۲0*10 متر مربع تشکیل و ذیل ثبت های 
۲۳9۵و ۲۳9۶  صفحات 1۲4 و 1۲۵ دفتر 19 در تاریخ 48/1۲/1۶ بنام سکینه طیبان و قربانعلی طیبی سمنانی انتقال 
قطعی یافته و اسناد مالکیت صادر و تسلیم گردید. حدود اربعه ملک مذکور در طبیعت مطابق مندرجات سند مالکیت 
میباشد باتوجه به مراتب فوق و با درنظر گرفتن جمیع جهات موثر در قضیه از جمله موقعیت محلی و منطقه ای طول 
ابعاد و مساحت و فارق از موارد ثبتی و حقوقی مترتب بر ملک مذکور ارزش شش دانگ عرصه و اعیان موصوف در 
شرایط کنونی معادل ۶/000/000/000 ریال معادل ششصد میلیون تومان بر آورد قیمت میگردد ملک فوق الذکر در 
تاریخ 9۵/7/۵ از ساعت 11:۳0 الی 1۲:00 ظهر واقع در اجرای احکام شعبه دوم حقوقی دادگستری ورامین و با حضور 
نماینده محترم دادستان از طریق مزایده به فروش میرسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به هر شخص حقیقی 
یا حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریدار اخذ و 
نامبرده مکلف است ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را به صندوق دادگستری ورامین واریز نماید 
در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به 
نفع دولت ضبط و مزایده وفق مقررات تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است طرفین 
میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به 
اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج 

روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا از ملک مورد مزایده بازدیدنمایند  م الف 49۵   
مدیر دفتر اجرای احکام شعبه دوم حقوقی ورامین 

دادنامه
پرونده کالسه 940998194۶۵00۶8۵ شعبه پنجم دادگاه عمومی ) حقوقی( شهرستان بهشهر تصمیم نهایی شماره 

خواهان : آقای اسماعیل فاضلی فرزند حسین با وکالت آقای  سید رحمان حاتمی گلوردی فرزند سید علی به نشانی بهشهر – پاساژ 
عطار – ط ۲- دفتر وکالت آقای ساسان 

خوانده : آقای تقی محمدی فرزند قر بانعلی به نشانی شهرستان بهشهر- گلشهر روبروی بهزیستی سلمان فارسی جنب کوچه سی 
ام و مغازه کاشی فروشی منزل استیجاری آقای روح اله کشیری 

خواسته : مطالبه وجه سفته                 رای دادگاه
راجع به داد خواست اسماعیل فاضلی فرزند حسین با وکالت سید رحمان حاتمی گلوردی بطرفیت نقی محمدی فرزند قر بانعلی 
به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 8/000/000 تومان با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1۳91/1۲/1۲ لغایت زمان وصول 
طلب و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی به استناد تصویر مصدق از قرار داد مورخ 1۳9۲/9/۲۵ و دو فقره 
سفته به شماره خزانه داریکل 874۲۵0) سری /گ( و 874۲۵1 ) سری / گ( نظر به دادخواست تقدیمی مفاد اظهارات وکیل 
خواهان مستندات موثر ابرازی از سوی نامبرده و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی و انتظار کافی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای 
بر رد دعوی یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده است و اسنادو مدارک خواهان مصون از تعرض مانده لهذا خواسته را ثابت تشخیص 
و به استناد مواد 198و ۵1۵و ۵19 و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی در امور مدنی و مواد 10و۲۳0و۳07و۳۳1 قانون مدنی و مواد 
۶84 و۶98 قانون مدنی و به لحاظ تحقق عقد ضمان خوانده از زوجه مضمون عنه خویش ) فاطمه محمدی ( به نفع مضمون له 
) خواهان (و عدم ایفای عهد از سوی ضامن با وصف حال شدن دین ، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 8/000/000 
تومان وجه نقد بابت اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توافقی 1۳91/1۲/1۲ لغایت زمان وصول طلب و هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد این رای غیابی وظرف ۲0روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مهلت مشابه قابل تجدید نظر خواهی است . م.الف 9۵041۲        
 مهدی مقیمیان تبار بیشه – رئیس شعبه 5 دادگاه حقوقی بهشهر

 رای هیات/نوبت اول

آگهی موضوع ماده 3 قانون
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده 1۳  و  قانون  ماده ۳  آگهی موضوع 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
1۳94۶0۳010۶00141۲8 و اصالحی 1۳9۵۶0۳010۶00048۲۶ هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم عصمت کچویی     فرزند اکبر  بشماره شناسنامه 
174۲ در یک باب خانه  مساحت ۵۵/۶۵ متر مربع پالک 4 فرعی از۶۲ اصلی 
واقع در ورامین خریداری از مالک رسمی اقای قربانعلی تاجیک )ملک جاری 
است (  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف4۵4
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/۶/1۳ تاریخ انتشار نوبت دوم9۵/۶/۲8

محمد رحیم پور راینی ورامین

خواهان
به  ابوالفضل گنجی  به طرفیت خوانده  دادخواستی   سیدهادی موسوی 
خواسته تامین خواسته ومطالبه خسارت تاخیرتادیه ومطالبه وجه4فقره 
بتاریخ  های41۲9۳۲،41۲9۳0،41۲9۳1و41۲9۲9  شماره  به  سفته 
خسارت  ومطالبه  مبلغ۲40/000/000ریال  به  جمعاً  سررسید9۵/۵/1۲ 
جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی 
رسیدگی به شعبه1۵۵دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدمحالتی 
تهران واقع درتهران-بزرگراه شهیدمحالتی-خیابان ابوذر جنوبی-مجتمع 
قضایی محالتی ارجاع وبه کالسه 9۵09980۲۳۲000۳۲7 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 9۵/8/1وساعت9تعیین شده است.به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده7۳قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تاخوانده پس از نشر آگهی 
واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه 
رسیدگی  مقررفوق جهت  دروقت  و  دریافت  را  وضمائم  دادخواست  دوم 

حاضرگردد.110/65318     
  منشی شعبه155دادگاه عمومی )حقوقی( مجتمع شهید محالتی تهران

خواهان 
گرجی بدلی سبزی دادخواستی به طرفیت خوانده حمزه گوهری وشرکت 
تنظیم  به  الزام  به خواسته  بامسئولیت محدود شماره ثبت۵۵1۲  سفال 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی  ومطالبه خسارت  ملک  سندرسمی 
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه184دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی شهیدمطهری تهران واقع درتهران-یافت آباد،کوی 
ولیعصر-مجتمع قضایی مطهری ارجاع وبه کالسه 9۵09980۲1۳۵00۳۲7 
شده  9۵/7/۲۵وساعت9/۳0تعیین  آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت 
است.به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز 
ماده7۳قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تاخوانده 
پس از نشر آگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی 
کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت و دروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد.110/۶۵۳۲9      
 شعبه184دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدمطهری تهران

متن آگهی
اله  به طرفیت خوانده عزت  بیرانوند دادخواستی  خواهان مهدی شمس 
کبودی به خواسته جلب ثالث )مالی منقول و غیر منقول ( و اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع 
و به کالسه 940998۶۶1070080۵ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1۳9۵/7/1۳ و ساعت 08:۳0 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ 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.
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –رضا 

نقی زاده .

سند فقدان  آگهی 
غالمرضاگانی  آقای  وکیل  سیدجهادموسوی  آقای 
وکالتنامه  موجب  وبه  برابروکالتنامه۵8۳۲۳8دادگستری 
-1 1 ۶ ۲ ۲ 4 و ز ا ۲شیر ۶ 8 نه خا فتر 9د ۵ /۲ /1 9 -1 8 ۵ 4 ۲
گواهی  استشهاد  دوبرگ  94/۳/18دفتر۲۶ماهشهرباتسلیم 
ششدانگ  سندمالکیت  که  است  دفترخانه۲78شیرازمدعی  شده 
پالک1/۵8۵0واقع دربخش شش/۶ اهوازدرصفحه۲1۶دفتر۲۲ذیل 
که  گردیده  صادروتسلیم  وسندمالکیت  ثبت  ایشان  ثبت۳449بنام 
اصالحی  یک  لذابدستورتبصره  مفقودگردیده  جایی  جابه  بعلت 
ماده1۲0آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت 
یاوجودسندمالکیت  معامله  انجام  مدعی  هرکس  شودکه  می  آگهی 
انتشاراین  روزازتاریخ  ده  مدت  تواندظرف  نزدخودمیباشدمی 
آگهی اعتراض خودرابه این اداره تسلیم داردودرغیراینصورت پس 
المثنی  سندمالکیت  واخواهی  وعدم  قانونی  مدت  شدن  ازسپری 

صادرخواهدشد.                مالک  بنام 
ماهشهر-احمدی ثبت شهرستان  م.الف)1026(    -رئیس  شماره 

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای شماره 1۳94۶0۳۳1010004۳97  هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای 
محمدحسین قیاسی خلف فرزند فتحعلی بشماره شناسنامه ۶ صادره از 
کاغذ کنان درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۳1.07 متر مربع 
پالک 1048۵ فرعی از1۶۳ اصلی واقع در کرج جاده مالرد خ اهری نبش 
نسترن 1۲پ 1۳8  خریداری از مالک رسمی آقای ایرج سمیعی وبانو زهرا 
مدعوه پروین شریفی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکورو 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف۶0۲0
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۵/0۶/1۳  تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳9۵/0۶/۲8

 منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد وامالک 

بمناسبت هفته دولت مراسم باشکوهی با حضور مهندس 
علی علی آبادی )معاونت مهندسی وتوسعه زیرساخت  
سازمان بنادر ودریانوردی (، معاونت اقتصادی استانداری، 
بنادر  )مدیرکل  کالیی  گیل  رضوانی  ساوش  مهندس 
از  و جمعی  نوشهر(  مازندران-   استان  دریانوردی   و 
مسووالن کشوری وشهرستانی در سالن این اداره برگزار 

شد.
مدیر کل بنادر و دریانوردی مازندران در مراسم افتتاحیه 
نتیجه دسترنج  دولت  هفته  مناسبت  به  داشت:  بیان 
فعالیت مدیران قبلی در زمینه اراضی استحصال شده و 
استفاده از ذخایر بندر را شاهد هستیم.رضوانی تصریح 
کرد:  بندر نوشهر قابلیت های خوبی داردوبنابراین یکی از 
این ظرفیت ها  استحصال 14 هکتار اراضی بود که ظرف 

دو سال واگذار شد.
وی  با  اعالم اینکه این بندر ظرفیت اقتصادی بودن 
سرمایه گذاری را دارد، خاطر نشان کرد: بندر نوشهر یکی 
از بهترین موقعیت را در میان  بنادر شمالی کشور داشته 

و همچنین بهترین حوضچه را از نظر وسعت دارد.
از  یکی  نوشهر  بندر  داد:   ادامه  کالیی  گیل  رضوانی 

آبراه های خوب در بنادر شمالی است.

وی  افزود: یکی از مشکالتی که بندر نوشهر دارد  را می 
توان چنین نام بردکه اگر   این بندر در بازار دریای خزر 
سهمی داشته باشد باید اراضی پشتیبانی برخوردارباشد.
نوشهر  مازندران-  استان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
راه  نداشتن  و  پشتیبانی  اراضی  نداشتن  یادآورشد: 
دسترسی از معضالت این بندر است.رضوانی گیل کالیی 
خاطر نشان کرد: با توجه به مشکالت موجود سبب می 

شود کمتر مورد توجه سرمایه گذاران و حمل و نقلی 
 ها قرار بگیرد، بنابراین برای رفع این مشکل باید کمک 

مسؤوالن شهرستانی را طلب کرد.
مدیر کل بنادر و دریانوردی مازندارن بندر نوشهر افزود: 
باید کمک کرد تا بندر نوشهر با توجه به ظرفیت هایی 
که دارد و عالقمندان به سرمایه گذاری در ریل اصلی 

قرار بگیرد.

گردشگری  بخش  در  اینکه  به  اشاره  با  رضوانی 
زمینه  در  کرد:  بیان  داشتیم،  خوبی  فعالیت های 
داخل  تورهای  و  ترددها  و  شهری  بین  گردشگری 
و  است  نیاز  بخش خصوصی  به حمایت  نیاز  شهری 
گردشگری در حوزه فرا منطقه ای است که دو فروند 
شناور خریداری شد و با تقویت آن شهر متحول شده 
گذاری  سرمایه  داد:  ادامه  وی  می شود.  اشتغالزایی  و 
در سال 9۳ و 94 در بندر نوشهر بالغ بر ۵4 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب سیلو و 
انبارهای سرپوشیده بود. رضوانی اظهارداشت: استقرار 
دو دستگاه باسکول ۶0 تنی به ارزش ۶ میلیارد ریال از 
جمله این فعالیت ها بود.وی در خاتمه  یادآورشد: برای 
حفظ جایگاه بندر باید کمک کرد تا با  ایده دادن و نگاه 
مثبت  کارها رافراهم شود. معاونت   مهندسی و توسعه 
زیر ساخت سازمان بنادر و دریانوری  در این مراسم 
بیان داشت: بندر نوشهر یکی  از قدیمی ترین بنادر 
کشور محسوب می شود ،بنابراین  باید  موضوع بنادر 
از موضوع اصلی تغییر پیدا کرده و به سمت  ماهیت 
تجارتی  و توسعه پیشرفت نموده تا از طریق  بنادر 
توسعه شهر افزایش پیدا کند. مهندس علی علی آبادی 

تصریح کرد: امروزه  90  درصد از حمل و نقل دنیا 
دریایی صورت می گیرد که  نقش لوجستکی در حال 
گشترش دارد. وی افزود: در دریای خزر حمل و نقل 
کریدور شمالی جنوب ظرفیت خوبی دارد و ظرفیت 
حمل و نقلی ان ساالنه ۵0 هزار تن برآورد می شود.

