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تکبر جاهلی بر رفتار 
حاکمان ریاض 

سایه افکنده است

کدخدایی اعالم کرد: 

طرح استفساریه قانون انتخابات، مغایر با قانون اساسی
سخنگوی شورای نگهبان از مغایرت طرح استفساریه قانون 

انتخابات با اصل 99 قانون اساسی خبر داد.
عباسعلی کدخدایی در سومین نشست خبری خود با اهالی 
رسانه با تسلیت شهادت امام محمد باقر)ع( و ابراز تاسف 
نسبت به بی کفایتی رژیم آل سعود در رابطه با فاجعه منا، 
به ارائه گزارش درباره مصوبات بررسی شده توسط این نهاد 

پرداخت.
کدخدایی در رابطه با طرح استفساریه تبصره 3 ماده 52 
این طرح  انتخابات مجلس شورای اسالمی گفت:  قانون 
به نوعی در صدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود که 

اعضای محترم نسبت به آن ایراداتی را داشتند.

افزایش ظرفیت تولید نفت 
با تکیه بر ازدیاد برداشت

آغاز فروش
 بیمه نامه جدید 

»ازدواج«

پرداخت وام 
10 میلیونی  ازدواج 

کلید خورد  

جهانگیری: 

اجرای برجام منوط به پایبندی تمامی طرفین است

11

طالق؛ تََوُهم اتمام تالطم 
طوفانهای زندگی

کامران کرمی

حفظ بقا یكي از اساسي ترین نیازهاي بشریت از ابتدا تاکنون 
بوده و در ادیان مختلف ازدواج راهكاري اصولي براي تكمیل 
شخصیت زن و مرد و اصلیترین عامل مقابله با هنجارهای 

اجتماعی مرتبط با این موضوع معرفي شده است.

معرفی هفت طرح صنعتی برای 
سرمایه گذاری بخش خصوصی

مدیـر مطالعات مهندسـی و اقتصادی سـازمان گسـترش 
و نوسـازی صنایـع ایران )ایـدرو( می گوید، این سـازمان 
هفـت طـرح مطالعـه شـده صنعتـی خـود را بـا حجـم 
سـرمایه گـذاری 2 میلیـارد دالر )70هزارمیلیاردریـال( 
بـه فراخـوان  بـرای سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی 

است. گذاشـته 

خبرگزارش

2 45 1

گفـت:  جمهـوری  رئیـس  اول  معـاون 
برجـام  اجـرای  ضوابـط  بـر  پایبنـدی 
منـوط بـه پایبنـدی تمامـی طرفین در 

ایـن تعهـد اسـت.
در  سخنانی  طی  جهانگیری  اسحاق 
احداث  اجرایی  عملیات  آغاز  مراسم 
اتمی  نیروگاه  سوم  و  دوم  واحدهای 
سه  از  بیش  که  این  به  اشاره  با  بوشهر 
دهه است که استان بوشهر با خیل عظیم 
اقتصادی،  صنعتی،  درخشندگی های 
است،  بوده  همراه  سیاسی  و  فرهنگی 
با  بوشهر   استان  نام  امروز  کرد:  اظهار 
نیروگاه اتمی هم همراه شده است، و نام 
این استان نه تنها درایران، بلكه درسطح 

جهان مطرح شده است.
انرژی پیش  تامین  این که  بر  تاکید  با  جهانگیری 
نیاز اصلی توسعه اقتصادی است، اظهار کرد:  انرژی 
تجدیدناپذیر نیازهای آینده جهانی را با چالش هایی 
محدودیت های  با  مقابله  برای  و  است  کرده  روبرو 
استفاده از منابع طبیعی، که عالوه بر آنكه تامین 
کننده اصلی منابع انرژی در سطح جهان هستند و 
در عین حال ماده مهم رشته های اصلی پتروشیمی 
آینده  برای  را  منابع  این  باید  به شمار می رود  نیز 

حفظ کرد.
وی ادامه داد:  این منابع مهم فقط مختص به نسل 
اختصاص  هم  آینده  نسل   به  بلكه  نیست،  حاضر 
دوره ی  یک  در  خدادادی  منابع  از  باید  و  دارد 
محدود استفاده شود، تا آیندگان نیز از آن استفاده 

کنند.
اینكه  به  اشاره  با  جمهوری  رئیس  اول  معاون 

تولید  ظرفیت  مگاوات  هزار   75 از  بیش  سالیانه 
سوخت را در کشور  دارا هستیم اظهار کرد: کشور 
اقتصادی  توسعه  استكه  این  نیازمند  به سرعت  ما 
برنامه  در  ما  و  باشیم   داشته  بیشتری  صنعتی  و 
ششم توسعه پیش بینی کرده ایم که باید به رشد 
8درصدی اقتصادی برسیم که یک ضرورت است و 
در نتیجه نشان می دهد که ما به تولید انرژی ساالنه 

بیش از 5 هزار مگاوات نیازمندیم.
در  شده  انجام  مطالعات  بنابر  افزود:  جهانگیری 
وزارت نیرو، و نیز سازمان انرژی اتمی، شیوه تولید 
برق در کشور باید متنوع شود و تكیه صد در صدی 
زیست  نامطلوب  آثار  فسیلی  منابع  به  کشور  برق 

محیطی به همراه دارد.
دست  ضرورت  و  اهمیت  به  اشاره  با  جهانگیری 
یابی به فن آوری های برتر و ایجاد تنوع در منابع 
صلح  انرژی  از  استفاده  کرد:  اظهار  انرژی  تامین 
با نوعی سوء  آمیز هسته ای در طول سالیان اخیر 

برداشت و سوء تفاهم قدرت های بزرگ 
قضاوت ها  همین  و  است  بوده  همراه 
اقتصادی،  هزینه های  که  شد  باعث 
مردم  به  زیادی  اجتماعی  و  سیاسی 

ماتحمیل شود.
داد:  ادامه  جمهور  رئیس  اول  معاون 
شد  باعث  سیاسی  قضاوت های  همین 
که مردم ما درسالهای گذشته و برای 
احقاق حق خود با صبر و ایثار تحریم ها 
بتوانند  نهایت  در  که  کنند  تحمل  را 
داشتن حقوق هسته ای خود را به دنیا 

اثبات کنند.
دولت  که  این  بر  تاکید  با  جهانگیری 
هسته ای  حقوق  هم  تا  دارد  نظر  در 
زندگی  چرخ  هم  و  کند  تثبیت  را  ایران  مردم 
هدایت  با  کرد: خوشبختانه  اظهار  بچرخاند  را  آنها 
دیپلمات های  گروه  و  جمهوری  رئیس  و  رهبری 
ایران توانست  کاردار در عرصه ی سیاست خارجی 
طوالنی  گفت وگوهای  در  را  خود  هسته ای  حقوق 
نهایت  در  و  برساند  تثبیت  به   1+5 کشورهای  با 

قرارداد مهم برجام را منعقد کرده و اجرا کند.
نیروگاههای  احداث  اینكه  بر  تاکید  با  جهانگیری 
هسته ای جدید یكی از مصادیق استفاده  از حقوق 
کرد:  اظهار  است،  ایران  در  هسته ای  آمیز  صلح 
احداث نیروگاه های جدید نشان دهنده ی استفاده 
و  است  هسته ای  انرژی  آمیز  صلح  حقوق  از  ما 
این  از  مصداقی  می توان  را  نیروگاه  همین  احداث 
تاکید  آن  بر  نیز  برجام  در  البته  که  دانست  مورد 

شده است.
ادامه در صفحه 3

جهانگیری: 

اجرای برجام منوط به پایبندی تمامی طرفین است
سازمان  اقتصادی  و  مهندسی  مطالعات  مدیر 
می  )ایدرو(  ایران  صنایع  نوسازی  و  گسترش 
شده  مطالعه  طرح  هفت  سازمان  این  گوید، 
 2 گذاری  سرمایه  حجم  با  را  خود  صنعتی 
برای  )70هزارمیلیاردریال(  دالر  میلیارد 
فراخوان  به  خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه 

گذاشته است.
چهار  در  ها  طرح  این  افزود:  پناه،  حق  اصغر 
رشته صنعتی »صنایع نوین «، »پتروشیمی«، 
»تجهیزات نفت و گاز« و »قطعه سازی خودرو« 

برای سرمایه گذاری معرفی شده است.
طرح،  هفت  این  برای  اینكه  به  اشاره  با  وی 
خالصه  و  گذاری  سرمایه  حجم  اولیه  برآورد 
است،  شده  تدوین  ای  صفحه  یک  اطالعات 
فنی،  مطالعات  دارای  ها  طرح  این  گفت: 
های  شاخص  نظر  از  و  بازار  و  اقتصادی 

اقتصادی، توجیه پذیر هستند.
ایدرو  اقتصادی  و  مهندسی  مطالعات  مدیر 
های  پنل  تولید  شامل  ها  طرح  این  افزود: 
طبیعی  گاز  از  الفین  تولید  خورشیدی، 
)GTO(، تولید اکریلونیتریل، تولید لوله بدون 
درز آلیاژی و فرآیندی، تولید تایر، تولید ترمز 
ضد قفل )ABS( و تولید رایانه موتور خودرو 

)EUC( است.
حق پناه با تاکید بر اینكه برای هر کدام از این 
طرح ها، یک بسته حمایتی تعریف شده است، 
نوع  چند  شامل  ها  بسته  این  محتوای  گفت: 
حمایت از جمله »حمایت در فروش«، »تامین 
فنی«،  دانش  زمین«»تامین  و  ها  زیرساخت 

»فاینانس و تامین تسهیالت« است.
ها  طرح  این  مالی  تامین  با  ارتباط  در  وی 
مجموعه  ایدور  اینكه  به  توجه  با  گفت:  نیز 
ها  طرح  این  تواند  می  است،  حاکمیتی  ای 
نظام  به  دار  اولویت  های  طرح  عنوان  به  را 
با  ایدرو  این،  بر  عالوه  کند؛  معرفی  بانكی 
می  و  است  ارتباط  در  خارجی  فاینانسورهای 
تواند این طرح ها و سرمایه گذاران را به آنها 

معرفی کند.
حـق پناه افزود: عـالوه بر تامین مالی سیسـتم 
بانكی و فاینانسـورهای خارجـی، ایدرو آمادگی 
دارد در طـرح هـای بـزرگ مشـارکتی حداقلی 
داشـته باشـد )تـا 20 درصـد(؛ بـا ایـن حـال، 
اولویـت ایـدرو اجرای کامل طرح توسـط بخش 

خصوصی اسـت.

ایدرو  اقتصادی  و  مهندسی  مطالعات  مدیر 
گفت: سرمایه گذاران می توانند برای دریافت 
جزییات بیشتر در ارتباط با این طرح ها و بسته 
های حمایتی ایدرو، به پایگاه اطالع رسانی این 
فراخوان  بخش  در   )www.idro.ir( سازمان 
عمومی سرمایه گذاری صنعتی، مراجعه کنند.

**بازتعریف ماموریت ایدرو
حق پناه در ادامه افزود: پس از ابالغ سیاست 
های اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری 
زیر  صنعتی  های  شرکت  از  ای  عمده  بخش 
گرفت  تصمیم  سازمان  این  ایدرو،  مجموعه 
بازتعریف کند و دراین  ماموریت های خود را 
راستا چند صنعت خاص را مشخص، و بر آنها 

تمرکز کرد.
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معرفی هفت طرح صنعتی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی

اطالعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات  وزیـر 
برحضور بخـش خصوصی در اجـرای طرح 
هـای اقتصـاد مقاومتـی ایـن وزارتخانـه 
تاکیـد کـرد و گفت: ایـن پروژه هـا باید به 

دسـت متخصصـان داخلـی داده شـود.
 

رهبـر معظم انقالب بیسـت و نهم بهمـن 1392 
سیاسـت های کلی اقتصاد مقاومتی را بر اسـاس 
بنـد یـک اصل 110 قانون اساسـی ابـالغ کردند؛ 
ایشـان امسـال را نیـز سـال »اقتصـاد مقاومتـی، 

اقـدام و عمل« نامگـذاری کردند. 
در همیـن زمینـه، »محمـود واعظـی« دیـروز در 
هجدهمین نشسـت ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت 
ارتباطـات و فنـاوری اطالعات بر لزوم تسـریع در 

پیشـرفت پـروژه هـا تاکید کـرد و گفـت: یكی از 
عواملـی کـه می توانـد در تسـریع این پـروژه ها 
تاثیرگـذار باشـد حضـور بخـش خصوصی اسـت 
کـه بایـد شـرایط را بـرای ورود آنها فراهم شـود.

بـه گـزارش مرکـز روابط عمومی و اطالع رسـانی 
وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات، واعظـی 
دربـاره طـرح دولـت الكترونیـک افـزود: تالش و 
برنامـه ریـزی بـرای ایـن پـروژه از سـال ها پیش 
انجـام شـده اسـت اما پیشـرفت پـروژه و فعالیت 
هـای ذیـل آن باید به گونه ای باشـد که خدمات 
ارایـه شـده بـرای مردم قابـل لمـس و در زندگی 

باشـد. تاثیرگذار  آنها 
وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعات اضافـه کرد: 
طـرح دولـت الكترونیک افـزون بر صرفـه جویی 

در زمـان و انـرژی، باید بـه زندگی روزمـره مردم 
کمـک کنـد و در افزایـش سـرعت و دقـت تاثیر 
بسـزایی داشته باشـد و جعل و فساد را نیز ریشه 

کـن کند.
در ایـن نشسـت، مجریـان طـرح هـای »دولـت 
الكترونیک و همراه«، »سـاخت ماهواره سـنجش 
از راه دور و ماهـواره مخابراتـی بومـی« و »ایجـاد 
یـک کریـدور فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات« 
گزارشـی از پیشـرفت های صورت گرفتـه را ارایه 

کردند.
قرار شـد در نشسـت بعدی این سـتاد که همین 
هفتـه برگـزار مـی شـود، دربـاره دیگر پـروژه ها 

نیز بررسـی صـورت گیرد.
پـروژه  مقاومتـی، 6  اقتصـاد  فرماندهـی  سـتاد 

افزایـش سـطح دسترسـی کاربـران نهایـی بـه 
شـبكه ملـی اطالعـات بـه 20 مگابیـت بـر ثانیه 
و حمایـت از توسـعه مرکزهـای داده بـه شـبكه 

توزیـع محتـوا، طرح دولـت الكترونیـک و همراه، 
و  دور  راه  از  ماهـواره سـنجش  پـروژه سـاخت 
یـک  ایجـاد  پـروژه  بومـی،  مخابراتـی  ماهـواره 
کریـدور فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، طرح دو 
برابـر کـردن تولیـد محتـوای داخلـی بـا رویكرد 

کسـب و کار دیجیتـال بـا مشـارکت حداکثـری 
بخـش خصوصـی و سـاماندهی منابـع کمیـاب 
ملـی مانند طیـف فرکانس و شـماره را در بخش 
ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات طراحـی و ابـالغ 

اسـت.  کرده 

واعظی: طرح های اقتصاد مقاومتی باید به دست متخصصان داخلی انجام شود

الکترونیــک  دولــت  طــرح 
افــزون بــر صرفــه جویــی 
ــه  ــد ب ــرژی، بای ــان و ان در زم
زندگــی روزمــره مــردم کمــک 
ــرعت و  ــش س ــد و در افزای کن
ــته  ــزایی داش ــر بس ــت تاثی دق
ــز  ــاد را نی ــل و فس ــد و جع باش

ــد ــن کن ــه ک ریش

صالحی: صنعت هسته ای کشور وارد فاز جدیدی شد
صفحات 2و3

جهانگیـری بـا تاکیـد بر ایـن که تامیـن انرژی پیـش نیاز اصلی توسـعه اقتصادی اسـت، اظهـار کـرد:  انـرژی تجدیدناپذیر نیازهـای آینـده جهانی را بـا چالش هایی 
روبـرو کـرده اسـت و بـرای مقابلـه بـا محدودیت هـای اسـتفاده از منابع طبیعـی، که عالوه بـر آنکـه تامین کننـده اصلی منابـع انرژی در سـطح جهان هسـتند و در 

عیـن حـال ماده مهـم رشـته های اصلی پتروشـیمی نیز به شـمار مـی رود بایـد این منابـع را بـرای آینده حفـظ کرد.

صفحه 3
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نهج البالغه

کالم  نور

حضور پیکر مطهر 114 شهید دفاع 
مقدس در مراسم عرفه در سراسر کشور

نیروهای  کل  ستاد  مفقودین  جستجوی  کمیته 
دفاع  شهید   114 مطهر  پیکر  حضور  از  مسلح 
در  مشرکین  از  برائت  و  عرفه  مراسم  در  مقدس 

سراسر کشور خبر داد.
به گزارش ایرنا، این کمیته اعالم کرد، مراسم روز 
عرفه و برائت از مشرکین همراه با دعای عرفه در 
سراسر کشور با حضور پیکرهای مطهر 114 شهید 
دوران دفاع مقدس در 102 شهر و 31 استان کشور 
برگزار می شود.  براساس این اعالم قرار است پیکر 
مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس در مراسم دعای 
عرفه و برائت از مشرکین در مصلی امام خمینی)ره( 

تهران حضور داشته باشند.
محمد  سید  پاسدار  سرتیپ  سردار  نیز  تر  پیش 
باقرزاده، توضیح داده بود: با توجه به خباثت آل 
انقالبی  سعود در محروم کردن مردم مسلمان و 
ایران در حج ابراهیمی امسال و با عنایت به اینکه 
حج بدون برائت از مشرکین معنا ندارد، به پاس 
امام  تاریخی  امام و شهیدان و جمله  بزرگداشت 
خمینی)ره( که فرموده بودند: »ای نشستگان در 
کنار خانه خدا به ایستادگان در برابر آمریکا و سایر 
ابرقدرت ها دعا کنید«؛ و با توجه به اینکه شهیدان 
سپر  سینه  و  ایستادند  که  بودند  کسانی  همگی 
کردند، مراسم برائت از مشرکین همزمان با زمزمه 
دعای عرفه در جای جای میهن اسالمی با حضور 
شهیدان تازه تفحص شده و تعدادی از شهدایی که 

هنوز شناسایی نشده اند برگزار خواهد شد.
کل  ستاد  مفقودین  جستجوی  کمیته  فرمانده 
برائت  شهیدان  بود؛  کرده  اضافه  مسلح  نیروهای 
از مشکرین می آیند و مراسم برائت از مشرکین 
همزمان با زمزمه دعای عرفه در جای جای میهن 
و  شده  تفحص  تازه  شهیدان  حضور  با  اسالمی 
تعدادی از شهدایی که هنوز شناسایی نشده اند، 

برگزار خواهد شد.
مشرکین  از  برائت  مراسم  بود،  کرده  تصریح  وی 
با حضور این شهیدان که 114 شهید هستند در 
استان ها و شهرهای بزرگ کشور برگزار خواهد 
شد؛ این شهیدان آماده اند تا در کنار مردم همزمان 

با دعای عرفه فریاد برائت از مشکران را سر دهند.

سه محصول جدید پژو در ایران 
تولید می شود

قائم مقام آفریقا و خاورمیانه شرکت پژو سیتروئن 
از تولید سه محصول جدید پژو در ایران در آینده 

نزدیک خبر داد.
قطعه سازان  همایش  در  کمار  ایسنا،  گزارش  به 
مشترک ایران  خودرو و پژو، اظهار کرد: سه مدل 
با  و  خودرو  ایران  مشارکت  با  جدید  خودروی 

فناوری و موتور جدید تولید خواهد شد.
وی با بیان اینکه طبق برنامه ریزی صورت گرفته 
شرکت مشترک ایران خودرو و پژو به مرکز منطقه 
برای صادرات خودرو از ایران تبدیل خواهد شد، 
ارز  انتقال  مشکل  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان 
برطرف شده و می توانیم به ایران انتقال وجه داشته 
باشیم. عضو هیات مدیره پژو سیتروئن ادامه داد: 
طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا سال 2021 تولید 
محصوالت مشترک با ایران خودرو به ساالنه 200 
هزار دستگاه افزایش یافته و برخی از این تولیدات 

نیز صادر خواهد شد.
وی افزود: خودروهای پژو در ایران با کیفیتی مشابه 
تولید  کشورها  دیگر  در  پژو  تولیدی  محصوالت 

خواهد شد.
کمار با بیان اینکه تولید خودروی پژو 208  در 
سال 2015 آغاز شده است، خاطرنشان کرد: تولید 
پژو 2008 جدید نیز از سال 2016 آغاز شده و 
وارد   2017 سال  در  نیز  جدید   301 خودروی 
بازار خواهد شد. وی افزود: خطوط تولید مشترک 
به دنبال  آغاز شده و  ایران خودرو و پژو  شرکت 
تسریع در فعالیت  ها هستیم به گونه ای که به زودی 

شاهد عرضه این محصوالت خواهیم بود.

انهدام3باندبزرگ 
موادمخدردرسیستان وبلوچستان

گفت:  وبلوچستان  سیستان  انتظامی  فرمانده 
ماموران انتظامی استان با تالش شبانه روزی سه 
باند بزرگ مواد مخدر در استان را در 2 روز گذشته 
منهدم، 2 قاچاقچی حرفه ای را دستگیر و 2 تن و 

838 کیلوگرم مواد افیونی کشف کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس، سردار حسین 
رحیمی با تشریح این عملیات ها اظهار داشت: به 
دلیل همجواری سیستان و بلوچستان با 2 کشور 
نیروی  جهان،  مخدر  مواد  توزیع  و  کشت  اصلی 
انتظامی استان مبارزه شبانه روزی و بی وقفه با 

مواد مخدر را اولویت اصلی خود قرار داده است. 
وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان های سراوان 
رصد  و  اطالعاتی  مداوم  های  پایش  با  سرباز  و 
باندهای بزرگ توزیع مواد مخدر، 2 باند بزرگ را 
که محموله سنگین مواد مخدر به داخل مرزها وارد 
و در 2 منطقه انبار کرده تا به داخل کشور منتقل 

کنند؛ شناسایی کردند. 
وی تصریح کرد: ماموران پس از شناسایی محل 
ضمن  غافلگیرانه  عملیات  در2  مخدر،  مواد  انبار 
دار  سابقه  و  ای  حرفه  قاچاقچی   2 دستگیری 
یک تن و 102 کیلو گرم تریاک و 738 کیلوگرم 
حشیش کشف و سه دستگاه خودرو وانت متعلق به 

اعضای این باندها را توقیف کردند. 
اشاره  با  بلوچستان  و  سیستان  انتظامی  فرمانده 
علیه  پلیس  سوی  از  دیگری  موفق  عملیات  به 
سوداگران مرگ در شهرستان سیب و سوران اظهار 
داشت: در این عملیات شبانه، مأموران پلیس در 
درگیری مسلحانه با سوداگران مرگ ضمن توقیف 
یک دستگاه خودروی وانت، 998 کیلوگرم تریاک 

نیز کشف کردند. 

خبر

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
مورخ   139560301059001236/1078002435 شماره  رای  برابر 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   1395/03/25
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید براری سنگرودی فرزند حسن به شماره 
شناسنامه 1980 صادره از بابل  به شماره ملی 5689605591 نسبت به شش 
دانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 130 متر مربع پالک 
6662 فرعی36 اصلی مفروز و مجزی شده در قسمتی از اعیانی پالک58  
فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه چهاردانگه بخش 12 تهران خریداری از 
مالک رسمی عبداله نصراله محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند 

مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 1106
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/06/21

کفیل ثبت اسناد وامالک اسالمشهر مهدی شعبانی

واگذاری مسئولیت توزیع آب به شهرداری ها
مسئولیت  آن  براساس  که  است  بررسی  دست  در  دولت  در  طرحی 
توزیع آب در شهرها از شرکت آب وفاضالب کشور جدا شده و در اختیار 

شهرداری ها قرار می گیرد.
به گزارش ایسنا، درحال حاضر مسئولیت توزیع آب در سطح کشور 
بر عهده شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور است که در دو بخش 
آب وفاضالب روستایی و شهری به ارائه خدمات تصفیه و توزیع آب 
واگذاری  احتمال  درباره  گمانه زنی  از سال ها  اما پس  است.  مشغول 
که  شهرداری ها  به  شهری  فاضالب  و  آب  شرکت های  مسئولیت 
واکنش های متفاوتی را در میان مدیران و کارشناسان بخش آب به 
همراه داشت، اکنون طرح واگذاری توزیع آب شهری به شهرداری ها 

در دولت در دست بررسی قرار دارد.
پیگیری ها نشان می دهد که وزارت نیرو از مخالفان جدی این طرح است 
و پیشنهاد مطرح شده از سوی این نهاد نبوده است، پیشنهادی که برخی 
منابع غیر رسمی آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت می دهند.

توزیع آب به شهرداری ها منتقل می شود؟
در این خصوص رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب درباره احتمال 
انتقال مسئولیت توزیع آب شهری به شهرداری ها، به ایسنا گفت: با توجه 
به بهم پیوستگی دو مقوله توزیع و تامین آب، وزارت نیرو معتقد نیست 
که توزیع آب به خارج از وزارت نیرو منتقل شود، چرا که مدیریت آب باید 

به صورت بهم پیوسته صورت بگیرد.
وی ادامه داد: نکته بعدی وضعیت توزیع شبکه های آب شهری است که 
در شرایط فعلی وضعیت مناسبی ندارند و برخی از آنها طول عمر باالی 

50 سال دارند.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا تصریح کرد: اگر روزی قرار بر این باشد 
که دستگاه متولی آب رسانی شهری تغییر یابد باید در شرایط پایدار این 
اتفاق بیافتد تا شوکی به مردم وارد نشود و تامین آب نیز مخاطره ای 

پیدا نکند.
میدانی با اشاره به اهمیت حفظ تامین امنیت آب، توضیح داد: در شرایط 
فعلی به نفع کشور نیست که شهرداری متولی توزیع آب شود، چرا که 
باید هدف اول و آخر ارائه ی بهترین خدمات به مردم باشد و در شرایط 

فعلی نمی توان با اجرای این طرح به این هدف رسید.
به گفته وی، وزارت نیرو معتقد است که باید انجام این کار توسط 
انجام  از  نمی تواند  شهرداری  و  بگیرد  صورت  حرفه ای  دستگاه  یک 

این کار برآید.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: این پیشنهاد باید در داخل 
خود دولت مطرح شده و اگر این اتفاق بیافتد شرکت های آب و فاضالب 
زیرمجموعه شهرداری خواهند شد، اما ما امیدواریم به خاطر رفاه مردم 

این تصمیم گرفته نشود.

جزئیات توافق روسیه و آمریکا درباره سوریه
و  آمریکا  میان  گذشته  شب  که  نظامی  همکاری  توافق  پیش نویس 
مخالف  گروه های  به  را  آن  آمریکایی  مسئوالن  و  تصویب شد  روسیه 
که  است  پیش نویسی  از  واشنگتن  عقبگرد  شامل  فرستادند،  سوری 
فرستاده آمریکا چند روز قبل به مخالفان سوری فرستاد در حالی که 
این پیش نویس مخالفان را به این امر ترغیب می کند که جبهه النصره را 
از مناطق تحت تصرف خود طرد کنند تا آماج حمالت آمریکا و روسیه 

قرار نگیرند.
به گزارش ایسنا، اما در این پیش نویس عالوه بر موارد فوق، بیان نشده 
است که مسکو تعهدی درباره توقف حمالت نظام سوریه علیه مخالفان 
داده باشد. در مقابل به صراحت در این پیش نویس به جاده کاستیلو 
پرداخته شده است و در آن اشاره ای به مسیر راموسه نشده است که 
تحت تصرف مخالفان بود اما نیروهای نظام سوریه اخیرا آن را تحت 
کنترل خود درآورد. در این پیش نویس جنوب غرب حلب نادیده گرفته 
شده است اما در این پیش نویس به صورت آشکار به دو مساله پرداخته 
شده است: نخست آنکه مرکز آمریکایی - روسی برای مقابله با القاعده از 
جمله النصره تشکیل شود که در این راستا می توان به کشته شدن ابو عمر 
سراقب یکی از سرکرده های جیش الفتح اشاره کرد که در حمله ای کشته 
شد که مشخص نیست این حمله از سوی آمریکا یا روسیه یا سوریه انجام 
شده است. در این مساله باید توجه داشت که وی یکی از کسانی بود که 
مخالف جدا شدن النصره از القاعده بود. در این پیش نویس به همکاری 

گروه های مخالف در جنگ علیه القاعده پرداخته شده است.
مساله دوم این که مسئوالن آمریکایی در پیامشان به گروه های مخالف 
تاکید کرده اند که هدف نهایی ایجاد »فضایی از مذاکره برای حل و فصلی 

است که شامل رفتن بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه می شود.
این سند با تاکید بر این امر آغاز شده است که هدف از توافق این است 
که حمالت هوایی و حمالت توپخانه ای سوریه و روسیه متوقف و اجازه 
وارد کردن کمک های انسانی داده شده و فضایی از مذاکره برای سازشی 

فراهم شود که شامل رفتن بشار اسد بر اساس قطعنامه 2254 است.
عالوه بر آن، اشاره ای به امکانات روسیه در جنگ علیه تروریسم شده او بر 
توافق آتش بس تمرکز شده است تا روند سیاسی ضروری بتواند به نظام 
اسد پایان دهد و شرایط در سوریه برای تشکیل دولتی باثبات که نماینده 

تمامی طرف های ذی ربط باشد، فراهم شود.
هر یک از طرف های مخالف و نیروهای حامی نظام بر اساس این سند، 
نباید تالش کنند تا مناطق جدیدی را که تحت تصرف طرف دیگر است، 
تحت کنترل خود درآورند و آمریکا نیز با طرف هایی که این توافق را امضا 
کرده اند، برای خارج کردن القاعده در سوریه از این مکان های مشخص 

تالش خواهد کرد.
طبق سند، »این توافق در مورد گروه های مخالف مستقر در منطقه جنوب 
غربی حلب از منطقه واقع در اطراف راموسه و همچنین در مورد داعش 
یا القاعده در سوریه نیز اجرا نمی شود چراکه این دو گروه دو تشکیالت 

تروریستی هستند که آمریکا آنها را با روسیه هدف قرار خواهد داد.
این سند آمریکایی همچنین نیروهای مخالف را به این امر ترغیب کرده 
است که »فرصت موفقیت« را به این توافق بدهند. در این سند تاکید 
شده است که باید به توقف عملیات جنگی پایبند بود و هیچ حمالتی را 
در هنگام دوره توافق علیه نیروهای نظام یا نیروهای حامی آن یا نیروهای 

روسی انجام نداد.
در سند آمده است: »این تعهد نیز داده می شود که ارائه حمایت مادی و 
سیاسی و سالح کشنده و غیرکشنده برای حمایت از حق مخالفان جهت 

دفاع از خودشان در مقابل هرگونه حمله ای ادامه داشته باشد.«

خبر

معاون رییس جمهور گفت: صنعت هسته ای 
گستردگی  نظر  از  جدیدی  فاز  وارد  ایران 

فعالیت شد.
دکتر علی اکبر صالحی در کنفرانس خبری 
مشترک با سرگی کرینکو گفت: امروز نقطه 
عطفی در صنعت هسته ای کشور است و این 
صنعت وارد فاز جدیدی از نظر گستردگی 

فعالیت شد.
سرگئی کرینکو، رییس روس اتم نیز در این 
کنفرانس خبری مشترک گفت: ما امروز دو 
کامل  تحویل  جشن  یکی  که  داریم  جشن 
ده ها  بوشهر  نیروگاه  است.  بوشهر  اول  واحد 
سال قبل با طرح آلمانی شروع و سال ها متوقف 
بود و هیچ کس این اراده را به خرج نداد که 
چنین طرحی را دنبال کند اما همکاران روسی 
و ایرانی توانستند یک کار ناممکن را ممکن 
کنند. در 2015 این واحد موفق ترین واحد در 

صنعت هسته ای در دنیا معرفی شد.
واحد  دو  احداث  دوم  جشن  داد:  ادامه  او 
جدید نیروگاهی است و این پروژه حکایت 
ما  است.  کشور  دو  استراتژیک  همکاری  از 
با سازمان  نیروگاهی  بلوک  برای ساخت 8 
انرژی اتمی ایران تفاهم داریم که امروز کار 
ساخت دو واحد را شروع می کنیم. این پروژه 
حادثه  از  بعد  ایمنی  استاندارهای  باالترین 

فوکوشیما را دارد.
کرینکو ادامه داد: این واحدها استانداردهای 
نمونه  دارد.  نیز  را  آژانس  و  غربی  ایمنی 
ساخته  است  قرار  که  جدیدی  واحدهای 
شود قبال اجرا شده اند. سهم مشارکت ایران 
در این پروژه رو به افزایش خواهد بود چرا 
که متخصصان ایرانی در واحد اول تجربیات 

خوبی را به دست آوردند.
ساخت  به  محدود  ما  همکاری  گفت:  وی 
نیروگاه نیست بلکه در تولید ایزوتوپ پایدار 

و تولید سوخت برای راکتورهای تحقیقاتی 
می توانیم همکاری داشته باشیم.