مهندس علی آبادی یادآورشد: با تکیمل فعالیتهای 
واسطه ای می توان خدمات مختلف،  انبارداری و ... 

ارایه کرد و در زمان وهزینه صرفه جویی کرد. 
بنادر  زیرساخت سازمان  وتوسعه  مهندسی  معاونت 
ودریانوردی عنوان داشت:بندر کاسپین با ظرفیت 4۵ 
تن زمینه  رقابتی را ایجاد کرده است و ظرفیت کلی 
بنادر در دریای خزر 18 تا4۵ میلیون تن است. بنابراین 
اگر شهر  نوشهر د زمینه توسعه بندر تالش نکند بندر 
را از دست می دهد و اگر امکانات دسترسی به بندر 

فراهم نشود، این بندر از بین می رود.مهندس علی آبادی 
افزود: امسال ۵0 میلیارد تومان به سرمایه گذاری رسمی 
میرسد و امادگی برای دو برابر شدن این سرمایه وجود 
از کار و شغل  افزود: سرمایه گذاری و حجم  دارد.وی 
جدید نیازمند این است که مشکالت بندر حل شود و باید 
آنرا جدی گرفت. مهندس علی آبادی خاطرنشان ساخت: 

اگر دسترسی به بندر حل  نشود با توجه به توسعه ای که 
در نظر است از رقابت با سایر بنادر  باز می ماند. گفتنی 
است مسووالن کشوری واستانی از  پروژه های عمرانی 
شرکت خدمات دریایی و بندری سینا ،شرکت خدمات 
غالت  دریا،سیلوی  ساحل  رهپویان  بندری  و  دریایی 
)شرکت صنعتی زرماکارون( واستقراردودستگاه باسکول 
۶0 تنی بازدید بعمل آمد ومورد بهره برداری قرارگرفت.

بهره برداری از پروژه های عمرانی منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر در هفته دولت
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معاون زنگنه خبر داد:

آغاز فعالیت  شرکت چینی در مسجد سلیمان 

 CNPCI با  گرفته  انجام  توافق  به  اشاره  با  نفت  وزیر  معاون 
توافق  اساس  بر  گفت:  مسجدسلیمان،  به  بازگشت  برای  چین 
جدید مقرر شد چینی ها اصالحات الزم در بخش هایی از روند 

توسعه این میدان را انجام دهند.
علی کاردر در تشریح توافق جدید انجام گرفته بین شرکت ملی 
نفت ایران و CNPCI چین، گفت: اخیرا هیاتی از مدیران ارشد 
این شرکت چینی به تهران سفر کرده و با مدیران شرکت ملی 

نفت ایران گفتگو کرده اند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه بر اساس توافق 
انجام شده مقرر شد که شرکت چینی اصالحات فنی الزم برای 
دهد،  انجام  را  مسجدسلیمان  نفتی  میدان  شمالی  یال  توسعه 
اظهار داشت: به زودی فعالیت های این شرکت چینی در مسجد 

سلیمان آغاز خواهد شد.
معاون وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که آیا قرارداد جدیدی با 
شرکت CNPCI چین برای اصالح وضعیت توسعه یال شمالی 
بر  کرد:  تصریح  است؟  شده  امضا  مسجدسلیمان  نفتی  میدان 
اساس قرارداد قبلی بین دو طرف به توافق رسیده و صرفا برای 
انجام اصالحات مورد نظر شرکت ملی نفت ایران یک تفاهم نامه 

جدید بین دو شرکت امضا شده است.
اول  مرحله  کرد:  خاطرنشان  همچنین  مسئول  مقام  این 
همکاری با شرکت چینی برای اصالحات روند توسعه ای میدان 
افزایش  اجرای طرح  برای  برنامه ای  فعال  و  بوده  مسجدسلیمان 
ضریب بازیافت در این میدان قدیمی نفت با طرف چینی نداریم.
در همین حال غالمرضا منوچهری معاون شرکت ملی نفت ایران 
با اشاره به سفر یک هیات نفتی ایران به پکن، اعالم کرده است: 
در سفر اخیر هیات نفتی ایران به پکن، ۲ طرف برای همکاری 
در اجرای طرح ازدیاد برداشت نفت از میدان مسجد سلیمان هم 

به توافق رسیده اند.
  CNPCI از این رو با گذشت حدود چهار سال از خلع ید شرکت
مسجدسلیمان  میدان  برداری  بهره  و  توسعه  طرح  از  چین 
حاال  خاورمیانه،  و  ایران  نفتی  میدان  قدیمی ترین  عنوان  به 
به  پا  این میدان  به  بازگشت چینی ها  برای  توافق های جدیدی 

سن گذاشته صنعت نفت ایران حاصل شده است. 

معاون وزیر نیرو خبر داد:

وجود 18۰ هزار میلیارد تومان 
پروژه نیمه تمام آبی در کشور 

پروژه  تومان  میلیارد  هزار   180 وجود  از  نیرو  وزیر  معاون 
نیمه تمام در بخش آب کشور خبر داد.

رحیم میدانی با اشاره به پروژه های نیمه تمام حوزه آب و رویکرد 
به  نمی توان  کرد:  بیان  جدید،  پروژه های  ایجاد  در  نیرو  وزارت 
ایجاد  را  جدیدی  پروژه  نیرو  وزارت  که  گفت  مطلق  صورت 
نمی کند، چرا که تامین آب شرب اقدامی نیست که بتوان آن را 

به تعویق انداخت.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ادامه داد: باتوجه به اهمیت 
ویژه تامین منابع آبی مجبور به ایجاد پروژه های جدید هستیم، 
اما در قانون بودجه، اولویت اول به تکمیل پروژه های نیمه تمام 

داده شده است.
باالیی  پیشرفت  که  نیمه تمامی  پروژه های  به  اشاره  با  میدانی 
دارند، اظهار کرد: اولویت وزارت نیرو این است که این پروژه ها 
در مرحله ی اول اجرایی شوند و باید به این مساله نیز توجه کرد 
که پروژه های نیمه تمام در اولویت شرب، جمع آوری فاضالب و 

تامین آب کشاورزی دسته بندی شده اند.  
برای یک پروژه  باالیی که  به هزینه های  با توجه  به گفته وی، 
می شود اگر پروژه ای که پیشرفت باالیی دارد به اتمام نرسد قطعا 

ضربه اقتصادی برزگی به جامع وارد می شود.
معاون وزیر نیرو توضیح داد: حجم پروژه های نیمه تمام با قیمت 
و  بزرگ  عدد  که  است  تومن  میلیارد  هزار   180 حدودا  امروز، 

قابل توجهی است.
نیمه تمام گفت:  اولویت بندی پروژه های  میدانی در خصوص 
منطق حکم می کند که در پروژه های نیمه تمام، اولویت ها را به 
ترتیب اول آب شرب، دوم جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب 
این  تامین آب کشاورزی اختصاص دهیم و  و سوم پروژه های 
روش اولویت بندی، برای پروژه هایی است که پیشرفت فیزیکی 

آن ها باالست تا زودتر به بهره برداری برسند.
و  تمام  نیمه  های  پروژه  اتمام  فکر  به  باید  ما  کرد:  تاکید  وی 
های  سرمایه  جزو  زیرا  باشیم  کردیم  خرج  که  هایی  پول  نیز 
مفیدشان  عمر  هم  دارند  نفع  ضررعدم  هم  که  هستند  کشور 

کم می شود.

روسیه 5 سکوی حفاری و 6 واحد نیروگاه 
هسته ای در ایران می سازد 

خبرگزاری اسپوتنیک نوشت: 
روسیه پنج سکوی حفاری و 
شش بلوک نیروگاه هسته ای 
سازد.  می  ایران  برای 
های  پروژه  اجرای  همچنین 
در  نفت  استخراج  مشترک 
یک  ارزش  به  فارس  خلیج 
کار  دستور  در  دالر  میلیارد 
می باشد و مسکو نیز تأمین 
ساخت  هزینه  درصد   8۵
را   ۲019 سال  تا  سکوها 

متعهد شده است.
به گزارش ایرنا، اسپوتنیک به 

از والدیمیر ساژین کارشناس ارشد سیاسی و خاورشناس  نقل 
هسته  مسأله  فصل  و  حل  از  پس  نوشت:  باره  این  در  روسی 
ای )برجام( و آغاز فرایند لغو تحریم ها، ایران بازیگر مهمی در 
صحنه سیاسی منطقه، جهان و یکی از اعضای جدی در اقتصاد 

جهانی شد. 
وی افزوده است: روسیه در توسعه و تکامل روابط محکم و پایدار 
با ایران ذینفع است و هدف برقراری مناسبات مطمئن و قابل 
تأثیر  تحت  تا  باشد  می  زمان  ترین  کوتاه  در  درازمدت  اعتماد 

شرایط سیاسی داخلی و خارجی قرار نگیرد.
کارشناس روس تأکید کرد: اکنون می توان گفت که توان بالقوه 
مناسبات تجاری-اقتصادی فدراسیون روسیه و ایران فوق العاده 
گسترده است و باید اجرایی شده و مشارکت به سطح باالتری 

رسانده شود. 

حمایت روسیه از افزایش 
تولید نفتی ایران

رییس جمهور روسیه ضمن ابراز امیدواری نسبت 
به حل مساله مشارکت ایران در طرح کاهش تولید 
نفت اوپک گفت: غیرمنصفانه است که تولید نفتی 
این  علیه  تحریم های غرب  دوران  اندازه  به  ایران 

کشور باشد.
رییس جمهور  پوتین،  والدیمیر  ایسنا،  گزارش  به 
روسیه در گفت وگوی اختصاصی با شبکه بلومبرگ 
به  اشاره  با  نفت  جهانی  بازار  وضعیت  درباره 
حضورش در نشست گروه ۲0 گفت: من در اجالس 
ولیعهد  معاون  سلمان،  بن  محمد  با   ۲0 گروه 
عربستان سعودی دیدار می کنم. درباره ایجاد وقفه 
در روند افزایش تولید نفتی نیز باید بگویم که طرف 
عربستانی در دقیقه آخر نظرش را تغییر داد. موضع 
ما در این خصوص تغییر نکرده است و در گفت وگو 
با مقامات سعودی نیز همین سخن را بیان خواهم 
کرد. ما معتقدیم این کار، تصمیمی صحیح برای 
بازار انرژی جهانی است. اگر قرار است افزایش تولید 
نفت انجام نشود، همه کشورها ازجمله ایران باید 
به این قاعده پایبند باشند اما ما معتقدیم میزان 
تولید نفتی ایران در سطح بسیار پایینی است که به 
علت تحریم های شناخته شده ای است که علیه این 
کشور اعمال شد. غیرمنصفانه خواهد بود که میزان 
تولید نفتی ایران در همان سطح زمان تحریم ها 

باقی بماند.
پوتین ادامه داد: از منظر اقتصادی و منطقی، کار 
درست این است که به دنبال نوعی مصالحه باشیم. 
مطمئن هستم که همه این مساله را درک می کنند.

او در پاسخ به این سوال که شما با رعایت سقف 
تولید نفتی موافق هستید اما معتقدید ایران باید 
نفت  تولیدکنندگان  بله،  گفت:  باشد،  استثناء 
می دانند که ایران به تازگی به سطح تولید پیش 
از محدودیت های تجاری بازگشته است و استحقاق 
این را دارد که به طور کامل به بازارهای جهانی 

بازگردد.
لزوم حل بحران سوریه  به  اشاره  با  ادامه  وی در 
گفت:  گروه ۲0 اجازه ندارد در موضوعات سیاسی 
خارجی دخالت کند و محافل بین المللی دیگری 
برای بحث درباره بحران کنونی سوریه وجود دارند.

قیمت نفت به ۴5 دالر و ۷۲ سنت رسید 

انتشار  انتظار  در  گذاران  سرمایه  که  حالی  در 
آمارهای اقتصادی آمریکا هستند قیمت نفت پس 
از کاهش بیش از ۳ درصدی در جلسه قبل، دیروز 

با افزایش همراه بود.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، قیمت هر بشکه 
نفت برنت دیروز با ۲7 سنت افزایش به 4۵ دالر و 
7۲ سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا نیز با ۲4 

سنت افزایش، به 4۳ دالر و 40 سنت رسید.
با وجود افزایش قیمت در این جلسه، قیمت نفت 
برنت و نفت وست تگزاس اینترمدییت تحت تاثیر 
از  آمارهای ضعیف  و  نفتی  ذخایر  افزایش حجم 
بخش تولید آمریکا،  در مسیر ثبت بیشترین کاهش 

هفتگی از اواسط ماه ژانویه قرار دارد.
ریک اسپونر، تحلیلگر موسسه سی ام سی مارکتس 
در این باره گفت: »فشار کاهشی در حال حاضر بر 

بازار نفت حاکم است.«
وی افزود: »پایان فصل سفرهای تابستانی در آمریکا 
و چشم انداز افزایش حجم ذخایر نفت خام این 
کشور ریسک کاهش قیمت را باال برده و ممکن 
بر سهام شرکت های  فشار مضاعف  است شاهد 

انرژی باشیم.« 

بغداد و اربیل صادرات مشترک 
نفت کرکوک را آغاز کردند 

شرکت نفت دولتی سوموی عراق و اقلیم کردستان 
پس از انعقاد توافقی مقدماتی در خصوص تقسیم 
درآمد، صادرات مشترک نفت خام از میدان عظیم 

نفتی کرکوک را مجددا آغاز کرده اند.
بر اساس این گزارش، منابع تجاری گفتند: شرکت 
نفت دولتی سوموی عراق و اقلیم کردستان پس از 
انعقاد توافقی مقدماتی در خصوص تقسیم درآمد، 
صادرات مشترک نفت خام از میدان عظیم نفتی 

کرکوک را مجددا آغاز کرده اند.
اتفاق نشان دهنده پیشرفت در روابط بغداد  این 
و اربیل است که چندین سال بر سر نحوه تقسیم 

درآمدهای نفتی با یکدیگر اختالف داشتند.
در  ترکیه  جیهان  بندر  از  کرکوک  نفت  صادرات 
ساحل مدیترانه که حجم آن به 1۵0 هزار بشکه 
در روز می رسید، از ماه مارس متوقف شده بود و 
بغداد و اربیل در تالش برای انعقاد یک توافق جدید 

در این باره بودند.
قبل از ماه مارس، نفت کرکوک به صورت یکجانبه از 
سوی اقلیم کردستان صادر می شد. سومو، سازمان 
یعنی  سال ۲01۵،  اواسط  از  عراق  نفت  بازاریابی 
زمانی که اقلیم کردستان فروش نفت خام خود و 
نفت کرکوک را به صورت مستقل آغاز کرده بود،هیچ 
نفتی را از جانب خود از بندر جیهان صادر نمی کرد.

از  نفت  آگاه گفت: »ارسال  یک منبع کشتیرانی 
از  دیروز  صبح   ۶ ساعت  از  سومو  شرکت  طرف 
سر گرفته شده است... در حالی که جزئیات نهایی 
توافق بر سر نحوه تقسیم درآمد نفت هنوز حاصل 
نشده، نفتی که در حال حاضر از کرکوک صادر 
می شود، به صورت ۵0-۵0 بین سومو و کردستان 

تقسیم خواهد شد.«
عالوه بر کرکوک، کردستان روزانه حدود ۵00 هزار 
بشکه نفت از میادین نفتی خود تولید می کند و 
این مقدار نفت همچنان به صورت مستقل از سوی 

اقلیم کردستان به فروش خواهد رسید.
اما توافق بر سر نفت کرکوک ممکن است آغاز یک 

توافق جامع بر سر کل نفت اقلیم کردستان باشد.
بغداد اصرار دارد که شرکت سومو تنها نهاد قانونی 
ای است که قادر به بازاریابی نفت عراق است. اقلیم 
کردستان فروش نفت به صورت مستقل را پس از 
متهم کردن بغداد به عدم رعایت توافق قبلی در 
خصوص تقسیم درآمد آغاز کرده است. اربیل بغداد 
را متهم کرده که پول کافی از بودجه فدرال به این 

اقلیم نیمه خودمختار انتقال نمی دهد.

خبرنفت در جهان

با بیان اینکه هم اکنون  یک مقام مسئول 
در  نفتکش ها  روی  بر  نفتی  هیچ  ایران 
اطراف پایانه های خود ذخیره نکرده است، 
ظرفیت  بشکه ای  میلیون   10 افزایش  از 
خلیج فارس  منطقه  در  نفت  ذخیره سازی 

خبر داد.
افزایش  به  اشاره  با  موسوی  پیروز  سید 
در  ایران  خام  نفت  ذخیره سازی  ظرفیت 
بهره  از  پس  گفت:  فارس،  خلیج  منطقه 
پایانه  در  جدید  مخزن  چهار  از  برداری 
شهریور  پایان  تا  گذشته،  سال  در  خارگ 
بشکه  میلیون   10 هم  جاری  سال  ماه 
در  خام  نفت  ذخیره سازی  جدید  ظرفیت 

گناوه ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با 
ذخیره سازی  ظرفیت  افزایش  اینکه  بیان 
نفت خام منجر به افزایش قدرت چانه زنی 
فروش نفت خام کشور خواهد شد، تصریح 
ذخیره سازی  ظرفیت  اکنون  هم  کرد: 
بزرگترین  عنوان  به  خارگ  پایانه  در  نفت 
بشکه  میلیون   ۲8 به  ایران  نفتی  ترمینال 

رسیده است.
با  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
در  نفتی  جدید  مخازن  از  بهره برداری 
بندر گناوه تا حدود ۲0 روز آینده ظرفیت 
ذخیره سازی نفت کشور در این منطقه 10 
میلیون بشکه دیگر افزایش می یابد، اظهار 
داشت: مهمترین دلیل ساخت و راه اندازی 

در  و  گناوه  بندر  در  نفتی  جدید  مخازن 
نزدیکی پایانه خارگ، پشتیبانی از صادرات 

نفت کشور در منطقه خلیج فارس است.
مخازن  سرمایه گذاری  اینکه  اعالم  با  وی 
توسط  گناوه  در  نفت  ذخیره سازی  جدید 
تاکید  است،  شده  انجام  خصوصی  بخش 
کرد: همزمان با روند ساخت و تکمیل این 

کیلومتر   40 احداث  نفتی،  جدید  مخازن 
خط لوله 48 تا ۵۲ اینچی به منظور انتقال 
نفت از گناوه به پایانه نفتی خارگ هم آغاز 

شده است.
این  از  بخشی  اینکه  یادآوری  با  موسوی 
صورت  به  بخشی  و  خشکی  لوله،  خطوط 
زیر دریایی احداث خواهند شد، بیان کرد: 
پس از ساخت مخازن جدید نفت در بندر 
ذخیره سازی  جدید  مخازن  احداث  گناوه، 
کار  دستور  در  هم  جاسک  بندر  در  نفت 

صنعت نفت کشور قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی همچنین 
نفت  هیچگونه  اکنون  هم  اینکه  اعالم  با 
کشتی های  روی  بر  ایران  توسط  خامی 
کشور  نفتی  پایانه های  اطراف  در  نفتکش 
است،  نشده  ذخیره سازی  فارس  خلیج  در 
کاهش  با  این،  بر  عالوه  کرد:  خاطرنشان 
توان  افزایش  و  بارگیری  پهلودهی،  زمان 
اکنون  هم  پایانه خارگ،  در  نفت  صادرات 
به  هم  نفتکش  کشتی های  توقف  میزان 

حداقل کاهش یافته است. 

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران خبر داد:

افزایش ذخایر استراتژیک نفت ایران 

ملـی  شـرکت  مدیرعامـل  مقـام  قائـم 
حفـاری ایـران از حفـاری ۲0 حلقه چاه 
جدیـد در بخـش جنوبـی میـدان نفتی 
آزادگان در اسـتان خوزسـتان خبر داد.

عملیـات  دربـاره  تاکایـدی  محمدرضـا 
حفـاری در ایـن میـدان گفـت: حفاری 
و تکمیـل ایـن چـاه هـا بـه دنبـال این 
از  شـده  برگـزار  مناقصـه  در  شـرکت 
سـوی شـرکت مهندسی و توسـعه نفت 

گیرد. مـی  انجـام 
در  هـا  چـاه  ایـن  حفـاری  افـزود:  وی 
قالـب پـروژه به صـورت کلید در دسـت 
)EPDS( انجـام مـی شـود و اجـرای 
پـروژه 100 در صـد بـر عهـده شـرکت 

ملـی حفـاری ایـران اسـت.
تاکایـدی بـا بیـان این که مـدت اجرای 
ایـن پـروژه ۲4 ماه تعیین شـده اسـت، 
در  اکنـون  شـرکت  ایـن  کـرد:  اظهـار 
میـدان آزادگان جنوبـی در حال تکمیل 
40 حلقـه چـاه نفتـی اسـت کـه پیـش 
بینـی می شـود تـا آبـان ماه امسـال به 

اتمـام برسـد و تحویـل کارفرما شـود.
ملـی  شـرکت  مدیرعامـل  مقـام  قائـم 
حفـاری ایـران گفت: به مـوازات تکمیل 
و  کارفرمـا  هماهنگـی  بـا  پـروژه  ایـن 
کاربسـت دکل هـا و تجهیـزات مسـتقر 
در منطقـه عملیاتـی آزادگان جنوبـی، 
پـروژه حفـاری ۲0 حلقـه چـاه کلیـد 

مـی خـورد.
بـر اسـاس اعـالم شـرکت ملـی حفاری 
حلقـه   40 حفـاری  پـروژه  وی  ایـران، 
چـاه در بخـش جنوبـی میـدان نفتـی 
آزادگان را از شـمار پـروژه هـای موفـق 
ایـن شـرکت برشـمرد کـه با همـکاری 
و هـم افزایـی میـان شـرکت متـن بـه 
عنـوان مجـری طـرح توسـعه میادیـن 
غـرب کارون، منطبـق با برنامـه تعریف 
شـده از سـوی کارفرمـا اجرا می شـود.

تاکایـدی پیشـرفت این پـروژه را افزون 
گفـت:  و  کـرد  عنـوان  درصـد   8۵ بـر 
اکنـون هشـت دکل حفـاری سـنگین 
و  اسـتقرار  موقعیـت  ایـن  در  شـرکت 
تاکنـون حفـاری 18 حلقه چـاه به طور 
کامـل انجـام و در اختیـار کارفرمـا قرار 
گرفتـه و تکمیـل نهایـی 1۶ حلقـه چاه 
دیگـر در مراحـل اجـرا، پنـج حلقـه در 
دسـت حفـاری و حفـر آخریـن حلقـه 

چـاه در برنامـه اسـت.
ملـی  شـرکت  مدیرعامـل  مقـام  قائـم 
حفـاری ایـران یادآور شـد: این شـرکت 
اکنـون عـالوه بر میـدان نفتـی آزادگان 
نفتـی آذر و  جنوبـی در میـدان هـای 
یـاران جنوبـی و میـدان گازی کیـش 
و فـاز 14 طـرح توسـعه میـدان گازی 
 ۶0 از  بیـش  حفـاری  جنوبـی،  پـارس 

حلقـه چـاه را در دسـت اجـرا دارد. 

مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
پیگیر  که  این  بیان  با  اسالمی  شورای 
قراردادهای  جدید  الگوی  شفاف سازی 
گفت:  هستیم،   IPC به  موسوم  نفتی 
ادعا  منتقدین  که  آنطور  قراردادها  این 
کلیات  بلکه  نیست؛  خائنانه  می دارند 
منطقی  کامال  نفتی  جدید  قراردادهای 

و به سود مصالح ملی است.
نفت  وزارت  کرد:  اظهار  ساری   علی 
جدید  قراردادهای  جزئیات  از  برخی 
نفتی را در اختیار مردم قرار داده است 
هستیم  پیگیر  ما  و  بوده اند  مبهم  که 
در  قراردادها  این  از  دیگری  تا جزئیات 

اختیار مردم قرار بگیرد.
وی با بیان این که جزئیات الگوی جدید 
در   IPC به  موسوم  نفتی  قراردادهای 
اختیار مردم قرار خواهد گرفت، تصریح 
کرد: کلیات این قراردادها کاماًل منطقی 
دارای  اما  است  ملی  مصالح  سود  به  و 

ایراداتی فنی نیز است.
نفت  وزارت  کرد:  خاطرنشان  ساری 
جدید  قرادادهای  یکجانبه  صورت  به 
کرده  توصیف  خوب  بسیار  را  نفتی 
است و منتقدین نیز به صورت یکجانبه 
قراردادهای نفتی را کاماًل رد می کنند اما 
از  منتقدین  نیست.  درست  موضوع  این 
الگوهای جدید قراردادهای نفتی به مثابه 
غارت منابع ملی یاد می کنند در صورتی 

که این قراردادها غارت منابع ملی نیست.
وی با انتقاد از ادعای منتقدین مبنی بر 
نظارت  در خصوص  کشور  توانایی  عدم 
خاطرنشان  نفتی  جدید  قراردادهای  بر 
کرد: این صحبت ها فاقد سند و مدرک 
جدید  قراردادهای  زمینه  در  اگر  است. 
نفتی اختالفاتی به وجود آید، یک هیات 
متشکل از کشور ما، طرف قرارداد و یک 
بنابراین  داور دیگر تشکیل خواهد شد. 
بر  کشور  نظارتی  توانایی  عدم  ادعای 

قرادادهای مذکور درست نیست.
اختالف  هیأت  این  داد:  ادامه  ساری 
در  که  است  بین المللی  هیأت های  از 
و  می شود  تشکیل  خاصی  کشورهای 
تابع قوانین بین المللی است. قراردادهای 
جدید نفتی اصاًل خائنانه نیست و اگر از 
قراردادهای جدید نفتی استفاده نشود، 
با توجه به این که این قراردادها مربوط 
به میادین مشترک هستند، کشورهایی 
ببرند، خوب  مانند عراق و قطر نفت را 

است؟ و آیا این امر خائنانه نیست؟
شورای  مجلس  در  اهواز  مردم  نماینده 
انتقادها  برخی  این که  بیان  با  اسالمی 
قراردادهای  جدید  الگوی  به  نسبت 
فنی  نقدهای  گفت:  جاست،  به  نفتی 
نسبت به این قراردادها وجود دارد و ما 
پیگیر شفاف سازی در خصوص این نوع 

از قراردادها هستیم.