بعدی  واحدهای  گفت:  روس  مقام  این 
استفاده  از  خوبی  سمبل  هم  نیروگاه 

صلح آمیز از انرژی هسته ای خواهد بود.
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  نیز  صالحی 
بوشهر  نیروگاه  اول  واحد  اقتصادی  صرفه 
هزار  واحد  هر  گفت:  دیگر  واحدهای  و 
نفت  بشکه  میلیون   11 معادل  مگاواتی 
دالر  را 40  نفت  اگر  دارد.  اقتصادی  صرفه 
در نظر بگیریم یعنی 440 میلیون دالر در 
سال صرفه جویی و هزینه اداره یک نیروگاه 
لحاظ  به  و  این مبلغ است.  از  خیلی کم تر 
موثر  کشور  برای  بسیار  زیست محیطی 
فعالیت  مقطعی  در  نیروگاه  سه  اگر  است. 
کنند یعنی  33 میلیون بشکه نفت در سال 

صرفه جویی می کنیم.
کرینکو در پاسخ به سوالی گفت: ما با ایران 
تکنولوژی  انتقال  و  داریم  تفاهم نامه  فعال 
هدف  و  می افتد  اتفاق  چارچوب  این  در 
امروز  که  ایرانی  پرسنل  هم هست.  بزرگی 

بهره برداری ایمن انجام دادند تحت آموزش 
دقیق در سال های دراز قرار گرفتند و همین 
صورت  ایرانی  صنایع  در  اتفاق  این  طور 
گرفت و اگر کشور دیگری بخواهد در این 
مسبر گام بردارد باید مرحله به مرحله این 
معاهده منع  باید  البته  و  را طی کند  روند 
ما  شود.  همکاری ها ضمانت  این  در  اشاعه 
معتقدیم تجربه و تخصص ایرانی ها نه فقط 
دیگر  بلکه در صنایع  نیروگاهی  در صنعت 

هم استفاده شود.
و  ایران  همکاری  کرد:  تاکید  نیز  صالحی 
این  و  است  ان.پی.تی  چارچوب  در  روسیه 
همکاری ها صرفا در جهت استفاده صلح آمیز 
از انرژی هسته ای است و منشا نگرانی برای 
کسی نیست و به ویژه به کشورهای حوزه 
خلیج فارس اعالم کردیم که می توانیم یک 
متخصصان شان  با  علمی  مشترک  کمیته 
توسعه  و  ایمنی  مسایل  تا  باشیم  داشته 

هسته ای را مورد بررسی قرار دهیم.
این  به  پاسخ  در  اتم  روس  رییس  کرینکو، 
خارجی  فشارهای  صورت  در  که  پرسش 

روسیه چقدر به تعهداتش طبق قرارداد پایبند 
خواهد ماند؟ اظهار کرد: با تکمیل واحد اول 
نیروگاه بوشهر نباید چنین سوالی در ذهن ها 
خطور کند. روسیه همیشه تعهداتش را کامل 
انجام می دهد و در ساخت واحد اول این را به 
اثبات رساندیم. ما مشکالت واقعی و مصنوعی 
ایجاد شده زیاد داشتیم اما این واحد موفق در 

حال فعالیت است.
رییس سازمان انرژی اتمی ایران نیز درباره 
مزایای ساخث نیروگاه های جدید در بوشهر 
برای استان بوشهر گفت: قرار است به واسطه 
ساخت این نیروگاه ها 200 هزار مترمکعب 
اثرات  این مساله  و  تولید شود  آب شیرین 
خواهد  بوشهر  استان  برای  توجهی  قابل 
تامین  بوشهر  استان  برق  داشت. هم چنین 

می شود.
نیروگاهی  جدید  واحد  دو  درباره  کرینکو 
گفت:  آن  هسته ای  ایمنی  ضرورت  و 
سیستم های  دارای  جدید  راکتورهای 
»بدون  غیرفعال  )سیستم های   passive
این  هستند.  ایمنی  برای  برق«(  به  نیاز 
عملکرد  به  خودش  عملکرد  برای  سیستم 
مقابل  در  حتی  و  نیست  متکی  پرسنل 
می کند. حتی  عمل  درست  پرسنل  اشتباه 
فوکوشیما  شرایط  در  بوشهر  نیروگاه  اگر 
اتفاق نمی افتد  قرار گیرد دیگر آن حوادث 
قلب  از  حرارت  طبیعی  طور  به  یعنی 
سیستم های  از  استفاده  شد.  خواهد  دفع 
واحدهای  در  فرد  به  منحصر   passive
جدید این نیروگاه تاییدیه بین المللی عالوه 
کرده  دریافت  را  روسیه  و  ایران  تاییدیه  بر 
مرجع  بلوک های  وجود  هم چنین  است. 
دلیل ایمنی این واحدهاست. این تکنولوژی 
در جاهای دیگر از جمله در هند تجربه شده 

است و امتحان خود را پس داده اند.

صالحی: صنعت هسته ای کشور وارد فاز جدیدی شد

گفت:  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
مجموعه  بر  جاهلی  تکبر  و  تبختر 
سیاست ها و رفتار حاکمان ریاض سایه 

افکنده است.
دریابـان علـی شـمخانی، دبیـر شـورای 
در  کشـورمان  ملـی  امنیـت  عالـی 
سیاسـی  کارشناسـان  هفتگـی  جلسـه 
دبیرخانـه شـورای عالـی امنیـت ملـی 
گفـت:  فاجعـه منـا کـه بـا بی کفایتـی 
و  اهمـال در ارایـه خدمـات امـدادی و 
پزشـکی بـه مجروحان موجب شـهادت 
جمـع زیـادی از ضیـوف الرحمـان شـد 
لکـه ننگی اسـت که هرگـز از دامان آل 

سـلمان پـاک نخواهـد شـد.
در شورای  رهبری  معظم  مقام  نماینده 
با اشاره به بی تعهدی  عالی امنیت ملی 
اصول  بدیهی ترین  به  سعودی  دولت 
آالم  جبران  در  حقوقی  و  انسانی 
و  تبختر  افزود:   فاجعه  این  داغ دیدگان 
و  سیاست ها  مجموعه  بر  جاهلی  تکبر 
رفتار حاکمان ریاض سایه افکنده است.

برای  الزم  اقدامات  مجموعه  افزود:   او 
شهدای  خانواده های  حقوق  پیگیری 
آن  مسببان  و  عامالن  مجازات  و  منا 
و  حقوقی  ظرفیت های  از  استفاده  با 

بین المللی دنبال خواهد شد.
گفت:   ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 

آموزه های امنیتی موساد برای به حاشیه 
راندن اولویت مسأله فلسطین در جهان 
سعودی ها  رفته  تحلیل  قدرت  و  اسالم 
علت  می توان  را  یمن  جنگ  خاطر  به 
اصلی ناکارآمدی در ادامه مناسک حج و 

موجب وقوع فاجعه منا دانست.
وی افزود:  تداوم حمالت هوایی سعودی به 
یمن و همکارهای نظامی و امنیتی با رژیم 
صهیونیستی، الگوگیری از آیین رزم هوایی 
ملت های  با  مقابله  برای  صهیونیست ها 

آزادی خواه و استقالل طلب است.
تکفیری های  گفت:   شمخانی  دریابان 
از  قبل  وهابی  مدارس   در  شده  تولید 
صهیونیستی  رژیم  رابطه  شدن  آشکار 
با رژیم سعودی، رسالت امروز حکام آل 
عراق،  در  اختالف انگیزی  در  را  سلمان 
بالد و کشورهای  و سایر  لبنان  سوریه، 

اسالمی به شکل نیابتی فعال کردند.
در شورای  رهبری  معظم  مقام  نماینده 
که  این  به  اشاره  با  ملی  امنیت  عالی 
تکفیری ها سربازان سعودی و سعودی ها 
منطقه یی  سیاست های  مجریان  نیز 
صهیونیست ها هستند تاکید کرد: تکرار 
دروغ پردازی و فرافکنی  علیه کشورمان 
اقدام قبیح دیگری  از سوی سعودی ها، 
در عملیاتی  کردن خواست نظام سلطه 

در جهان اسالم است.

به گفته رئیس مرکز آمار ایران به هیچ عنوان 
در جریان سرشماری  مردم  آماری  اطالعات 
به هیچ نهاد یا سازمانی ارائه نمی شود گفت 
انجام  استراتژیکی که در گذشته  اشتباه  که 
یارانه ها  هدفمندی  سازمان  درخواست  شد 
برای گرفتن اطالعات افراد بود که به سرمایه 

اجتماعی مرکز آمار ایران لطمه وارد کرد.
امید علی پارسا در نشست خبری که دیروز 
)20 شهریور( در مرکز آمار ایران برگزار شد، 
اظهار کرد: سرشماری نفوس و مسکن سال 
1395 از سوم تا 24 مهرماه برگزار می شود 
و اولین دوره ای است که سرشماری به صورت 
الکترونیکی برگزار شده و امیدواری ما این است 
که با توجه به اینکه ضریب نفوذ در ایران 45 
درصد است بین 35 تا 40 درصد مشارکت 
الکترونیکی  صورت  به  سرشماری  در  مردم 
باشد و ما بتوانیم به باشگاه کشورهایی بپیوندیم 
که در آنها سرشماری به صورت الکترونیکی 

برگزار می شود.
که  برای کسانی  ایران  آمار  مرکز  افزود:  وی 
در  شرکت  امکان  الکترونیکی  صورت  به 
سرشماری ندارند، برنامه ریزی کرده است که 
ماموران سرشماری اطالعات آنها را از 24 مهر 

تا 25 آبان ماه با تبلت جمع آوری کنند.
در  اینکه  بیان  با  ایران  آمار  مرکز  رئیس 
از  گذار  مرحله  در   1395 سال  سرشماری 
سرشماری سنتی به ثبتی  مبنا هستیم، گفت: 
امیدوارم سرشماری بعدی به گونه ای باشد که 
کل سرشماری به صورت ثبتی  مبنا انجام شود.
که  کشورهایی  بررسی  داد:  توضیح  پارسا 
سرشماری های آنها به صورت ثبتی مبنا انجام 
می شود، نشان می دهد که کشورها طی زمان 
کوتاهی مثال پنج سال توانسته اند در جهت 
خود  سرشماری  سیستم  کردن  الکترونیکی 
تحوالت بزرگی ایجاد کنند. مثال کشور کانادا 
سرشماری  درصد  فقط 18  سال 2006  در 
خود را به صورت الکترونیکی انجام داده ولی 
رسیده  به 54.8  سال 2011  در  میزان  این 
در سال  کره جنوبی  است. همچنین کشور 
2006 کمتر از یک درصد سرشماری خود را 
به صورت الکترونیکی انجام می داد، ولی ظرف 
هشت سال توانست 47 درصد سرشماری خود 

را به صورت الکترونیکی انجام دهد.

وی با بیان اینکه مرکز آمار ایران هیچ یک از 
اطالعات افراد را به هیچ نهادی نخواهد داد، 
به  را  افراد  اطالعات  ایران  آمار  مرکز  گفت: 
کدهای آماری تبدیل می کند و خود مرکز آمار 
هم نمی داند چه اطالعاتی به چه افرادی تعلق 
دارد، بنابراین حتی افراد برای مرکز آمار ایران 

نیز شناخته شده نیستند.
رئیس مرکز آمار ایران اظهار کرد: مرکز آمار 
ایران هیچ رسالت و تکلیفی برای ارائه اطالعات 
به دیگران ندارد. ما سندی تحت عنوان سند 
امنیت اطالعات را امضا کردیم که بر مبنای آن 
اطالعات آماری افراد را به هیچ کس ندهیم کما 
اینکه تاکنون در برابر هزار و یک درخواستی 
که از سوی قضات داشتیم مبنی بر اینکه آمار 
محل فراری، مجرم و ... را ارائه دهیم این کار را 
نکردیم چرا که قسم جالله خورده ایم اطالعات 

هیچ فردی را ندهیم.
هدفمندی  جریان  در  اینکه  بیان  با  پارسا 
یارانه ها، سرمایه اجتماعی مرکز آمار ایران دچار 
خدشه شد، گفت: در آن زمان از مرکز آمار 
ایران درخواست همکاری شد و من این اتفاق 
را یک اشتباه استراتژیک می دانم که به سرمایه 
کرد.  وارد  لطمه  ایران  آمار  مرکز  اجتماعی 
اکنون نیز با قطعیت می گویم هیچ ارتباطی 
نداریم و اطالعاتی که  یارانه ها  با هدفمندی 

جمع آوری می شوند خاصیت کاربردی ندارند.
وی تاکید کرد:  الزم به ذکر است در مرکز 
هیچ  افراد  خوشامد  خاطر  به  ایران  آمار 
ارقامی ارائه نمی شود و هر چه آمار و ارقام 
به سوی مرکز آمار ایران منتشر می شود بر 

مبنای واقعیت است.

رئیس مرکز آمار ایران:

اطالعات آماری مردم را به سازمان هدفمندی نمی دهیم

اد      امه از صفحه1
ایدرو،  اقتصادی  و  مهندسی  مطالعات  مدیر 
صنعت حمل و نقل شامل خودرو، ریل و کشتی 
سازی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع 
نوین شامل ارتباطات و فناوری اطالعات )آی 
از  را  الکترونیک  و  پیشرفته  مواد  تی(،  سی 
مهمترین صنایعی عنوان کرد که در بازتعریف 
جدید، جزو اولویت های ایدرو قرار گرفته است.

حق پناه این صنایع را لوکوموتیو توسعه صنعتی 
عنوان کرد و افزود: در کنار این اولویت گذاری، 
مورد  ایدرو  در  نیز  مشارکتی  گذاری  سرمایه 
توجه قرار گرفته است تا به این طریق، بیشترین 

بهره برداری از منابع انجام شود.
وی اضافه کرد: در شرایط پسابرجام و فرصت 
های بین المللی که با اجرای برجام به وجود 
سرمایه  بر  عالوه  گرفت  تصمیم  ایدور  آمد، 

هایی  طرح  از  سری  یک  مشترک،  گذاری 
که مطالعات آن انجام شده است را به بخش 
نقش  بیشتر  خودش  و  بسپارد  خصوصی 

حمایتی و تسهیل کننده ایفا کند.

ویژه  منطقه  دو  اکنون  هم  داد:  ادامه  وی 
اقتصادی گرمسار و شهرک تحقیقاتی کاوش 
متعلق به ایدرو است که سرمایه گذاران عالوه 
بر شهرک های صنعتی، می توانند بنگاه تولیدی 

خود را در این دو منقطه نیز مستقر کنند.
ای  توسعه  سازمان  مهمترین  عنوان  به  ایدرو 
بخش صنعت کشور در جهت اجرای ماموریت 
گسترش و نوسازی صنعتی فعالیت هایی چون 
توسعه مدیریت و منابع انسانی بخش صنعت 
کشور از طریق ارایه آموزش، تحقیقات و مشاوره 
های مورد نیازسرمایه گذاری و حمایت از سرمایه 
در  خارجی  و  داخلی  بخش خصوصی  گذاران 
مناطق کمتر توسعه یافته و صنایع خطرپذیر، 
توسعه، بازسازی و اصالح ساختار صنایع مهم 
در جهت افزایش تولید و بهره وری، تأمین منابع 
مالی طرح ها و سرمایه گذاری ها از منابع خارجی 
و جذب سرمایه های داخلی و توسعه تحقیقات 
کاربردی و دانش فنی با رویکرد تقویت توسعه 
طراحی و مهندسی ساخت داخلی را در برنامه 

های خود تعریف کرده است.

معرفی هفت طرح صنعتی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی

شمخانی: 

تکبر جاهلی بر رفتار حاکمان ریاض سایه افکنده است
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ترک عادت

سعید شفیعیان

یکي از نگراني هاي هر جامعه اي ترویج خشونت 
و ستیز در متن جامعه است عادتي بد و ناهنجار 

که هزینه هاي مادي و معنوي هر جامعه اي را باال مي برد و بر عکس 
گسترش فرهنگ مهرباني و عطوفت و حل و فصل اختالفات با صحبت 
و حرف و به قول امروزي-ها دیالوگ باعث دمیدن روح منطق و حرف 
حساب به جاي توسعه احساسات و حرف هاي بدون پایه و باد هوا 
اولین منادیان و معلمان و  خواهد شد. حاال شما حساب کنید که 
سردمداران این رویه نیکو چه کساني باید باشند. » رجب قصاب « نه 
وظیفه رجب جان این است که گوشت خوب دست مردم بدهد یکي 
مي گفت گربه مي کشند و به خورد مردم مي دهند آخه برادر جان 
اوالً تو گربه پیدا کن رقصاندنش با من !! ببخشید این بچه عادت کرده 
به حرف هاي بد بي چارچوب !! حسن سبزي فروش چي !! او باید 
دور از خشونت و دعوا با مردم خرید و فروش کند. خانوم چي کار مي 
کني؟  زدي جعفري ها را پیاز کردي !! حسن آقا این سبزي گِل داره!! 
اي بابا آقاجان جناب حضرت آقا اینطوري که مي زني به هندوانه اگه 
سالم هم باشه مي پوسه !! حسن آقا شما چرا ؟ قرار بود آرام باشید 

خشونت به خرج ندهید.
...  برادرجان نفس شما از جاي گرم در میاد من از صبح که میرم 
میدان تره بار تا شب اگه بخوان ناز و قربون برم کارم با کرام الکاتبین 
است !! برو بابا نفس شما از جاي گرم درمیاد اونهایي که توي طول 
هفته جاي نرم مي خوابند و آب سرد مي خورند و غذاي گرم وقتي 
مي آیند پشت تریبون قبل از دستور همه را به باد فحش و تهمت مي 
گیرند شما خفه شو !! شما دهانت را ببند. تو برو بوق بزن. تو عددي 
نیستي. من عددم. من خیلي عددم وقص علیهذا !! حاال شما حساب 
کنید بقیه چه باید بکنند، طرف دکتر هست از همه بقول خودش 
پاک و پاک تر هم هست و بقیه باید از او فرمان ببرند حاال انتظار 

داري یواش حرف بزند.

ضرورت ارتقا ایران به قدرت سایبری
رییس انجمن رمز ایران بر ضرورت ارتقا جمهوری اسالمی ایران به 
قدرت سایبری در طراز قدرت های تأثیر گذار جهانی تاکید کرد و 
گفت: باید حریم خصوصی آحاد جامعه در فضای مجازی حفظ شود.

محمدرضا عارف در مراسم اختتامیه سیزدهمین کنفرانس بین المللی 
انجمن رمز ایران که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، به جهت 
گیری های اصلی و اولویت های انجمن رمز اشاره کرد و گفت: توسعه 
و ارتقا علم و فناوری در کشور و تقویت صنعت افتا) امنیت فضای 

تولید و تبادل اطالعات( از جمله اولویت های این انجمن است.
وی اظهار داشت: رسیدن به خوداتکایی در بخش صنعتی، همکاری 
علمی با انجمن های علمی مرتبط و تشکل های علمی بین المللی 
دیگر اولویت هایی است که انجمن رمز باید در دستور کار خود قرار 

دهد.
عارف با تاکید بر بومی سازی فناوری افتا بر دیگر جهت گیری های 
اصلی انجمن رمز اشاره کرد و گفت: کمک به اجرایی شدن و تحقق 
برنامه های راهبردی و توسعه ای در زمینه علم و فناوری و اجرای 
اهمیت  نقشه جامع علمی کشور  و  افتا  اسناد توسعه ای در زمینه 
بسیاری دارد. عارف، ارتقا سطح علمی کنفرانس های ساالنه انجمن و 
همکاری در ایجاد رشته های نوین دانشگاهی و تربیت سرمایه های 
متعهد، متخصص و کارآمد مورد نیاز در بخش های مختلف سخت 
افزاری و نرم افزاری را از دیگر اولویت های اصلی علمی انجمن رمز 
لزوم همکاری مؤثر  بر  تهران در مجلس  نماینده مردم  عنوان کرد. 
به  اشاره  با  و  تاکید کرد  با شورای عالی فضای مجازی  انجمن  این 
تفاهم نامه امضا شده انجمن رمز با شورایعالی فضای مجازی، گفت: 
انجمن رمز ایران می تواند بر اساس تفاهم نامه امضا شده با شورای 
عالی فضای مجازی در زمینه هایی مانند رصد وضعیت جاری فضای 
مجازی و پیش بینی و آینده نگری تحوالت در این فضا در سطح ملی 

و بین المللی همکاری موثری داشته باشد.
رییس انجمن رمز اضافه کرد: انجمن رمز همچنین می تواند در ارتقا 
جمهوری اسالمی ایران به قدرت سایبری در طراز قدرت های تأثیر 
گذار جهانی، سالم سازی و حفظ امنیت همه جانبه فضای مجازی 
کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه، مقابله مؤثر با نفوذ و 
دست اندازی بیگانگان در فضای مجازی کشور و همکاری در تدوین 
نظام های امنیتی مورد نیاز در فضای مجازی کشور و تدوین نظام 
های امنیتی مورد نیاز در فضای مجازی همکاری موثری داشته باشد.

عارف در پایان خواستار همکاری بیشتر اعضا در همه فعالیت های 
انجمن رمز ایران شد.

شورای امنیت آزمایش هسته ای کره شمالی 
را محکوم کرد

و  امنیت سازمان ملل روز در نشست جمعه خود پنجمین  شورای 
به  کرد  تاکید  و  را محکوم  کره شمالی  آزمایش موشکی  بزرگترین 
سرعت مقدمات الزم برای صدور قطعنامه در این باره را انجام خواهد 
داد. در این نشست ویژه که جمعه برگزار شد، سفرای آمریکا، انگلیس 
و فرانسه از شورای امنیت خواستند تحریم های جدید و قوی تری را 
علیه کره شمالی اعمال کنند. نشست روز جمعه با صدور قطعنامه 
همراه نبود اما شورای امنیت تاکید کرد به زودی قطعنامه ای قوی در 

این باره تصویب خواهد کرد.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل نیز آزمایش هسته ای کره شمالی را 
به شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار قطعنامه های سازمان ملل 
دانست.  وی در میان خبرنگاران گفت: شورای امنیت باید متحد بوده 
و اقدامی مناسب در این مورد اتخاذ کند. ما هم باید به صورت فوری 

این گردآب رو به افزونی را در هم بشکنیم.
دبیرکل سازمان ملل خاطرنشان کرد: عملیات طوالنی در پیش داریم 
و با همکاری سئول به تالشمان ادامه می دهیم اما به طبع می توانیم با 

سرعتی بیشتر از قبل به تحرکاتمان ادامه دهیم.
ماتئو ریکرافت، نماینده انگلیس در شورای امنیت در پایان نشست 
روز جمعه اعالم رکد که کشورش به همراه دیگر همپیمانان خود در 
این شورا بسته تحریم های جدیدی را علیه کره شمالی تدوین و آن 

را در قالب پیش نویس یک قطعنامه قوی به شورای امنیت می برند.
سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه نیز که در ژنو به سر می برد اعالم 
کرد: جامعه جهانی باید ابزار جدیدی را برای پاسخ به آزمایش های 
هسته ای کره شمالی جهت خاموش کردن آتش درگیری ها به جای 

اعمال تحریم های جدید به کار گیرد.
وی در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: اوضاع کنونی نشان می دهد که 
دیپلمات ها باید به جای اعمال تحریم پشت تحریم، خالقیت به خرج 

داده و با مکانیسمی دیگر اوضاع را مهار کنند.
وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: باید به دنبال راهی باشیم که مذاکرات 

شش جانبه را از طریق آن از سر گیریم.
وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( نیز از طریق سخنگوی خود اعالم کرد 
که واشنگتن و همپیمانانش در منطقه از حمایت خوبی برای رویارویی 

با هرگونه تهدید موشکی کره شمالی برخوردارند.
وی گفت: ما به خوبی می دانیم که این یک تهدید واقعی است و تالش 
می کنیم که از آن عبور کنیم. سامانه های دفاعی تاد سال 2017 آماده 
خواهند بود. آمریکا و کره جنوبی برای استقرار سامانه دفاع موشکی 
تاد در کره جنوبی با یکدیگر همکاری می کنند. این در حالی است 
که مقامات چین این اقدام را تهدیدی بزرگ برای امنیت منطقه ای 

می دانند.

برنامه ریزی مدیریت 
محور شرط خروج از رکود

نماینده مردم مینودشت گفت: اشتغال اصلی ترین 
و مهمترین مسئله ای است که در سال آخر دولت 

باید با اولویت به آن پرداخته شود.
شهرام کوسه غراوی گفت: برای کوتاه شدن صف 

عظیم بیکاران کشور باید تولید سرپا شود.
وی خواستار تحول در حمل و نقل ریلی کشور 
شد و افزود: در حالی که در دنیا صنعت حمل 
و نقل ریلی تا 90 درصد رونق دارد اما در ایران 
این عدد 10 درصد است؛ عالوه بر آن در حوزه 
مشکالت  با  نیز  هوایی  و  جاده ای  نقل  و  حمل 
زیادی روبرو هستیم. به دلیل چالش های موجود 
دهها  از  کشور  هوایی  ناوگان  زیرساخت های  در 
فرودگاه تنها چند فرودگاه فعال داریم. وزارت راه 
و شهرسازی باید خرید هواپیمایی ها را در اولویت 
فرودگاه های  شدن  فعال  موجب  که  دهد  قرار 
جذب  در  مسئله  این  به  توجه  شود.  کوچک 
سرمایه گذاران در شهرهای کوچک تاثیرگذار است 
عالوه بر آن در خرید هواپیماهای جدید و لوازم 
این مسئله  کند. همه  آنها کوشاتر عمل  یدکی 

موجب افزایش نرخ اشتغال کشور می شود.
برنامه ریزی  این عضو کمیسیون عمران مجلس 
مدیریت محور را موجب خروج بخش عمران از 
دارد  وجود  الزم  امکانات  افزود:  و  دانست  رکود 
اما به درستی مدیریت نمی شود. هر چقدر کارها 
مدیریت محورتر باشد، شرایط بهتری عاید کشور 

می شود.
نماینده مردم مینودشت خروج از رکود مسکن را 
زمان بر دانست و اظهار کرد: برای خروج از رکود 
مسکن باید در حوزه پرداخت تسهیالت جهش 
در  بسزایی  نقش  مسکن  به  توجه  بیفتد.  اتفاق 
اشتغال زایی دارد اما رکود این بخش آسیب جدی 
به پیمانکاران و انبوه سازان و به دنبال آنان کارگران 
ساختمانی و کلیه مشاغلی که به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم با این بخش رونق می گیرند، شده 

است.

واکنش آمریکا به انتقال آخرین اعضای 
منافقین به آلبانی

بسته  به  واکنش  در  آمریکا  خارجه  امور  وزارت 
شدن کمپ لیبرتی و انتقال منافقین به آلبانی، 
با اذعان به این که واشنگتن تالش زیادی برای 
انتقال اعضای این گروهک تروریستی کرده بود 
همکاری های شان  برای  آلبانی  و  عراق  دولت  از 

تشکر کرد.
دفتر  مدیر  ترودو،  الیزابت  ایسنا،  گزارش  به 
مطبوعات وزارت امور خارجه آمریکا در نشست 
خبری روز جمعه خود در پاسخ به سوالی درباره ی 
خبر انتقال ساکنان باقیمانده در کمپ لیبرتی در 
عراق به آلبانی و بسته شدن این اردوگاه گفت: ما 
تالش زیادی برای این کار کردیم. روز جمعه دو 
هواپیما که در اختیار آژانس مهاجران سازمان ملل 
بودند، آخرین ساکنان باقیمانده در کمپ لیبرتی 
به  عراق  از  بودند  اعضای مجاهدین خلق  را که 
آلبانی منتقل کردند. نجات بیش از سه هزار عضو 
مجاهدین خلق، نقطه اوج یک اقدام دیپلماتیک 
از تالش های آژانس  از سوی آمریکا در حمایت 
اسکان دوباره آن ها  برای  مهاجران سازمان ملل 

بود.
امور   وزارت  اینترنتی  پایگاه  گزارش  اساس  بر 
خارجه آمریکا، ترودو افزود: ما از دولت عراق برای 
تسهیل روند انتقال این افراد و به ویژه از تالش های 
فوق العاده دولت آلبانی و نخست وزیر آلبانی برای 

پذیرش آن ها تشکر و قدردانی می کنیم.
گروهک تروریستی منافقین با انتشار بیانیه ای از 
انتقال بیش از 280 تن از ساکنان باقیمانده کمپ 

لیبرتی عراق به مکانی در آلبانی خبر داد.
 2012 سال  از  تروریستی  گروهک  این  اعضای 
تاکنون پس از انتقال از کمپ اشرف به بغداد، در 
اردوگاه لیبرتی مستقر بودند که یک پایگاه نظامی 

آمریکایی به شمار می آمد.
ایران،  اسالمی  انقالب  از  منافقین پس  گروهک 
در تالش برای براندازی نظام جمهوری اسالمی 
مرتکب جنایات هولناکی شدند و با اقدامات ضد 
بشری خود هزاران نفر را به کام مرگ کشاندند. 
آن ها سپس از کشور خارج و با حمایت حکومت 
بعث عراق به رهبری صدام حسین در سال 1365 
در  ایران  مرزهای  نزدیکی  در  اردوگاهی  در  و 
استان دیاله عراق به نام کمپ اشرف )بر گرفته 
از نام  همسر اول مسعود رجوی سرکرده گروهک 
منافقین(  ساکن شدند.  این قرارگاه سرانجام در 
کامل  طور  به  حمله ای  پی  در  سپتامبر 2013 

تخلیه شد.
نیروهای  رییس کمیته  سناتور جان مک کین، 
به  واکنش  در  نیز  آمریکا  سنای  مجلس  مسلح 
انتقال آخرین اعضای گروهک منافقین از کمپ 
استقبال  ضمن  و  کرد  منتشر  بیانیه ای  لیبرتی 
برای  آلبانی  و  عراق  دولت های  از  رویداد  این  از 
امکان مجدد  و  این زمینه  همکاری های شان در 

این افراد تشکر و قدردانی کرد.