عضو کمیسیون انرژی:

کلیات قراردادهای جدید نفتی، منطقی 
و به سود مصالح ملی است 

گاز  و  نفت  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
 ۲۲۵ تولیدی  ظرفیت  از  جنوبی  زاگرس 
میلیون مترمکعبی گاز در مناطق عملیاتی 
تحت مدیریت این شرکت خبر داد و گفت:با 
بهره برداری از میدان های جدید گازی این 

منطقه به تولید گاز کشور افزوده می شود.
شرکت  مدیرعامل  منتظری  غالمحسین 
نفت زاگرس جنوبی در یک نشست خبری 
با اشاره به فعالیت های تولید گاز و نفت در 
این منطقه از کشور گفت: منطقه عملیاتی 
زاگرس جنوبی، سه استان فارس، هرمزگان 
ظرفیت  که  دهد  می  پوشش  را  بوشهر  و 
تولید گاز در منطقه زاگرس جنوبی روزانه 
۲۲۵ میلیون مترمکعب معادل 9 فاز پارس 

جنوبی است.
برداری  بهره  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
نفت و گاز زاگرس جنوبی بر اساس برنامه 
ریزی انجام شده، میزان تولید گاز در چهار 
ماه سرد سال به ۲09 میلیون مترمکعب در 

روز خواهد رسید.
در  تولیدی  گاز  براینکه  تاکید  با  وی 
میدان های نار و کنگان روزانه 90 میلیون 
پاالیشگاه فجر جم  به  است که  مترمکعب 
در استان بوشهر ارسال می شود،ادامه داد: 
میدان  چهار  نیز  پارسیان  عملیاتی  منطقه 
گازی دارد که روزانه 80 میلیون مترمکعب 

گاز تولید می کند.
به گفته منتظری در منطقه عملیاتی آغار و 
داالن نیز روزانه 44 میلیون مترمکعب گاز 
توسط دو میدان گازی تولید می شود که 
فراشبند  گازی  پاالیشگاه  به  پاالیش  برای 

منتقل می شود.
و  نفت  برداری  بهره  شرکت  مدیرعامل 
چاه  بیشتر  داد:  ادامه  جنوبی  زاگرس  گاز 
جنوبی،  زاگرس  منطقه  های  میدان  و  ها 
نفتی  میدان  دو  تنها  اکنون  و  است  گازی 
هزار   ۶ روزانه  آباد  سعادت  و  سروستان 
بشکه نفت تولید می کنند که برای پاالیش 

به پاالیشگاه شیراز ارسال می شود.

عملیاتی  منطقه  کرد:در  خاطرنشان  وی 
سرخون، در استان هرمزگان نیز میدان های 
 8.۵ آنها  از  که  دارد  وجود  فعالی  گازی 

میلیون مترمکعب گاز تولید می شود.
این مسئول صنعت نفت مجموع تولید گاز 
ابتدای امسال  از  از منطقه زاگرس جنوبی 
تا ابتدای شهریورماه امسال را ۲7 میلیارد 
تاکنون 8.۶  اعالم کرد و گفت:  مترمکعب 
میلیون بشکه نیز میعانات گازی تولید شده 

است.
مدت، حدود  این  در  کرد:  اضافه  منتظری 
و  تولید  نیز  خام  نفت  بشکه  میلیون  یک 
به پاالیشگاه های شیراز منتقل شده است.

از  برخی  تولیدی  نفت  شد:  یادآور  وی 
میدان های نفتی این منطقه، نسبت به سایر 

میدان های نفتی کیفیت باالتری دارد.
در  های  برنامه  به  وی  فارس،  گزارش  به 
دست اجرا برای افزایش تولید اشاره کرد و 
گفت: با بهره برداری از میدان های جدید 
همچنین  و  منطقه  این  در  نفتی  و  گازی 
تعمیر چاه ها موجود، به میزان تولید گاز و 
نفتی کشور در این منطقه افزوده می شود.

توانمندی  به  نفت  صنعت  مسئول  این 
افزود:  و  کرد  اشاره  ایرانی  های  شرکت 
»توربو  تعمیر  برای  تحریم  دوران  در 
فشار  تقویت  ایستگاه های  کمپرسورهای« 
کارشناسان  اما  بودیم،  مواجه  مشکالتی  با 
خارجی،  کمک  بدون  توانستند  کشورمان 
که  به طوری  یابند  موفقیت دست  این  به 
اکنون ظرفیت صدور این خدمات نیز وجود 

دارد.
و  ساخت  در  خودکفایی  به  همچنین  وی 
مهم  و  استراتژیک  تجهیزات  برخی  تامین 
وزارت  گفت:  و  کرد  اشاره  نفت  صنعت 
تجهیزات  تولید  در  خودکفایی  برای  نفت 
تاکید  نفت  استراتژیک صنعت  و  پرمصرف 
دارد و بر این اساس، توانسته ایم در ساخت 
برخی از تجهیزات سرچاهی و درون چاهی 

به خودکفایی برسیم.

گاز  و  نفت  برداری  بهره  شرکت  مدیرعامل 
زاگرس جنوبی ادامه داد: پیش از این ناچار 
از خارج  را  استراتژیک  این تجهیزات  بودیم 
وارد کنیم اما اکنون در داخل تولید می شود.

نفت  صنعت  در  مسئول  مقام  این 
گفت:بسیاری از این تجهیزات پیش از این 
چین  و  آمریکا  اروپایی،  کشورهای  توسط 
سازی  بومی  اکنون  که  شد  می  ساخته 

شده اند.
های  شرکت  با  همکاری  درباره  منتظری 
ازدیاد  های  اجرای طرح  برای  المللی  بین 
برداشت نیز گفت: قرار شده است در یکی 
با مشارکت  از میدان های زاگرس جنوبی 
های  با خارجی طرح  ایرانی  های  دانشگاه 

ازدیاد برداشت اجرا شود.
وی ادامه داد: در سال 9۵ موفق شدیم با 
کار  روند  در  اصالحاتی  و  تغییرات  اعمال 
تولید از میادین، از سوختن بخشی از گازی 
که در فلرها رها می شد، جلوگیری کنیم 
که بر اساس بررسی های صورت گرفته، با 
حدود  سوزاندن  از  شد  انجام  که  اقداماتی 
سال  یک  طول  در  گاز  دالر  میلیون   ۲
بر  عالوه  اینکار  که  است  شده  جلوگیری 
از  موجب  زیست،  محیط  آلودگی  کاهش 

بین نرفتن این میزان گاز شده است.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز 
همچنین  کرد:  خاطرنشان  جنوبی  زاگرس 
وراوی  گازی  میدان  تولیدی  گاز  میزان 
اعمال  با  پارسیان،  عملیاتی  منطقه  در 
جریانی  لوله  آرایش خطوط  در  اصالحاتی 
چاه ها، به مقدار 1.۵ میلیون مترمکعب در 

روز افزایش یافت.
در  شدیم  موفق  همچنین  داد:  ادامه  وی 

با  آباد  سعادت  و  سروستان  نفتی  میدان 
از  چاهی،  درون  تعمیراتی  کارهای  انجام 
چاههایی که قبال تولیدی نداشتند، روزانه 

تا ۳00 بشکه نفت خام استحصال کنیم.
نصب  برنامه  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
فشار  افت  جبران  برای  توربوکمپرسورها 
برخی  در  گفت:  گازی،  چاههای  برخی 
ساخت  توربوکمپرسورهای  میادین، 
زیمنس آلمان نصب شده بود که در ۳ تا 4 
سال گذشته روی بجث تعمیر و نگهداری 
رو  این  از  به مشکل خوردیم،  آنها  قطعات 
دادیم  شکل  داخلی  متخصصان  از  تیمی 
و  کردند  کار  توربوکمپرسورها  این  روی  و 
توانستیم تا حدودی عیوب آنها را برطرف 
بیاوریم، اکنون می توانیم  کرده و به مدار 
روی  متخصص  نیروی  تربیت  با  بگوییم 
تخصصی  تیم  یک  پیشرفته،  تکنولوژی 

تعمیرات داریم.
اجرایی  »پیشرفت  اینکه  بیان  با  منتظری 
 80 به  خشت  سبک  نفت  میدان  پروژه 
اهتمام  این  گفت:  است«،  رسیده  درصد 
وجود دارد که این میدان توسعه پیدا کند 

و به تولید ۲0 هزار بشکه در روز برسد.
وزارت  در  استراتژیکی  تصمیم  افزود:  وی 
پرمصرف  کاالهای  تا  شده  گرفته  نفت 
داخل  تولید  چاه ها  نیاز  مورد  و  حفاری 
توانمندی  با  تصمیم،  همین  پیرو  و  شوند 
ایجاد شده در ساخت داخل، دیگر ول هد 
سرچاهی  تکمیلی  های  رشته  و  هزار   ۵
و  شود  نمی  خریداری  کشور  از  خارج  از 
می توانیم بگوییم صنعت حفاری ما از نظر 
بومی  سرچاهی(،  ولهد)تاسیسات  تأمین 

شده است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی اعالم کرد:

حضور خارجی ها در طرح های ازدیاد برداشت 

قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:

۲۰ حلقه چاه جدید در بخش جنوبی 
میدان نفتی آزادگان حفر می شود 
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برخوردهای قاطع  در انتظارمتخلفان 
حقوق های نجومی 

é حسینی شاهرودی
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس

مقرر شده است که مسئوالن اقتصادی 
دریافتی های  خصوص  در  دولت 
به  مفصلی  گزارش  غیرمتعارف 
کمیسیون اقتصادی مجلس ارایه کنند.

بحث  در  نرسیدن  نتیجه  به  درصورت 
فیش های نجومی و کارآمد نبودن گزارش دولت،مجلس تحقیق و 
تفحص از دریافتی های مدیران را کلید خواهد زد.نظارت مجلس 
در بحث فیش های نجومی کافی است. برخوردهای قاطعی در 
انتظار دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان حقوق های نجومی 
به  مسئول  های  دستگاه  از سوی  ها  نظارت  نبودن  است.کافی 
بروز تخلف دربحث دریافتی های غیرمتعارف منجر شده است.
با تقویت نظارت ها به طور حتم دیگر حقوق نجومی را شاهد 
نخواهیم بود.دریافتی های غیرمتعارف باید به خزانه عودت داده 
شود تا به این ترتیب شفاف سازی اذهان عمومی در این موضوع 
صورت بگیرد.از این رو نشست های فراوانی در بحث فیش های 
نجومی با مسئوالن اقتصادی دولت از جمله وزیر اقتصاد و رئیس 
باید در  انجام شده است. مجلس  بانک مرکزی در مجلس  کل 
بروز چنین تخلفاتی  تا در صورت  باشد  تر  بحث نظارتی دقیق 
از سوی هر شخصی برخوردهای قاطع صورت بگیرد.تعداد دقیق 
دریافت کنندگان حقوق ها و مزایای میلیونی و همچنین اموال 
دارد.مردم  قرار  ابهام  از  ای  هاله  در  هنوز  شده  رفته  غارت  به 
نمی دانند که چه اقداماتی برای سرکوب برداشت از بیت المال 
صورت گرفته و فکر می کنند این پرونده نیز با گذشت زمان به 
فراموشی سپرده خواهد شد.مردم باید تفاوت میان خادم نظام 
و خائن به آن را بدانند. حق مردم است که بدانند چه کسانی 

دلسوز نظام بوده و چه کسانی غارتگر بیت المال هستند. 

بازرگانی

افتتاح دفتر »آسترید« در ایران ؛ به زودی 

به  استرالیا  سرمایه گذاری  و  تجارت  وزیر  سفر  جریان  در 
استرالیا(  خارجی  تجارت  )کمیسیون  »آسترید«  دفتر  تهران، 
سفیر  وهاجی«،  »عبدالحسین  شد.  خواهد  افتتاح  ایران  در 
راه های  بررسی  و  نظر  تبادل  منظور  به  استرالیا  در  کشورمان 
چیوبو«  »استیون  با  استرالیا  و  ایران  اقتصادی  روابط   توسعه 
توریسم  و  سرمایه گذاری  تجارت،  وزیر   ،)Steven Ciobo(
استرالیا در محل دفتر کار وی در پارلمان دیدار و گفت وگو کرد.

سفیر ایران بیان داشت، زمینه ها و فرصت های زیادی برای توسعه 
امیدواریم  و  بین دو کشور وجود دارد  اقتصادی  ارتقاء روابط  و 
با سفر جنابعالی به ایران فصل جدیدی در روابط دوجانبه آغاز 
شود.وهاجی ادامه داد: برقراری خط مستقیم پروازی بین تهران 
و یکی از شهرهای بزرگ استرالیا می تواند به توسعه بیشتر روابط 

اقتصادی، گردشگری و علمی و آموزشی دو کشور کمک کند. 
 

صنعت

احیای ۱۰ هزار واحد صنعتی کوچک را در برنامه داریم

ستاد  تکلیف  به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
واحد   ۵۰۰ و  هزار  هفت  اندازی  راه  بر  مبنی  مقاومتی  اقتصاد 
وزارت خانه  این دستور ستاد، در داخل  صنایع کوچک، گفت: 
است.علی  رسیده  واحد  هزار  ده  به  و  است  کرده  پیدا  افزایش 
کل  در  گفت:  متوسط  و  کوچک  صنایع  به  اشاره  با  یزدانی 
کشورمان بالغ بر 8۰ هزار صنایع کوچک و بیش از چهار هزار و 
3۰۰ واحد صنایع متوسط وجود دارد که در مجموع 96 درصد 
معدن  صنعت،  وزیر  دهند.معاون  می  تشکیل  را  کشور  صنایع 
اشتغال صنعتی کشور،  از مجموع  واحدها  این  افزود:  تجارت  و 
نزدیک به 4۵ درصد را به خود اختصاص می دهند. این صنایع 
ضمن اینکه دارای مزیت هایی هستند، عیوبی را نیز با خود به 

همراه دارند. 
  