یادداشتخبر

آگهی تمدید مزایده
نظر به مهلت اعطائی جهت شرکت در مزایده واگذاری حق بهره 
 95/6/15 تاریخ  از  بار  تره  و  میوه  روز  بازارهای  غرف  برداری 

لغایت 95/6/24 بدینوسیله مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 30 : 14 روز یکشنبه مورخ 
به دبیرخانه سازمان اسناد  با مراجعه  توانند  95/6/28 تمدید می گردد. متقاضیان می 
مزایده را دریافت وپس از تکمیل به همراه سایر مدارک مثبته از طریق پست پیشتاز به 

کدپستی 31497/79514 ارسال نمایند.
نشانی: کرج- باالتر از میدان طالقانی- جنب دانشگاه علوم پزشکی- ساختمان اداری

 تلفن 026-32544243 
روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج

ادامه از صفحه 1
داد: احداث  ادامه  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
نیروگاه های جدید پایبندی دولت  روسیه را به 
عنوان یکی از اعضای قرارداد برجام در اجرایی 
کردن این توافق به نمایش می گذارد و ضرورت 
دارد سایر طرف های برجام نیز تعهدات خود را 

در این زمینه مورد توجه قرار دهد.
اجرای  ضوابط  بر  پایبندی   کرد:  تاکید  وی 
از  قرارداد  این  کردن  اجرایی  به  منوط  برجام 

سوی تمامی طرفین برجام است.
ایران  اینکه  بیان  با  همچنین  جهانگیری 
مصمم است طبق برنامه های پیش بینی شده 
کامل  سوخت  چرخه  به  رسیدن  برای  خود 
در  آمیز  صلح  فعالیت های  انجام  و  هسته ای 
برای  ما  کرد:   اظهار  کند،  حرکت  زمینه  این 
و  هسته ای   سوخت  کامل  چرخه  به  رسیدن 
زمینه  این  در  آمیز  صلح  فعالیت های  انجام 
مصممیم که برنامه های خود را به پیش بریم 
و در زمینه ی کشاورزی ، صنعتی، تولید برق و 
غیره کار خودمان را ادامه دهیم و دولت عزم 
جدی دارد که با یک نگاه عقالنی  به رفع موانع 

توسعه در برنامه های خود بپردازد.
سرمایه  برای  هم  اینکه  بیان  با  جهانگیری 
داخلی  توسعه  برای  هم  و  خارجی  گذاری 
آماده ایم و تردیدی نداریم گفت: برای پیشرفت 

و  مصلحت  عزت،  اصل   3 داخلی   توسعه  و 
حکمت را در سند اجرایی مان قرارداده ایم و به 

آن توجه ویژه ای داریم.
و  ایران  همکاری  به  اشاره  با  همچنین  وی 
با  زیادی  همکاری  زمینه های  گفت:  روسیه 
روسیه  با  ما  داریم  روسیه  همسایه مان  کشور 
کرد.  خواهیم  همکاری  دوست  یک  عنوان  به 
احداث 2 واحد جدید نیروگاه با حجم سرمایه 
گذاری بالغ بر 8 و نیم میلیارد دالر را با کشور 
فدرال روسیه به انجام می رسانیم. امروز واحد 

اول شروع به کار کرد و تا دو سال آینده واحد 
دوم را هم شروع خواهیم کرد.

ادامه  همچنین  جمهور،  رئیس  اول  معاون 
خصوصا  تروریسم  با  مبارزه  زمینه ی  در  داد: 
که  داریم  روسیه  با  خوبی  همکاری  درسوریه 
به آن ادامه خواهیم داد. همکاری در حوزه ی 
ایران  نیز جزو کارهایی است که میان  دفاعی 
اس  دفاعی  سامانه  می شود؛  انجام  روسیه  و 
300 نماد همکاری دفاعی میان این دو کشور 

همسایه است.

با  اقتصادی  همکاری های  با  ارتباط  در  وی 
مبادالت  جاری  درسال  گفت:  نیز  روسیه 
قابل  رشد  روسیه،  و  ایران  میان  اقتصادی 
توجهی داشته اما هنوز جای کار وجود دارد و 

می تواند مقدار این مبادالت بیشتر باشد.
جهانگیری با بیان اینکه مساله امنیتی نیروگاه 
است،  مهم  بسیار  ایرانی  مقامات  برای  بوشهر 
دو  بوشهر  نیروگاه  زمینه  در  کرد:  تصریح 
مساله برای ما بسیار مهم است ، یکی مساله ی 
این نیروگاه است و دیگری تضمین و  امنیتی 
بهره مندی از منافع نیروگاه است.از طرف ایران   
استفاده از مهندسین و تجهیزات صنعتی ایران 
جزء مواردی است که همواره به آن تاکید شده 

است.
پروژه های  اجرای  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
بعدی  همکاری های  در  و  نیروگاه  این  مشابه 
باید با دوستان خودمان در روسیه به راهکاری 
بهره  به  مناسب  زمان  در  پروژه ها  که  برسیم 

برداری برسد.
رئیس  سوی  از  گفت:  پایان  در  جهانگیری 
به  را  مبارک  فرایند  این  آغاز  دولت  و  جمهور 
و  ایران  ، خانواده ی صنعت  ایران  ملت شریف 
دکتر  گرامی ام  برادر  برجسته،  مدیر  همچنین 
نظران  صاحب  و  کارشناسان  همه  و  صالحی 

تبریک می گویم.

جهانگیری: 

اجرای برجام منوط به پایبندی تمامی طرفین است

رسانه های روسی اخبار متفاوتی را از فروش سامانه 
موشکی اس- 400 توسط مسکو به بحرین منتشر 

کرده اند.
به گزارش مهر، هفته گذشته پادشاه بحرین در مسکو 
میهمان »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه بود. 
یکی از برنامه های »شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه« 
در این سفر بازدید از نمایشگاه نظامی 2016 روسیه 

بود.
در جریان این سفر همچنین دو طرف موافقتنامه 

همکاری های نظامی امضا کردند.
در همین رابطه روزنامه کامرسانت در گزارشی با اشاره 
به امضای این موافقتنامه ها نوشت: احتمال فروش 
اس- 400 در مذاکرات سه شنبه گذشته میان رئیس 
جمهور روسیه و شاه بحرین مطرح شده و به گفته 
برخی منابع، پوتین نسبت به انجام چنین معامله ای، 

اعتراض و مخالفت ندارد.
»احمد الساعاتی«، سفیر بحرین در مسکو نیز پیش از 
سفر شاه این کشور به روسیه، اعالم کرده بود منامه به 
نوسازی سامانه های ضد هوایی خود توجه ویژه دارد.

به نوشته کامرسانت، شاه بحرین نسبت به خرید اس- 
400 ابراز تمایل کرده و مذاکرات کوتاهی هم در این 
باره با »دیمیتری راگازین«، معاون نخست وزیر روسیه 

انجام داده است.
)کاخ  کرملین   : نوشت  گزارشی  در  راشاتودی  اما 

ریاست جمهوری روسیه( تاکید کرد همکاری نظامی 
و فنی، مبنای مذاکرات شاه بحرین با مقامات روسی 
بوده، اما به فروش احتمالی سامانه اس- 400 به این 

کشور کوچک حاشیه خلیج فارس اشاره ای نکرد.
بر این اساس، »دیمیتری پسکوف« سخنگوی رئیس 
جمهور روسیه، در پاسخ به پرسشی پیرامون احتمال 
فروش سامانه ضدهوایی اس- 400 به بحرین گفت: 
شاه بحرین در سفر به مسکو با طرف روسی و از جمله 
و  نظامی  درباره همکاری  پوتین،  شخص والدیمیر 
فنی مذاکره کردند. سامانه زمین به هوای اس- 400 
»پیروزی«- )Triumf( نسل جدید سیستم پدافند 
هوایی روسیه است که توسط »مرکز طراحی الماس« 
طراحی شده و به عنوان نمونه پیشرفته تر از خانواده 

پدافند هوایی اس-300 به شمار می رود.
به گفته منابع روسی و دیگر کشورها، اس- 400 قادر 
به تشخیص 100 هدف به طور همزمان و درگیر 
شدن با 12 هدف به طور همزمان از محدودهٔ 400 
کیلومتری است. این هدف ها می توانند از جمله انواع 
موشک های  و  کروز  موشک های  هواپیما،  هواگرد، 

بالستیک باشند.
اس- 400 با داشتن قابلیت سه موشک مختلف، بسیار 
دوربرد،  دوربرد، و موشک های با برد متوسط قادر به 
پوشش کل عملکرد مورد نیاز است. هر یک از این 

موشک ها دارای قابلیت های متفاوت است.

با  مقاله ای  انتشار  با  لبنان  السفیر  روزنامه 
عنوان »درباره مجوسیان و شجره ملعونه« به 
بررسی اختالفات ایران و عربستان پرداخت.

این روزنامه لبنانی در مقاله خود خاطرنشان 
کرد: به دنبال پیروزی انقالب اسالمی ایران، 
کشورهای همسایه آن به ویژه عربستان به 
شدت علیه آن موضع گرفتند و به تحریک 
عراق علیه ایران مبادرت کردند که نتیجه آن 
جنگ هشت ساله تحمیلی علیه جمهوری 
اسالمی ایران بود. عربستان در این جنگ از 
صدام حسین به عنوان یک سنی علیه ایران 
به عنوان یک کشور شیعه، حمایت تمام عیار 

کرد.
انقالب  پیروزی  از  در طول سال های پس 
ابزاری  گونه  هیچ  از  عربستانی ها  اسالمی، 
برای تبلیغات علیه جمهوری اسالمی فروگذار 
نکردند. اما نقطه عطف در نزاع میان نخبگان 
ایرانیان و عربستانی ها، آغاز مرحله جدیدی 
بود که در آن معذوریت های گذشته کنار 
گذاشته شده است. به نظر می رسد جنگ 
رسانه یی دو طرف به اوج خود رسیده است 
پایتخت  برگزاری »نشست گروزنی« در  و 
جمهوری چچن و اعالم وهابیت به عنوان 
فرقه ای خارج از اهل سنت در آن نشست، 
به امتیازی رسانه یی برای انتقاد شدید ایران 

از عربستان تبدیل شده است.
به گفته نویسنده مقاله، تحول دیگر در این 
میان و پس از نشست گروزنی، پیام رهبر 
به حجاج در مراسم  ایران  انقالب اسالمی 
حج و یکسال پس از فاجعه منا بود که دو 
رویداد اخیر باعث تغییر اساسی در ادبیات به 
کار رفته علیه عربستان شد. به ویژه این که 
در کنفرانس گروزنی علمای همه فرقه های 
االزهر  علمای  آن ها  رأس  در  و  مسلمان 
شریف حضور داشتند و این امر باعث فراهم 
جنگی  آغاز  جهت  تاریخی  فرصتی  شدن 
تبلیغاتی در عرصه بین المللی علیه عربستان 
می کند  احساس  زمینه  این  در  ایران  بود. 
سلفی گری  محکومیت  در  اسالمی  اجماع 
به عنوان یک مکتب پرورش دهنده تکفیر 
از نظر شرکت کنندگان کنفرانس گروزنی و 
هم چنین حوزه های علمیه در ایران و فضای 
تروریسم  بر  تمرکز  برای  بین المللی  آماده 
در صدر اولویت های سیاسی به وجود آمده 

است.
از  عربستان  اولیه  پاسخ  می افزاید:  السفیر 
زبان مفتی این کشور، نشان دهنده صحت 
جمهوری  رهبر  خامنه ای،  اهلل  آیت  پیام 
اسالمی و قبل از آن بیانیه کنفرانس گروزنی 
بود. به طوری که مفتی سعودی در بیانیه 
خود، ایرانی ها را خارج از اسالم و نوادگان 
آتش پرستان، خطاب کرد و به طور ناخودآگاه 
در زمانی نامناسب به مأموریت تکفیری اش 
عربستان  بعد  ساعت  چند  اما  کرد.  عمل 
تالش کرد تا منابر خود را بار دیگر در زمینه 
حقیقت نزاع با ایران درباره مسائل سیاسی 
وسیله  بدین  تا  کند  توجیه  استراتژیک  و 
عربستان به عنوان یک تشکیالت نافرمان و 

عاصی جلوه نکند.
این روزنامه افزود: در ادامه این تالش ها، عادل 
الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان اعالم کرد 
که »ایدئولوژی« بر کشورش حاکم نیست 
بلکه محور اصلی سیاست و دیپلماسی آن 
را »عمل گرایی« تشکیل می دهد که این امر 
به منزله تالش برای دور زدن مواضع ایران 
و پاسخ تند مفتی عربستان به این کشور 
به شمار می آید زیرا مخاطب اظهارات تند 
به طور  و  الشیخ، مدارس دینی  مفتی آل 
کلی طبقات عوام عرب و مسلمانان بود. این 
مسوولیت  عادل الجبیر  که  است  حالی  در 
به  و  جهانی  عمومی  افکار  برای  اظهارنظر 
ویژه غربی را به عهده دارد تا بدین وسیله 
جنبه سیاسی اختالفات با ایران را به نمایش 
که  دارد  آن  از  نشان  واقعیت  اما  بگذارد. 
اظهارات این دو شخص از حقیقت واحدی 

سرچشمه می گیرند.
السفیر نوشت: به نظر می رسد ایران از طریق 
اعتقادی،  نظر  از  عربستان  کردن  متهم 
عرصه  در  مناسبی  تبلیغاتی  ابزارهای 
دیپلماتیک و رسانه یی ایجاد کند تا بدین 
وسیله عربستان را مقداری به عقب نشینی 
از دخالت ها و دست اندازی هایش در سوریه 
با  ایران،  و یمن وادار کند. فشارهای اخیر 
فشارهای آمریکا در این زمینه هم زمان شده 
است و به نظر می رسد نزاع آینده کم کم 
تحت عنوان پیگرد عربستان به عنوان حامی 
حال  در  افراط گرایی  کننده  تولید  مکتب 

شکل گیری است.

طرح  مغایرت  از  نگهبان  شورای  سخنگوی 
قانون   99 اصل  با  انتخابات  قانون  استفساریه 

اساسی خبر داد.
عباسعلی کدخدایی در سومین نشست خبری 
خود با اهالی رسانه با تسلیت شهادت امام محمد 
باقر)ع( و ابراز تاسف نسبت به بی کفایتی رژیم آل 
سعود در رابطه با فاجعه منا، به ارائه گزارش درباره 

مصوبات بررسی شده توسط این نهاد پرداخت.
کدخدایی در رابطه با طرح استفساریه تبصره 3 
ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی 
گفت: این طرح به نوعی در صدد کاهش اختیارات 
شورای نگهبان بود که اعضای محترم نسبت به 
آن ایراداتی را داشتند. این طرح حق اظهار نظر 
نامزدهای  صالحیت  درباره  را  نگهبان  شورای 
مجلس شورای اسالمی محدود کرده بود و مغایر 
شد؛  داده  تشخیص  اساسی  قانون  اصل 99  با 
تفسیری که شورای نگهبان از اصل 99 داشت 
با توجه به واژه ای که در این مصوبه برای اولین 
شده  گرفته  کار  به  سالم  رای  عنوان  تحت  بار 
بود، دچار ابهام بود. سخنگوی شورای نگهبان در 
ادامه گفت: مصوبه مربوط به الیحه احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور بسیار طوالنی بود. عالوه 
بر 50 ماده ای که در الیحه بود بیش از 70 ماده 
هم مجلس شورای اسالمی به آن اضافه کرده بود 
که در ابتدا با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و با 
اصالحاتی که مجلس شورای اسالمی انجام داد، 
شورای نگهبان وارد بررسی مواد شد. نتایج بررسی 
ها با ایرادات متعددی مواجه شد که 41 ایراد و 32 

تذکر به مجلس اعالم شد.
اصل 75  ایراد  الیحه  این  در  گفت:  کدخدایی 
مربوط به عدم تعیین منابع مالی در مواردی که 

هزینه ای به دولت تحمیل شده است، بود. 19 
مورد اشکال اصل 75 بود، 8 مورد در رابطه با اصل 
85 بود که مربوط است به مواردی که قانونگذار 
باید تعیین تکلیف کند و مغایر اصل 85 بود. ایراد 
دیگر اصل 60 قانون اساسی است که در رابطه با 
تفکیک وظایف قوه مجریه از دیگر قوا بود که 5 

مورد ابهام و 3 مورد خالف شرع داشتیم.
این الیحه برخی احکام و  وی تصریح کرد: در 
قوانین تکراری را شاهد بودیم؛ مثال مواردی که 
در قوانین جاری هست به نوعی در این قانون 
تکرار شده بود که برای جلوگیری از اطاله بحث، 

قانونگذار باید به موارد قوانین جاری اکتفا کند.
مصوباتی  تشریح  به  نگهبان  شورای  سخنگوی 
به شورای  از سوی مجلس شورای اسالمی  که 
نگهبان ارسال شده بود پرداخت و گفت: الیحه 
اصالح قانون بودجه سال 1395 در جلسات شورا 
قبررسی شد و عدم مغایرت آن با شرع و قانون 
اساسی به مجلس اعالم شد. البته یک نکته اینکه 
تبصره 38 اصالحی با توجه به بند الف ماده 82 
برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری  قانون 
اسالمی ایران مصوبه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام که استفاده دستگاه های اجرایی از تسهیالت 
دانست،  جایز  را  برنامه  طول  در  خارجی  مالی 

خالف شرع دانسته نشد.
تعیین  قانون  جدول  اصالح  طرح  افزود:  وی 
شورای  مجلس  انتخاباتی  های  حوزه  محدوده 
بررسی  مورد  نگهبان  شورای  در  نیز  اسالمی 
قانون  و  موازین شرع   با  مغایر  که  گرفت  قرار 
اساسی شناخته نشد. سخنگوی شورای نگهبان 
خاطرنشان کرد: الیحه کاهش ساعت کار بانوان 
دارای شرایط خاص نیز در جلسه شورا بررسی 

شد و با توجه به اصالحات به عمل آمده مغایر با 
موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست، کدخدایی 
انتخابات  برگزاری  درباره  سوالی  به  پاسخ  در 
و  الکترونیکی  صورت  به  جمهوری  ریاست 
اینکه این امر می تواند در انتخابات آینده موثر 
باشد؟ گفت: با تقاضای دوستان در وزارت کشور 
جلسات کارشناسی در این زمینه تشکیل شد. 
معاون  سوی  از  ای  نامه  مردادماه  اوایل  در  ما 
در  کارشناسی  جلسات  تا  داشتیم  کشور  وزیر 
در  کیفی  مباحثی  و  شود  تشکیل  رابطه  این 
انجام شود. وی  الکترونیکی  انتخابات  خصوص 
به  منجر  نهایتا  و  شد  تشکیل  جلسات  افزود: 
نامه مورخ 15 شهریورماه سال جاری شد که  از 
سوی معاونت اجرایی به معاون وزیر کشور ارسال 
شد. در این نامه درخواست هایی شده که در 
حوزه های کیفی و نظارتی موارد 7 گانه اعم از 
دستگاه شمارش آرا، ارتباطات و تبادل اطالعات، 
نرم افزارها و بانک های اطالعاتی و پروتکل های 
امنیتی و موارد فنی و امنیتی و ...  آمده تا اعالم 

شود و شورای نگهبان بتواند اعالم نظر کند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: دوستان از 

وزیر کشور خواسته اند تا اگر اسنادی هست آن را 
ارسال کنند تا موضوع در شورای نگهبان بررسی 
شود؛ لذا ما منتظریم تا پاسخ دوستان در وزارت 
کشور به دستمان برسد و بعد از آن اعالم نظر 
خواهیم کرد. کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره 
اینکه با توجه به قول وزیر اقتصاد به طرف غربی 
مبنی بر حذف دو تبصره از قانون مبارزه با تامین 
مالی تروریسم،  آیا وزیر چنین اختیاری برای دادن 
از طرف مجلس شورای اسالمی را دارد؟  تعهد 
گفت: آنچه که تحت عنوان FATF مطرح است 
و مربوط به مبارزه با پولشویی است، کنوانسیونی 
دارد که جمهوری اسالمی ایران پیش از آن به 
این کنوانسیون ملحق نشده است. از سال 89 این 
مساله مطرح بود که برای ایجاد یک گشایش در 
روابط جمهوری اسالمی ایران قانونی به تصویب 
دولت  سوی  از  سال 89  الیحه  این  لذا  برسد، 
وقت به مجلس شورای اسالمی ارائه شد و وقتی 
به شورای نگهبان آمد با ایراداتی مواجه شد؛ زیرا 
الیحه قضایی بود و باید نظر دستگاه قضایی هم در 
مورد آن اخذ می شد بر همین اساس الیحه برای 
اسالمی  به مجلس شورای  مجدداً  ایرادات  رفع 

عودت داده شد.

ریشه اختالفات ایران و عربستان از دیدگاه اخبار ضد و نقیض درباره فروش سامانه اس- ۴۰۰ به بحرین
روزنامه لبنانی السفیر

کدخدایی اعالم کرد: 

طرح استفساریه قانون انتخابات، مغایر
 با قانون اساسی
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بشریت  نیازهاي  ترین  اساسي  از  یکي  بقا  حفظ 
ازدواج  مختلف  ادیان  در  و  بوده  تاکنون  ابتدا  از 
راهکاري اصولي براي تکمیل شخصیت زن و مرد 
اجتماعی  هنجارهای  با  مقابله  عامل  اصلیترین  و 
این  از  است.  شده  معرفي  موضوع  این  با  مرتبط 
رو در کشور اسالمیمان؛ ایران که داراي جمعیتي 
بهموقع  ازدواج  ترویج فرهنگ  جوان است همواره 
و آگاهانه در بین جوانان یکي از برنامههاي اصلي 
دولتها بوده که هر ساله به طرق مختلف تدوین و 

اجرا میشود.
به منظور کنکاش بیشتر در افزایش آمار طالق به 
اثرات  بررسی  و  اجتماعی  از معضالت  عنوان یکی 
آن بر فرد و جامعه در این گزارش قصد داریم ضمن 
برسی نکات یاد شده، جامعه آماری کشور را از این 

حیث مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.
در بررسي آمار سازمان ثبت احوال کشور در حوزه 
ازدواج و طالق کشور سال 94 میبینیم 685 هزار 
و 382 مورد ازدواج به ثبت رسیده است که میتوان 
گفت بهطور متوسط روزي یک هزار و 877 نفر با 
هم پیوند مقدس زناشوئي میبندند و 938 زندگی 
سال  در  سو  دیگر  از  است،  شده  آغاز  مشترک 
گذشته تعداد 163 هزار و 765 مورد طالق ثبت 
شده که نشان دهنده ثبت و وقوع روزانه 448 فقره 

طالق در کشور است.
نسبت ازدواج به طالق در سال گذشته رقمی معادل 
4.2 بوده است، یعنی به ازای هر 4.2 ازدواج یک 
بررسی  در یک  است که  افتاده  اتفاق  مورد طالق 
و  نگران کننده  بسیار  آمار  این  کلی میتوان گفت 
ناهنجاریهای  از  بسیاری  آن  افزایش  به  رو  روند 
اجتماعی را به همراه دارد. البته این آمار میانگین 
آمار کشوری است و این عدد در برخی از استانها 
بیشتر و در برخی هم کمتر است. در استان البرز در 
مقابل هر 2.7 ازدواج یک مورد طالق اتفاق افتاده 
بلوچستان  و  سیستان  در  و  نسبت  بیشترین  که 
مورد طالق  ازدواج یک  مورد  هر 13.4  مقابل  در 
ثبت شده که کمترین نسبت آمار ازدواج به طالق 
کشور در سال گذشته بوده است، ضمن اینکه اگر 
بخواهیم یک بررسی منصفانه و مبتنی بر آمار ارائه 
کنیم باید بافت و تناسب جمعیتی استانهای کشور 
استان  این صورت  در  بگیریم،  نظر  در  باید  نیز  را 
تهران با ثبت بیشترین آمار ازدواج و طالق درصد 
اختصاص  خود  به  حیاتی  رویداد  دو  این  را   209

داده که در جای خود قابل تأمل است.
بیشترین آمار ازدواج در کشور را تهرانیها به خود 
اختصاص دادهاند، بهطوریکه در سال 94 تعداد 86 
هزار و 883 مورد ازدواج در این استان ثبت شده 
است و از دیگر سو سمنانیها کمترین آمار ازدواج 
تنها چهار  ثبت  با  و  داشتهاند  در سال گذشته  را 
هزار و 705 مورد ازدواج در رتبه آخر ازدواج کشور 
جمعیت  مقایسه  در  آمار  این  البته  ایستادهاند، 
استان و تراکم جمعیتی قابل تفسیر و تحلیل است 
این  از  استقبال  عدم  به  را  سمنانیها  نمیتوان  و  

سنت حسنه متهم نمود.
ازدواج،  سنی  ترکیب  بیشترین  گذشته  سال  در 
وصلت مردان 20 تا 24 ساله با زنان 15 تا 19 ساله 
با آمار بیش از 102  هزار مورد است که از یک سو 
با توجه به هنجارهای اجتماعی موجود نوید بخش 
اقدامی مناسب و بهموقع است، اما نباید به سادگی 
از کنار موضوع مهمی همچون عدم رسیدن ذوجین 
به بلوغ فکری، عقلی و عاطفی که بیشترین سهم 
را در بروز واقعه طالق دارند گذشت که در ادامه به 

تفصیل به بررسی آن خواهیم پرداخت.
فاصله سنی ازدواج ذوجین هم یکی از عواملی است 
که با توجه به تفاوتها و تمایزهای فکری، اعتقادی، 
یکی  عنوان  به  آن  از  میتوان   ... و  رسوم  و  اداب 

این  وقوع  برد،  نام  طالق  عوامل  از 
ادامه  هم  هنوز  متأسفانه  ازدواجها 
گذشته  سال  در  بهطوریکه  دارد، 
به  ازدواج  مورد  هزار  شش  به  قریب 
بیش  مردان  آن  در  که  رسیده  ثبت 
بزرگتر  همسرانشان  از  سال   23 از 
بودهاند و در آن سو 42 مورد ازدواج 
ثبت شده که در آن زنان 23 سال از 

مردان بزرگتر بودهاند. 
در بررسی آمار استانی طالق، تهرانیها  
با ثبت30 هزار و 500 مورد بیشترین 
مورد   743 با  ایالم  استان  اهالی  و 
طالق کمترین آمار طالق کشور را به 

خود اختصاص دادهاند.
ترکیب  بیشترین  گذشته  سال  در 
سنی طالق، متارکه مردان 30 تا 34 
ساله از زنان 25 تا 29 ساله با آمار 16 
هزار و 286 مورد بوده است و تعداد 
طالقهای  از  مورد   451 و  هزار   21
است  زوجهایی  به  مربوط  شده  ثبت 
ازدواج  از ثبت  از یک سال  که کمتر 
این  متأسفانه  و  است  گذشته  آنها 
از متارکه کنندگان در مناطق  دسته 
بیشترین  کشور  روستایی  و  شهری 
آمار را در این بحث به خود اختصاص 

دادهاند.
از دیگر سو تعداد 652 مورد از تشکیل دهندگان 
آمار طالق کشور، زندگی مشترک بین 28 تا 29 
مطلقین  از  این دسته  که  کردهاند  تجربه  را  سال 
خود  به  مربوطه  تفکیک  در  را  درصد  کمترین 

اختصاص دادهاند.
78 درصد طالق ها برای مسائل جنسی

از  یکي  اینکه  بیان  با  خانواده  مرکز سالمت  مدیر 
عوامل مهم طالق مسائل جنسي است معتقد است 
بدکارکردهاي  موجب  زمینه  این  در  آگاهیها  عدم 
آمارهاي  براساس  که  طوري  به  میشود،  جنسي 
علت  درصد   50 میدهند  نشان  پژوهشها  رسمي 
طالق مشکالت جنسي است اما بر اساس آمارهاي 
به  طالق  علت  درصد   78 باالي  پژوهشکده  این 

مسائل جنسي مربوط میشود.
هست  نیز  خانواده  رواشناس  که  تهراني  نسرین 
به  کشور  در  مسائل جنسي  متاسفانه  دارد  اعتقاد 
نوعي تابو بوده و هست، لذا باید ادبیاتي را تدوین و 
ایجاد کنیم که با توجه به عقاید مذهبي، فرهنگي، 
اجتماعي و نظام سیاسي حاکم بر جامعه و با لحاظ 
آنکه  ضمن  بتواند  خانواده  نیازهاي  همه  کردن 
تمام این فاکتورها را لحاظ کند جوابگوي نیازهاي 

زوجین هم باشد.
ریزی  برنامه  و  پشتیبانی  معاون  دیگر  سوی  از 
مجموعه دارویی درمانی هالل ایران میزان طالقهای 
رخ داده با منشأ اختالالت و نارضایتیهای جنسی را 
70 درصد عنوان کرده و خواستار پرداختن جدیتر 

مسئوالن به این معضل شد.
انتقاد  حتی  و  انکار  و  گرفتن  گارد  بهرامی  دکتر 
را  و هنجارهای جامعه  از مسایل  بسیاری  بیان  از 
یک واقعیت میداند و معتقد است هنگامیکه آمارها 
افزایش همین هنجارها و معضالت را نشان میدهد 
به فکر چاره و پرداختن به موضوع میافتیم، به طور 
بودیم  کشور  در  الکل  مصرف  منکر  مدتها  مثال 

بهداشت  وزارت  رفته  باال  مصرف  که  اکنون  اما 
کلینیکهای ترک اعتیاد تأسیس میکند.

این مقام مسئول افزایش مقوله آموزش و جایگزین 
جنسی«  »سالمت  آموزشی  واحدهای  کردن 
بهجای واحدهای »تنظیم خانواده« در دانشگاهها 
این  کاهش  راهکارهای  راساسیترین  از  یکی  را 
خانواده  بنیان  فروپاشی  از  جلوگیرری  و  آمار 
میداند و اعتقاد دارد اگر بپذیریم سالمت جنسی، 
رضایتمندی، استحکام زندگی خانوادهها را در پی 

دارد باید به این موضوع اهمیت ویژهای دهیم.
برخی  را طوری کردهایم که  میگوید: شرایط  وی 
به  کسی  و  شده  تبدیل  تابو  به  نیز  دینی  مسائل 
اکنون مسئله رضایت جنسی یک  نمیپردازد،  آنها 
معضل در جامعه ما محسوب میشود که مسئولین 
باید گامهای اساسی برای حل آن بردارند چون حل 
این موضوعات هم راه حل دینی دارد و هم علمی.

کارشناسان علوم اجتماعی، آموزش پیش از ازدواج 
به  بخشی  آگاهی  مسیر  در  اقدام  اساسیترین  را 
موقع  به  و  آگاهانه  ازدواج  خصوص  در  جوانان 
دورههای  برگزاری  است  سالی  چند  و  میدانند 
آموزشی کوتاه و بلند مدت در دانشگاههای کشور 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  و  دولت  کار  دستور  در 

فناوری قرار گرفته است.
است  شاخصههایی  مهمترین  از  یکی  آموزش 
که  چرا  شود  گنجانده  باید  خانواده  نهاد  در  که 
و فصل مشکالت  به حل  قادر  مادرها  و  پدر  بعضاً 
از  نیستند  خود  بین  اقتصادی  و  اجتماعی  روانی، 
در  جامعه  سطح  در  که  تغییراتی  با  دیگر  سوی 
تربیتی  فاکتورهای  نیازمند  والدین  است،  جریان 
آموزشهای  با  که  هستند  نیز  خود  فرزندان  برای 
نهادینهشده میتوان به فاکتورهای تربیتی مناسب 

دست پیدا کنند.
است  این  مشترک  زندگی  حوزه  در  دیگر  نکته 
توافقی  طالق  تا  مشترک  زندگی  مدتزمان  که 

رسیده  سال  به سه  پنج  از  گذشته  سال  طی سه 
تأمل  خور  در  حال  عین  در  و  جالب  نکته  است، 
این آمار آنجاست که 62 درصد از افرادی که قصد 
طالق دارند در ماههای اول آغاز اختالف به مراکز 
بهزیستی مراجعه کردهاند که خود نشان از تصمیم 

جدی برای جاری شدن صیغه طالق است.
انجام مشاورههای پیش از ازدواج در کنار آموزش 
راهکارهایی  از  پایین  سنین  در  زندگی  مهارتهای 
آن  انجام  بر  اجتماعی  علوم  کارشناسان  که  است 
با هدف جلوگیری از فروپاشی زندگیهای مشترک 

تأکید دارند.
برگزاری کارگاههای آموزشی ازدواج سالم در 20 

استان کشور
دکتر محمداسماعیل مطلق، مدیرکل دفتر سالمت 
از  بهداشت  وزارت  مدارس  و  خانواده  جمعیت، 
برگزاری کارگاههای آموزشی در 20 دانشگاه علوم 
توانمندسازی گروه  ارتقای  با هدف  پزشکی کشور 
سنی 18 تا 29 سال در زمینه ازدواج سالم و ارتقای 
توانمندیهای کارشناسان، مدیران، سیاستگذاران و 
ائمه جمعه و جماعت به عنوان همکار در امر ازدواج 

سالم خبر داد.
درصد   87 نسبی  نگرش  تغییر  مسئول  مقام  این 
اساس  بر  کارگاهها  این  در  کننده  شرکت  جوانان 
نظر سنجی صورت گرفته را از دست آوردهای این 
با  تا 29 سال  و آشنایی جوانان 18  دانسته  طرح 
لحاظ  از  خانواده  تشکیل  فواید  ازدواج،  فلسفه 
عاطفی، رشد معنوی، بقای نسل، مسئولیتپذیری، 
و جایگاه  فلسفه  و بحث  آرامش در زوجین  ایجاد 
و محورهای مطرح  مباحث  از  را  اسالم  در  ازدواج 
عنوان  سالم  ازدواج  آموزشی  کارگاههای  در  شده 

میکند.
روزافزون  افزایش  مقابل  در  و  ازدواج  آمار  کاهش 
و  است  کشور  براي  خطري  زنگ  طالق  معضل 
راهکارهاي  ارائه  با  باید  امر  متولیان  و  مسئوالن 

اساسي به ترویج امر ازدواج در جامعه 
کمک کنند.

دیدي  با  اجتماعي  امور  کارشناسان 
نگران کننده این موضوع را دنبال مي 
سن  رفتن  باال  دارند  عقیده  و  کنند 
ازدواج در بین جوانان میتواند تأثیرات 
عمیقي بر فرهنگ، اقتصاد، آمار جرم 
جامعه  اخالقي  امنیت  نهایتاً  و  بزه  و 

داشته باشد.
و  شناس  روان  علوی،  محمد  دکتر 
سستي  است  معتقد  خانواده  مشاور 
عدم  خانواده،  در  اعتقادي  بنیان 
همدیگر،  از  طرفین  کامل  شناخت 
وظیفه  و  پذیري  مسئولیت  عدم 
بلوغ  به  زوجین  نرسیدن  شناسي، 
مشکالت  اجتماعي،  و  عاطفي  رواني، 
ناقص  رشد  یا  ناپختگي  اقتصادي، 
اجتماعي، فاصله کم میان خواستگاري 
دخالت  بیکاري،  و  اعتیاد  ازدواج،  تا 
نهایتاً  و  والدین  و  اطرافیان  نابجای 
علل  از  عاطفی  و  جنسی  مشکالت 

اساسي رشد طالق است.
کارشناسان  از  یکی  کریمی،  مهدیه 
است  معتقد  بهزیستی  مشاوران  و 
مبین  دین  اخالقي  آموزههاي  در 
اسالم از طالق با عنوان »هالک« یاد 
شده است در عین حال طالق یکي از راهکارهاي 
اساسي در مواقع ضروري است که براي جلوگیري 
از انحراف اخالقي و جلوگیري از افزایش آمار جرم 
و بزه و همچنین حفظ امنیت رواني و جانی فرد، 
... جاري ساختن صیغه طالق  خانواده و جامعه و 
در بین زوجین و جدایي آنان مصلحت و ضرورت 

مییابد.
این مشاور خانواده اعتقاد دارد نباید به سادگي از 
کنار اختالفات قومي، مذهبي، فرهنگي و اعتقادي 
زوجین جوان گذشت، بسیاری از جوانان عمدتاً با 
از  زیر یک سقف  زندگي مشترک  آرزوي  و  هدف 
عرف  و  خود  خواستههاي  و  آلها  ایده  از  بسیاري 
کارشناسان  هشدار  و  توصیه  و  جامعه  و  خانواده 
نظر  در  با  و  کرده  پوشي  چشم  اجتماعي  علوم 
گرفتن ظواهر، انتخاب هایشان را بر اساس اصولي 
پایدار  و  آل  ایده  زندگي  یک  براي  که  میبینند 

مناسب نیست.
و  فرد  بر  طالق  زیانهاي  تأثیر  و  قبح  از  اینکه  در 
جامعه بسیار نوشتهاند و گفتهاند شکي نیست اما 
این تنها راه مقابله با این معضل اجتماعي نبوده و 

مسئولین باید چارهاي بیندیشند.
و  دادگستري  به  مراجعه  در  بدانید  است  جالب 
درخواست  از  درصد   60 طالق  درخواست  تنظیم 
درصد   30 زنان،  اجتماعي  معضل  این  کنندگان 
مردان و 10 درصد بهصورت توافقي به دادگاه ها 

مراجعه میکنند.
امین ترابی شهروند سنندجی که دانشجوی علوم 
این  کنار  از  سادگی  به  نباید  میگوید  است  دینی 
واقعیت گذشت که طالق در بساری از موارد کلید و 
راه جلوگیری از بحران بیشتر در خانوادهها و وقوع 

بسیاری از جنایتهاست.
در  را  طالق  تجربه  که  سنندجی  شهروندان  این 
خانوادهاش دارد آن دسته از زدواجها را که نتیجه 

دوستیهای خیابانی است را در غالب موارد منجر به 
شکست می داند و میگوید: ازدواجهایی که تنها با 
دیدن و پسندیدن طرفین در خیابان و دانشگاه و 
مهمانیها و ... و بدون تحقیق بایسته و کافی اتفاق 
میافتد بدلیل سطحی نگری و عدم شناخت کافی 

قطعاً به طالق ختم خواهد شد.
ضمن  است  بازاری  یک  که  علی  شاگرد  حسین 
غیر  خواستههای  مقابل  در  والدین  تسلیم  تقبیح 
و  آداب  اینکه  در  گویند:  می  فرزندانشان  منطقی 
تفاوتهای  گذشتگان  با  امروزی  ازدواجهای  اصول 
در  متاسفانه  اما  نیست،  شکی  است  کرده  زیادی 
غلط  گیریهای  تصمیم  شاهد  مواقع  از  بسیاری 
انجام  در  کوتاهی  و  ازدواج  مساله  در  والدین 

تحقیقات قبل از ازدواج هستیم.
یونس حسین پناهی کارشناسان علوم اجتماعي با 
را دنبال  وقایع  این  آمار ثبت  نگران کننده  دیدي 
میکند و معتقد است افزایش آمار طالق و از سویي 
و  جمعیت  سریع  رشد  به  توجه  با  ازدواج  کاهش 
بروز  باعث  میتواند  کشور  جمعیت  بودن  جوان 
از  جوانان  ترس  نظیر:  هائي  معظل  و  مشکالت 
افزایش  ازدواج،  باال رفتن سن  ازدواج و در نتیجه 
تدریجي  رفتن  بین  از  جامعه،  در  جرم  و  فساد 
و  خانوادهها  عرفي  و  اخالقي  اعتقادي،  آموزههاي 

در نتیجه جامعه شود.
از  زیادی  درصد  میدهد  نشان  آمار  میگوید:  وی 
سالهاي  نخستین  در  دادگاهها  به  طالق  مراجعان 
از  گرفتهاند،  جدائي  و  طالق  به  تصمیم  ازدواج 
مشکالت اقتصادي رنج مي برند، تحصیالت کمتر از 
دیپلم دارند، از همان ابتداي ازدواج با هم اختالف 
و  نداشتهاند  کافي  شناخت  همدیگر  از  و  داشته 
نهایتاً اکثر این اختالفات ریشه در مسایل عاطفی و 

جنسی داشته است.
کارشناس مشاور خانواده سازمان بهزیستي مستقر 
در دادگستري معتقدند سستي بنیان اعتقادي در 
نرسیدن زوجین به بلوغ رواني، عاطفي و اجتماعي، 
مشکالت اقتصادي، اعتیاد، ناپختگي یا رشد ناقص 
تا  میان خواستگاري  فاصله کم  اجتماعي زوجین، 
آمار طالق  رشد  اساسي  علل  از  بیکاري  و  ازدواج 

در کشور است.
فریده امین االسالمي کارشناس و مشاوره خانواده 
اظهار  ضمن  کردستان  زنان  حوزه  فعاالن  از  و 
تأسف از افزایش میزان طالق معتقد است اختالف 
امروز و نسلهاي گذشته یعني  عمیقي میان زنان 
از  یکي  این  که  دارد  وجود  نسل  این  مادران 
دالیل اصلي افزایش آمار طالق نسبت به نسلهاي 

گذشته است.
وي میگوید: دختران امروز عقیده دارند، مادرانشان 
مثاًل  و  هنجارها  برخي  مصلحت  به  بنا  نمیبایست 
عدم  یا  تحکیم  خاطر  به  را  همسرانشان  زورگویي 
آنها  و  میکردهاند  تحمل  خانواده  بنیان  فروپاشي 
منزوي  توسري خور،  مادرانشان  مانند  نمیخواهند 

و با آزادي کم زندگي مشترکشان ادامه پیدا کند.
نتیجه گیری این مکتوب را میتوان در چند جمله 
خالصه کرد؛ جوانان قبل از ازدواج به مراکز مشاوره 
مراجعه کنند و تا سن شایستگي یعني زماني که 
رواني،  جسمي،  جنسي،  کامل  بلوغ  به  زوجین 
ازدواج  به  اقدام  نرسیدهاند  اجتماعي  و  عاطفي 

نکنند.
حدوث  در  مهم  عاملی  کافی  شناخت  عدم 
ازدواجهای ناموفق و منجر به طالق است، جوانان 
باید درباره فرد مورد نظر تحقیق کنند تا به شناخت 
کافي برسند و انتخاب هایشان را با نظام اعتقادي، 
رفتاري خانواده و نظام عرفي جامعه منطبق کنند 
و معیارهاي خود را با بزرگترها و مشاوران خانواده 

مطرح نمایند.

بررسی معظل طالق در ایران؛

طالق؛ َتَوُهم اتمام تالطم طوفانهای زندگی
کامران کرمی

بارکد38898003:
آگهی تغییرات شرکت

شناسه  و  ثبت489617  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  ایستا  سازه  آشیان   
ملی14005738180

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1395/3/23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:تعداد اعضای هیئت مدیره از3نفر به 2نفر کاهش یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید.
اعضا  تعداد  اساسنامه)کاهش/افزایش  ماده  اصالح  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
هیئت مدیره( انتخاب شده  توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
375989/م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 39962497
 آگهی تغییرات شرکت

ایمن شناسی و پرتو حساسیت به شماره ثبت 109023 و شناسه ملی  تعاونی   
10101527904 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/3/21 و مجوز 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  اداره  مورخ95/4/27  شماره952/105/132680 
به  پیرحسینی  عبدالمحمود  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  شمیرانات  شهرستان 
م  ک  به  فتحی  مهدی  و  مدیره  هیئت  رئیس   بسمت   1285462025 م  ک 
0901029327 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا حسین قلی زاده به 
ک م 0046714111 بسمت منشی هیئت مدیره و امیرحسین خلیفه سلطانی به 
ک م0033840075 بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات و قراردادهای عقود اسالمی با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. با ثبت این 
مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران ، تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب شده 
پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی  الکترونیک شخصیت  سوابق  در  متقاضی  توسط 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
378913/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 39960177 
آگهی تغییرات شرکت

 بازرگانی سامان گستر آراز با مسئولیت محدود به شماره ثبت 355323 و شناسه 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10104052610 ملی 
1395/4/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت: فعالیتهای تجاری 
مواد  شوینده  مواد  انواع  پخش  توزیع  تولید  صادرات  واردات  از  اعم  اقتصادی  و 
بهداشتی شکالت مواد آرایشی روغن خودرو فرش پوشاک مایع باکتری میلگرد و 
انجام هرگونه فعالیت مجاز که در راستای اهداف شرکت باشد الحاق می گردد با 
ثبت این مستند تصمیمات اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده 
سامانه   انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
378912/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد 39960595
 آگهی تغییرات شرکت

شناسه  و   301249 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  ایرانیان  سازان  وزین   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10103400483 ملی 
به  تهران  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1395/4/30
نشانی: تهران سعادت آباد بلوار24 متری خیابان دوم غربی پ15 واحد اول شرقی  
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.  کدپستی1998677853 تغییر 
تعداد اعضای هیئت مدیره به 4 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید با ثبت این مستند تصمیمات اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی 
نشده سامانه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
378914/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

آگهی قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)موضوع ماده 3 قانون و 

ماده 13 آئین نامه(
زیر  بشرح  میاندوآب  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیات 
تصرفات مفروزی و مالکانه اشخاص را تایید و به جهت عدم دسترسی به مالکین 
و  گردد  تسلیم  و  مالکیت رسمی صادر  آگهی سند  نشر  از  است پس  مقرر شده 
علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می 
شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار 
اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب 
تسلیم نموده و باید یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد دادخواست 
بمرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند. در غیر اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای 
متصرف بر اساس مدلول رای صادره در حدود و مقررات صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1-رای شماره 139560313006005517 مورخه 95/05/25  تقاضای شمس اله 
عظیمی قجلو مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه قسمتی از پالک 
6 اصلی بخش 7 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب خریداری شده از  فرخ قربانی پرونده 
پالک 1011فرعی  آن  برای  که  مترمربع   686/15 مساحت  به  هیات 91-6965 

معین شده است. م الف:17
خیري-رییس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب 

تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 95/06/06
تاریخ انتشار نوبت دوم : یک شنبه 95/06/21

آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)موضوع ماده 3 قانون و 

ماده 13 آئین نامه(
زیر  بشرح  میاندوآب  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیات 
تصرفات مفروزی و مالکانه اشخاص را تایید و به جهت عدم دسترسی به مالکین 
و  گردد  تسلیم  و  مالکیت رسمی صادر  آگهی سند  نشر  از  است پس  مقرر شده 
علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می 
شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار 
اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب 
تسلیم نموده و باید یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد دادخواست 
بمرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند. در غیر اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای 
متصرف بر اساس مدلول رای صادره در حدود و مقررات صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
قادر  تقاضای    95/05/14 مورخه   13956031306005176 شماره  1-رای 
خانه  یکباب  اعیانی  ششدانگ  مالکیت  سند  صدور  بر  مبنی  میاندوآب  پهلوانیان 
از یک اصلی  اصلی بخش 14 مراغه حوزه ثبتی  از پالک 2184 فرعی  قسمتی 
میاندوآب خریداری شده از  وراث محمد تقی شاه گلدی پرونده هیات 94-904 
به مساحت 89/54 مترمربع که برای آن پالک 26567 فرعی معین شده است. 

م الف:18
خیري-رییس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب 

تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 95/06/06
تاریخ انتشار نوبت دوم : یک شنبه 95/06/21

آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  بشرح  دارای شناسنامه شماره   کندی  تازه  کاظمی  مرتضی  آقای 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   700602/95/67 کالسه 
تاریخ 95/2/29  بشناسنامه 5 در  توضیح داده که شادروان کریم کاظمی  چنین 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1- مرتضی کاظمی تازه کندی ش.ش فرزند پسر

2-مجتبی کاظمی تازه کندی ش.ش 31 فرزند پسر
3-سحر کاظمی تازه کندی ش.ش فرزند دختر 

4-فریبا عزتخواه ش.ش 468 همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را درسه 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 یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 67 شورای حل اختالف ارومیه

آگهی حصر وراثت
آقای پیمان سلطانزاده طالتپه دارای شناسنامه شماره 2758 بشرح دادخواست به 
نموده و چنین  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت  از  کالسه 57/950647 
توضیح داده که شادروان صدیقه یادگاری تبت بشناسنامه 241 در تاریخ 95/4/18 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به:
1-عرفان سلطانزاده طالتپه ش.ش 2741038775 فرزند محمدعلی نسبت فرزند

2- پیمان سلطانزاده طالتپه ش.ش 2758 فرزند محمدعلی نسبت فرزند 
3- مریم سلطانزاده طالتپه ش.ش 1561 فرزند محمدعلی نسبت فرزند 

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

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

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   112 شماره  شناسنامه  دارای  نظری  علیقلی  آقای 
361/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عزیز محمدنژاد بشناسنامه 41 در تاریخ 94/5/26 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به: 
1-نصرت محمدزاده ش.ش 360 ت.ت 1332 نسبت زوجه متوفی

2-نازخانم نظری ش.ش 4 ت.ت 1339 نسبت دختر متوفی 
3- مهرانگیز نظری ش.ش یک ت.ت 1345 نسبت دختر متوفی 
4- مهدیه نظری ش.ش 395 ت.ت 1352 نسبت دختر متوفی 

5- جعفر محمدنژاد ش.ش 331 ت.ت 1351 نسبت پسر متوفی 
6- علیقلی نظری ش.ش 112 ت.ت 1343 نسبت پسر متوفی
7- بهزاد نظری ش.ش 527 ت.ت 1359 نسبت پسر متوفی 

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

صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهارده شورای حل اختالف ماکو

آگهی دعوت 
به افروز پالک 157 فرعی از یک فرعی از 118 – اصلی بخش دو ثبت محمود آباد 
دفتر  شماره 95/6/10-13654  وکالتنامه  برابر  صادقی  قاسم  آقای  اینکه  به  نظر 
خانه 300 سرخرود از سوی موکل خویش آقای سید ابراهیم طباطبایی پور احدی 
از 118 اصلی واقع در بخش 2  از یکفرعی  از مالکین مشاعی پالک 157 فرعی 
ثبت محمود آباد برابر درخواست وارده بشماره 012/95/2270-95/6/13 تقاضای 
افراز حصه و سهمی مالکیتی ملک موکل خویش را از کل ششدانگ پالک مذکور 
از این اداره نموده و از اعالم آدرس و محل سکونت دیگر مالکین مشاعی پالک 
فوق اظهار بی اطالعی و عجز نموده است لذا به استناد ماده 18- آیین نامه اجرا 
ی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا ء به دیگر مالکین مشاعی پالک مزبور بنامهای 
1- خانم محبوبه کریمخان زند 2- محمد رضا خلیفی 3- شاهرخ یوسفیان 4- رضا 
راسخ 5- نعمت اله سیم نگار 6- هوشنگ پور مهر 7- ابوطالب حسینی 8- عظیم 
جرجانی اخطار و ابالغ می گردد جهت انجام عملیات افرازی که راس ساعت 10 
صبح روز پنجشنبه مورخه 95/7/1 توسط نماینده و نقشه بردار این اداره صورت 
می گیرد در محل وقوع ملک حضور بهم رسانید بدیهی است عدم حضور مانع از 

اجرای عملیات افرازی نخواهد بود 
فرهاد آقابابایی رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان محمود آباد 

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   41 شماره  شناسنامه  دارای  میرزازاده  بهمن  آقای 
304/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان یداله میرزا زاده بشناسنامه 12 در تاریخ 94/12/20 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به: 
1-بهار یوسفی ش.ش 9 ت.ت 1317 صادره از شوط همسر متوفی

2- مریم میرزا زاده ش.ش 13 ت.ت 1342 صادره از پلدشت دختر متوفی 
3- اکرم میرزا زاده ش.ش 1841 ت.ت 1352 صادره از پلدشت دختر متوفی 
4- کبری میرزا زاده ش.ش 8322 ت.ت 1355 صادره از ماکو دختر متوفی 

5- بهمن میرزا زاده ش.ش 41 ت.ت 1340 صادره از پلدشت پسر متوفی 
6- مجید میرزا زاده ش.ش 1648 ت.ت 1347 صادره از پلدشت پسر متوفی
7- مهدی میرزا زاده ش.ش 8892 ت.ت 1358 صادره از ماکو پسر متوفی 

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

رئیس شعبه چهارده شورای حل اختالف ماکوصادر خواهد شد.

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای  سید عیسی حسینی با تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه باغ با بنای احداثی در آن  به مساحت 
8477/81  متر مربع شماره 1292  فرعی از 2 اصلی جزء حوزه ثبتی شهرستان 
ساوجبالغ مورد ثبت 39966 صفحه 263 دفتر امالک 346 به نام نامبرده  ثبت 
و  صادر گردیده است به علت سهل انگاری درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
نموده است.  لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصال حی به ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا 
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معلمان مشارکت فعال سیاسی 
داشته باشند

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش 
خواستار مشارکت سیاسی فعال معلمان و دفاع از 
عملکرد و دستاوردهای دولت در شش ماهه پایانی 

فعالیت دولت تدبیر و امید شد. 
به گزارش خبرنگار پیام زمان، حمیدرضا کفاش در 
همایش توجیهی برنامه پروژه ملی مهر توصیه هایی 
به تیم های اعزامی پروژه مهر به استان ها داشت و 
گفت: پرچم و سرود جمهوری اسالمی ایران نشانه 
استقالل، هویت و عزت ماست و بخصوص در مناطق 
مرزی و دوردست و طوایف مختلف بسیار مهم است، 
حتما توصیه کنید در روز بازگشایی مدارس سرود 

برگزار شود و پرچم به اهتزاز در بیاید.
وی افزود : در اهتزاز بودن پرچم جمهوری اسالمی 
در مناطق مرزی نشان دهنده هویت ملی و دینی 
ماست زیرا در برخی مناطق دوردست، مدارس تنها 

نهاد حاکمیتی هستند.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش 
با اشاره به اینکه در شش ماهه پایانی دوره اول تدبیر 
و امید قرار داریم و شما به عنوان نمایندگان دولت 
به استان ها اعزام می شوید اظهار کرد: متاسفانه 
شبهه عدم دخالت در مسائل سیاسی بد تفهیم شده 
است. ما نماینده دولت هستیم و باید از عملکرد 
دولت به خوبی دفاع کنیم و در برابر تالشهای دولت 

عکس العمل نشان دهیم.
کفاش تاکید کرد : آنچه باید مورد توجه و مراقبت 
قرار بگیرد، کشاندن مسائل شبه سیاسی به جریانات 
دانش آموزی و ورود بدون شناخت آنها به مقوالت 
سیاسی است و در تربیت سیاسی دانش آموزان 

همین آگاهی دهی را دنبال می کنیم.
بلوغ فکری و  از  از معلمان که  اما  داد:  ادامه  وی 
سیاسی برخوردارند انتظار می رود مشارکت فعال 
سیاسی داشته باشند و به نظر می رسد باید در 
تریبون های رسمی تر برای دفاع از دستاوردهای 

دولت اقدام کنیم.

کاهش »معلول زایی«
 با مشاوره ژنتیک 

گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
در تالش هستیم تا به منظور مداخالت علمی و 
همه  در  را  اجتماعی  اورژانس  بتوانیم  تخصصی 

شهرهای باالی 50 هزار نفر مستقر کنیم.
انوشیروان محسنی بندپی اظهار کرد: در سال 94 از 
معتادان بهبود یافته ای که تحت پوشش قرار دادیم، 
توانستیم ظرفیت فنی و کاری آن ها را افزایش داده 
و نسبت به بحث اشتغال آن ها اقداماتی انجام دهیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطر نشان کرد: 
اهداف  از  یکی  خدمات  کردن  استاندارد  بحث 
سازمان بهزیستی است که در این حوزه عالوه بر 
تعدادی  از  دانشگاه ها  و  کشور  داخل  متخصصان 
موسسه در خارج از کشور هم دعوت شده تا نسبت 
استانداردکردن خدمات مراکز  ارتقای دانش و  به 
یادآور شد:  مرتبط همکاری کنند.محسنی بندپی 
از مؤسسات موفق خارج از کشور هم دعوت می 
کنیم که در ارتقای دانش و استاندارد کردن خدمات 
مراکزی که با ما همکاری دارند کمک کنند؛ برای 
مثال در علم ژنتیک از اساتید خارج از کشور دعوت 
کردیم و همچنین برای توانبخشی و استاندار کردن 
خدمات برای معلوالن از مؤسساتی در کشور آلمان 

دعوت کردیم تا با بهزیستی همکاری کنند.
داد: ساالنه  ادامه  بهزیستی کشور  رئیس سازمان 
متولد  کشور  در  معلول  کودک  هزار   30 تا   25
می شوند که مشاوره ژنتیک می تواند در جلوگیری 
از معلول زایی کمک بزرگی به والدین کند، در همین 
راستا سه استان را به صورت پایلوت در نظر گرفتیم 
و با مداخله و مطالعه در علم ژنتیک توانستیم به 

کاهش معلول زایی کمک کنیم.

۴5تهرانی در چهارماه ابتدای 
سال با سالح سرد کشته شدند

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران از کشته شدن 
45 تن در استان تهران در اثراصابت سالح سرد از 
ابتدای فروردین تا پایان تیر ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش از اداره کل پزشکی قانونی استان تهران 
درچهارماه امسال این شمار کشته شده در اثر اصابت 
سالح سرد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

با آمار 43 اعالم تن 4،7درصد افزایش یافته است .
در ادامه این گزارش آمده است از کل کشته شدگان 
در اثراصابت سالح سرد در چهار ماه سالجاری37تن 
مرد و8تن زن بودند.پزشکی قانونی استان تهران 
نیز  را  درتیرماه  سرد  سالح  از  ناشی  فوت  شمار 
7تن اعالم کرد که در مقایسه با سال گذشته در 
41،7درصد کاهش داشته است.سالح سرد به هر 
نوع سالحی که برای دفاع یا تهاجم مورد استفاده 
قرار بگیرد و از حیطه باروت، شلیک و انفجار گلوله 

خارج باشد، سالح سرد می گویند.

ارتباط سردردهای مداوم با 
تومور مغزی

بررسی ها نشان می دهد سردردهای مداوم می تواند 
نشانه وجود تومورهای مغزی باشد.

اغلب مبتالیان به سردردهای مداوم این مشکل را 
نادیده  می گیرند درحالیکه می تواند نشانه ابتال به 
تومور مغزی باشد.در اغلب موارد سردردها با مصرف 
می تواند  اما  می شوند؛  درمان  مسکن  قرص های 
دالیل نهفته دیگری علت بروز آن ها باشد. فشار 
فزاینده در سر ناشی از وجود تومور مغزی یکی از 

دالیل بروز سردردهای مداوم خفیف است.
 دکتر »رابرت مارتوزا« از دانشکده پزشکی هاروارد 
گفت: سردرد مرتبط با وجود تومور مغزی مداوم 
و خفیف است و با بزرگ تر شدن تومور شدت آن 

افزایش می یابد و به سر فشار وارد می شود.
به نقل از روزنامه ایندیپندنت، در صورتیکه در سر 
تومور وجود داشته باشد سردردها هنگام صبح یا در 
شب به دلیل افزایش فشار در مغز ناشی از خوابیدن 

شدیدتر می شود.

به بهانه روز جهانی پیشگیری از خودکشی؛

ناامیدی مهم ترین علت خودکشی

رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، ناامیدی 
را مهم ترین علت خودکشی در جامعه دانست و خواستار افزایش 
هر چه بیشتر برنامه های نشاط آور در رسانه ها از جمله صدا و 

سیما شد.
رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: 
ناامیدی مهم ترین علت خودکشی بوده و بیش از 90 درصد افرادی 

که دست به خودکشی می زنند دچار اختالالت روانی هستند.
با 10  برابر  حسین اسدبیگی روز جهانی پیشگیری از خودکشی 
سپتامبر - در گفت و گو با ایرنا افزود: هرچند اختالالت روانی و 
افسردگی در بروز خودکشی نقش مهمی دارد اما مسائل مختلف 
به ویژه مشکالت  و  اقتصادی  و  ، جغرافیایی  ، سیاسی  اجتماعی 
خانوادگی نیز در تعامل با هم فرد مستعد را به سمت خودکشی 

سوق می دهند.
او خاطرنشان کرد: خودکشی یکی از مسائل سالمتی همه کشورها 
است و دومین علت مرگ و میر در جهان بین جوانان و نوجوانان 15 

تا 25 سال بعد از سوانح و حوادث است.
رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار 
داشت: در سال حدود یک میلیون نفر به علت خودکشی، جان خود 
را از دست می دهند و 20 برابر این رقم نیز دست به خودکشی 
می زنند. بطورکلی خودکشی 1.4 درصد مرگ های دنیا را به خود 

اختصاص می دهد.
اسدبیگی تصریح کرد: نرخ خودکشی در ایران خوشبختانه نسبت به 
کشورهای دیگر کمتر است ؛ در جهان 14 نفر در هر یکصد هزار نفر 
به علت خودکشی جان خود را از دست می دهند که این رقم در 

ایران 6 نفر در هر یکصد هزار نفر است که خودکشی کامل دارند.

**صدای ناامیدی از سیما 
رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: 
الزم است که در برنامه های صدا و سیما ، نشاط اجتماعی ایجاد 
شود چراکه اکنون از خبرهای مختلف صدا و سیما فقط بوی مرگ 
و ناامیدی می آید و اغلب اخبار و برنامه ها به جنگ ، بالی آسمانی 

و افراد کشته شده اختصاص دارد.
اسدبیگی افزود: صدا و سیما با بزرگ نمایی برخی اخبار موجب 
ایجاد بدبینی در هموطنان می شود درحالیکه یکی از اقدامات موثر 
در کاهش بار خودکشی در هر جامعه ای این است که خوش بینی 

را بطور واقعی در دل مردم بیاندازیم.
رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: 
سال گذشته چهار هزار و 240 خودکشی از طریق تلفن 123 ، 
مراکز ثابت مداخله در بحران و خودروهای سیار به این مرکز گزارش 
شد که توانستیم برای آنان اقدام ها و مداخالتی انجام دهیم اما این 

مداخالت کافی نیست.
اسدبیگی تاکید کرد: باید مداخالت بیشتری برای پیشگیری سطح 
یک خودکشی راه اندازی و تقویت کنیم تا اصال اقدام به خودکشی 

پیش نیاید و این مساله نیاز به یک برنامه مدون کشوری دارد.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر یک طرح تقسیم 
وظایف ملی در حوزه آسیب های اجتماعی شامل طالق، اعتیاد، 
روابط نامشروع و اختالالت روانی و خودکشی بین دستگاه های 
مختلف صورت گرفته و کمیته هایی در این زمینه شکل گرفته 

است.