فناوری و ارتباطات

اورنج فرانسه خواستار خرید سهام شرکت 
ارتباطات سیار ایران

شرکت مخابراتی اورنج فرانسه در حال مذاکره با شرکت ارتباطات 
سیار ایران برای خرید بخشی از سهام این شرکت و انعقاد یک 
توافقنامه تجاری و فنی با آن است.سخنگوی شرکت فرانسوی 
حال  در  شرکت  این  گفت،  فرانسه  اورنج  همراه  تلفن  اوپراتور 
مذاکره با شرکت ارتباطات سیار، بزرگترین شرکت اوپراتور تلفن 
همراه در ایران در مورد تعدادی از حوزه های همکاری احتمالی 
و اهداف تجاری با این شرکت است.سخنگوی شرکت اورنج در 
بیانیه ای اعالم کرد: »ما انتظار داریم که این مذاکرات در طی 
چند ماه به نتیجه برسد.« در این بیانیه توضیح داده نشده که 

چه حوزه های همکاری ای مد نظر طرفین است. 

تشریح راهکارهای تعامل بانک ها 
با بانکداری بین الملل 

در  بانک پاسارگاد  مدیرعامل  قاسمی  مجید 
بیست و هفتمین همایش بانکداری اسالمی 
بدون  بانکداری  نظام  »تعامل  عنوان  با  که 
در  شد،  برگزار  بین الملل«  بانکداری  با  ربا 
جهت  الزم  »راهکارهای  مبحث  خصوص 
بانک ها  تعامل  هدف  با  مناسب  بستر  ایجاد 
کرد.به  سخنرانی  بین الملل«  بانکداری  با 
دکتر  بانک پاسارگاد،  روابط عمومی  گزارش 
مجیدقاسمی در همایش بانکداری اسالمی که 
در تاریخ های 9و 1۰ شهریور 139۵ در سالن 
اجالس سران کشورهای اسالمی برگزار شد، 
هفته  فرارسیدن  مناسبت  به  تبریک  ضمن 
بانکداری اسالمی گفت: اگر بخواهیم در دنیا 
اولین  کنیم،  مذاکره  بانکدار  یک  به عنوان 
می کند،  جلب  را  آنها  توجه  که  مسئله ای 
بررسی وضعیت کالن اقتصادی کشور است. 
را  خود  نمی توانیم  ما  که  است  بحثی  این 
به  و  بگیریم  درنظر  آن  از  منفک  و  مستقل 
همین دلیل باید تالش کنیم که در معرفی 
اقتصاد ملی توانایی داشته باشیم و این اقتصاد 

را آن طور که هست، معرفی کنیم. 
  

پیام مدیرعامل بانک پارسیان به 
مناسبت هفته بانکداری اسالمی

های  بانک  کانون  رئیس  پرویزیان  کورش 
در  پارسیان  بانک  مدیرعامل  و  خصوصی 
پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته بانکداری 
بدون  بانکداری  سال   33 دستاورد  اسالمی، 
ربا در نظام جمهوری اسالمی و ارائه خدمات 
همکاران  به  را  ایران  بزرگوار  ملت  به  بانکی 
تبریک گفت.پرویزیان  بانکی  در شبکه  خود 
در این پیام خاطر نشان کرد: هفته بانکداری 
اراده  یادآوری  برای  اسالمی فرصت مناسبی 
و آرمان های ملت بزرگوار ایران است که در 
مسیر توسعه اقتصادی، انطباق عملیات بانکی 
با شرع مقدس و ضوابط اسالمی را در طول 
سه دهه اخیر مورد توجه قرار داده است. از 
این رو، وظیفه خود می دانم تا ضمن تبریک 
فعاالن  کلیه  به  اسالمی  بانکداری  هفته 
عملیات  قانون  تصویب  یادآور  که  اقتصادی، 
بانکی بدون ربا در سال 136٢ است از کلیه 
همکاران پر تالش خود در شبکه بانکی تقدیر 
کرده و ابراز امیدواری کنیم که با عزم ملی 
مردم شریف ایران، و تکیه برقوانین بانکداری 
اسالمی، شرایط اقتصاد ملی در مسیر اجرای 
اقتصاد مقاومتی، خروج از رکود و ایجاد رشد 
ها  بانک  اقتصادی و جلب رضایت مشتریان 

حرکت کند. 
  

اقتصاد کالن 

تاسیس یا تطبیق فعالیت نهادهای 
پولی غیربانکی رایگان است

کـرد:  اعـالم  اطالعیـه ای  در  مرکـزی  بانـک 
طبـق رویه هـا و ضوابـط جـاری، بـه تمامـی 
درخواسـت های متقاضیان تاسـیس یا تطبیق 
فعالیـت نهادهـای پولـی غیربانکـی، در اسـرع 
وقـت و بـدون اخـذ هرگونه کارمزد رسـیدگی 
اسـالمی  جمهـوری  مرکـزی  می شـود.بانک 
ایـران بـا صـدور اطالعیـه ای اعالم کـرد: بانک 
مرکـزی بـا هـدف توسـعه موسسـات پولـی، 
کمـک بـه رونـق اقتصـادی کشـور و انجـام 
وظیفـه خـود در راسـتای تکریم اربـاب رجوع، 
به تمامی درخواسـت های متقاضیان تاسـیس 
یـا تطبیق فعالیت نهادهای پولی غیربانکی، در 
اسـرع وقـت و بـدون اخذ هرگونه کارمـزد و به 
صـورت کاماًل رایگان رسـیدگی می کند.در این 
اطالعیـه آمـده اسـت: بـر مبنـای گزارش های 
واصله، متاسـفانه برخی از متقاضیان تاسـیس 
یا تطبیـق فعالیت موسسـات پولـی غیربانکی 
)لیزینـگ(،  واسـپاری  شـرکت های  از  اعـم 
تعاونی هـای  قرض الحسـنه،  صندوق هـای 
اعتبـار و صرافی هـا،   بـدون اطـالع از رونـد 
رسـیدگی بـه درخواسـت های خـود در بانـک 
مرکـزی بـا اسـتخدام اشـخاص حقیقـی یـا 
حقوقـی به عنوان واسـط، مخارج سـنگینی را 

متحمـل می شـوند.

یادداشتبانک

معاونت  زیربنایی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری از برنامه 
و  خبرداد  روستایی  اشتغالزایی  برای  دولت 
گفت:43هزار میلیارد ریال برای ایجاد1۷3هزار 

شغل روستایی اختصاص می یابد.
تببین  بررسی  جلسه  در  رضایی  نعمت اله 
با  روستایی  توسعه  علمی  راهکارهای 
رویکرد اقتصاد مقاومتی، گفت: دولت توجه 
ویژه ای به اشتغالزایی در روستاها دارد و بر 
و  هزار  لرستان یک  استان  در  اساس،  این 
هزار  هفت  ایجاد  برای  ریال  میلیارد   1۵8
یافته  اختصاص  روستاها  در  شغل   464 و 
از  اعتبارات  این  اینکه  بیان  با  است.وی 
افزود:  می شود،  تامین  دولتی  منابع  محل 
دیگر  سرنوشت  به  باشیم  مراقب  باید 
در  ین  ا  نشویم؛  دچار  اشتغالزا  طرح های 
حالی است که گزارش طرح هایی که برای 
هر  می شوند؛  اجرا  روستاها  در  اشتغالزایی 
دو هفته یک بار در جلسه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی کشور ارائه می شوند.معاون 
برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه 
ریاست  نهاد  محروم  مناطق  و  روستایی 
جمهوری گفت: در قالب طرح های اشتغالزا 
و  همچون صنعت  مختلف  بخش های  باید 

تولید  زنجیره های  و  گردشگری  خدمات، 
فعال شوند.رضایی بر ضرورت افزایش نرخ 

مشارکت در روستاها تاکید کرد.
é  در جدید  شغل  هزار   13۰ ایجاد 

حوزه آی تی
اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  وزیر  قائم مقام 
داد  خبر  اشتغالزایی  برای  مهم  طرح   ٢ از 
در  هزار شغل جدید  گفت: حدود 13۰  و 
امسال  پایان  تا  اطالعات  فناوری  حوزه 
ایجاد خواهد شد.سیدابوالحسن فیروزآبادی 

درباره اشتغالزایی در برنامه ششم توسعه با 
بیان این که برنامه توسعه کسب وکار پایدار 
منحصربه  برنامه  خودش  نوع  در  )تکاپو( 
همکاری  با  طرح  این  گفت:  است،  فردی 
دانشگاه، صنعت با گرایش بخش خصوصی 
و دولت برای اولین بار در استان کردستان 
پیاده سازی شده و ویژگی  دیگرش این است 
که در حوزه های تک فعالیت می کند.وی 
ادامه داد: برنامه توسعه کسب وکار اشتغال 
و  دانش بنیان  اقتصاد  توسعه  نوع  پایدار، 

حرکت به سمت مدل های جدید اقتصادی 
مبتنی بر دانش بنیان ها و براساس ترکیبی 
با  آبادی  است.فیروز  سرمایه  و  نوآوری  از 
جدید  شغل  هزار   13۰ حدود  اینکه  بیان 
امسال  پایان  تا  اطالعات  فناوری  در حوزه 
ایجاد خواهد شد گفت: در این بخش برنامه 
ایجاد ۵۰۰ هزار شغل وجود دارد.به گزارش 
تسنیم ،  امیدواریم با جذب سرمایه گذاری 
شاهد  بخش  این  در  خارجی  و  داخلی 
افزایش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در 
این حوزه باشیم. قائم مقام وزیر تعاون، کار 
تکاپو  داشت: طرح  اظهار  اجتماعی  رفاه  و 
مهم   طرح های  جمله  از  حرکت  طرح  و 
کار  وزارت  که  است  اشتغال  ایجاد  برای 
معتقد است برای ایجاد اشتغال در راستای 
برنامه توسعه باید به صورت بنیادی پیش 
مهمترین  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی  رود. 
راهکارهای ایجاد اشتغال، توسعه تعاونی ها 
در حوزه های متفاوت است افزود: در اهداف 
توسعه سهم ٢۵ درصدی در  پنجم  برنامه 
اقتصاد و 1۵ درصدی در حوزه پولی برای 
بخش تعاون در نظر گرفته شده بود که به 
آن نرسیدیم امیدواریم در برنامه ششم این 

موضوع مد نظر گرفته شود. 

با اختصاص ۴۳ هزارمیلیارد ریال؛

1۷۳ هزار شغل روستایی کلید می خورد

گمـرک  کارکنـان  از  نفـر   1۰
دلیـل  بـه  کرمانشـاه،  پرویزخـان 
توسـط  گسـترده  تخلفـات  ارتـکاب 
بازداشـت  اطالعاتـی  نیروهـای 
کنـون  شـدند.تا  زنـدان  روانـه  و 
پرویـز  گمـرک  کارکنـان  از  1۰نفـر 
تخلفـات  دلیـل  بـه  خـان کرمانشـاه 
گسـترده گمرکـی دسـتگیر شـده اند 
بـا  آمـده  و طبـق اطالعـات بدسـت 
تخلفـات  بـاالی  حجـم  بـه  توجـه 
دستگیرشـدگان  تعـداد  داده،  روی 
برخـی  گفتـه  می یابد.بـه  افزایـش 
منابـع، ایـن افـراد در سـالهایی کـه 
گمـرک  در  گوناگـون  تخلفـات  بـه 
پرویـز خـان مشـغول بوده انـد بیـش 
از 1۵۰۰۰میلیـارد تومـان از حقـوق 

کرده انـد. تضییـع  را  دولتـی 
بـه گـزارش تسـنیم ،یکـی از اتهامات 
ایـن افراد تسـهیل در قاچـاق بیش از 
8۰۰ تن الکل سـفید به داخل کشـور 
بوده اسـت.همچنین دستگیرشـدگان  
کـه  ٢۰۰۰کانتینـر  از  بیـش  بـرای 
تنهـا مجـاز بـه ورود موقـت به کشـور 
بوده انـد، امـکان قاچـاق کاال به داخل 
را فراهـم کرده اند.بـر اسـاس سـندی 
دسـتور  بـه  افـراد  ایـن  گمرکـی، 
مرجـع قضایـی احضـار و بـا توجـه به 
ناتوانـی در تامیـن وثیقه راهـی زندان  
دیـزل آبـاد کرمانشـاه شـدند. الزم به 
ذکـر اسـت بـرای ایـن افـراد بیـش از 
نظـر  وثیقـه در  تومـان  ٢۰۰میلیـارد 

گرفتـه شـده بود. 