**انتشار افسارگسیخته اخبار خودکشی در فضای مجازی و 
عواقب جبران ناپذیر آن

رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: 
قبال اگر کسی در ایران جان خود را به علت خودکشی از دست 
می داد، رسانه ها به آن »خودکشی موفق« می دادند در حالیکه 
ریزه کاری هایی در خصوص انتشار مربوط به خودکشی در رسانه 

ها وجود دارد و نباید از صفت موفق برای خودکشی استفاده کنند.
اسدبیگی تاکید کرد: الزم است رسانه ها در خصوص مسائلی مانند 
خودکشی و خودزنی آموزش ببینند. به علت انتشار سریع اخبار 
در فضای مجازی متاسفانه نظارت بر اخبار خودکشی در این فضا 
سخت بوده و بسیاری از اخبار بی پایه و اساس در فضای مجازی 

منتشر می شود.
وی خاطرنشان کرد: بطورمثال در رسانه ها نباید محل و صحنه 
های مربوط به خودکشی نمایش داده شود چراکه این کار موجب 
می شود که افراد دیگری از عمل فردخودکشی کننده، تقلید کنند. 
بطورمثال پل رودخانه نانجینگ ینگتزه در چین و پل گلدن گیت در 
آمریکا به محل هایی برای خودکشی درآمده و حتی روی این پل ها 
تلفن هایی گذاشته اند که باالی کیوسک های تلفن نوشته شده که 
»امیدواری وجود دارد؛ اگر قصد خودکشی دارید می توانید تلفن را 

بردارید و با یک کارشناس صحبت کنید«.
خودکشی از دیدگاه ادیان الهی امری مذموم بوده بطوری که اسالم 
آن را به قتل نفس تشبیه کرده وبه شدت از افراد می خواهد از این 

عمل دوری کنند.
مصائب  و  مشکالت  به  ها  خودکشی  از  بسیاری  عامل  چند  هر 
 زندگی ربط داده می شود اما به گفته کارشناسان، این عوامل هرگز 
نمی تواند دلیلی برای این اقدام مذموم و نکوهیده از دیدگاه ادیان 

منجر شود.

خبرخبر

 مدیر کل ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش 
و جوانان گفت: جوانان برای ثبت نام به منظور 
جاری  هفته  از  می توانند  ازدواج  بیمه  خرید 
اظهارکرد:   قره ملکی  صبحی  کنند.ناصر  اقدام 
از  50 هزار تومان به باال قیمت سپرده بیمه 
ازدواج است و هر فرد بر اساس سرمایه گذاری 
خود از مزیت های این بیمه می تواند بهره مند 
با  چرا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  شود.وی 
وجود امضای تفاهمنامه با بیمه ایران در زمینه 
تفاهمنامه ای  نیز چنین  تعاون  بیمه  با  ازدواج 
زمینه  در  ما  تفاهمنامه  امضا کردید، گفت:  را 
ازدواج با بیمه ایران نواقصی ندارد و تفاهمنامه 
خوبی است ولی چون فضای رقابتی به وجود 
که  شده اند  حاضر  دیگر  بیمه های  آورده ایم، 
امتیازات بیشتری بدهند. ما نیز برای دریافت 

گرفتیم  تصمیم  جوانان  نفع  به  امتیازات  این 
تفاهمنامه جدیدی در زمینه بیمه ازدواج امضاء 
کنیم. هر بیمه و بانکی که بتواند برای جوانان 
تسهیالت بیشتری ارائه کند حاضر به تعامل با 

آنها و انعقاد تفاهم نامه هستیم.
صبحی گفت: ما پیش از این با بیمه ایران نیز 
کرده  امضاء  نامه ای  تفاهم  ازدواج  زمینه  در 
بودیم که بر اساس آن فرد پس از پنج سال از 
خرید بیمه نامه می توانست از مزایای آن بهره 
بیمه  با  شده  منعقد  نامه  تفاهم  در  اما  ببرد؛ 
از بیمه نامه ازدواج  تعاون امکان بهره برداری 

پس از چهار سال امکان پذیر است.
با  منعقد شده  قرارداد  در  ادامه گفت:  در  وی 
بیمه ایران فرد تا 35 سالگی امکان خرید بیمه 
را داشت اما در تفاهم نامه با بیمه تعاون افراد 

بیمه  خرید  به  اقدام  سالگی   40 تا  می توانند 
چهار  از  پس  جدید  ازدواج  بکنند.بیمه  نامه 
سال از خرید بیمه نامه قابل بهره برداری است.

افراد تا 40 سالگی امکان خریداری آن را دارند. 

بر اساس آن جوانان دارای تحصیالت در امور 
بیمه ای در استخدام بیمه تعاون در اولویت قرار 
و  پیش ،حین  خدمات  آن  بر  عالوه  می گیرند 

پس از ازدواج و مهریه مشمول بیمه می شود.

مدیرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان خبر داد:

آغاز فروش بیمه نامه جدید »ازدواج«

همه افراد به تزریق واکسن آنفلوآنزا 
نیاز ندارند

افراد به تزریق واکسن  یک پزشک متخصص گفت: همه 
آنفلوآنزا نیاز ندارند و کاندیدای تزریق این واکسن، افراد 

خاصی هستند.
آنفلوآنزا  واکسن  تزریق  خصوص  در  یعقوبی  احمدرضا 
این واکسن حاوی  چندین ویروس شناخته  عنوان کرد: 
شده و تضعیف شده است که بصورت عضالنی تزریق می 
گردد و می تواند تا حد زیادی ایمنی بدن را در طول یک 
سال تامین نماید.این متخصص کودکان افزود: این روزها 
فصل واکسن آنفلونزا است، ولی قبل از اینکه درخصوص 
شرایط و افراد در معرض خطر و کاندیدای واکسن صحبت 
شود، الزم است در این خصوص در مورد چند باور غلط 
پیرامون واکسن آنفلوآنزا توضیحاتی ارائه شود. باید دانست 
که این واکسن فقط بر علیه آنفلوآنزا ایمنی ایجاد می کند 
و  ندارد  ویروس ها  بقیه  بر  اثری  عده ای  تصور  برخالف  و 

تلقیح واکسن سالی یک بار است.
استفاده  واکسن  این  از  باید  که  افرادی  مورد  در  یعقوبی 
بیماری  آسم،  دارای  بیمار  کودکان  کرد:  تصریح  کنند، 
کلیوی، دیابتی ها و افراد با اختالل ایمنی، الزم است این 

واکسن را تزریق نمایند.
این پزشک متخصص بیان کرد: برای بزرگساالن باالی 65 
سال و کسانی که بیماری خاص دارند یا افراد در معرض 
خطر همانند پزشکان و پرستاران این واکسن الزامی است.

روزشمار هفته سالمت زنان اعالم شد

روزشمار هفته ملی سالمت بانوان از سوی مدیرکل دفتر 
سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت اعالم 

شد.
سالمت  ملی  هفته  گفت:  مطلق  اسماعیل  محمد  دکتر 
بانوان ایران در مهرماه هر سال با هدف حساس سازی و 
اولویت های سالمت  مهم ترین  رسانی در خصوص  اطالع 
و  مدیران  مردان،  زنان،  از  اعم  جامعه  کل  به  زنان 

سیاستگذاران برگزار می شود.
سالمت،  ابالغی  سیاست های  به  توجه  با  افزود:  وی 
 4 1و  بندهای  بر  تاکید  و  جمعیت  ابالغی  سیاست های 
مقام  سوی  از  ابالغی  خانواده  کلی  سیاست های   12 و 
معظم رهبری، همچنین اجرای اهداف سند ملی کنترل 
زودهنگام  میر  و  مرگ  مسبب  خطر  عوامل  و  بیماری ها 
در  مذکور  هفته  شعار  »ایراپن«،  برنامه  اجرای  قالب  در 
پویا«  جامعه  سالم،  خانواده  زنان،  »سالمت  جاری  سال 

تعیین شده است.
وزارت  بهداشت  معاونت  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
تا   24 از  را  هفته   این  روزهای  عناوین  وی  بهداشت، 
کار«،  محیط  در  زنان  »سالمت  ترتیب  به  مهرماه   30
غذایی«،  مکمل های  و  سالم  تغذیه  زنان،  »سالمت 
ازدواج سالم  و  زنان  زنان و ورزش«، »سالمت  »سالمت 
و  زنان  »سالمت  خانواده«،  و  زنان  »سالمت  موفق«،  و 
افزایش طول عمر و امید به زندگی « و »سالمت زنان و 

خودمراقبتی« اعالم کرد.

هشدار مرکز اجراییات پلیس راهور
 به رانندگان متخلف

رییس پلیس مرکز اجراییات پلیس راهور نیروی انتظامی 
گفت: طبق آمار چهار ماه امسال گواهینامه حدود 9هزار 
راننده در آستانه ضبط قرار گرفته است به این معنی که 
این رانندگان به یکی از مراحل محرومیت نزدیک شده اند.
ها  محرومیت  اینکه  بیان  با  اسد  کرمی  احمد  سرهنگ 
مرحله  در  اگر  رانندگان  این  افزود:  هستند،  دسته  سه 
مشمول  که  تخلف  یک  حداقل  با  باشند  محرومیت  اول 
نمره منفی شود، مستحق ضبط شدن گواهینامه و سه ماه 
محرومیت می شوند. بخشی هم در مرحله دوم قرار دارند 
که اگر تخلفی کنند که منجر به نمره منفی مرتکب شوند، 

شش ماه از رانندگی محروم خواهند شد.
رییس پلیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا با اشاره به 
محرومیت  درمرحله سوم  هم  رانندگان  از  تعدادی  اینکه 
قرار دارند، گفت: گواهینامه این رانندگان با ارتکاب تخلف 
از یک سال  بعد  و  ابطال می شود  منفی،  نمره  به  منجر 
دریافت  و  صدور  فرآیند  مجددا  توانند  می  محرومیت، 

گواهینامه را سپری کنند.
آستانه  در  راننده  هزار   9 داد:  ادامه  اسد  کرمی  سرهنگ 
تخلف  یک  ارتکاب  با  یعنی  دارند؛  قرار  گواهینامه  ضبط 
منجر به نمره منفی، قطع یقین از ادامه رانندگی محروم 
می شوند حداقل زمان آن هم سه ماه و حداکثر یک سال 

و بعد از آن هم ابطال گواهینامه است.

مسئول طرح »تهران شهر بدون گرسنه« گفت: 
در  نفر  هزار   16 تا   14 می دهد  نشان  آمارها 
پاتوق های استان تهران، کارتن خواب هستند و 
بیشترین  مناطق دره فرحزاد، مولوی و شوش 

آ مار کارتن خواب را در استان تهران دارند.
حسین شیخ در نشست خبری جمعیت طلوع 
دوباره، گفت: در مؤسسه طلوع 7 گروه جذب 
داریم که 5 گروه در تهران و 2 گروه در کرج و 
بومهن است که سه شنبه  شب های هر هفته به 
16 پاتوق سرکشی می کنیم و یک وعده غذا به 

کارتن  خواب ها می دهیم.
موقت  یا  کارتن خواب ها  پاتوق  داد:  ادامه  وی 
فرحزاد  دره  در  مثاًل  دائمی  یا  است  ساعتی  و 
مختلف  اسامی  با  پیش  سالها  از  که  پاتوق   7
مشخص شده، وجود دارد که 3 پاتوق آن ثابت 
و خرابه محل  بیغوله نشینی  به صورت  و  است 

زندگی دائمی افراد است. 
برای  را  تهران  پاتوق های  همه  گفت:  شیخ 

نظر  از  بلکه  نمی کنیم  سرکشی  غذا  توزیع 
از  نیستند  مناسب  پاتوق ها  از  بعضی  امنیتی 
فقط  و  هستند  پراکنده  کارتن خواب ها  طرفی 

پاتوق ها  در  متمرکز  به صورت  آنها  40 درصد 
یافت می شوند.

گرسنه«  بدون  شهر  »تهران  طرح  مسئول 

هزار   16 تا   14 می دهد  نشان  گفت:  آمارها 
کارتن خواب  تهران،  استان  پاتوق های  در  نفر 
هستند، در تهران 13 پاتوق از 6 منطقه تهران 
به  پاتوق ها  باقیمانده  و  می کنیم  سرکشی  را 

صورت گذری یا پراکنده هستند. 
پاتوق  که   4 منطقه  متأسفانه  داد:  ادامه  شیخ 
خاک سفید است و سالها نیروی انتظامی برای 
ماه   6 حدود  االن  کرده  تالش  آن  پاکسازی 
است که دوباره حضور کارتن خواب ها را در آنجا 

می بینیم.
وی گفت: دو منطقه فرحزاد، مولوی و شوش 
تهران  استان  را در  آ مار کارتن خواب  بیشترین 
دارد.مسئول طرح »تهران شهر بدون گرسنه« 
کارتن خواب،  مردان  و  زنان  وضعیت  مورد  در 
گفت: هر هفته سه شنبه شب ها بین 10 تا 15 
که  را  زن   12 الی   5 و  کارتن خواب  مرد  نفر 
کودکان هم شامل شان می شود در مرکز جذب 

می کنیم.

وجود ۱۶ هزار کارتن خواب در سطح پایتخت

و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
پرورش با اشاره به تغییرات ناشی از استقرار 
ورود  از  جاری،  تحصیلی  سال  در  دهم  پایه 
و  آموزش  به  جدید  نیروی  هزار   27 حدود 

پرورش در سال جدید خبر داد. 
علی  زمان،  پیام  خیرنگار  گزارش  به 
پروژه  برنامه  توجیهی  همایش  در  زرافشان 
ملی مهر اظهار کرد: یکی از نکاتی که مقام 
معظم رهبری در دیدار با معلمان اشاره کردند 
این بود که آموزش و پرورش دستگاهی است 
که همه نهادها باید به کمک او بیایند تا بتواند 
رسالت خود را به نحو مطلوب ادا کند و در 
پروژه مهر نیز تحقق چنین نگاه و رویکردی 

را دنبال می کنیم.
معنوی،  بعد  مشارکت  این  در  افزود:  وی 
اجتماعی و احساس تعلق کردن به آموزش و 
پرورش مهمتر از دستاوردهای مادی است که 

ممکن است حاصل شود.
در  شوراها  قانون  تصویب  به  اشاره  با  وی 
اظهار  پرورش در سالهای گذشته  و  آموزش 
آموزش  شورای  رییس  که  قانون  این  کرد: 
و  استانداران  مناطق،  و  استان  پرورش  و 
دستگاه ها  نمایندگان  و  هستند  فرمانداران 
جذب  جهت  همین  در  هستند  آن  عضو 
پرورش  و  آموزش  اینکه  و  مشارکتهاست 
عمومی  ظرفیتهای  گرفتن  مشارکت  به  با 

جامعه وظیفه خود را انجام دهد. در جهان نیز 
پرورش جزو شاخص های  و  آموزش  موضوع 

توسعه انسانی، اقتصادی و... است.
زرافشان ادامه داد: اگر بهار تعلیم و تربیت را 
به جهت همین  دانیم  یک حرکت ملی می 
آن  از  پرورش  و  آموزش  که  است  اهمیتی 

برخوردار است.
رئیس ستاد پروژه ملی مهر با اشاره به اتخاذ 
سیاست جلب مشارکتها از سوی وزیر آموزش 
و پرورش گفت: امروز در شکل گیری سرمایه 
اجتماعی بحث اعتماد و مشارکت یک اصل 
است و به دنبال آن هستیم که بتوانیم سرمایه 
اجتماعی را در آموزش و پرورش شکل بدهیم.

زرافشان با بیان اینکه امسال نسبت به سال 
قبل تغییراتی داشته ایم که روی کار مدرسه 
آن  مهترین  که  است  گذاشته  اثر  ادارات  و 
تغییر  گفت:  است  بوده  دهم  پایه  استقرار 
نیروی  ترکیب  در  تغییر  و  درسی  برنامه  در 
انسانی و هدایت تحصیلی در پایان کالس نهم 
به دنبال استقرار پایه دهم اتفاق افتاده است.

اولین  ورود  با  دیگر  از سوی  افزود:  زرافشان 
به  فرهنگیان  دانشگاه  فارغ التحصیالن  دوره 
حدود  شود  می  برآورد  و  مواجهیم  استانها 
27 هزار همکار فرهنگی به جمع ما بپیوندند. 
سازمان دهی آنها در مدارس باعث تغییراتی 
در سامان دهی و جایابی معلمان در استان می 
برای جایابی معلمان  البته تالش هایی  شود، 
جدید از سوی دانشگاه و مرکز نیروی انسانی 
در حال انجام است.وی در پایان گفت: شروع 
و  بود  مهرماه خواهد  از سوم  تحصیلی  سال 
استانها  به  جمعه  روز  از  ما  ارزیابی  تیمهای 
اعزام می شوند.در ادامه مراسم رئیس سازمان 

پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از توزیع کتب 
درسی متوسطه دوم و پایه دهم از دیروز در 
کتابفروشی ها خبر داد و گفت: کتب ابتدایی 
و پیش دانشگاهی نیز در مدارس و همزمان 
دانش آموزان  میان  در  تحصیلی  آغاز سال  با 

توزیع خواهند شد.
بهرام  محی الدین  والمسلمین  حجت االسالم 
محمدیان در این همایش گفت: این تجربیات 
ساالنه باید هم افزایی داشته باشد و از آنچه 
سال گذشته به دست آمد نباید غفلت کنیم.

وی افزود: باید به همه ابعاد در ارزیابی ها توجه 
کرد. اگر به یک فاکتور بپردازیم و از بخش های 
دیگر غفلت کنیم شکل و شمایل کاریکاتوری 

از آموزش و پرورش ارائه می دهیم.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
با اشاره به تغییر محتوای آموزشی پایه دهم 
محتواهای  و  کتب  عناوین  امسال  گفت: 
آموزشی پایه دهم افزایش یافت و 140 عنوان 
کتاب مشمول تغییر شد، همچنین راهنمای 
آموزشی  های  پیوست  و  شد  تولید  معلم 
تدارک دیدیم.محمدیان افزود: توزیع کتابهای 
درسی دوره اول متوسطه از 15 شهریور آغاز 
شده و کتب دوره دوم متوسطه و پایه دهم 
و  ارائه شده  ها  کتابفروشی  در  دیروز  از  نیز 
واحد بازرسی سازمان پیگیر توزیع مرتب آن 
فنی  کتب  توزیع  درباره  استانهاست.وی  در 
برخی  فنی  دروس  گفت:  نیز،  ای  حرفه  و 
ارائه  سال  دوم  نیمه  برخی  و  اول  نیمه  در 
می شود، کتب فنی و حرفه ای که نیمه دوم 
ابتدای سال تحویل دانش  ارائه می شود در 
آموزان نمی شوند و تا نیمه دوم سال از زیر 

چاپ در می آیند.

ورود 27 هزار نیروی جدید 
به آموزش و پرورش

گرایش به مصرف مکمل های تغذیه ای
 رو به افزایش است

مدیرکل نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و 
دارو، گفت: تولید مکمل های تغذیه ای رشد محسوسی را نشان می دهد و 
از سوی دیگر نیز گرایش به مصرف مکمل های تغذیه ای در کشور با رشد 
فزاینده ای مواجه شده است.امیرحسین جمشیدی افزود: امروزه بسیاری 
از افراد همزمان با رژیم غذایی عادی و وعده های غذایی روزانه خود از 
موادی به عنوان مکمل هم استفاده می کنند. وی خاطرنشان کرد: البته 
میزان مصرف مکمل در هر فرد با فرد دیگر متفاوت است؛ ضمن اینکه 
برای بسیاری افراد مصرف مکمل ها به توصیه پزشکان بسیار ضروری 
است.مدیرکل نظارت بر فرآورده های طبیعی،سنتی و مکمل سازمان 
غذا و دارو، ادامه داد: معموال همه افراد به مکمل نیاز ندارند چرا چنانچه 
رژیم غذایی اصولی و علمی باشد تمام مواد غذایی به اندازه کافی به فرد 
می رسد و نیاز به حمایت تغذیه ای نیست.جمشیدی افزود: مکمل های 
غذایی فقط به منظور حمایت تغذیه ای و برای رسیدن به هدفی خاص 
تجویز می شود اما چه بخواهیم چه نخواهیم گرایش مردم به مصرف 
مکمل ها رو به افزایش است و اگر سیستم قانونی کشور پاسخگوی این 
خواسته نباشد بازار غیر رسمی و قاچاق با معضالت اقتصادی و سالمتی، 

بازار را اشباع خواهد کرد.
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بارکد39965510 
آگهی تاسیس شرکت

تاریخ  در  ایرانیان  ترانس  نیلی  المللی  بین  ونقل  حمل  محدود  مسئولیت  با   
و  ثبت  به شناسه ملی14006042502  به شماره ثبت 495889   1395/05/11
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن بشرح زیرجهت اطالع عموم آگهی 
می گردد.موضوع  شرکت: حمل و نقل بین المللی کاال و خدمات مرتبط به آن مدت 
شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدودمرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فاطمی64 
ط4 واحد22 کدپستی 1415673516 سرمایه شرکت: مبلغ 10000000ریال می 
باشد.اولین مدیران شرکت:  وحیده اسکندرزاده به ک م 2803376504 بسمت عضو 
هیئت مدیره دارای3000000ریال و امیر جبه دار به کم 2802903871 بسمت 
رئیس هیئت مدیره دارای3000000ریال و الهام قنبری به ک م0083722335 
بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دارای3000000ریال و نیالی جبه دار به 
ک م 0153780797 دارای1000000ریال  برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و عقود 
اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
378915/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران 

بارکد 39966200 
آگهی تغییرات شرکت

 شارستان زرین ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 416068 و شناسه ملی 
10320666134 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/4/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل: ویدا مالک قائینی 
به ک م 0045324638 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی جعفری 
ک  به  جعفری  مهری  و  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  م0071785469  ک  به 
م0072093617 بسمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکا( و سیدامیر منصوری 
به ک م 0046401318بسمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکا( و حسین باقری 
مالیری به ک م0039636313 بسمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکا( و علی 
گودرزیانی اسد به ک م 4072305431 بسمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکا( 
ومحمد مهدی حاجیوند به ک م 0070303312 بسمت عضو هیئت مدیره )خارج از 
شرکا( و نینا اخوان به ک م 0069275815 بسمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکا( 
و احمد مردانی به ک م 0047556749 بسمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکا( 
وسمیرا جزنیان به ک م 4591300374 بسمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکا( 
و سهیال غروی به ک م 4723657193 بسمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکا( 
و محمد بحر به ک م 0055358136 بسمت عضو هیئت مدیره )خارج از شرکا( و 
محمدعلی پیکری تبریزی به ک م 0067326307 بسمت عضو هیئت مدیره )خارج 
از شرکا( و امیر مهدی حدادزاده کوچصفهانی به ک م0070021619 بسمت عضو 
هیئت مدیره )خارج از شرکا( و محمد مفرح بناب به ک م 1689578386 بسمت 
عضو هیئت مدیره )خارج از شرکا( وسعیده رادفر به ک م 0067291783 بسمت 
عضو هیئت مدیره )خارج از شرکا( و سیدعلی شریفی به ک م287226641 بسمت 
عضو هیئت مدیره )خارج از شرکا( و بهاره فرخ مال به ک م 0070904359 بسمت 
عضو هیئت مدیره )خارج از شرکا( و مهدی مهری به ک م 00725540036 بسمت 
عضو هیئت مدیره )خارج از شرکا( برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات و قراردادهای عقود 
اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد.  با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران ، تعیین وضعیت حق امضاء 
و اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
378917/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 

غیرتجاری تهران

بارکد39966091 
آگهی تاسیس شرکت

ثبت  به شماره  تاریخ 1395/05/11  در  راه  ناوگان  امرتات  محدود  مسئولیت  با   
495886 به شناسه ملی14006042458 ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
که خالصه آن بشرح زیرجهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع  شرکت: حمل 
نقل بین المللی کاال و خدمات مرتبط با آن مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدودمرکز اصلی شرکت: تهران خیابان مالصدرا ساختمان 256 ط5 واحد20 
باشد. می  10000000ریال  مبلغ  شرکت:  1435914947سرمایه  کدپستی 

اولین مدیران شرکت:  نگار مددی به ک م 0077712404 بسمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل دارای5000000ریال و حمیدرضا مقدم به  م4284881345 
ک  به  افشاری  حسن  نازیال  و  دارای5000000ریال  مدیره  هیئت  عضو  بسمت 
م0451275926 بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و عقود 
اسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
378916/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران 

بارکد 39968097 
آگهی تغییرات شرکت

ملی  شناسه  و   469202 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  ایوان  نگار  مهراز   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004774628
1395/4/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: 
انتظار کوچه کیهان پ19 ط4 واحد شرقی  تهران خیابان انقالب اسالمی کوچه 
کدپستی1618919618 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.  با 
ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی در یک واحد ثبتی(  انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
378918/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز وانت نیسان 2000 مدل 1363 شماره شهربانی 818ج64 
ایران 72 با شماره موتور 0123455و شماره شاسی 002821مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی 
شماره   82 ایران  شهربانی 693ص64  شماره  با   90 مدل  پژو207  کمپانی  سند 
شاسی 978960 شماره موتور 13590001290مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشند 
بابل 

مفقودی
برگ سبز خودرو وانت سایپا 151 به شماره پالک 72-397ق66 و شماره موتور 
فاقد   ، گردید  مفقود   NAS451100F4939168 شاسی  شماره  و   5397275

اعتبار است
بهشهر

اگهی مفقودی
موتور  هندا 125به شماره پالک 586/36197به شماره  موتورسیکلت  برگ سبز 

91310597به شماره بدنه 8903797مفقودگردیده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر 

آگهی ابالغ
به  دادلو  علی  نوید  خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستی  اسدی  رامین  خواهان 
های عمومی شهرستان  دادگاه  تقدیم  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  خواسته 
حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  ماکو  شهرستان 
به کالسه  و  ارجاع  قنبری  بلوار شهید  ماکو-  در شهرستان  واقع  ماکو  شهرستان 
9509984456600249 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن بتاریخ 1395/07/24 
ساعت 11:00 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
بابک منصوری- منشی شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان ماکو

دادنامه

شهر  دو  کیفری  دادگاه   101 شعبه   9409988465400722 کالسه  پرونده 
جوانرود)101 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509978461300437

شاکی: آقای مهدی یعقوبی فرزند علی با وکالت خانم سحر ابراهیمی فرزند فیض اله 
سحر  وکالت  دفتر  دادگستری-  روی  روبه  قاضی  کرمانشاه-جوانرود-خ  نشانی  به 

ابراهیمی
متهم: آقای فرامرز سلیمانی فرزند امین به نشانی ثالث باباجانی میرآباد روستای 

قاپ قلی
اتهام ها: 1. جعل 2. استفاده از سند مجعول

رأی دادگاه
در خصوص اتهام آقای فرامرز سلیمانی فرزند امین دائر بر جعل و استفاده از سند 
استعالم  پاسخ  شکایت شاکی،  پرونده خصوصاً  اوراق  به  عنایت  با  دادگاه  مجعول 
واصله از بانک سپه که عدم همخوانی امضای چک را تأیید و گواهی نموده است و 
اظهارت آقای بهزاد کریمی بشرح صفحه 44 پرونده و عدم حضور متهم در تمامی 
مراحل دادرسی و متن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب جوانرود 
بزه انتسابی بر متهم محرز است و مستند به مواد 523 و 536 از قانون مجازات 
اسالمی مصوب سال 1375 و ماده 134 قانون مجازات اسالمی مصوب سال1392 
متهم موصوف را به اتهام جعل به تحمل دو سال حبس تعزیری و به اتهام استفاده 
صادره  رأی  می نماید  محکوم  تعزیری  حبس  سال  دو  تحمل  به  مجعول  سند  از 
غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
قابل تجدیدنظر در  روز  بیست  واخواهی ظرف مدت  انقضای مهلت  با  و  می باشد 

محاکم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.
رونوشت برابر اصل و اداریست مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان 

جوانرود)101 جزایی سابق(- اسعد محمدی
رئیس دادگستری و دادرس علل البدل شعبه اول دادگاه کیفری دو جوانرود- 
خسروآبادی

 ابالغ
 دادخواست و دعوت بر سیدگی 

خانم سید ه ذریه خلیلی فرزند سید حمید دادخواستی به خواسته الزام به فک 
رهن ..... بطرفیت آقای سید محسن پیغون فرزند سید حسین و آقای محمد مهدی 
 930897 کالسه  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  تقدیم  غیره  و  علی  فرزند  النگی 
عمومی حقوقی ثبت شده چون 2 نفر از خواندگان بنام های 1- اقای سید محسن 
پیغون فرزند سید حسین 2- محمد مهدی النگی فرزند علی مجهوال المکان می 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  ایین  قانون   73 ماده  طبق  دادگاه  دستور  باشد حسب 
از روزنامه های کثیر االنتشار محلی درج و آگهی میشود که  یک نوبت در یکی 
خواندگان در روز یک شنبه مورخ 95/10/19 ساعت 9 صبح در شعبه سوم دادگاه 
قانونی  اقدام  و  رسیدگی  دادگاه  اال  و  رساند  بهم  حضور  بهشهر  حقوقی  عمومی 

معمول خواهد داشت . 
م. الف 950436 باطبی - مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشهر 

آگهی مفقودی
شماره  به  شماره  به   125 هیرمند  موتورسیکلت  شناسائی  کارت  و  مالکیت  سند 
 125H تنه    شماره  و   32051787 موتور  شماره  و   6739 ساری   -19 پالک 

بهشهر 8555145  مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است . 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
بدینوسیله به متهم علیرضا محبوب که حسب شکایت شرکت سهامی بیمه ایران به 
اتهام جعل یک فقره چک و استفاده از سند مجعول و کالهبرداری تحت تعقیب این 
دادگاه می باشد وفق ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری ابالغ می شود که در 
وقت رسیدگی 95/7/26 روز دو شنبه راس ساعت 10/30صبح جهت تفهیم اتهام 

و اخذ آخرین دفاع احتمالی در این دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید . 
م. الف 950440 سید محمد حسینی - رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو بهشهر 

احضار متهم
پلیس  گزارش  حسب  دادیاری  این   9509988465400204 کالسه  پرونده  در 
اطالعات و امنیت عمومی شهرستان جوانرود علیه آقای ایوب پرواز فرزند فتح اهلل به 
اتهام فعالیت تبلیغی به نفع گروه های مخالف نظام جمهوری اسالمی ایران می باشد. 
نظر به اینکه متهم فوق مجهول المکان میباشد بدین وسیله به تجویز ماده 174 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گرد تا 
ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این 
دادیاری حاضر شود؛ در غیر این صورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
صفرخانی دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جوانرود

تئاتر  المللی  بین  جشنواره  شانزدهمین  در 
عروسکی تهران مبارک، 59 نمایش صحنه ای 
ویژه  نمایش  تعداد 11  این  میان  از  اجرا شد. 
عسل  »کوزه  نمایشهای  بود.  کودک  مخاطب 
نیست«، »شهر تو قالی«، »بنیامین و بن تن«، 
»غول  کاغذی«،  »قایق  وجق«،  عجق  »الکی 
بزرگ مهربون«، »موش تا موش« »ویزویزی و 

قیرمیزی«، از جمله این نمایشها بودند.
در این دوره جشنواره، نمایشهای ویژه مخاطب 
میهمان  نمایشهای  و  بودند  ایرانی  کودک؛ 
جشنواره با وجود عروسکهای حرفه ای و جذاب 

برای مخاطب، مناسب حال کودکان نبودند. 
که  نمایشهایی  محدود  تعداد  این  میان  در 
ویژه کودکان در این دوره از جشنواره به روی 
صحنه رف ت، به نظر می رسد نکاتی از نگاه 

برگزارکنندگان دور ماند:
مستقیم گویی

نمایشهای  که  خردسالی  و  کودک  مخاطب   
صحنه ای شاید برای آنها جزو خاطرات فراموش 
نشدنی دوران کودکی شان محسوب شود، بعضا 
چندان لذت و بهره کافی را از این نمایشهای 
نبردند؛ چراکه نویسنده و کارگردانی که نمایشی 
ویژه این گروه سنی به روی صحنه برد؛ مخاطب 
به  نگاهش  و  شناسد  نمی  خوبی  به  را  خود 
یک  با  کودک  برخورد  نحوه  و  کودکی  دوران 
اثر نمایشی را بعضا با دوران کودکی خود و هم 
نسل هایش مقایسه می کند و تفاوت چندانی 
میان کودک نسل خود و کودکی که امروز به 
تماشای نمایش او نشسته است قائل نیست. در 
حالیکه پر واضح است کودکان حال حاضر عموما 
دسترسی به وسایل ارتباط جمعی از ملزومات 
پیرامون  دنیای  بسا  چه  و  شده  شان  زندگی 
خود را از دریچه این وسایل می شناسند. در 
با  های گذشته،  دهه  مخاطب کودک  حالیکه 
وسایل ارتباط جمعی به صورت محدود سر و 

کار داشت و دنیایش به مراتب بسیار کوچکتر 
بود. در نمایشهای این دوره از جشنواره، داستانها 
و موضوعاتی روایت شد که کودک کامال نسبت 
به آن موضوع پیش زمینه ذهنی داشت و در 
دقایق ابتدایی نمایش، به درستی در مورد پیامی 
که قرار است به او منتقل شود؛ آگاهی داشت و 
در ادامه نمایش سعی می کرد تنها از حرکات 
نه چندان جذاب عروسکها و شخصیتهای اجرا 
لذت ببرد. که البته در این لذت بردن نیز باید با 
نگاه شک و تردید نگریست؛ چراکه کارگردان و 
نویسنده نمایش عروسکی ویژه کودکان؛ نگاهی 
از موضع باال و دانای کل به کودک دارد و در 
تمام نمایشهای اینچنینی قصد دارد حتما پیامی 
آموزشی و تربیتی آن هم در قالب دیالوگهای 
نوعی  به  را  و دستوری، کودک  نصیحت گونه 
تربیت کند. در حالیکه می توان کودکان را به 
تماشای نمایشهایی دعوت کرد که در آنها قرار 
نیست پند و اندرزی به آنها گفته شود. نمایش 
در کارکرد نخست خود آن هم برای مخاطب 

ریتمیک  و  بصری  جذابیت  تواند  می  کودک؛ 
داشته باشد و کودکی که عروسک دوست و یار 
شب و روزش است، در صحنه نمایش برایش 
قصه ای شیرین و دوست داشتنی را روایت کند 
و در کنشهای داستانی از یک شی بی حرکت و 
بدون کالم، به یک موجود زنده سخنگو تبدیل 
شود و او را به دنیای عروسکهایی ببرد که کودک 

بیش از هر چیز با آنها مانوس است. 
عدم ارتباط صحیح

 در برخی از نمایشهای شانزدهمین جشنواره 
و  عروسکها  با  کودک  عروسکی،  تئاتر 
شخصیتهایی در اجرای نمایش مواجه می شد 
که هیچ شناختی نسبت به آنها نداشت و در 
عروسک  آن  مثال  طور  به  نمایش  در  حلیکه 
از عروسکها به  بود. برخی  و...  یا زنبور  مورچه 
ارتباط  با کودک  لحاظ ظاهری و در نگاه اول 
برقرار نمی کردند و او برای فهم بهتر نمایش، 
ناگزیر از والدین خود در مورد اینکه این عروسک 
چه موجودی است سوال می کنند. در حالیکه به 

نظر می رسد این مسئله از نکات اولیه در ساخت 
هر عروسکی است. البته عروسکی رئال که در 
دنیای واقعی برای کودک ما به ازای بیرونی دارد 
و او می خواهد آنرا با واقعیت تطبیق داده و در 
نهایت به یک درک درستی از شخصیتی که با 
به طور مثال  باشد.  روبرو می شود داشته  آن 
عروسکهای  نیست«  عسل  »کوزه  نمایش  در 
مورچه، برای مخاطب کودک قابل تشخیص و 

درک نبودند.
 حضور کم رنگ عروسک

که  جشنواره  دوره  این  آثار  معدود  میان  از   
کنار  در  آنها  بیشتر  بود،  کودکان  مختص 
بازیگرانی که عهده دار نقشی هستند، عروسک 
این  از  برخی  در  داشتند.  حضور  هم  هایی 
نمایشها، عروسک نقشی غالبا تزئینی و بسیار 
محدود در روند نمایش داشت و شخصیت اصلی 
بازیگرانی بودند که نمایشی ویژه این گروه سنی 
را اجرا می کردند. در حالیکه به نظر می رسد 
عروسکی  عنوان  که  نمایشهای  از  نوع  این  در 
تاثیرگذاری  از  عروسکها  گیرند،  می  خود  به 
بیشتری برخوردار باشند و کودک بازی آنها را 
روی صحنه ببیند و سرنوشت عروسک در نهایت 
برای او مهم و قابل پیگیری باشد. در نمایشهایی 
کاغذی«؛  »قایق  تن«،  بن  و  »بنیامین  مانند 
عروسک جزو شخصیتهای دست چندم نمایش 
محسوب می شود و عمال نقشی ندارد و در روند 
نمایش تاثیر گذار نیست. و این موضوع نیز به 
نظر می رسد در این نوع از نمایشها باید بیشتر 

مورد توجه قرار می گرفت.
در میان این نمایشها، به نظر می رسد نمایش 
»الکی عجق وجق« به لحاظ ساخت عروسکها، 
مناسب گروه سنی،  عروسک گردانی، موضوع 
نمایشهای  از  و...  بندی  میزانسن  اجرا،  نحوه 
موفق شانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش 

عروسکی محسوب می شود.

مخاطبی که جدی گرفته نشد
رویا سلیمی

 شهره سلطانی 
کنسرت می دهد

سلطانی  شهره  سرپرستی  به  »دات«  موسیقی  گروه 
بیماران »ققنوس«  انجمن  نفع  به  را  بانوان  کنسرت ویژه 

در تاالر وحدت تهران برگزار می کند.
تلویزیون که مدتی  و  تئاتر، سینما  بازیگر  شهره سلطانی 
است با تشکیل گروه ویژه بانوان »دات« در حوزه موسیقی 
 23 شنبه  سه   15 ساعت  است  مشغول  فعالیت  به  نیز 
شهریور ماه در یک کنسرت ویژه به نفع انجمن بیماران 
تاالر  در  موسیقی  مندان  عالقه  میزبان  »نفس«  سوخته 

وحدت تهران خواهد بود.
گروه موسیقی »دات« که اواخر تیرماه سال گذشته نیز با 
شعار »هر زن یک قهرمان« کنسرتی را در تاالر وحدت به 
قطعات  از  زنده گلچینی  اجرای  این  در  بود،  برده  صحنه 

نوستالژیک و جدید را برای عالقه مندان اجرا می کند.
باباخانلو، شیرین  میرهاشمی، طراوات  فروغ فضلی، سحر 
اهلل  فتح  مهتاب  و  الهرودی  نیاز  سلیمی،  آرمیتا  واعظی، 
اعضای گروه دات به سرپرستی شهره سلطانی را تشکیل 

می دهند. 

»زاپاس« در سه جشنواره جهانی

فیلم سینمایی »زاپاس« به کارگردانی برزو نیک نژاد برای 
شرکت در سه جشنواره خارجی انتخاب شد.

نویسندگی و  به  به گزارش روابط عمومی پروژه، »زاپاس« 
کارگردانی برزو نیک نژاد و تهیه کنندگی سید امیر پروین 
از دو ماه پیش در تهران و شهرستان ها روی  حسینی که 
پرده رفته است، برای شرکت در بخش اصلی رقابتی جشنواره 
و مسابقه جشنواره سینه  کانادا، بخش رسمی  دایورسیتی 
ایران کانادا و شانزدهمین دوره جشنواره یاری سوئد برگزیده 
شده است تا به رقابت با دیگر آثار منتخب بپردازد. این فیلم 
کمدی که هنوز در بعضی سینماهای تهران و شهرستان در 
حال نمایش است، توانسته فروش خود را به مرز پنج میلیارد 
تومان برساند. امیر جعفری، ریما رامین فر، جواد عزتی، الناز 
و  نرگس رمضانی  احمد مهران فر، شبنم مقدمی،  حبیبی، 

ماهان نصیری بازیگران اصلی فیلم جدید نیک نژاد بوده اند.
تیم  اجتماعی است که داستان یک  »زاپاس« یک کمدی 
فوتبال دسته سومی را روایت می کند. این تیم به دسته دوم 

صعود می کند. 

فیلم گاوخونی

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی میکند از فیلم گاو خونی 
تهیه کنندگی  و  افخمی  بهروز  نویسندگی  و  کارگردانی  به  فیلمی 
صادقی  مدرس  جعفر  وشته  گاوخونی  رمان  اساس  بر  معلم  علی 

محصول سال1381 می باشد..
حکایت  را  جوانی  کابوس های  داستان  داستان:گاوخونی  خالصه 
می کند که خاطرات پدر مرده اش، شهر زادگاهش یعنی اصفهان و 

رودخانه زاینده رود او را به مرز پریشانی می رساند.
دیالوگ به یاد ماندنی این فیلم:جوان)بهرام رادان(: خواب می بیند 
که با پدرش روی قایقی به سمت گاو خونی می روند: باتالق که 
دیدن نداره. پدر)عزت ا…انتظامی(: چطور دیدن نداره پسرم. همه 
زندگی ما تو همین باتالقه!! هست و نیست ما دار و ندار ما ریخته 
تو این باتالق؟!اون وقت تو میگی برگردیم ؟! / جوان: گفتم حاال 
خودمون هم داریم می ریم این تو! / پدر: نترس پسرم این کاری 

بود که باید می کردیم دیر یا زود فرقی نمی کرد!

یادها و خاطره ها در زمان...

ما را بر آستان تو بس حق خدمت است 
ای خواجه بازبین به ترحم غالم را

حافظ مرید جام می است ای صبا برو
وز بنده بندگی برسان شیخ جام را

امروز با حافظ
با تقوی و خوبی می توان سعادت آفرید. 

زنون

سخن حکیمانه

حضور چشمگیر فیلم های ایرانی
 در بوسان

در بیست و یکمین جشنواره بین المللی فیلم 
چشمگیر  حضوری  ایران  سینمای  بوسان، 

دارد. 
بنیاد  از روابط عمومی  پیام زمان  به گزارش 
سینمایی فارابی، دو فیلم »قشنگ و فرنگ« 
)فرهاد  آب«  »خواب  و  موساییان(  )وحید 
در  المللی  بین  نخستین حضور  در  مهرانفر( 
آسیا جشنواره  به سینمای  ای  پنجره  بخش 
می  در  نمایش  به  بوسان  فیلم  المللی  بین 

آیند. 
نیز  کیارستمی  عباس  بزرگداشت  بخش  در 
نمای   - »کلوزآپ  فیلم  از  جدیدی  نسخه 
و  مرمت  بنیاد  این  اهتمام  به  که  نزدیک« 
خواهد  پرده  روی  به  بود،  شده  سازی  آماده 
رفت. در این جشنواره معتبر آسیایی، عالوه 
بر فیلم های فوق که بنیاد توزیع بین المللی 
محصوالت  میان  از  دارد،  عهده  به  را  آنها 
اهلل  رسول  »محمد  ایران،  سینمای  متاخر 
)کمال  »پاداش«  مجیدی(،  )مجید  )ص(« 
فرهادی(،  )اصغر  »فروشنده«  تبریزی(، 
»ویولونیست«  و  شهبازی(  )پرویز  »ماالریا« 
ای  پنجره  بخش  در  طالبی(  علی  )محمد 
محمودی(  )نوید  »رفتن«  آسیا،  سینمای  به 
در بخش رقابتی موج های جدید، »مبارک« 
سینمای  بخش  در  امامی(  رضا  )محمد 
عباس  با  ثانیه   15 و  دقیقه   76« و  کودک 
بخش  در  صمدیان(  اهلل  )سیف  کیارستمی« 
نیز  کیارستمی  عباس  آثار  بر  مروری  ویژه 
های  فیلم  سایر  داشت.  خواهند  حضور 
انتخابی برای نمایش در این بخش ویژه که از 
میان ساخته های زنده یاد عباس کیارستمی 
از: »خانه دوست  عبارتند  اند،  برگزیده شده 
»زیر  هیچ«،  دیگر  و  »زندگی  کجاست؟«، 
درختان زیتون«، »طعم گیالس«، »باد ما را 
خواهد برد«، »جاده های کیارستمی«، »کپی 

برابر اصل« و »24 فریم.«
فیلم  المللی  بین  جشنواره  یکمین  و  بیست 
بوسان از 15 تا 24 مهر سال جاری در کشور 

کره جنوبی برگزار می شود.

خبر

 اثری با نگاهی به نمایشنامه
 محمود استادمحمد اجرا می شود

محمود  نمایشنامه  به  نگاهی  با  آسیدکاظم«  »مرگ  نمایش 
استادمحمد در پنجمین جشنواره تئاترشهر به صحنه می رود. 

تئاترشهر٬  پنجمین جشنواره  ازستادخبری  زمان  پیام  گزارش  به 
»آسیدکاظم«  نمایشنامه  از  آزاد  برداشتی  کاظم«  آسید  »مرگ 
محمود استادمحمد است که توسط احسان بدخشان نوشته شده 
است. نمایشنامه استدمحمد در دهه 40 اتفاق میافتد و با مقضیات 
آن زمان نوشته شده ولی در نمایش »مرگ آسیدکاظم« با توجه 
 به گذر زمان٬ مکان و زمان نمایشنامه تغییر کرده و در دهه نود
از  یکی  آسیدکاظم  مرگ  از  پس  نمایش  این  در  گذرد.  می   
حجرهداران تجریش٬ اختالفی میان تعدادی از مستاجران وی با 
او آقا سیدمحمود که صاحب امالک و ارث شده شکل  تنها پسر 

می¬گیرد که عمدتا ریش در گذشته دارد.

خبر

پا به پای حسین )ع(در روز عرفه 

الهی! عرفه ام، باحسین علیه السالم از عرفات کوچ کرد و رحل 
اقامت در کربالگزید؛ پس تو رامی خوانم به زبانی که امامم 
سرزمین  با  ودایش  در  و  عرفه  روز  در  علیه السالم  حسین 
عرفات خواند.الهی تو را می خوانم، با اشک هایی که به ترنم 
آخرین نوای آسمانی موالیم حسین علیه السالم در روز عرفه، 
بر صورت شرمسارم روان شده است.الهی! تو را می خوانم به 
پاکی و خلوص بندگی در صحرای عرفات، به تکاپوی حاجیان؛ 
آن گاه که جان مشتاق را برای لقای تو روانه آسمان زالل عرفه 
می کنند.خدای من! دلم برای آشنایی و آشتی با تو، بی تاب تر 
از همیشه است و تنها دارایی ام در پیشگاه تو، دعایی است که 
به آن وعده اجابت داده ای.خدای من! چه وقت از دیده ام نهان 
شدی تا برای اثبات بودن تو، دست به دامن برهان و استدالل 
ببرم؟تو آنقدر ظاهری که رسیدن به تو از راه مشاهده آثارت، 
راه دراز پیمودن و به بیراهه رفتن است. پس خدای من! چنان 
به عشق خود مرا بنواز و یاری ام کن تا دیده ام؛ به فراتر از 
را  آفاق  تو که  نور  از درک  و  دارد  نشانه هایت دل مشغول 

روشن کرده، بازنماند.
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بارکد 399
 آگهی تغییرات شرکت

استناد  به   14001 ملی  شناسه  و   49 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با   .  
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/4/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
با ثبت این مستند تصمیمات . انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس 

می باشد.
378912/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

رای هیات/نوبت اول
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
139560301060004625  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 ماهی سلطانی صدیق فرزند علی 
محمد بشماره شناسنامه 293 در شش دانگ  یک باب خانه  مساحت 100متر 
مربع پالک 1082 فرعی از12اصلی واقع در ورامین خریداری از مالک رسمی و 
لذا به منظور   . مشاعی متقاضی خانم ماهی سلطان صدیق  محرز گردیده است 
که  در صورتی  میشود  آگهی  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/6/21

تاریخ انتشار نوبت دوم95/7/5
م الف474 محمود داودی قائم مقام رئیس  واحد ثبتی ورامین 

بارکد 39950591
 آگهی تغییرات موسسه

 رشد توسعه و عمران قهرود به شماره ثبت 30180 و شناسه ملی 10320821440 
پیرو آگهی های شماره139530400901026401 و 139530400901026415 
و  م 1262628164  به ک  عابدی  عباس  درج شده  نام صحیح   مورخ95/3/11 
بدین  مراتب  که  باشد  می  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  و  اصلی  عضو  ایشان  سمت 
این مستند تصمیمات درخواست آگهی تکمیلی  با ثبت  وسیله اصالح می گردد 
حقوقی  الکترونیک شخصیت  سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  )اصالحی( 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
378919/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده3

 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره139560331055002264هیات اول موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
سید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نظرآباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
رحمن میرقاسمی فرزند سید هادی بشماره شناسنامه 197درششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 60846/78مترمربع   مفروز و مجزی شده از پالک30 
اصلی واقع در  همت آباد خریداری از مالک رسمی آقای سید رحمن میرقاسمی 
  1375/5/18 مورخ  شماره70191  سن  موجب  به  مشاعی  مالک  متقاضی  خود 
دفترخانه9 کرج محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به 
فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصوا  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

آگهی مفقودی
سند ، کارت و برگ سبزماشین سواری اروندی استیشن سیستم کیاتیپ اسپورتیج 
موتور  شماره  به  37441اروند  انتظامی  شماره  به  سفید  رنگ  2014به  مدل 
نام  KNAPC812DE7601137به  شاسی  شماره  G4KEEH441796و 
ملی6619857043متولد  کد  و  بشناسنامه 213  محسن  فرزند  بحرکانی  حسین 

1363/1/30صادره از هندیجان مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان هندیجان

مفقودی
سند مالکیت و بیمه نامه خودرو پیکان وانت به شماره انتظامی 21-161 ص 91 
شماره موتور 118p0091988 شماره شاسی NAAA46AA4EG406170 به 

نام کوروش علیزاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
بدین وسیله به اطالع می رساند که سند کمپانی خودروی وانت دو کابین سیستم 
نیسان مدل 1373 به شماره موتور: 019491 و شماره شاسی:  B96217 بنام 

فریدون عثمانی مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

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

آقای سیفور اله یاری فرزند نصراله درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را از 
پالک 145فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به - که 
نیز  پرونده  و  نموده  مالکیت  و درخواست سند  اله یاری خریداری  نصراله  آقای  از 
تحت کالسه 365-92 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی طبق رأی 139560316007000477 مورخ 1395/3/29 مستند 
به ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مزبور رأی به صدور سند مالکیت یک 
باب خانه به مساحت 101/20 متر مربع به نام آقای سیفور اله یاری صادر نموده 
است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای فتح اله نظری می باشد لذا مراتب در دو 
نوبت در فاصله 15روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که نسبت مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 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 سیفور اله یاری خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست 
تاریخ انتشار اول1395/5/6

تاریخ انتشار دوم 1395/6/21
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود نعمت عزیزی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
اسکندری  مجید  و  محمد  فرزند  اسکندری  حمید  آقایان  متهمین  به  بدینوسیله 
با مدیریت  ابالغ می شود حسب شکایت شرکت پل صنعت کارون  فرزند محمد 
آقای علیرضا کریمی علیه آقایان حمید اسکندری فرزند محمد ومجید اسکندری 
تحت  مزبور  شرکت  اموال  و  وسایل  سرقت  در  مشارکت  بر  مبنی  محمد  فرزند 
ساعت  راس  شنبه  روز   95/7/24 رسیدگی  وقت  در  که  باشد  می  رسیدگی 
این  احتمالی در  دفاع  اخذ آخرین  و  اتهام  تفهیم  و  10/30صبح جهت رسیدگی 

دادگاه حاضر و از خود دفاع نمایید. 
 م. الف 950439 پارسیان معاون قضائی و دادرس شعبه 103 دادگاه کیفری دو بهشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده 1/563/95 طی دادخواست پریسا غالمیان به طرفیت محمد 
تیموری به خواسته مطالبه وجه وقت رسیدگی مورخه 95/8/11 ساعت 4 عصر در 
شورای حل اختالف شعبه اول شهری بابلسر تعیین به علت مجهول المکان بودن 
خوانده مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به دتور شورا و تجویز ماده 
73 قانون آئیم دادرسی مدنی آگهی می شود تا خوانده ظرف یک ماه از تاریخ نشر 
آگهی به دفتر شورا مراجعه و نسخه ثانی داددخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.برای استماع گواهی گواهان حضور یابد.
شورای حل اختالف شهرستان بابلسر

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
و  به  له سمیه کالنتری جهت وصول محکوم  پرونده کالسه 2/950109  بموجب 
امیر  مرحوم  ورثه  علیه  محکوم  به  متعلق  زیر  مشروحه  اموال  اجرائی  های  هزینه 
اسدنژاد )قاسم اسدنژاد و غیره( توقیف و توسط کارشناس ارزیابی و مقرر شد در مورخ 
95/7/17 از ساعت 10 الی 12 از طریق مزایده حضوری در محل دفتر شعبه دوم 
اجرای مدنی ساری بفروش برسد و قیمت از میزان ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهاد شد ضمنا 10 درصد از قیمت 
پیشنهادی نقدا از برنده اخذ و مابقی ظرف یکماه پرداخت گردد همچنینی در صورت 
انصراف یا عدم پرداخت به موقع مابقی وجه 10 درصد سپرده به نفع صندوق دولت 

ضبط خواهد شد.
مال مورد مزایده عبارت است از:  مشخصات ملک – ملک مورد نظر یک واحد از 
آپارتمان آرشین 2 در طبقه چهارم به مساحت 156/90 متر مربع که دارای سند 
مالکیتی به شماره 3015 از 1 اصلی مفروز و مجزی از 34 قطعه 8 بخش 5 ثبت 
ساری بوده که شامل هال پذیرایی و سه اتاق خواب با کف سرامیک آشپزخانه این 
با کابینت ام دی اف مطبخ مجزا دسشویی و حمام مجزا درب پیاده رو و سواره رو 
کنترلی، راه پله سنگ کاری شده، آسانسور، پنجره دو جداره آلومینیومی می باشد 
سه دانگ آپارتمان مذکور به نام خانم سمیه کالنری و سه دانگ دیگر آن به نام 
آقای امیر اسدنژاد بوده که محدودیت دفتر امالک مازاد دارد رهنی شماره 8528 
مورخ 94/10/20 دفترخانه اسناد رسمی 283 ساری که به نفع بانک پارسیان ساری 
به مبلغ 1/000/000/000 ریال به مدت 300 ماه ثبت شده رهنی شماره 8464 
مورخ 94/10/20 دفترخانه 283 ساری که به نفع بانک مسکن شعبه خزر ساری 
به مبلغ 705/889/889 ریال به مدت 120 ماه ثبت شده است. عرصه ملک زمین 
به مساحت 375 متر مربع بوده که مطابق صورت مجلس تفکیکی به شماره رایانه 

139420410001000511 مورخ 94/9/8 اجرای مقررات شده است. 
ارزش ملک – لذا پس از بررسیهای همه جانبه به عمل آمده در محل و منطقه و با 
عنایت به معامالت ملکی انجام یافته در محل و کمیت و کیفیت بنا و شکل و قواره 
هندسی آن و لحاظ جمیع جهات موثر در قضیه ارزش کل آپارتمان مذکور برابر 
3/400/000/000 ریال معادل سیصد و چهل میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد.
م الف: 95/470 دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی شهرستان ساری – روحی

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت )دوم(
بحکایت پرونده کالسه 940222 ارجاعی اجرای شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان محمودآباد محکوم علیه علی اکبر کامیابی نیا محکوم هست به پرداخت 
هشتاد قطعه سکه بهار آزادی معادل 891/200/000 در حق خانم سمانه شفاعی  
با  دولت  صندوق  حق  در  دولتی  عشر  نیم  بابت  ریال   155/000 مبلغ  و  نیز   و 
عنایت به عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه نسبت به توقیف مال به صورت 
مشاعی به شرح:  ملک مورد نظر یک قطعه زمین شالیزازی به مساحت 13000 
متر مربع واقع در روستای ثالرم با حدود اربعه آن شماال به زمین شالیزاری آقای 
فالح جنوبا به زمین شالیزاری آقای عباس کامیابی غربا به زمین آقای فرخی و 
شرقا به جاده قابل دسترسی می باشد و برق قشار قوی در سمت غربی آن می 
گذرد اقدام گردیده و پس از آن توسط کارشناس این اجرا مورد ارزیابی قرار گرفته 
ریال   3/510/200000/000 مجموع  و  ریال   270/000 مربع  مبر  هر  آن  ارزش 
تعیین گردیده لذا نظر به اعتراض از ناحیه نامبردگان نسبت به نظریه کارشناسی 
مورد توقیفی از طریق مزایده در تاریخ 1395/07/14 ساعت 10 صبح در شعبه 
بفروش  مشاعی  بصورت  زمین   تالرم  روستای  محل  در  نیاز  صورت  در  و  دوم 
میرسد..متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند حداقل 5 روز قبل از مزایده جهت 
کسب اطالعات بیشتر به دفتر شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان محمودآباد 
مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه شروع و کسانی که باالترین قیمت را یشنهاد 
نمایند برنده مزایده خواهند شد و همپنین ده درصد مبلغ اعالمی فی المجلس 
اخذ  یکماه  ثمن ظرف مدت  مابقی  و  احکام مدنی  اجرای  قانون  ماده 129  برابر 
خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری مزایده و عدم وصول اعتراض به آن پس از 
پرداخت کامل پیشنهادی انتقال اموال صورت خواهد گرفت چنانچه برنده مزایده 
از  او پس  نپردازد سپرده  اموال را ظرف مدت یکماه تعیین شده  بهای  باقیمانده 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد ضمنا مزادیه با حضور نماینده 

محترم دادستان برگزار میگردد.
مدیر دفتراجرای احکام مدنی شعبه دوم حقوقی دادگاه محمودآباد- کریمی آملی

آگهی اصالحی اختصاصی
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
هیأت   1395/02/29 139260316007004391مورخ  شماره  رأی  برابر  رسمی 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در حوزه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی درخواست  فرزند  روانسر  از  به شماره شناسنامه 165 صادره  ویسی  رمضان 
به قولنامه عادی خریداری خود و صدور سند مالکیت نموده است که  رسیدگی 
فوق الذکر  قانون  موضوع  هیئت  به  و  تشکیل   91/200 کالسه  تحت  نیز  پرونده 
قانون و ماده  به ماده 3  برابر رأی فوق مستنداً  از رسیدگی  ارجاع و هیئت پس 
13 آیین نامه قانون مزبور رأی به صدور سند مالکیت شش دانگ یک باب خانه را 
به مساحت /-185/39 متر مربع به نام آقای رمضان ویسی از پالک...فرعی از 53 
اصلی روانسر واقع در بخش 12 کرمانشاه))----(( واقع در روانسر خیابان کامیاران 
به  نموده و اصل ملک متعلق  آباد کوچه آسو3 که رستم ویسی خریداری  صالح 
صالح ویسی احد از فرزندان زارع صاحب نسق به نام فتحعلی پرمو می باشد صادر 
نموده است که در آگهی قبلی اشتباه منتشر شده و لذا مراتب یک نوبت به فاصله 
یک ماه آگهی می شود تا چنانچه کسانی که نسبت صدور سند مالکیت مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را کتباً به این 
اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند، لذا معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار 95/06/21

یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان روانسر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
گالسه پرونده 950676 شعبه 101 دادگاه کیفری دو دادگستری میاندرود 

شاکی : خلیل حیدر دخت فرزند فتح اهلل و غیره 
متشاکی 1- عبداهلل فرخ نیا فرزند علیرضا فعال مجهول المکان 

وقت  رسیدگی روز شنبه مورخه 95/8/22 ساعت 10:30
اتهام سرقت 

شاکی شکایتی علیه متاشکی فوق تسلیم دادگاه جزایی میاندرود نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 101 جزائی ارجاع و وقت نظارت تعیین شده به علت مجهول 
المکان بودن متشاکی به درخواست شاکی و دستور دادگاه به تجویز ماده 115 
قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا متشاکی از تاریخ  نشر آگهی ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و در وقت مقرر باال 
بدیهی است در صورت عدم حضور در جلسه  بهم رساند  جهت رسیدگی حضور 

رسیدگی دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید م. الف 176
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو دادگستری میاندرود حمید قادی 

آگهي فقدان سند مالکیت
مرتضی   91/4/8-9374 وکالتنامه  برابر  آبادی  نظام  مشایخی  محمدعلی  آقاي 
صفرپور  ناصر   91/8/29-38950 شماره  به  وکالتنامه  تفویض  و  نظام  مشایخی 
ملک رودی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 214/26  مترمربع قطعه 469  
از  فرعي    -- از پالک  مفروز  اصلي  از 175   فرعي  به شماره 13955   تفکیکي 
اصلي مذکور جز حوزه ثبتي شهرستان کرج موردثبت 46538  صفحه 393 جلد 
401  امالک بنام --  ثبت و صادر گردیده و برابر سند قطعي شماره 50223-

67/8/29 دفترخانه 9 کرج به متقاضي منتقل شده و بموجب سند رهني شماره 
و  انگاری مفقود گردیده  به علت سهل  باشد،  --   دفترخانه... در رهن --  مي 
تقاضاي صدور سند مالکیت المثني نموده است، لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحي به ماده 120 آئین قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي شود تا چنانچه کسي 
مدعي وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور از تاریخ 
انتشار این آگهي به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به 
این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض 
واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثني طبق 

مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد. 46594 م/الف
شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد ناحیه 3 کرج

مصدومیت شدید آزمون در روسیه
بعد از آسیب دیدگی شدید مهاجم تیم فوتبال روستوف ممکن است او به 

دیدار لیگ قهرمانان اروپا مقابل بایرن مونیخ نرسد.
به گزارش ایسنا، مهاجم ایرانی روستوف در جریان دیدار با کریلیا که با 
پیروزی دو بر یک زرد و آبی پوشان همراه بود از ناحیه آرنج مصدوم شد و 
با آمبوالنس به بیمارستان برده شد تا نگرانی هواداران روستوف قبل از بازی 
با بایرن مونیخ زیاد شود. در این دیدار سردار آزمون برای تیمش به مدت 
25  دقیقه به میدان رفت و یک موقعیت گلزنی خوب را از دست داد و در 
ادامه با مصدومیت آرنج از زمین بازی خارج شد و به بیمارستان منتقل شد.

پیروزی دختران والیبالیست ایران برابر فیلیپین
تیم والیبال بانوان بانک سرمایه برابر نماینده فیلیپین به برتری رسید.