درباره  خصوصی  بانک های  کانون  رئیس 
بانک های  برخی  پایین  سرمایه  کفایت 
جدید  الزامات  براساس  گفت:  خصوصی 
نشدن  محقق  صورت  در  مرکزی  بانک 
نسبت 8 درصد در بازه زمانی مشخص شده 
)سه سال( فرایند ادغام یا تملک در انتظار 
بانک خواهد بود.کورش پرویزیان در پاسخ 
بانک ها در خصوص  آیا  این سوال که  به  
اثرات منفی کاهش نرخ سود سپرده به بانک 
اظهارداشت: کانون  نوشته اند،  نامه   مرکزی 
هماهنگی  شورای  و  خصوصی  بانک های 
سود  نرخ  درباره  نامه ای  دولتی  بانک های 
بانکی به بانک مرکزی ارسال نکرده اند.وی 
همچنین از احتمال ارسال نامه در این باره از 
سوی یک بانک یا چند بانک ابراز بی اطالعی 
خصوصی  بانک های  کانون  کرد.رئیس 

برخی  پایین  سرمایه  کفایت  خصوص  در 
بانک های خصوصی، به فارس گفت : بانک 
مرکزی سیاست های مناسبی برای افزایش 
نسبت کفایت سرمایه بانک ها در دست اجرا 
دارد و بخشنامه های آن هم ابالغ شده است.

وی ادامه داد: این برنامه جنبه های مختلفی 
در صورت  که  به طوری  برمی گیرد،  در  را 
عدم تحقق نسبت 8 درصد در بازه زمانی 
یا  ادغام  فرایند  سال(  )سه  شده  مشخص 
تملک در انتظار بانک خواهد بود.پرویزیان 
با اشاره به ورشکستگی موسسات میزان و 
ثامن الحجج، تصریح کرد: ساماندهی این دو 
از ورشکستگی تجربه خوبی  موسسه پس 
برای بانک مرکزی بود و از طرف دیگر این 
در  استانداردهای  رعایت  در  را  ناظر  نهاد 

سطح بانک ها جدی تر کرد. 

با  مرکزی  بانک  اعتبارات  مدیرکل 
 ۵۰ 1۰تا  وام  پرداخت  جزئیات  تشریح 
خدمات  و  کاال  خرید  تومانی  میلیون 
هفته  طرح  این  اجرایی  گفت:آیین نامه 
آینده به بانکها ابالغ می شود و نرخ سود 
علی اصغر  شد.  تعیین  18درصد  نیز  آن 
آئین نامه  تدوین  از  صادقی  میرمحمد 
 ،1۰ اعتباری  کارت های  اعطای  اجرایی 
و  کاال  خرید  تومانی  میلیون   ۵۰ و   3۰
اجرای  و  اعطا  گفت:  و  خبرداد  خدمات 
 1۰ سقف  تا  کاال  اعتباری  خرید  کارت 
میلیون تومان که در فاز اول به کارمندان 
آموزش و پرورش و بازنشسته ها ارایه شد، 
تا پایان سال ادامه دارد و مشموالن تنها 
اما  بپردازند،  کاال  خرید  به  می توانستند 
اکنون ارایه کارت های اعتباری خرید کاال 
اجرایی  مهرماه  ابتدای  از  که  خدمات  و 
میلیون  ده  سطح  سه  در  شد،  خواهد 
حداکثر  و  تومانی  میلیون  سی  تومانی، 
بود.مدیرکل  خواهد  تومانی  میلیون   ۵۰
اعتبارات  افزود:  مرکزی  بانک  اعتبارات 
بانک  منابع  از  ایرانی  کاالی  کارت خرید 
تامین می شود و در راستای سه  مرکزی 
گذشته  سال  در  دولت  که  بود  طرحی 
بود  کرده  تصویب  رکود،  از  خروج  برای 
تمدید  هم  سال  پایان  تا  آن،  اجرای  و 
شده است؛ اما منابع مالی الزم برای ارایه 
و خدمات  کاال  اعتباری خرید  کارت های 
از  است  قرار  پروژه جدید،  به عنوان یک 

با  تسهیالت،  و  شود  تامین  بانکها  طریق 
مصوب  که  مبادله ای  عقود  نرخ  همان 
شورای پول و اعتبار و معادل 18 درصد 
است، در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

وی ادامه داد: در طرح قبلی، تالش دولت 
نگاهش  و  بود  عرضه کنندگان  تحریک 
بنگاهها  و  تولیدکنندگان  به  معطوف 
هدف  اکنون  اما  بود،  تسهیالت دهی  در 
و  متقاضیان  که  است  این  مرکزی  بانک 
خریداران تحریک شده و به نوعی تحریک 
تقاضا صورت گیرد تا بتوان در قالب این 
در  گذشته  در  که  خرد  تسهیالت  طرح، 
نمی شد،  اجرا  خوبی  به  بانکی  سیستم 
گیرد. قرار  مردم  اختیار  در  راحت تر 

اکنون  کرد:  خاطرنشان  میرمحمدصادقی 
مطرح  ایرانی  کاالی  خرید  بحث  صرفا 
نیست، بلکه بحث خرید کاال و خدمت به 
صورت عام است ولی قراردادهایی هم که 
میان بانکها و متقاضیان مشارکت در این 
طرح، اعم از تولیدکنندگان و فروشگاهها 
خواهد  تعیین  را  نتیجه  می شود،  منعقد 

کرد.
é  اجرای طرح کارت اعتباری از اول

مهر
بر  تاکید  با  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
ارایه  طرح  اجرای  در  شتابزدگی  عدم 
بانکی  نظام  گفت:  اعتباری  کارت های 
 ۷۵۰۰ مالی  تامین  شهریورماه،  پایان  تا 
بنگاه تولیدی را به پایان می رساند.ولی اله 

طرح های  اجرای  آفت های  از  یکی  سیف 
نوین نظام بانکی را شتابزدگی عنوان کرد 
از  یکی  می دهد   نشان  تجربه  گفت:  و 
اصلی ترین مشکالت در خصوص ایده های 
)فضای  رقابت زدگی  و  شتابزدگی  تازه، 
به  باید  اما  است؛  بانک ها  میان  رقابتی( 
اعتباری،  کارت های  شتابزدگی،  از  دور 
مالی  تأمین  روش های  دیگر  جایگزین 
بر  تأکید  با  مرکزی  بانک  شود.رئیس کل 
تمام  میان  هماهنگی  و  انسجام  ضرورت 
اعتباری  کارت  طرح  در  فعال  بخش های 
اعتباری  نظارت،  بخش  است  الزم  افزود: 
بانک ها  اطالعات  فناوری  بخش  نیز  و 
به  توجه  با  و  بیشتر  چه  هر  انسجام  با 
دستورالعمل تهیه شده، به اجرای مطلوب 
در  همچنین  کنند.  کمک  طرح  این 
کارشناسانه  نظرات  از  طرح،  این  اجرای 
که  چرا  می شود؛  استقبال  بانکی  شبکه 
عمومی  افکار  به  می توان  واسطه  این  به 
تصریح  پاسخ گفت.وی  انتظارات مردم  و 
اعتباری  کارت  طرح  شدن  اجرایی  کرد: 

پرونده  تشکیل  هزینه های  کشور،  در 
برخی  و  می دهد  کاهش  را  بانک ها  در 
از  را  بانکی  عملیات  در خصوص  شبهات 
بین می برد؛ در این میان نظام بانکی باید 
و خدمات  ارائه محصوالت  در  سعی کند 
و  خالقیت  آورده،  وجود  به  تحول  خود، 
نوآوری را مدنظر قرار دهد و به روش های 
جمع آوری منابع با مقاصد مشخص روی 
از  تشکر  ضمن  همچنین  آورد.سیف 
اهتمام نظام بانکی برای حمایت از تولید 
پیش بینی ها،  براساس  گفت:  صنعت  و 
بخش های  به  پرداختی  تسهیالت  رقم 
هزار   46۰ به  جاری  سال  در  اقتصادی 
میان،  این  از  که  می رسد  تومان  میلیارد 
تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار   16 مبلغ 
و  کوچک  بنگاه   ۷۵۰۰ چرخ  می تواند 
متوسط را به حرکت در آورد. این رقم با 
توجه به مبلغ کل تسهیالت اعطایی، رقم 
سنگینی نخواهد بود و نظام بانکی کشور 
تا پایان شهریور، تامین مالی ۷۵۰۰ بنگاه 

کوچک و متوسط را به اتمام می رساند. 

ادغام بانک های غیراستاندارد تا ۳ سال آینده

بازپرداخت ونرخ سود وام خرید کاال تعیین شد 

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه دریافت مالیات علی 
الحساب 4 درصد، خواست سازمان بازرسی و دیوان 
محاسبات است، گفت: اتاق بازرگانی و صادرکنندگان 
کارت بازرگانی باید مسئولیت آن را بپذیرند.مسعود 
درصد   4 علی الحساب  مالیات  مورد  در  کرباسیان 
واردات قطعی به کشور اظهارداشت: جلساتی مابین 
بازرگانی،  اتاق  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت 
سازمان مالیات و گمرک برگزار شد تا در خصوص 
شود. تصمیم گیری  اجاره ای  کارت های  با  واردات 

رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه پس از یکسال 
واردات  مالیات  باید  بازرگانی  کارت های  فعالیت  از 
خود را به سازمان امور مالیاتی بپردازند یادآور شد: 
در کارت های اجاره ای دسترسی به افرادی که واردات 
کرده اند وجود ندارد به همین دلیل توافق شد طبق 
قانون مالیات علی الحساب اخذ شود که قباًل ٢ درصد 
بود و اکنون به 4 درصد افزایش یافته است تا معوقات 

مالیاتی کاهش یابد.معاون وزیر اقتصاد به مهرگفت: 
برآورد سازمان مالیاتی در خصوص مالیات کارت های 
بازرگانی یکبار مصرف حدود 8 هزار میلیارد تومان 
است اما برای اینکه تولید از این موضوع لطمه نبیند 
طبق  کرد:  عنوان  شد.کرباسیان  فراهم  تسهیالتی 
می آورند  اولیه  مواد  که  تولیدی  واحدهای  تفاهم، 
سازمان  از سوی  و خوش حساب  افراد خوش نام  یا 
مالیاتی همچنین دارندگان کارت های معتبر بازرگانی 
که اتاق بازرگانی آنها را تائید می کند از این قاعده 
مستثنی هستند و مابقی افراد مالیات علی الحساب 4 
درصد را پرداخت خواهند کرد.وی در مورد اعتراض 
برخی اعضای اتاق بازرگانی نسبت به افزایش مالیات 
که  دارد  وجود  نشست ها  صورتجلسه  داشت:  بیان 
اعضای اتاق نیز حضور داشته و با این موضوع موافقت 
کرده اند همچنین متن پیش نویس بخشنامه به نظر 
اعضای اتاق بازرگانی رسیده است.رئیس کل گمرک 

ایران در پاسخ به این سوال که مالیات علی الحساب 
کارت های  شناسایی   به  منجر  می تواند  درصد   4
از  پیش  کرد:  تاکید  شود؟  مصرف  یکبار  بازرگانی 
این گمرک ٢ درصد مالیات علی الحساب از واردات 
دریافت می کرد که اکنون به 4 درصد افزایش یافته 
است، در اول کار مقاومت وجود دارد اما عایدی آن 

برای کشور بسیار است.

é  بـه پرونـده ورود شـورای گفتگـو 
واردات از  مالیـات  اخـذ 

قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
دریافت  بخشنامه  لغو  و  بررسی  گفت:درخواست 
کار  دستور  در  واردکنندگان،  از  4درصدی  مالیات 
قرار  خصوصی  بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای 
می گیرد.حسین سالح ورزی در خصوص درخواست 
لغو بخشنامه دریافت مالیات 4 درصدی  بررسی و 

درخواست های  به  توجه  با  گفت:  واردکنندگان،  از 
مکرر و اعالم شکایت و نارضایتی تشکل ها و فعاالن 
اقتصادی از بخشنامه اخیر گمرک مبنی بر دریافت 
و  گمرکی  ارزش  مجموع  درصد   4 علی الحساب 
برای  موضوع  این  کاالها،  واردات  از  ورودی  حقوق 
بررسی بیشتر در دستور کار شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی قرار گرفته تا ضمن بررسی تبعات 
این بخشنامه، در صورت امکان اصالح یا لغو شود.
به گفته وی، این بخشنامه که با پیشنهاد سازمان 
امور مالیاتی و البته با مخالفت بخش خصوصی و اتاق 
بازرگانی تهیه و ابالغ شده است، تاثیرات متعددی بر 
اقتصاد، فضای کسب و کار و فعالیت بخش خصوص 
خواهد داشت که متاسفانه در تدوین بخشنامه، به 
شورای  دبیر  مقام  است.قائم  نشده  کافی  توجه  آن 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه 
و  سیاست ها  خالف  بر  تصمیم،  و  بخشنامه  این 

رویه های ایجاد سهولت در فضای کسب و کار بوده 
است، افزود: این بخشنامه عالوه بر اینکه به نوعی 
از جمله مقررات مزاحم کسب و کار تلقی می شود، 
وارداتی  کاالهای  شده  تمام  قیمت  افزایش  باعث 
افزایش  از  ناشی  فشار  انتقال  و  تورم شده  ایجاد  و 
پی خواهد  در  را  به مصرف کنندگان  کاالها  قیمت 
داشت.سالح ورزی تصریح کرد: متاسفانه در بسیاری 
راستای  در  تصمیم گیری  جای  به  دستگاه ها  از 

فعالیت های  شرایط  بهبود  کار،  و  کسب  سهولت 
اقتصادی و تالش برای بهتر شدن وضعیت ایران در 
رتبه بندی های بین المللی، همچنان اقدام به صدور 
مجوزها و دستورالعمل های تعجب برانگیز می شود 
که مانع کسب و کار است.وی ابراز امیدواری کرد که 
در نخستین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی با حضور نمایندگان قوای سه گانه، تصمیم 

مناسبی در رابطه با این بخشنامه گرفته شود. 

بازداشت ۱۰ نفر از کارکنان گمرک با اتهام تخلف 

نارضایتی فعاالن اقتصادی از بخشنامه اخیر گمرک

مالیات ۴ درصد واردات برای شناسایی کارت    بازرگانی های یکبار مصرف
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در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
گوی  و  گفت  مجمع  کل  دبیر  با  دیدار 
گسترش  بر  تاکید  ضمن  آسیا  همکاری 
هنری  و  فرهنگی  مشترک  همکاری های 
توجه  با  گفت:  آسیایی،  کشورهای  میان 
کشورهای  تمدنی  و  فرهنگی  پیشینه  به 
اتحادیه  یک  تا  کنیم  تالش  باید  آسیایی 

فرهنگی آسیایی تشکیل دهیم. 
وزارت  از  نقل  به  زمان  پیام  گزارش  به 
جنتی«  »علی  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
با »باندیت لیمبس چون« دبیر کل مجمع 
گفت وگوی همکاری آسیا دیدار و گفت 

وگو کرد.
این  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
دیدار بر گسترش همکاری های مشترک 
فرهنگی و هنری میان کشورهای آسیایی 

تاکید کرد.
در  آسیا  قاره  اهمیت  به  اشاره  با  جنتی 
جهان افزود: منابع این قاره از نظر جمعیت 
نخبگان،  و  انسانی  عظیم  های  سرمایه  و 
 ... و  تمدنی  و  فرهنگی  و  طبیعی  منابع 
ها  این خصیصه  و  است  اهمیت  با  بسیار 
از جمله مزیت های آن محسوب می شود.

اتحادیه  تشکیل  بر ضرورت  تاکید  با  وی 
را  آسیایی  کشورهای  تمامی  که  آسیایی 

در بر گیرد ادامه داد: با توجه به پیشینه 
آسیایی  کشورهای  تمدنی  و  فرهنگی 
باید تالش کنیم تا یک اتحادیه فرهنگی 

آسیایی تشکیل دهیم.
دولت  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
تدبیر و امید بر ضرورت تشکیل جلسات 
مشترک میان مسوولین دبیرخانه مجمع 
و  تهران  در  آسیا  همکاری  وگوی  گفت 
این مجمع در کویت  دبیرخانه  مسوولین 
میان کشورهای  روابط  با هدف گسترش 

آسیایی تاکید کرد.
وی ادامه داد: مجمع گفت وگوی همکاری 
به سزایی در روابط  تواند نقش  آسیا می 

فرهنگی  و  اقتصادی  و  دو جانبه سیاسی 
کشورهای آسیایی داشته باشد.

جنتی در بخش دیگری از سخنان خود بر 
همکاری های مشترک ایران و کشورهای 
ترجمه  و  چاپ  های  زمینه  در  آسیایی 
کشورهای  مختلف  های  زبان  به  کتب 
با   ... و  مستند  های  فیلم  تولید  آسیایی، 
اعزام  یکدیگر،  فرهنگ  با  آشنایی  هدف 
 ... و  تئاتر  موسیقی،  هنری  های  گروه 

تاکید کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به 
چگونگی فراهم آمدن توسعه پایدار، ادامه 
داد: اصوال توسعه تحقق نمی یابد مگر در 

شرایطی که آزادی های سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی در کنار یکدیگر حرکت کنند 
و اگر در حوزه اقتصادی پیشرفت داشته 
نتوانیم   ... و  فرهنگی  نظر  از  ولی  باشیم 
قطع  طور  به  باشیم  داشته  پیشرفتی 

توسعه پایدار اتفاق نمی افتد.
وی در عین حال تاکید کرد: هر کشوری 
هویت  از  شدن  جهانی  برابر  در  باید 
و  کنند  حفاظت  خود  ملی  فرهنگ  و 
آداب  به  زمینه  این  آسایی در  کشورهای 

و سنن خود بسیار پایبند هستند.
در ادامه این دیدار، دبیر کل مجمع گفت 
کرد:  تاکید  نیز  آسیا  همکاری  وگوی 
های  فرهنگ  و  اقوام  وجود  به  توجه  با 
مختلف، در عین حال کشورها می توانند 
در صلح و آزامش در کنار یکدیگر زندگی 

کنند.
وی گفت: گسترش همکاری های فرهنگ 
از  آسیایی  کشورهای  میان  سیاسی  و 
کشورها  این  که  است  ضروریاتی  جمله 

باید بر آن اهتمام داشته باشند.
همکاری  وگوی  گفت  مجمع  کل  دبیر 
آسیا بر نقش موثر این مجمع در گسترش 
روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان 

کشورهای آسیایی تاکید کرد. 

جنتی تاکید کرد؛

گسترش همکاری های فرهنگی و هنری میان کشورهای آسیایی

دوست داشتم »سووشون« را بازی کنم 

افسانه بایگان گفت: از بین شخصیت های کتاب ها خیلی 
دوست داشتم در نمایش کتاب »سووشون« سیمین دانشور 
بازی کنم که این اتفاق در تئاتر برایم افتاد و در نقش زری 

سوشون بازی کردم.
افسانه بایگان بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر با حضور در 
برنامه تلویزیونی »کتاب باز« با اشاره به تاثیرگذاری قصه بر 
مخاطب گفت: قصه بهترین قالب یرای گفتن حقیقت است. 
ساعت ها و سال ها کنفرانس و سمینار در نهایت از خاطر 
می رود اما به محض اینکه هر مکتب معرفتی حقیقتی را 
در قالب قصه بیان کرده آن مطلب به دل مخاطب نشسته 
و قرن ها ماندگار شده. مانند قرآن مجید، مثنوی معنوی، 
بوستان سعدی همه آگاهانه در قالب قصه بیان شده اند و 

قرن هاست که ماندگارند.
وی افزود: از بین شخصیت های کتاب ها خیلی دوست 
داشتم در نمایش کتاب »سووشون« سیمین دانشور بازی 
کنم که این اتفاق در تئاتر برایم افتاد و در نقش زری سوشون 
بازی کردم. این بازیگر درباره تاثیرپذیری کودکان از والدین 
گفت: ما در منزل خیلی مطالعه می کنیم و کال موضوع 
کتاب همیشه در منزل ما وجود داشته و دارد و به همین 
خاطر فرزندم بسیار به مطالعه و کتاب عالقه مند شده و 
اهمیت می دهد. بچه ها باید تاثیر کتاب خوانی را در والدین 

ببینند تا کتاب خوان شوند. 

دال 2۷ شهریور روی صحنه می رود
گروه  این  همراه  است  قرار  که  »دال«  گروه  خواننده 
موسیقی در تاالر وحدت اجرا داشته باشد، گفت: تاالر 
وحدت فضایی خودمانی تر را برای اجرا به وجود می آورد. 
همه بچه های گروه اعتقاد داشتیم که نوع موسیقی ما، 

فضای استانداردی را مانند تاالر وحدت می طلبد.
شرط  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  هدایتی  امین 
کیفی  درجه  گرفتن  وحدت،  تاالر  در  کنسرت  اجرای 
»الف« است. این اتفاق برای من و دیگر اعضای گروه، 
هیجان انگیز بود و استرس داشتیم که می توانیم در این 
تاالر اجرا کنیم یا نه. نسبت به دیگر سالن هایی که در 
تهران وجود دارد، اولویت ما تاالر وحدت بود، البته این 

موضوع سلیقه ای است.
درگیر  مستقیم  به طور  ما  این که  به دلیل  داد:  ادامه  او 
گرفتن مجوز کنسرت نبودیم، این کار نسبت به کنسرت 

قبلی این گروه موسیقی، راحت تر انجام شد.
قرار  که  کنسرت  این  درباره  »دال«  گروه  خواننده 
است 2۷ شهریورماه روی صحنه برود، توضیح داد: ما 
قطعه  رسیده ایم،  اجرا  برای  جمع بندی ای  و  کلیات  به 
در  به زودی  که  کنیم  اجرا  است  قرار  نیز  را  جدیدی 
فضای مجازی به صورت تک آهنگ منتشر می شود و به 
احتمال زیاد با یک تیزر بسیار کوتاه همراه خواهد بود. 
از طرفی قرار است صحنه را به شکل متفاوتی طراحی 
مهمان  خواننده  داشت،  خواهیم  مهمان  نوازنده  کنیم. 
قطعی  به صورت  هنوز  موارد  این  تمام  اما  داریم؛  هم 

مشخص نشده است. 

رابطه عاشقانه یک زوج جوان در »اگر...« 

کارگردان نمایش »اگر...« با اشاره به داستان این نمایش 
عنوان کرد که در آن از رابطه  عاشقانه  یک زوج جوان در 

دنیای امروز حرف زده می شود.
وحید رهبانی در گفتگو با مهر درباره کم کاری خود در حوزه 
بازیگری و کارگردانی تئاتر در دو سال اخیر عنوان کرد: در این 
فاصله بیشتر مشغول نوشتن بوده ام و در زمینه  فعالیت های 
اجرایی به عنوان مسئول انتخاب بازیگران و بازیگردان فیلم 

»اتوپیا« به کارگردانی حسن ناظر کار می کردم.
شیوه  به  پاسخ  در  بلوط«  »درخت  نمایش  کارگردان 
به صحنه  از ۱2 شهریور  نمایش »اگر...« که  کارگردانی 
شخصیت  دو  بین  رابطه   کردم  تالش  گفت:  رود،  می 
نمایش تا حد ممکن به واقعیت نزدیک شود و به ویژه 
از سادگی دور  این بود که  بر  در تمرین ها تمرکز اصلی 
نشویم. نمی خواستم جای قدم  های کارگردان روی صحنه 
و در اجرا مشهود باشد به همین دلیل همه  چیز را در 
خدمت پرورش قصه و باورپذیر کردن لحظات زندگی دو 

نفره  شخصیت های نمایش به کار گرفتم.
متن  های  ویژگی  با  ارتباط  در  ما«  »خانه  بازیگر سریال 
نمایشنامه »اگر...« و دلیل انتخاب این متن بیان کرد: چالش 
موجود در متن و پیچیدگی های ساختار نمایش برایم از 
اهمیت ویژه ای برخوردار بود و به نظرم نمایشنامه  خوبی 

مثل »اگر…« قابلیت اجرا در هر گوشه از جهان را دارد.  

اکران »الهه ها« شگفتی ساز »کن« در فرانسه 

فیلم »الهه ها« که حضوری موفق در جشنواره کن داشت به 
زودی در سینماهای فرانسه روی پرده می رود.

از  یکی   )Divines( ها«  »الهه  فیلم  مهر،  گزارش  به 
طالیی  دوربین  جایزه  برنده  و  کن  جشنواره  شگفتی های 

جشنواره، راهی سینماهای فرانسه می شود.
فیلم که اولین تجربه کارگردانی هدا بنیامینا است داستان دو 
دوست در محله فقیرنشین پاریس را روایت می کند. هر دو 
در آرزوی پول و قدرت، با دالل مواد مخدر همکاری می کنند 

ولی یکی از آنها در مسیر دیگری گام بر می دارد.
هدا بنیامینا می گوید کارگردانی خودآموخته است. او پس از دوره 
آرایشگری برای گرفتن دیپلم و تکمیل تحصیالت به دبیرستان 
برگشت و مسیر او به ساخت یک فیلم کوتاه منتهی شد. او می 
گوید: من استاد راهنمایی به نام گریگوری پروتش داشتم و از 

طریق هنر، توانستم خشم خود را در خدمت هنر بگیرم. 
 

»سایه های یک شهر« در جشنواره بین المللی آبرون 

شهریار  کارگردانی  به  شهر«  یک  های  »سایه  کوتاه  فیلم 
فیلم کودک  المللی  بین  نوزدهمین جشنواره  در  پورسیدیان 

و نوجوان آبرون استرالیا حضور دارد.
ایران،فیلم  انجمن سینمای جوانان  به گزارش روابط عمومی 
کوتاه سایه های یک شهر به کارگردانی شهریار سیدیان در 
بخش مسابقه فیلم های کوتاهی درباره کودکان از کارگردانان 

بزرگ سال حضور دارد.
این فیلم کوتاه داستان دانش آموزی به نام سعید را روایت می 
کند که از معلم خود یک روز فرصت می گیرد تا هم تختی 
اش علیرضا بتواند جواب پرسش های معلم را بدهد .او به معلم 

قول می دهد که به علیرضا کمک کند.
این جشنواره با هدف ترویج تفکر توجه به حقوق کودکان از 
دریچه ی سینما و ارائه ی تصویری جامع از وضعیت کودکان 
در جهان فیلم هایی با موضوع کودکان از سرتا سر جهان را 

به نمایش می گذارد. 
 