به گزارش ایسنا، تیم والیبال بانوان بانک سرمایه در جام باشگاه  های آسیا 
برای قرار گرفتن در یکی از رده های پنجم تا هشتم به مصاف فوتون موتور 

فلیپین رفت و با نتیحه سه بر یک برابر این حریف به برتری رسید.
ست های این بازی با نتایج 25-18، 25-21 و 12-25 و 25-22 به پایان 
رسید. با این نتیجه تیم بانک سرمایه برای قرار گرفتن در یکی از رده های 
پنجم و ششم با نماینده ویتنام بازی کند. در صورت کسب هر یک از رده 
های پنجم و ششم، تیم بانک سرمایه بهترین نتیجه بانوان والیبالیست 
ایران در آسیا را کسب خواهد کرد. نگین شیرتری، سودابه باقرپور، شبنم 
علیخانی، زینب گیوه، مهسا صابری، ندا چمالنیان، مائده برهانی اصفهانی، 
مهسا کدخدا، فرزانه زارعی، نگار کیانی، فرنوش شیخی و شکوفه صفری، 12 
بازیکن تیم ملی والیبال ایران هستند که با هدایت مایدا چیچیچ به عنوان 

سرمربی و با نام بانک سرمایه در جام باشگاه های آسیا شرکت می کنند.
جام باشگاه های آسیا از 13 شهریور به میزبانی فیلیپین آغاز شده است. جام 

کنفدراسیون ها نیز از 24 شهریور در ویتنام شروع می شود.

االهلی جانشین پژمان منتظری را انتخاب کرد!
مسووالن باشگاه االهلی قطر بعد از آسیب دیدگی پژمان منتظری و غیبت 
دو ماهه اش برای این بازیکن ایرانی جانشین انتخاب کردند و در آستانه عقد 

قرارداد با یک بازیکن ساحل عاجی هستند.
به گزارش ایسنا، در حالی که پیش از این باشگاه األهلی قطر تاکید کرده 
بود که پژمان منتظری مدافع ایرانی خود را حفظ خواهد کرد و قرارداد این 
بازیکن را یک سال دیگر تمدید می کند اما آسیب دیدگی منتظری در دیدار 
برابر چین باعث شده است تا این باشگاه قطری به دنبال انتخاب جانشینی 

برای این بازیکن خود باشد.
روزنامه الوطن نوشت که سران باشگاه األهلی با یک بازیکن ساحل عاجی به 

توافق نهایی رسیدند و او را جایگزین  منتظری خواهند کرد.
این روزنامه قطری در این زمینه نوشت: نیگوسان کیستو، بازیکن ساحل 
عاجی مورد نظر األهلی است که وارد قطر شد تا با این تیم قرارداد امضا کند. 
پژمان منتظری قرار بود در فصل جدید لیگ ستارگان قطر در األهلی باقی 
بماند اما این بازیکن در دیدار تیم ملی فوتبال ایران برابر چین آسیب دید و 
باید زیر تیغ جراحان قرار بگیرد. این بازیکن ایرانی به مدت 2 ماه نمی تواند 
بازی کند و به همین خاطر هم باشگاه األهلی با ریاست احمد بن  حمد 
تصمیم گرفت برای منتظری جانشین انتخاب کند و او کسی جز »کیستو« 

نیست که برای عقد قرارداد با األهلی وارد قطر شده است.«
معلوم نیست با این اقدام باشگاه قطری سرنوشت منتظری چه خواهد شد. 
این بازیکن خوش اخالق از استقالل تهران پیشنهاد داشت اما اصرار سران 
األهلی باعث شد تا او در این تیم بماند. با توجه به شروع شدن لیگ ایران، به 

احتمال زیاد این بازیکن یک نیم فصل بدون تیم خواهد بود.

ونگر جانشین خود را معرفی کرد
سرمربی آرسنال یکی از جانشینان خود در آینده را 
معرفی کرد. او تاکید کرد که ویلشر بعد از فوتبال یکی 
از گزینه های اصلی جایگزینی او در نیمکت توپچی ها 

به شمار می آید.
به گزارش ایسنا و به نقل از فورفورتو، آرسن ونگر 
به  انگلیس  برتر  لیگ  کنونی  مربی  ترین  قدیمی 
شمار می آید. این مربی فرانسوی 20 سال است که 
سکان هدایت توپچی ها را بر عهده دارد و با این تیم 

افتخارات زیادی را به دست آورده است.
ونگر از جانشین خود در آینده سخن به میان آورد 
و تاکید کرد که جک ویلشر، ستاره توپچی ها که 
راهی بورنموث شده است یکی از کسانی خواهد بود 
که در آینده هدایت آرسنال را بر عهده می گیرد. او 
در این باره گفت: بسیار دوست داشتم تا ویلشر در 
آرسنال بازنشسته شود اما او چاره ای جز جدایی 
نداشت. بدون شک او روزی هدایت آرسنال را برعهده 
خواهد گرفت چراکه او یک فوتبالیست ذاتی است. 
ویلشر فوتبال را به خوبی می فهمد. او تفکر فوتبالی 

دارد و برای مربیگری گزینه ایده آلی است.
ونگر ادامه داد: فوتبال در ژن های ویلشر وجود دارد. 
بدون شک آینده این بازیکن در آرسنال خواهد بود. 
او یک فوتبالی واقعی است و به خوبی می داند که در 

زمین چه کار باید انجام بدهد.

بوفون بهترین دروازه بان 
لیگ قهرمانان اروپا 

جان لوئیجی بوفون با 59 درصد آراء ، بهترین دروازه 
بان تمام ادوار لیگ قهرمانان اروپا شد.

به گزارش ایرنا، اسطوره یوونتوس و ایتالیا در یک 
رای گیری که در فضای مجازی انجام شد، اولیورکان 
دروازه بان بایرن مونیخ را شکست داد و بهترین دروازه 

بان لیگ قهرمانان اروپا شناخته شد.
بیش از 58 هزار نفر در این رای گیری که در حساب 
کاربری لیگ قهرمانان اروپا انجام شد، شرکت کردند. 
پیتر اشمایکل، آنجلو پروتزی، جیان لوکا پالیوکا، 
سانتیاگو کانیزارس، ادوین فان درسار، فابین بارتز، 
فرانچسکو تولدو، ایکر کاسیاس، ینس لمان، ژرزی 
چک  پیتر  والدس،  ویکتور  نویر،  مانوئل  دودک، 
توجه  نیز مورد  رای گیری  این  ژولیو سزار در  و 
کاربران قرار گرفتند، اما در نهایت حذف شدند تا 

این عنوان به بوفون تعلق پیدا کند.

آغاز رقابت کمانداران پارالمپیکی ایران
نخستین مرحله رقابت های تیراندازی باکمان زنان 
و مردان پارالمپیکی در بخش ریکرو آغاز شد که در 
بخش مردان »ابراهیم رنجبر« و »غالمرضا رحیمی« 
در کالس c، »محدثه کهنسال« و »بانوی طالیی 
پارالمپیک لندن « در بخش زنان به ترتیب در کالس 

های B و C، کار خود را آغاز کردند.

خبرخبر

های  بازی  در  ایران  کاروان  طالیی  نخستین 
با  پارالمپیک گفت: خوشحالم و فکر می کنم 

کسب مدال طال توانستم مزد زحماتم را بگیرم.
طالی  مدال  کسب  از  پس  جوانمردی  ساره 
پارالمپیک  تیراندازی  متر   10 بادی  تپانچه 
طال  مدال  کسب  برای  زیادی  زحمت  گفت: 
مدال  این  کسب  با  کنم  می  فکر  و  کشیدم 
مزد زحماتم را گرفتم. اکنون خیالم راحت تر 
است و امیدوارم بتوانم در مسابقات خفیف هم 

عملکرد خوبی داشته باشم.
وی درباره فینال مسابقات گفت: فینال سختی 
داشتم چون بازی ها با قوانین جدید برگزار می 
شد و رقبای جدیدی را دیدم. از ابتدا تا پایان 
فینال نفر اول بودم و توانستم رکورد پارالمپیک 

را جابجا کنم.
پایان  تا  امیدوارم  کرد:  خاطرنشان  جوانمردی 
مسابقات نتیجه خوبی کسب کنم. برای عملکرد 

خوب در تپانچه خفیف تمرکز کرده ام.

جوانمردی: با این طال مزد زحماتم را گرفتم

تاکید  با  تهران  استقالل  فوتبال  تیم  سرمربی 
براینکه بازیکنان تیمش به شرایط آرمانی رسیده 
به  استقالل  و جدید  جوان  بازیکنان  گفت:  اند، 
این مساله واقف شده اند که حضور در جمع آبی 

پوشان با دیگر تیم ها تفاوت دارد.
»علیرضا منصوریان« در نشست خبری پیش از 
دیدار با ماشین سازی تبریز، اظهار داشت: در زمان 
تعطیلی لیگ تمرینات بسیار خوبی را انجام دادیم 

و به بهترین وضعیت رسیده ایم.
وی افزود: بازیکنان نیاز به بدنسازی و تمرینات 
تاکتیکی داشتند که در این مدت به خوبی در دو 
بخش اشاره شده کارمان را انجام دادیم. همچنین 
بزرگترهای تیم چون خسرو حیدری و سیدمهدی 
رحمتی به کادر فنی کمک زیادی کردند که باید 
ادامه داد:  آنان تشکر کنم. سرمربی استقالل  از 
همچنین چند بازیکنان جدید به استقالل اضافه 
شدند تا بتوانیم برنامه های تاکتیکی خود را بهتر از 

گذشته اجرا کنیم.
وی در ادامه تیم ماشین سازی حریف روز یکشنبه 
استقالل را تیمی ریشه دار در فوتبال ایران دانست 
و افزود: آنها فوتبال خوبی بازی می کنند و برای 

هر حریفی مشکل ساز خواهند شد.

هر  برای  متعدد  تغییرات  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تیمی مشکل است، عنوان کرد: باید بازیکنان را به 
وضعیتی می رساندیم که متوجه باشند حضور در 

استقالل با دیگر تیم ها متفاوت است.
تهران،  ها  سرخابی  گفت:  استقالل  سرمربی 
همسطح تیم ملی هستند و خوشحالم که باتجربه 
های استقالل در هفته های اخیر به دنبال باال 

بردن انگیزه نفرات جدید و جوان بوده اند.
وی همچنین از مدیرعامل و هیات مدیره باشگاه 
استقالل تهران به خاطر حمایت از کادر فنی تشکر 
باخت  و  برد  بیان داشت: در طول فصل  و  کرد 
وجود دارد و همدل بودن موجب می شود تا انرژی 
بیشتری برای رسیدن به موفقیت داشته باشیم. 
باشند و  تیم  تا در کنار  از هواداران می خواهم 

بازیکنان را کمک کنند.
وی گفت: در مدت تعطیلی لیگ تالش کردم تا 
بازیکنان به این نتتیجه برسند که بازیکنان دیگر 
انگیزه  با  پرسپولیس  و  استقالل  مقابل  ها  تیم 
تالش  بیشتر  باید  روند.  می  میدان  به  متفاوتی 
کنیم تا به موفقیت برسیم و یقین دارم در دیدار 

فردا، استقالل متفاوتی را خواهیم دید.
وی خطاب به هواداران تیمش، بیان داشت: از آنان 
می خواهم تا فردا با حضور گسترده در ورزشگاه 
آزادی به بازیکنان انرژی مضاعفی بدهند. از انان 
می خواهم برای تماشای تمرینات حضور نداشته 
باشند، چراکه اماده سازی تیم پشت درهای بسته 
خواهد بود و بهتر است در بازی های رسمی حامی 
تیم باشند. منصوریان در مورد جذب »پادوانی« 
مدافع سپاهان، توضیح داد: هرچند او دو ماه اخیر 
در لیگ بازی نکرده است، اما مدافع خوبی است و 

به آبی پوشان کمک خواهد کرد.
دیدار تیم های استقالل تهران و ماشین سازی 
تبریز از ساعت 18:45 روز یکشنبه در چارچوب 
در  کشور  های  باشگاه  برتر  لیگ  پنجم  هفته 

ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

نایب  عنوان  کسب  مبتدی  فراست 
در  ایرانی  کشتی گیر  بانوان  قهرمانی 
سازی  تاریخ  را  جهانی  های  رقابت 

می داند.
از  بعد  بانوان  آلیش  سرمربی کشتی 
جهان  قهرمانی  نایب  عنوان  کسب 
در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه 
تمام حریفان و کشور های صاحب نام 
در کشتی آلیش در مسابقات جهانی 
بانوان  کرد:  تصریح  داشتند  حضور 
کشتی گیر ایرانی در مسابقات جهانی 

عنوان نایب قهرمانی را کسب کردند که این در تاریخ کشتی زنان ایران برای نخستین 
بار بود و تا به حال هیچ عنوان تیمی در جهان نداشته ایم.

مبتدی سطح رقابت ها را باال دانست و افزود: از 42 کشور جهان در این مسابقات حضور 
داشتند و برای نخستین بار بود که در این حد شرکت کننده حضور داشت. تمام حریفان 
و کشورهای صاحب عنوان در مسابقات حاضر بودند. کشورهایی که از قبل روی آنهای 
حساب باز می کردیم مانند ترکمنستان، قرقیزستان، اوکراین، روسیه و بسیاری دیگر از 

صاحب سبک های کشتی آلیش حضور داشتند.
او کسب عنوان نایب قهرمانی جهان را پیشرفت قابل توجهی خواند و ادامه داد: اگر 
توانستیم کسب کنیم.  را نمی  این مقام  نبود قطعا  حمایت های خادم و منظمی 
فدراسیون تا به امروز هر چه که در توان داشته است برای کشتی زنان گذاشته است 
و از امروز انتظارات ما از سایر مسئوالن است. استان ها نباید انتظار داشته باشند که 
ورزشکاران در تیم ملی تنها حمایت شوند چرا که بودجه فدراسیون محدود است. استان 
ها باید از ورزشکاران و مربیان خود حمایت کنند. اگر این حمایت باشد بانوان پتانسیل 

قهرمانی جهان را نیز دارند.
وی همچنین از رسانه ها انتظار دارد که نگاه ها به سمت کشتی زنان برگردد و تصریح 
کرد: ما یک تیم هستیم و تیم ما کار بزرگی را انجام داده است. هشت ماه در اردو حضور 
داشته ایم. دور از خانواده های خود سختی بسیار کشیده ایم و انتظار داریم همه ما را 

حمایت کنند تا بتوانیم نایب قهرمانی جهان را به قهرمانی تبدیل کنیم.
مامونوا قرقیزی که پیش از رقابت های جهانی به عنوان مربی در ایران حضور داشت و 
به دختران کشتی گیر ایرانی آموزش می داد، در رقابت های جهانی قرقیزستان در وزن 
60 کیلوگرم کشتی گرفت که در این وزن سمیه حیدری از ایران دوم شد و مامونوا بر 

سکوی سوم ایستاد.

مبتدی: حمایت ها بیشتر شود سال 
آینده قهرمان جهان می شویم

منصوریان: استقالل به شرایط آرمانی رسیده است
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بارکد38900459:
آگهی تغییرات شرکت

شناسه  به  ثبت449631  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  کهربا  بتن  آماد   
ملی14003879598

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1395/4/1 تصمیمات ذیل 
معادل کلیه  با دریافت مبلغ500000ریال  به شماره ملی   اتخاذ شد:علی دلشاد 
به شماره ملی   از صندوق شرکت خارج گردید.صابر دلشاد  را  الشرکه خود  سهم 
با دریافت مبلغ500000ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود را از صندوق شرکت 
خارج گردید.در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ2000000 به مبلغ1000000ریال 

کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء پس از کاهش سرمایه:

حسن جمشیدی به ش م4969926018 دارنده مبلغ960000 ریال سهم الشرکه.
ناصر مرادی به ش م4969773726 دارنده مبلغ40000 ریال سهم الشرکه.با ثبت 
این مستند تصمیمات کاهش سرمایه از طریق خروج شریک انتخاب شده  توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
375985/م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد38902152:
تاسیس شرکت 

با مسئولیت محدود ایده پردازان الکترونیک دوران در تاریخ1395/4/14 به شماره 
امضا ذیل دفاتر تکمیل  به شناسه ملی14005978687 ثبت و  ثبت494705 و 

گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت:انجام امور انفورماتیکی،خرید و فروش،نصب و راه اندازی،پشتیبانی 
و  افزار،شبکه  سخت  و  افزار  نرم  از  اعم  ای  رایانه  سیستمهای  انواع  نگهداری  و 
انواع  تولید  و  تهیه  و  نویسی  برنامه  و  برنامه ریزی  و  اینترنتی،طراحی  پایگاههای 
نرم افزارهای تخصصی و واردات و پشتیبانی نرم افزار و سخت افزارهای رایانه ای 
خارجی و فعالیت در زمینه سیستم های ویژه ی رایانه ای نظیر اتوماسیون صنعتی 
و کارتهای هوشمند و مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و شبکه 
های رایانه ای اطالع رسانی نظیر اینترنت و خرید و فروش و واردات و صادرات 
تجهیزات رایانه ای و دستگاههای جانبی رایانه ای و قطعات و ملزومات رایانه و 
ارائه خدمات و پشتیبانی نرم افزاری رایانه ای و آموزش و پژوهش در زمینه فعالیت 
شرکت و اخذ وام و تسهیالت و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انعقاد 
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی 
و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور و شرکت در مناقصات و 

مزایدات در زمینه فعالیت شرکت پس از اخذ مجوزهای الزم.
مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

شماره27  کوچه11شرقی  ولنجک  خیابان  شرکت:تهران  اصلی  مرکز 
کدپستی1985855616

سرمایه شرکت:5000000 ریال میباشد.
ش  به  مدیره  هیئت  عضو  سمت  به  راد  ژکس  شرکت:حسین  مدیران  اولین 
به  راد  ژکس  محسن  و  الشرکه  سهم  ریال  دارنده1500000  م0080420087 
سهم  ریال  دارنده1500000  م0080420095  به ش  مدیره  هیئت  عضو  سمت 
ش  به  مدیره  هیئت  رئیس  و  مدیرعامل  سمت  به  حسینی  محمد  و  الشرکه 
انتخاب  نامحدود  بمدت  الشرکه  سهم  ریال  دارنده2000000  م0070652937 
گردیدند.دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل 
چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسالمی و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه. .) ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمیباشد(
375987/م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات 

غیرتجاری تهران

بارکد38903364:
تاسیس شرکت

 با مسئولیت محدود آذر یدک آدیش در تاریخ1395/4/14 به شماره ثبت494710 
که  گردیده  تکمیل  دفاتر  ذیل  امضا  و  ثبت  ملی14005979012  شناسه  به  و 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت:انجام کلیه امور در زمینه تعمیرات و پشتیبانی و خدمات و تجهیزات 
امداد و نجات و آتش نشانی.شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی،اخذ 
وام از بانکها،اخذ و اعطا شعب و نمایندگی در داخل و خارج.شرکت در نمایشگاهها 
ضرورت  صورت  بازرگانی)در  مجاز  کاالهای  کلیه  صادرات  و  همایشها،واردات  و 
قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم(.مدت شرکت:از تاریخ 

ثبت به مدت نامحدود.
اول  بست  بن  فیات  کوچه  نفیسی  یک،خیابان  فاز  شرکت:اکباتان  اصلی  مرکز 

ساختمان بهاران پالک1 طبقه5 واحد8 کدپستی1393835831
میزان سهم  و  الشرکه.اسامی شرکاء  ریال سهم  سرمایه شرکت:مبلغ12000000 
الشرکه هریک از آنان:محبوبه پاکدامن به ش م5309896457 دارنده 8000000 
ریال سهم الشرکه.مصطفی بابایی به ش م4570094120 دارنده12000000 ریال 

سهم الشرکه.
مدیره  هیئت  و عضو  مدیرعامل  به سمت  پاکدامن  مدیران شرکت:محبوبه  اولین 
به ش  مدیره  هیئت  رئیس  به سمت  بابایی  مصطفی  و  م5309896457  به ش 

م4570094120 برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
قبیل  از  موسسه  تعهدآور  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  امضا:کلیه  حق  دارندگان 
چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسالمی و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه.) ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمیباشد(
375986/م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران بارکد38901880:

آگهی تغییرات شرکت
شناسه  و  ثبت459597  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  ایرانیان  گام  نوژان   

ملی14004356703
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ1394/11/17 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد:
آقای مسعود محمودی غیاث به ش م0052056473 به سمت رئیس هیئت مدیره.خانم 
مریم خلیل پور فرشبافی به ش م0062957155 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.
خانم شیده امیدی تبریزی به ش م0052807843 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 

نامحدود انتخاب گردیدند.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره انتخاب شده  توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس میباشد.
375988/م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده12 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560331012003966-95/5/27 جلسه هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
فرزند  بالمعارض متقاضی محمود متینی   مالکانه  ثبت ساوجبالغ تصرفات  واحد 
 514/90 مساحت  به  تویسرکان  از  صادره   10 شناسنامه  شماره  به  عبدالکریم  
مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک 316 اصلی ششدانگ یک قطعه باغ با بنای 
احداثی خریداری از سهمی عباسعلی پالیزبان واقع در کوشک زر جزء حوزه ثبتی 
ساوجبالغ استان البرز لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز د ر روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست 
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/الف 316
نوبت اول:     95/6/6  نوبت دوم:  95/6/21

محمد افخمی ـ رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی مزایده
آگهی مزایده موردوثیقه

بانک  له   تهران  سوم  ازاداره  کالسه8200006نیابتی  اجرائی  پرونده  موجب  به 
پالک  ششدانگ  یونسی  وغالمحسین  غالم  علیه  تهران  مرکزی  شعبه  رفاه 
ثبتی10/457بخش6اهوازکه طبق اعالم کارشناس رسمی ملک به سه بخش تقسیم 
شده بخش اول به صورت تاالرعروسی وپذیرایی بخش دوم به عنوان انبارشرکت 
می  مورداستفاده  کارگاهی  وسایل  داری  انبارنگه  عنوان  به  سوم  وبخش  دارویی 
دفترخانه  شماره133259و133521تنظیمی  رهنی  سند/اسناد  باشدموردوثیقه 
اسنادرسمی311تهران به نشانی اهوازفلکه بیمارستان امیرالمومنین بلوارفنی حرفه 
ای نبش بلواربعثت تاالرعروسی بهاربه انضمام کلیه مستحدثات ومنضمات ومتعلقات 
شرعیه وعرفیه ملکی خانم/آقای غالم وغالمحسین یونسی هرکدام به نسبت سه 
پالک10/456مفروزه  به  ودیواریست  حدودشماالبطول60مترپی  محدودبه  دانگ 
پالک10/459شرقابطول29/66مترپی  به  ودیواریست  مترپی  بیست  بطول  دوم 
جاده  به  ودیواریست  جنوبابطول80مترپی  پالک458فرعی  به  ودیواریست 
کارون  جاده  حریم  به  ودیواریست  فوالدغربابطول25مترپی  صنایع  منازل 
به  دادگستری  رسمی  کارشناس  برابرنظریه  که  مربع  مساحت2186متر  به 
نزداداره  یونسی  غالم  سهمی  ومازاد  گردیده  ارزیابی  مبلغ35104000000ریال 
مزایده  باشد،ازطریق  بازداشت می  قضایی  مالیاتهاومراجع مختلف  واجرای  وصول 
اجرای  اداره  ازساعت9الی12مورخ95/7/19درمحل  رسد.مزایده  می  فروش  به 
ارزیابی  وفاازمبلغ  نظام  خیابان  آزادگان  اهوازخیابان  نشانی  به  اهواز  اسنادرسمی 
روزمزایده  خواهدشدوچنانچه  فروخته  نقدا  پیشنهادی  قیمت  باالترین  آغازوبه 
باتعطیل رسمی غیرمترقبه گردد،مزایده روزاداری بعداز تعطیل درهمان  مصادف 
وصول  مقررات  طبق  مزایده  وحق  دولتی  شودوحقوق  می  انجام  وساعت  محل 

خواهدشد. شماره م.الف)5/2479(   
رییس اداره اجرای اسنادرسمی اهواز-مهدی بهمئی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم شاشا بازوند دارنده شناسنامه شماره 52 به شرح دادخواست به کالسه950325 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
تاریخ  در   4980007075 شماره  بشناسنامه  محمدی  نور  یونس  مرحوم  فرزند 
منحصر  مرحوم  آن  ورثه  و  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در   95/6/9

است به 1-شاشا بازوند5989599031متولد 51/6/1 بعنوان مادر متوفی و الغیر
آگهی  نوبت  را در یک  مزبور  انجام تشریفات مقدماتی درخواست  با  اینک شورا 
از  باشد  او  نزد  متوفی  از  ای  نامه  یا وصیت  دارد  اعتراض  تا هر کس  نماید  می 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شوارا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد 
مهرشاد حیدروند رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان پلدختر

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم فرزانه رضایی دارنده شناسنامه شماره 4143 به شرح دادخواست به کالسه 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اقامتگاه  در   95/3/21 تاریخ  در   6752 شماره  بشناسنامه  بازوند  درویشی  علی 
1-متقاضی  به  است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  و  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
بازوند 48550199054متولد 1378  فوق 2-امیر حسین درویشی  با مشخصات 
بازوند  درویشی  -هانیه   4- بازند 4850222471متولد 1380  درویش  3-نازنین 

5980074473متولد 1375
اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف مدت یک ماه به این شوارا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
مهرشاد حیدروند رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان پلدختر

متن آگهی 
کاظم  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  قارنگی  پرستو  شاکی   / خواهان 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  رودی  سفید 
و  عمومی  دادگاه  سوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان 
حقوقی شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده 
روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9509986610300548 ثبت گردیده 
علت  به  است  تعیین شده  ساعت 10:00  آن 1395/08/29و  رسیدگی  وقت  که 
مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 
– راضیه غالمی .

متن آگهی 
خواهان / شاکی امیرعلی گراوند دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم علی کرم 
چرم آرن و احسان ساالروند به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو ماده 9 تقدیم 
 2 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد واقع در استان لرستان 
فوقانی موسسه  بانک طبقه  – چهارراه  امام خمینی  آباد خیابان  شهرستان خرم 
آرمان ارجاع و به کالسه 9509986690200340 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/8/17 و ساعت 09:15 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  و درخواست خواهان  متهم    / خوانده 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  به دادگاه مراجعه و ضمن  از مفاد آن  اطالع 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شورای حل اختالف شعبه 2شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد .

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت

خانم/آقای محمود هدایتیان فرزند محمد ابراهیم  به شرح درخواستی که به شماره 
472 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که محمد هدایتیان فرزند محمد ابراهیم به شماره شناسنامه 59 صادره از 
قائمشهر در تاریخ 95/2/25 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان قائمشهر فوت نموده 

و ورثه / وراث حین الفوت وی عبارتند از/ عبارتست از: 
1 مینا دخت هدایتیان  ش ش 848 خواهر متوفی

2 جهان بخش هدایتیان ش ش 24 برادر متوفی
3مریم هدایتیان ش ش 50 خواهر متوفی

4 محمد حسن هدایتیان  ش ش 24 برادر متوفی
5 محمد حسین هدایتیان ش ش 90 برادر متوفی

6 محمد علی هدایتیان ش ش 124 برادرمتوفی
7 محمد جواد هدایتیان ش ش 37 برادر متوفی

8 محمود هدایتیان ش ش 405 برادر متوفی
9 عصمت هدایتیان ش ش 51 خواهر متوفی 

والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ایی از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال 

گواهی صادر خواهد شد.م الف 950697
قاضی شعبه 6 شورای حل اختالف قائمشهر

                     آگهی مزایده عمومی 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری های مالرد و صفادشت در نظر دارد به 
استناد مجوز هفتاد و هشتمین جلسه هیئت مدیره سازمان به شماره 1365/س 
پ د /95 مورخ 95/06/17 امور مربوط به تفکیک از مبدا منطقه مارلیک و غرب 
سرآسیاب را از طریق برگزاری مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار 

نماید.
شرایط شرکت در مزایده: 1-برآورد کل مزایده 3/240/000/000 ریال

2-دارا بودن مجوز کار جهت امور خدماتی از اداره تعاون کار و امور اجتماعی
3-سپرده شرکت در مزایده به میزان 162/000/000 ریال که می بایست همراه 

اسناد مزایده تحویل گردد
4-کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی با ارائه معرفی نامه 
معتبر جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 95/06/21 
لغایت 95/06/31 از ساعت 9 لغایت 12/30 به امور قراردادهای سازمان مدیریت 
لغایت  تاریخ 95/06/28  از  و  پسماند شهرداری مالرد و صفادشت مراجعه 
95/07/07 ساعت 13 پیشنهادهای خود را تحویل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری های مالرد و صفادشت نمایند. زمان گشایش پیشنهادها روز پنج 

شنبه ساعت 13/30 مورخ 95/07/08 می باشد.
5-متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد معرفی نامه )به همراه کارت 
شناسایی ملی( و اصل فیش واریزی به مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 
پسماند  مدیریت  سازمان  درآمد  نام  به  ملی  بانک  سیبا   0108733015009

شهرداری های مالرد و صفادشت تحویل امور قراردادها نمایند.
6- سایر اطالعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است.

بهرامعلی فتحی- سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای مالرد و صفادشت 

 نوبت اول

تدوین شاخص هاي شهر هوشمند کشور 
توسط سازمان فاوا شهرداري اصفهان

بهادری-اصفهان: مهندس وحید حیدریان گفت: 
براي تحقق شهر هوشمند در دنیا شاخص  هایي 
وجود دارد  و در کشور هاي پیشرفته نیز اقدامات 
خوبي صورت گرفته که مي توان از این تجربیات 

استفاده نمود.
وي استاندارد ایزو 37120  را به عنوان یکي از 
هوشمند  شهر  جهاني  هاي  شاخص  مهمترین 
معرفي کرد و افزود: این استاندارد، شهرهاي دنیا 
را بر اساس 100 شاخص مجزا ارزیابي مي کند و 
با مرور آن مي بینیم که شهر هوشمند در تمامي 

شئونات زندگي بشر وارد شده است.
وي برخي از مولفه هاي این استاندارد را برشمرد 
و تصریح کرد: به طور مثال سرانه آب مصرفي، 
فضاي سبز،  طول مسیرهاي دوچرخه یا سرانه 
دوچرخه و حمل و نقل عمومي، درصد سرویس 
و  همراه  تلفن  بستر  بر  الکترونیک  دولت  هاي 
اینترنت  به  که  هایي  خانواده  درصد  اینترنت، 
دسترسي دارند، ضریب جیني و متوسط امید به 
زندگي بر حسب سال از جمله شاخص هاي این 

استاندارد مي باشد.
وي از شهرهاي هوشمند برتر دنیا هم نام برد و 
بیان داشت: شهرهاي وین، تورنتو و پاریس در رده 
اول تا سوم و کپنهاک، هنگ هنگ و بارسلون در 

رده هشتم تا دهم دنیا قرار دارند.
مدیرعامل سازمان فاوا شهرداري  با بیان اینکه 
هر کدام از این شهرها سرمایه گذاري را از یک 
شاخص خاص شروع نموده اند، تصریح کرد:  به 
طور مثال شهر هنگ هنگ  پیشرو در پذیرش 
کارت هاي هوشمند بوده که همین موضوع در 
شهرداري اصفهان نیز مطرح است.  کپنهاک نیز 
بزرگترین  شهر پیاده دنیاست که 40درصد مردم  
آن به طور منظم از دوچرخه استفاده مي کنند و 
این موضوع اتفاق خوبي است که خوشبختانه در 
شهر اصفهان در حال رخ داد است و ان شاء ا... 