نمایش »باغ پدرم« در جشنواره »دوربین عربی« 

شاعر  »موالنا«  اشعار  اساس  بر  پدرم«  »باغ  کوتاه  فیلم 
سرشناس ایرانی در جشنواره بین المللی فیلم »دوربین عربی« 

روتردام در کشور هلند به نمایش درمی آید.
باوکم( )باخه که ی  پدرم«  »باغ  رسیده،  گزارش   به 

کارگردانی  و  نویسندگی  به   My Father’s Garden  
اقلیم  تلویزیون  و  سینما  سرشناس  هنرمند  عطوف«  »شوان 
الدین  جالل  »موالنا  اشعار  اساس  بر  عراق،  و  کردستان 
ایرانی در  بلندآوازه  به »مولوی« شاعر  محمد بلخی« مشهور 
اصلی  رقابتی  بخش  در  خود  بین المللی  حضور  جدیدترین 
»دوربین  فیلم  بین المللی  جشنواره  در  کوتاه«  »فیلم های 

عربی« در هلند روی پرده می رود.
کشورهای  کارگردانان  از  فیلم هایی  نمایش  با  جشنواره  این 
در  غیررقابتی  و  رقابتی  بخش  چندین  در  جهان  مختلف 
اکتبر   2 تا  سپتامبر   2۹( امسال  مهرماه   ۱۱ تا   ۸ روزهای 

2۰۱6( در شهر روتردام در کشور هلند برگزار خواهد شد.
فیلم کوتاه داستانی »باغ پدرم« که با حمایت هتل مجلل و 
کردستان  اقلیم  در  سلیمانیه  شهر  در  »رامادا«  تأسیس  تازه 
ساخته شده است و توسط کمپانی »آی لوف فیلم« در سطح 

جهان، پخش می شود. 

شراب و عیش نهان چیست کار بیبنیاد       
زدیـم بر صف رندان و هر چه بادا باد

گره ز دل بگشا و از سپـهر یاد مکن        
که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد 

امروز با حافظ

سعادت دیگران ، بخشی مهم از خوشبختی 
ما است. 

رنان 

سیزدهمین رمان کوتسی منتشر می شود

جدیدترین رمان جی.ام کوتسی رمان نویس 
و نویسنده مشهور آفریقای جنوبی که دو ماه 
پیش نامزد جایزه بوکر شد، به زودی وارد 

بازار کتاب می شود.
رمان کوتسی  مهر، سیزدهمین  گزارش  به 
زبان شناس،  مقاله نویس،  رمان نویس، 
»دوران  نام  با  که  مترجم  و  ادبی  منتقد 
مدرسه مسیح« در ماه جوالی به فهرست 
اولیه جایزه بوکر راه یافت، آخر همین ماه 
)سپتامبر( در بریتانیا و 2۱ فوریه 2۰۱۷ در 

آمریکا وارد بازار کتاب می شود. 
که  می شود  منتشر  حالی  در  کتاب  این 
»کودکی  عنوان  با  کوتسی  رمان  آخرین 
مسیح« سال 2۰۱۳ منتشر شده بود و حاال 
»دوران مدرسه مسیح« ادامه ای بر آن رمان 
است. این رمان داستان پسر نوجوانی به نام 
رشد  بیگانه  سرزمینی  در  که  است  دیوید 

می کند. 
ادبی  جایزه  برنده  کوتسی  ماکسول  جان 
برنده  بار  دو  تاکنون  که  نوبل سال 2۰۰۳ 
برای   ۱۹۸۳ سال  در   ( شده  بوکر  جایزه 
»زندگی و دوران مایکل کی« و بار دیگر در 
سال ۱۹۹۹ برای »رسوایی«( به جز این سه 
بار دیگر به فهرست اولیه بوکر راه یافته بود. 
کوتسی ۷6 ساله که حداقل بیش از 2 دهه 
از دیگر نامزدهای راه یافته به فهرست ۱۳ 
نفره اولیه بوکر امسال مسن تر است، در سنی 
که خیلی ها ممکن است به بازنشستگی فکر 
نوشتن  و  مشغول خالقیت  همچنان  کنند 

است.
این نویسنده در سال 2۰۰۹ که حدود ۷۰ 
نامه به پل آستر نویسنده  سال داشت، دو 
نیویورکی  رمان نویس  و  آمریکایی  مشهور 
نوشت که در ادامه به صورت مجموعه ای از 
مکاتبات این دو نویسنده منتشر شد)ترجمه 
فارسی این کتاب منتشر شده است(. او پس 
از آن نوشتن کتاب »فصل تابستان« را به 
پایان برد که رمانی زندگینامه ی است و او را 
وارد دوره جدید و تازه ای از نویسندگی کرد.
کتاب  انتشار  مقطع  این  از  عبور  نتیجه 
اصلی  که شخصیت  شد  مسیح«  »کودکی 
مختلف  مسایل  بیان  در حال  آن سیمون، 
برای پسر کوچکی به نام دیوید است که او 

زیر بال و پر خود گرفته است.
»دوران مدرسه مسیح« در 2۸۸ صفحه از 
 2۷ قیمت  به  و  وایکینگ  انتشارات  سوی 

دالر  وارد بازار کتاب آمریکا می شود.    

جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره 
تاراتسا یونان به »هستی« رسید 

کمال  کارگردانی  به  »هستی«  کوتاه  فیلم 
جشنواره  فیلم نامه  بهترین  جایزه  پرناک 

تاراتسا یونان را دریافت کرد.
سینمای  انجمن  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  »هستی«  کوتاه  فیلم   ایران،  جوانان 
بخش  در  که  پرناک   کمال  کارگردانی 
در  یونان  تاراتسا  مسابقه سومین جشنواره 
کنار 6۷ اثر دیگر از کشورهای مختلف دنیا 
حضور داشت موفق به کسب جایزه بهترین 
فیلم نامه شد.این فیلم کوتاه داستان کودکی 
را روایت می کند که مفهوم مرگ را پس از 

مرگ مادرش و در آغوش او درک میکند.
گفتنی است عالوه بر فیلم کوتاه »هستی« 
فیلم های کوتاه »یک آن« به کارگردانی نقی 
محمد  کارگردانی  به  »حلزون«  و  نعمتی 
توریواریان نیز در این جشنواره حضور داشتند. 

سخن حکیمانه

در بازار کتاب

همزمان  زمان:  خبرنگار  امیررضاصادقی- 
شورای  جلسه  درحاشیه  و  دولت  هفته  با 
تی  سی  بخش  ری،  ویژه  شهرستان  اداری 
با حضورمشاور  فیروزآبادی  بیمارستان  اسکن 
تهران،  مردم  نماینده  جمهور،  رئیس  عالی 
شورای  مجلس  در  اسالمشهر  و  پردیس  ری، 
فاز  وارد  استاندارتهران،   معاون  و  اسالمی 

بهره برداری شد.
این  افتتاح  ضمن  امیری،  صالحی  رضا  سید 
مرکز در گفتگو با زمان، ضمن ابراز خرسندی 
رفاه  تامین  جهت  در  گرفته  صورت  اقدام  از 
حال افزون بیماران و مراجعین به بیمارستان 
طی  خوشبختانه  اظهارداشت:  فیروزآبادی، 
اقدامات چشم گیری در حوزه  سه سال اخیر 
بهداشت و درمان شهرستان ری صورت گرفته 
برنامه  کامل  تحقق  با  رود  می  امید  که  است 
های پیش بینی شده، شاهد تحوالت بیشتری 

در این فصل باشیم.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری 
اسالمی ایران،  با تاکید بر نیاز مبرم بیمارستان 
فیروزآبادی به نوسازی تجیزات پزشکی، نسبت 
به تامین ۵۰ درصد هزینه مورد نیاز از طریق 
باقی  فرمانداری ویژه منطقه ری و ۵۰ درصد 
و  بهداشت  وزارت  اعتبارات  محل  از  مانده 

درمان، قول مساعد داد.
معاون استاندارتهران و فرماندار ویژه شهرستان 
ری نیز با تاکید بر ضرورت اهتمام و پیگیری 
و  بهداشتی  کمبودهای  رفع  جهت  مستمر 
اندازی  راه  به  نسبت  منطقه،  این  درمانی 
ای  آینده  در  فیروزآبادی  جدید  بیمارستان 

نزدیک ابراز امیدواری نمود.
ایجاد  همچنین  پور،  جمالی  ا...  هدایت 
در  را  آنژیوگرافی  نظیر  جدید  های  بخش 
اظهارداشت:  و  دانسته  الزم  بیمارستان  این 

همه  از  ارتباط،  این  در  ری  ویژه  فرمانداری 
وی  کرد.  خواهد  استفاده  خود  توان  و  امکان 
تصریح کرد: مردم والیت مدار و خون گرم ری، 

مستحق بهترین امکانات درمانی هستند.
مصاحبه  طی   ، فیروزآبادی  بیمارستان  رئیس 
های  ازتالش  قدردانی  زمان، ضمن  روزنامه  با 

بی دریغ فرماندار ویژه شهرستان ری و معاون 
به  بیمارستان  این  تجهیز  در  تهران  استاندار 
دستگاه سی تی اسکن، گفت: درحقیقت آقای 
دکتر جمالی پور، بانی اصلی این تحول بودند 
ادامه مسیر نیز ما را همراهی  و امیدواریم در 
کنند.محمد احمدوند، با یادآوری لزوم نوسازی 

دستگاه  جمله  از  بیمارستان  تجهیزات  برخی 
مشاورعالی  مساعد  قول  به  رادیولوژی،  های 
کرده  اشاره  ارتباط  این  در  جمهور  رئیس 
دولتمردان  دیگر  با  همگام  داشت:  اظهار  و 
از  همواره  فیروزآبادی  بیمارستان  پرتالش، 
هاشمی،  دکتر  آقای  دریغ  بی  های  حمایت 

بوده  مند  بهره  درمان  و  بهداشت  وزیرمحترم 
است که جای قدردانی دارد.

بنابراظهار وی، تالش برای تکمیل و راه اندازی 
وزارت  همکاری  با  ویژه  کلینیک  ساختمان 
خانه متبوع و فرمانداری ویژه ری و ایجاد مرکز 
اقدام  از جمله طرح های دردست  آنژیوگرافی 

می باشد. 
اتاق  بازسازی  فیروزآبادی،  بیمارستان  رئیس 
سیستم  اورژانس،مرمت  وبخش  عمل  های 
فرسوده موتورخانه ها، خرید دو دستگاه ژنراتور 
دیگر  از  را  اورژانس  بخش  تجهیز البی  و  برق 

اقدامات صورت گرفته برشمرد. 
همچنین معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
درحاشیه این مراسم با ابراز خوشنودی نسبت 
به نصب و راه اندازی دستگاه سی تی اسکن در 
با خرید  این مرکز درمانی، گفت: خوشبختانه 
میلیارد  برسه  بالغ  ای  هزنیه  که  دستگاه  این 
تومان دربرداشته است،از این پس شاهد حذف 
هزینه های زائد و ازهمه مهم تر، ایجاد آسایش 

و آرامش برای بیماران خواهیم بود.
بیمارستان  طوالنی  سابقه  پایدار،  رضا 
تاکید  مورد  را  ری  شهرستان  در  فیروآبادی 
قرار داده و گفت: تالش برای گسترش امکانات 
دارد  ادامه  همچنان  درمانی  بزرگ  مرکز  این 
درحال  های  طرح  دیگر  بر  عالوه  طوریکه  به 
مراحل  تکمیل  شاهد   ۹۵ سال  پایان  اجرا،تا 
زایمان  پیشرفته  مرکز  اندازی  وراه  بازسازی 
بیمارستان  پروژه  اینکه  ضمن  بود  خواهیم 
فیزیکی  پیشرفت  با  نیز  فیروزآبادی  جدید 
خود  اجرایی  روند  همچنان  درصد   ۵۰ حدود 

را طی می کند.
وی ابراز امیدواری نمود درصورت حمایت ویژه 
دولت یازدهم و تامین اعتبارات مورد نیاز، این 

پروژه طی سال ۹6 به بهره برداری برسد.

 با حضورمشاورعالی رئیس جمهور؛

 بخش سی تی اسکن بیمارستان فیروزآبادی به بهره برداری رسید

ایفای  با اشاره به سختی های  حسام نواب صفوی 
نقش شهید نواب صفوی در سریال »معمای شاه« از 
جزئیات اجرای صحنه تیرباران این شهید سخن گفت.

حسام نواب صفوی بازیگر سینما و تلویزیون درباره 
شخصیت شهید نواب صفوی در سریال »معمای شاه« 
گفت: به نظر من در آثار تاریخی هیچگاه آنچنان که 
باید به شخصیت شهید نواب صفوی پرداخته نشده 
صورت  به  شاه«  »معمای  سریال  در  ما  اما  است 
مهندسی شده این شخصیت را طراحی کردیم به 
گونه ای که تمام حرکات این شهید و سکانس هاس 
مربوط به او مستند است. تمام سخنانی که شهید 
بر  نواب صفوی در دادگاه مطرح می کند منطبق 

واقعیات است و مستند تاریخی دارد.
صحنه ها مربوط به اعدام مختار در فیلم مصطفی عقاد 
بود با این وجود صحنه تیرباران شهید نواب صفوی در 
»معمای وی با اشاره به صحنه ترور این شخصیت در 
»معمای شاه« عنوان کرد: من تاکنون صحنه های 
زیادی از ترور و اعدام را در آثار سینمایی و تلویزیونی 
دیده ام به نظرم یکی از بهترین شاه« هم منحصر به 
فرد است، به طوری که برای ضبط این قسمت ۵ شب 

تالش کردیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هنگامی که محمدرضا 
ورزی مشغول ساخت این اثر بود می خواست صحنه 
باقی  از  تر  پیش  را  صفوی  نواب  شهید  تیرباران 

سکانس ها ضبط کند اما با توجه به اینکه این صحنه با 
چاشنی گلوله همراه بود به او گفتم این قسمت را در 
آخر ضبط کنیم زیرا می ترسیدم بمیرم و ایفای نقش 

شهید نواب صفوی ناتمام باقی بماند. 

می ترسیدم مبیرم

 و نقش شهید 

نواب صفوی نامتام 

باقی مباند

آن سوی آبها