فراگیر خواهد شد.
مدیرعامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان ضمن 
وزارت  موثر  و  مفید  ارتباط  از  خرسندي  ابراز 
ارتباطات و فناوري اطالعات و وزارت کشور، به 
موضوع  همایش شهر هوشمند در کشور  اشاره 
کرد و اظهار داشت: در سال گذشته اولین همایش 
شهر هوشمند کشور برگزار و اصفهان به همراه 
چهار شهر دیگر به عنوان شهرهاي برتر این حوزه 

شناخته شدند.
وي ادامه داد:  دومین همایش شهر هوشمند کشور 
نیز در اول و دوم شهریورماه سال جاري برگزار و 
از  نمایندگي  به  اصفهان  شهرداري  فاوا  سازمان 
شهرداري و شهر اصفهان در این همایش شرکت 
نمود و خوشبختانه شهر اصفهان بار دیگر به عنوان 

شهر هوشمند کشور  انتخاب شد.

اجرای سرشماری نفوس ومسکن اینترتی
   برای اولین بار در البرز

کرج- خبرنگار زمان؛ اجرای سرشماری نفوس و مسکن در استان البرز 
برای اولین بار در سطح کشور بصورت اینترنتی برگزار می شود.

در چهاردهمین جلسه برنامه ریزی و توسعه استان با حضور استاندار و 
جمعی از معاونین استاندار، مدیران کل و معاونین ادارات در سالن شهدای 
دولت برگزار شد، اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن اینترنتی برای 

اولین بار در استان البرز مطرح شد.
در این نشست استاندار البرز با اشاره به برگزاری سرشماری و جایگاه آن در 
ارائه آمار و ارقام صحیح در جامعه گفت: این روش از سرشماری برای اولین 
بار بصورت اینترنتی برگزار می شود که الزم است مدیران کلیه دستگاه ها 

در به ثمر رسیدن آن تالش کنند.
سید حمید طهایی افزود: حدود 50 هزار پرسنل در ادارات سطح استان 
مشغول فعالیت بوده اند که با اطالع رسانی دقیق و کامل مدیران کلیه 
دستگاه می توانند در ارتباط با سرشماری و انجام اینترنتی آن اطالع 

رسانی و نقش آفرینی مستقیم داشته باشند.
قبل از هر چیز به رفع نواقص آن بپردازیم.

وی اظهار کرد: سرشماری یکی از مستندات جامع برای برنامه ریزی و 
توسعه در سطح استان بوده که البرز نیز در این خصوص نیازمند بررسی و 

تدوین برنامه ریزی در آمارهای جدید نفوس و مسکن است.
طهایی  تاکید کرد: از 3 تا 23 مهر ماه آمارگیری بصورت اینترنتی و  از 
25 مهر تا 25 آبانماه ماموران آمار به صورت حضوری به درب منازل افراد 
مراجعه کرده و اطالعات افرادی که به موفق به ثبت نام اینترنتی نشده اند 

را ثبت خواهند کرد.
وی با تاکید بر لزوم همکاری مردم با ماموران آمارگیر، افزود: آمارگیری 
کامال محرمانه است و هیچ دستگاهی اجازه ورود به سایت آمار کشور را 

برای دستیابی به اطالعات ندارند.
طهائی با اشاره به اینکه حدود هزار نفر آمارگیر در این طرح شرکت می 
کنند، گفت: با توجه به اینکه متوسط استفاده اینترنت در کشور 40 درصد 
است اما در البرز این رقم به حدود 50 درصد می رسد، انتظار می رود 
بخش زیادی از آمار توسط خود مردم به صورت اینترنتی ثبت شود. وی 
تاکید کرد: همه باید کمک کنند تا سرشماری جامع، کامل و بی نقصی 
در سطح استان داشته باشیم و نقص های موجود در این حوزه از جمله 

کدپستی باید در این مدت باقی مانده رفع شود.
نیز  البرز  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس  ادامه  در 
این  در  گفت:  اینترنتی  طرح  اجرای  فرایند  جزئیات  اعالم   با 
سامانه به  مراجعه  با  تواند  می  خانوار  فرد  ترین  مطلع   روش 

irب .   www.sarshomari95 و یا وارد کردن شماره ملی سرپرست 
خانوار به عنوان رمز ورود به پرسشنامه سرشماری دسترسی یافته و اطالعات 
خانوار خود را در آن وارد کند.  ذبیح ا... قائمی افزود: سرشماری عمومی نفوس 
و مسکن به روش حضوری از 25 مهر تا 25 آبانماه در سراسر کشور برگزار 
 می شود و ثبت نام برای همکاری در اجرای سر شماری امار گیرها در سامانه

sci.org.ir ب . Http//s95 به انجام می رسد.
قائمی گفت: ایران با اجرای اینترنتی هشتمین سرشماری نفوس و مسکن 
در سال 1395 در جمع کشورهای دارای نظام آماری مدرن قرار می گیرد. 
رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان البرز تصریح کرد: سرشماری 
سال جاری نخستین سرشماری است که به دو شکل اینترنتی و حضوری 
انجام می شود. وی خاطرنشان کرد: براساس بررسی ها 69درصد جمعیت 
البرز در کرج ساکن هستند و تعداد جمعیت روستایی البرز 188هزار و 
496 نفر است که کمتر از 10درصد جمعیت این استان را روستانشینان 

تشکیل می دهند .

خبر خبر

دو  منطقه  شهردار  موسائی  رسول  مهندس 
کالنشهر تبریز در مراسم بهره برداری از طرح 
رفع  پروژه  بزرگترین  بعنوان  گلی  ائل  شبدری 
های  حمایت  از  تقدیر  ضمن  شهری،  ترافیک 
استاندار  عمرانی  معاون  پورمهدی  مهندس 
شهری،  و  استانی  مدیران  و  آذربایجانشرقی 
با همجواری  را  تبریز  کالنشهر  ورودی  اهمیت 
مجموعه تفریحی ائل گلی از اهم مواردی دانست 
که موجب گردید طرح شبدری ائل گلی برای 
دستیابی به پارک ائل گلی احداث شود و گفت: 
به هنگام  شیب تند جاده کم عرض سابق که 
فصول بارندگی مشکالت عدیده ای بوجود می 
آورد و در شان مردم تبریز نبود، موجب گردید 
سبزترین پروژه سال 95 در قالب طرح شبدری 
ائل گلی در محل تالقی با اتوبان شهیدکسائی 
احداث شود که شهروندان شریف تبریز شاهد 

بهره برداری از آن هستند. 
برای اجرای این پروژه جمعا 220 میلیارد ریال 
هزینه شده که 80 میلیارد ریال از آن مربوط به 
طرح های تملک و 140 میلیارد ریال آن مربوط 

به عملیات عمرانی پروژه می باشد.
طرح  با  همزمان  داشت:  اظهار  ادامه  در  ایشان 
شبدری ائل گلی، پارک آموزش ترافیک در شهرک 

شهرک  در  بیضائی  شهید  کتابخانه  یاغچیان، 
بن  تفرجگاه عون  بهداشتی در  پرواز، 2سرویس 
علی، آبنمای میدان افالک نما و ... نیز آماده بهره 
برداری می باشد. مهندس رسول موسائی در خاتمه 
از حمایت های بی شائبه مدیران  سخنان خود 
استانی و شهری و از کلیه تالشگران به ثمر رسیدن 

پروژه طرح شبدری ائل گلی تقدیر و تشکر کرد. 
دکتر صادق نجفی در آئین بهره برداری از 

طرح شبدری ائل گلی:
کالنشهر تبریز جزو شهرهای مطرح دنیا

دکتر صادق نجفی شهردار تبریز در آئین بهره 
برداری از پروژه طرح شبدری ائل گلی گفت: 
که  سخنرانی  در  ترکیه  و  ایران  همایش  در 
تبریز جزو  ام که کالنشهر  اعالم کرده  داشتم 

شهرهای مطرح دنیاست.
استاندار  از  تشکر  ضمن  نجفی  صادق  دکتر 
و  استاندار  عمرانی  معاون  و  آذربایجانشرقی 
تبریز  شهر  شورای  اعضای  و  رئیس  از  تقدیر 
برای حمایت، هدایت و برنامه ریزی در خصوص 
اجرای طرح شبدری ائل گلی، با عنوان اینکه 
استاندار  جبارزاده  دکتر  با  نظر  تبادل  ضمن 

منطقه  کاربری  تغییر  برای  آذربایجانشرقی، 
ائل گلی به مراکز تجاری و تفریحی تصمیمات 
مهمی اتخاذ شده است افزود: در تالش هستیم 

شهر تبریز را در شان نامش آباد سازیم.
ایشان با تاکید به اینکه شهر تبریز توسعه نمی 
یابد مگر به یاری شهروندان خصوصا همکاری 
دست اندرکاران نشریات، اظهار داشت: با اینکه 
تبریز شهر زیبائی ست ولی با این وجود برای 
و  سعی  تمام  تبریز  شهر  کهن  شدن  زیباتر 

تالش خود را بکار خواهیم بست.
برای  اینکه  اعالم  ضمن  نجفی  صادق  دکتر 
اولین بار در شهر تبریز جهت بکارگیری 300 
شده  منعقد  قرارداد  گازسوز  اتوبوس  دستگاه 
تاکید  شهری  مدیران  به  کرد:  تصریح  است 
سال  سازی  آماده  در  موفقیت  برای  ام  کرده 
پایتخت  بعنوان  تبریز  شهر  انتخاب  و   2018
گردشگری کشورهای اسالمی و ساخت شهری 
در شان نام آن، باید به دور از حاشیه ها تالش 

نمایند.
و  صادقانه  خدمت  تبریز  کالنشهر  شهردار 
دانست که  مواردی  اهم  از  را  مردم  به  ریا  بی 

هیچگاه از یاد شهروندان پاک نمی شود.

شهردار منطقه 2 تبریز اعالم کرد:

طرح شبدری ائل گلی سبزترین پروژه سال 95 شهرداری

خبرنگار پیام زمان :فاطمه حسن زاده : مدیرعامل 
موسسه جهاد نصر کشور گفت: ظرفیت تولیدی 
یک میلیون تن ماهی به روش پرورش در قفس 

در آب های کشور وجود دارد.
مدیرعامل موسسه جهاد نصر با تاکید بر توسعه 
جنوب  و  شمال  دریایی  کرانه  در  آبزی پروری 
ایران گفت: براساس افق 1404 بالغ بر 80 هزار 
تن ماهی در قفس در آبهای دریایی کشور تولید 

می شود. 
یداهلل شمایلی در نشستی خبری با اصحاب رسانه 
آبزی پروری شهید  مازندران در محل مجتمع 
خلیل پرویزی جویبار اظهار داشت: موسسه جهاد 
نصر موسسه عمومی غیردولتی بوده است و در 
حوزه پروژه های بزرگ کشاورزی در ایران فعالیت 

دارد. وی افزود: احیا اراضی دشت های ایران هدف 
اصلی موسسه جهاد نصر در ایالم و خوزستان 

برنامه ریزی شده است.
مدیرعامل جهاد نصر با اشاره به اینکه با هدف 
توسعه آبزی پروری طرح پرورش ماهی در قفس 
شده  اجرایی  ایران  جنوب  و  شمال  دریای  در 
است تصریح کرد: با وجود 5800 کیلومتر ساحل 
دریایی در کشور، امکان تولید یک میلیون تن 

ماهی پرورش به روش قفس اجرایی شده است.

غذایی،  امنیت  تامین  اینکه  بیان  با  شمایلی 
کیفیت،  با  تولید  رویه،  بی  صید  از  پیشگیری 
اشتغال پایدار، توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری، 
از اهداف اصلی طرح  از آب دریا  ارزان  استفاده 
پرورش ماهی در قفس است افزود: وزارت جهاد 
کشاورزی در برنامه ششم توسعه، تولید 200 هزار 
تن پرورش ماهی در قفس را در دریای شمال و 

جنوب برنامه ریزی کرده است.
وی با اعالم اینکه اشتغال مستقیم طرح توسعه 

آبزی پروری پرورش ماهی درقفس بالغ بر شش 
هزار و 340 نفر است گفت: اولویت اصلی شرکت 
از  استفاده  ماهی،  پرورش  طرح  در  نصر  جهاد 

نیروهای بومی است.
مدیرعامل جهاد نصر با بیان اینکه 10 هزار میلیارد 
ریال سرمایه برای ایجاد زیرساخت های پرورش 
ماهی در قفس در کشور نیاز است افزود: 38 هزار 
و 272 میلیارد ریال برای تکمیل مراحل پرورش 

ماهی در قفس در اقصی نقاط کشور نیاز است.
وی با اشاره به اینکه گسترش جغرافیایی مراکز 
پرورش ماهی به روش قفس در دریا در خواجه 
کیاشهر  نوشهر،  جویبار،  الریم  گلستان،  نفس 
گیالن نصب شده است افزود: این سازه در جنوب 

ایران منطقه چابهار برنامه ریزی شده است.

تولید یک میلیون تن ماهی به روش پرورش 
در قفس
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بارکد38718064:
آگهی تغییرات شرکت

شناسه  و  ثبت463089  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  پارس  پدیده  دینامیک   
ملی14004526911

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ1395/3/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت به آدرس:تهران خیابان ستارخان خیابان حبیب الهی ابتدای خیابان 
خارک پالک2/1 واحد15 کدپستی1455794158 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل)تغییر نشانی در یک واحد ثبتی(انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
375981/م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات 

غیرتجاری تهران

بارکد38904680:
تاسیس موسسه 

غیرتجاری پیام دانش فردا در تاریخ1395/4/14 به شماره ثبت39050 و به شناسه 
ملی14005979143 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 

زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد:
مشاوره  مدیریتی  و  اداری  های  سیستم  سازی  پیاده  و  موسسه:طراحی  موضوع 
مدیریت پروژه و پیمان و مشاوره مدیریت استراتژیک برپایی سمینارها و همایشها و 
کنفرانسها،انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی،اخذ و اعطای نمایندگی 
داخلی و خارجی،شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی،اخذ وام و 
تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی)در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 

پس از اخذ مجوزهای الزم(
مدت موسسه:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی موسسه:تهران،لواسان بلوار امام خمینی نرسیده به میدان لواسان جنب 
بانک ملت پالک899 طبقه دوم واحد5 کدپستی3341644595

سرمایه موسسه:مبلغ100000000 ریال میباشد.
ش  به  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  جعفری  شرکت:علی  مدیران  اولین 
م0064255069 دارنده50000000 ریال سهم الشرکه.مهناز گرمابدری به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به ش م0055848052 دارنده50000000 سهم 

الشرکه که برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
قبیل  از  موسسه  تعهدآور  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  امضا:کلیه  حق  دارندگان 
با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا  چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسالمی 

همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.
و  اخذ  بمنزله  مذکور  فعالیت  موضوع  اساسنامه.)ثبت  مدیرعامل:طبق  اختیارات 

صدور پروانه فعالیت نمیباشد(
375983/م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات 

غیرتجاری تهران

بارکد38904576:
آگهی تغییرات شرکت

شناسه  و  ثبت481333  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  ارون  تجارت  بانی   
ملی14005319469

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ1395/4/3 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

محل شرکت به تهران خیابان شیراز جنوبی کوچه شهید علی بابا علیخانی پالک7 
اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر  کدپستی1436955181  همکف  طبقه 

اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل)تغییر نشانی در یک واحد ثبتی(انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
375982/م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

بارکد38901149:
تاسیس موسسه 

غیر تجاری نور باران علم و اندیشه در تاریخ1395/4/14 به شماره ثبت39048 و 
به شناسه ملی14005978877 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه 

آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع موسسه:انجام کلیه امور در زمینه خدمات برگزاری همایشها و سمینارها و 
کنفرانسها و نمایشگاههای داخلی و بین المللی اعم از تخصصی و عمومی،شرکت 
در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاهها و همایشها و سمینارهای داخلی و بین 
المللی،اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی،اخذ وام و تسهیالت و اعتبارات 
ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و 
خارجی،عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در صورت 

نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم بنا به ضرورت.
مدت موسسه:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

نیایش کوچه مریم1  قائم میدان  مرکز اصلی موسسه:تهران مینی سیتی شهرک 
پالک13 واحد1 طبقه همکف کدپستی1955864671

سرمایه موسسه:مبلغ100000000 ریال میباشد.اولین مدیران شرکت:سیده زهره 
شیرمردی به سمت عضوهیئت مدیره به ش م1841564052 دارنده 1000000 
ریال سهم الشرکه و سیده مهوش شیرمردی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره به ش م1830172158 دارنده 99000000 ریال سهم الشرکه که به عنوان 
اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود 
اسالمی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با 

امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر موسسه معتبر است.
و  اخذ  بمنزله  مذکور  فعالیت  موضوع  )ثبت  اساسنامه  مدیرعامل:طبق  اختیارات 

صدور پروانه فعالیت نمیباشد(
375984/م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران

آگهی مفقودی
پالک  شماره  1393به  مدل  روغنی  سفید  131رنگ  پراید  سواری  کمپانی  سند 
14-945ن27شماره موتور 5044638شماره شاسی NAS412100E3641256به 
نام مجتبی شومیری فرزند علی ضامن به شماره ملی 4810116182محل صدور 

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

متن آگهی 
 خواهان / شاکی سجاد تیمور پور دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم هانی 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  خسروی 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   8 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم 
کل  دادگستری  عدالت  میدان  آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان  قدوسی 
استان لرستان ارجاع و به کالسه 9509986694100087 ثبت گردیده که وقت 
مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   10:00 ساعت  و   1395/7/26 آن  رسیدگی 
قانون  ماده 73  تجویز  به  و  و درخواست خواهان  متهم    / بودن خوانده  المکان 
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.
دبیر شورای حل اختالف شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع حضرت امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد – خدیجه ترکارانی .

آگهي مزایده اموال غیرمنقول )نوبت اول(
آقاي  به طرفیت  بن  دادگستري شهرستان  اجرائي 940403  پرونده  با  رابطه  در 
فرهاد هاشمي علیه آقاي محمد حیدري اموال توقیف شده ذیل متعلق به آقاي 
از مبلغ کارشناسي زیر  از طریق مزایده بفروش میرسد و مزایده  محمد حیدري 
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 1395/07/05 ساعت 10/
ده صبح بوده که در محل اجراي احکام مدني دادگستري بن بر گزار میگردد و 
متقاضیان شرکت در جلسه مي توانند 5 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.
الصاق  فروش  محل  و  عمومي  معابر  در  اجراء  دایره  در  الصاق  ضمن  آگهي  این 

میشود.
مال مورد مزایده عبارت است از یک حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ قریه بن 
پالک 190 اصلي ثبت شده در دفتر اسنادرسمي شماره 70 به شماره 669 که 
مفروز نشده و فاقد پالک ثبتي مفروز مي باشد . ملک فوق با عرصه اي به مساحت 
1691 متر مربع و محصور و داراي زیر بنایي به مساحت 136 متر مربع به صورت 
قدیمي ساز)ساختمان خشت و گل سقف تیر چوبي( و 85 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 25 اصله درخت مثمر نیز دارا مي باشد وطبق استعالم از 
شهرداري بن میزان 143/3 متر مربع عقب نشیني در ضلع جنوبي و ضلع شرقي 
دارد که پس از عقب نشیني مساحت ملک مذکور 1547/7 متر مربع مي باشد 
و ارزش ملک طبق نظریه کارشناسي 2915860000 ریال معادل 291586000 
تومان(برآورد  هزار  وشش  وهشتاد  پانصد  و  میلیون  ویک  نود  و  )دویست  تومان 

شده است.
جهت کسب اطالع بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمائید.
09139865298 حیدري
 رئیس و قاضي اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان بن-کرم شیخ پور

آگهی ابالغ
 دادخواست و وقت دادرسی

پور  عرشیان  امین  آقای  بطرفیت  دادخواستی  نژاد،  عیسی  مهرداد  آقای  خواهان 
اول دادگاه  ثالث دادخواستی تسلیم دادگاه نموده که به شعبه  به خواسته جلب 
عمومی حقوقی بوشهر ارجاع و به کالسه 950297  ثبت و وقت رسیدگی جهت 
حسب  است.  گردیده  وقت  تعیین   09:30 ساعت   95/8/1 مورخ  یکشنبه  روز 
درخواست خواهان و دستور دادگاه علیهذا با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
قانون آیین دادرسی  درخواست خواهان و دستور دادگاه است و تجویز ماده 73 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی خوانده می تواند 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و یا آدرس 
دقیق خود را جهت ابالغ اوراق اعالم نماید در غیر اینصورت دادگاه غیابا رسیدگی 

و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود.
تاریخ انتشار:95/6/21 دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بوشهر – الهام هاشمی

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

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

فاقد سند رسمي
اول/دوم  هیات   95/5/7  –  139560331009000896 شماره  راي  برابر 
سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
تصرفات  یک  ناحیه  کرج-  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
بشماره  آقا  فرزند حاجی  بختیار  آقاي/ خانم محمد  متقاضي  بالمعارض  مالکانه 
شناسنامه 1637 کد ملی 0321397533 در یک باب خانه به صورت ششدانگ 
اصلی   -  22 از  فرعی   754 از پالک  و مجزی شده  مفروز   41/05 مساحت  به 
واقع در کالک خریداری از مالک رسمی آقای رحمت اله خلج که سند مالکیت 
انتقال  نیز  و  گردیده  نامبرده  تسلیم  و  صادر   7 دفتر   1 صفحه  ثبت  ذیل  وی 
به  لذا  است.  گردیده  محرز  عادی،  مبایعه   به صورت  متقاضی  به  وی  از  ملک 
در  شود  مي  آگهي  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور 
داشته  اعتراضي  متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتي 
خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند 
تسلیم  تاریخ  از  یکماه  رسید ظرف مدت  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را 
در  است  بدیهي  کنند.  تسلیم  قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 45941 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/6/6 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/6/21 

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

دادنامه
پرونده کالسه 920998201130128 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران 

تصمیم نهایی شماره 9509971517100327 
تجدیدنظر خواهان: 1- آقای محمد مهدوی فرزند مشهدی آقا 2- آقای مرتضی 
صدیق فرشیان فرزند محمود با وکالت آقای رمضان کاردر فرزند رجب به نشانی 

تهران خ ولیعصر – روبروی پارک ملت – خ سایه – پ 67 واحد 3 
تجدیدنظر خواندگان: 1- سرپرستی بانک پارسیان با وکالت اقای ایمان عبدی راد 
فرزند عزیز اهلل به نشانی امل خیابان هراز آفتاب 6 ساختمان پرند طبقه اول واحد 
المکان  مجهول  نشانی  به  غالمعلی  فرزند  تبار  فخاری  محمد  آقای سید   -2  ،  1
انقالب  به نشانی تهران میدان فردوسی خیابان  3- شرکت صدرا کاسپین پارس 

کوچه شاهرود پالک 5 واحد 1 
ومرتضی  مهدوی  محمد  آقای  خواهی  تجدیدنظر  خصوص  در  دادگاه-  رای 
بانک پارسیان و شرکت  با وکالت آقای رمضان کاردر به طرفیت  صدیق فرشیان 
صدرا کاسپین پارس و آقای سید محمد فخاری نسبت به آن قسمت از دادنامه 
00962 – 94 که متضمن صدور حکم بر بطالن دعوی الزام به فک رهن نیست 
به تجدیدنظر خوانده ردیف اول و همچنین رد دعوی الزام به فک رهن نسبت به 
از  پرونده  به جمیع محتویات  عنایت  با  باشد.  تجدیدنظر خوانده ردیف سوم می 
نگردیده  ارائه  آورد  فراهم  را  دادنامه  نقض  موثری که موجبات  اعتراض  آنجائیکه 
است زیرا در فک رهن دعوی متوجه بانک نمی باشد بلکه فک آن متوجه راهن 
خواهد بود و مرتهن مسئولیتی در خصوص آن نخواهد داشت با این اوصاف دادنانه 
دادرسی  تشریفات  رعایت  از حیث  و  است  تایید  واجد  و  گردیده  صادر  بدرستی 
فاقد نقص  نیز  استنباط مرجع نخستین  و  استدالل  و  و ماهوی  موازین شکلی  و 
قابل نقض تشخیص مستندا به ماده 358 و 353 از قانون ائین دادرسی مدنی با 
رد تجدیدنظر خواهی بعمل آمده در خصوص آن قسمتهای از دادنامنه که مورد 
برابر  رای صادره  نماید  می  استوار  و  تایید  پیشگفته  دادنامه  گرفته  قرار  اعتراض 

مقررات ماده 365 از قانون مرقوم قطعی است.
رئیس شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر – محمد داداشی

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

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

فاقد سند رسمي
اول/دوم موضوع  – 95/5/7 هیات  برابر راي شماره 139560331009000893 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرج-  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
کد   446 شناسنامه  بشماره  نامدار   فرزند  شهبازی  صغری  خانم  آقاي/  متقاضي 
ملی 1971839213 در یک باب ساختمان به صورت ششدانگ به مساحت 220 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 2049 فرعی از 154- اصلی واقع در حسن 
آباد خریداری از مالک رسمی آقای حمید بندری که سند مالکیت وی ذیل ثبت 
صفحه 311 دفتر 1253 صادر و تسلیم نامبرده گردیده و نیز انتقال ملک از وی 
به متقاضی به صورت مبایعه  عادی، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
مراجع قضایي  به  را  اعتراض دادخواست خود  تسلیم  تاریخ  از  یکماه  ظرف مدت 
تسلیم کنند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 46025 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/6/6 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/6/21 
سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )) نوبت اول ((
شرکت تعاونی مسکن مهر 13 شهرستان رباط کریم به شماره ثبت 771

جلسه مجمع عمومی نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر 13 راس ساعت 14 روز 
شنبه مورخه 95/7/3 واقع در نسیم شهر خیابان صیاد شیرازی خیابان نواب صفوی 

مسجد حضرت ابوالفضل )ع( برگزار میگردد.
لذا از کلیه اعضا دعوت میشود راس ساعت مقرردر محل مذکور حضور بهم رسانید 
که  رساند  می  اطالع  به  نمایند. ضمنا  معرفی  کتبا  را  نماینده خود   / وکیل  یا  و 
وکالتی  تعدادآراء  عمومی  مجامع  تشکیل  نحوه  نامه  آیین   19 ماده  موجب  به 
اعضای  و  بود  خواهد  رای   1 تنها  غیرعضو  هر شخص  و  رای  حداکثر3  عضو  هر 
متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حداکثر 5 روز پس از 
انتشارآگهی دعوت از ساعت 8 الی 14 در محل دفتر تعاونی حاضر تا پس از احراز 
تائید وکالت توسط هیات تصفیه برگ ورود به مجمع را دریافت دارند.  هویت و 
ضمنا افرادی که کاندیدای هیات تصفیه می باشند می بایست حداکثر تا 5 روز 
پس از انتشار آگهی دعوت نسبت به ارائه مدارک کاندیدا توری و برگ در خواست 

سمت هیات تصفیه به دفتر تعاونی مراجعه و رسید دریافت نمایند.  
دستور جلسه: 1- گزارش هیات تصفیه

2- انتخاب هیات تصفیه
3- تمدید مدت هیات تصفیه 

هیات تصفیه مسکن مهر 13 رباط کریم

برگزاری نهمین دوره آزمون حافظان کل 
کشور در خوانسار

شیرانی-اصفهان: نهمین دوره آزمون حافظان کل 
کشور با عنوان ترنم وحی در جوار امامزاده احمد)ع( 

خوانسار برگزار می شود.
 حجت االسالم و المسلمین عباس نصیر االسالمی 
شهرستان  کریم  قرآن  حافظان  داشت:  اظهار 
گلپایگان و خوانسار در نهمین دوره آزمون حافظان 
قرآن کریم که با عنوان ترنم وحی در جوار حرم 
مطهر امامزاده احمد)ع( خوانسار برگزار می شود 

شرکت می کنند.
وی در ادامه افزود: در حاشیه این مسابقات که روز 
جمعه 19 شهریور ماه و برگزار می شود مراسم 
امام  شهادت  سالروز  مناسبت  به  نیز  سوگواری 
باقر)ع( با حضور بختیار نماینده مردم شهرستان 
گلپایگان و خوانسار و جمعی از مسئوالن شهرستان 
الشان  عظیم  امامزاده  این  مطهر  حرم  جوار  در 
برگزار خواهد شد.  رئیس اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان خوانسار در ادامه بیان کرد: همچنین در 
این آزمون قاری بین المللی استاد سعیدیان و داور 
بین المللی استاد پرهیزگار حضور دارند که اجرای 
برنامه نیز توسط مرتضوی مجری شبکه قرآن انجام 

می شود.

بازدید دانشجویان دوره فرماندهی و 
ستاد )دافوس( از بندر شهید رجایی

اساتید و دانشجویان دوره عملیات مشترک و مرکب 
دافوس آجا از بخش های مختلف بزرگترین بندر 

تجاری کشور، بازدید کردند.
 31 نفر از اساتید و دانشجویان دوره فرماندهی 
عملیات مشترک و مرکب دافوس ارتش جمهوری 
اسالمی به منظور آشنایی با  ظرفیت های بندری 
و دریایی از مجتمع بندری شهید رجایی بازدید 
کردند. کارشناسان بندر شهید رجایی به سواالت 
از سوی دانشجویان دوره فرماندهی  مطرح شده 
عملیات مشترک و مرکب دافوس ارتش جمهوری 
اسالمی در خصوص طرح های توسعه بندر شهید 
رجایی، راهکارهای ارتقای جایگاه این بندر در سطح 
بنادر جهان، نحوه پایش تردد کشتی های تجاری 

در آبهای خلیج فارس و... پاسخ گفتند.
و  مشترک  عملیات  فرماندهی  دوره  دانشجویان 
ادامه  مرکب دافوس ارتش جمهوری اسالمی در 
در  ایران،  اقتصاد  طالیی  دروازه  در  خود  حضور 
نشستی مشترک با کارشناسان بندر شهید رجایی 
با آخرین دستاوردهای متخصصان حوزه دریایی و 
بندری کشور آشنا شدند و در جریان جدیدترین 
قرار  تجاری  بندر  بزرگترین  عملیاتی  وضعیت 
گرفتند.  اراضی پشتیبانی، ترمینال های 1 و 2 
کانتینری، ترمینال های جنرال کارگو )کاالهای 
بندر  اراضی 200 هکتاری و  متفرقه و عمومی(، 
نفتی خلیج فارس از جمله بخش هایی بود که مورد 

بازدید این هیأت قرار گرفت.

ساخت باند دوم محور دلیجان - نراق
»اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی احداث باند دوم محور دلیجان- 
نراق را به طول 7 کیلومتر و اعتبار هزینه شده 17 هزار میلیون ریال با 

پیشرفت مطلوب در دست اقدام دارد«
  به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی، 
مدیرکل راه و شهرسازی و رئیس شورای حمل و نقل استان مرکزی در 
جریان سفر یکروزه محفوظی ، معاون تلفیق بودجه ،حقوقی و امور مجلس 
وزارت راه وشهرسازی به این استان در جریان بازدید از مراحل ساخت باند 
دوم محور دلیجان -نراق گفت: با توجه به پتانسیل های ویژه فرهنگی- 
اجتماعی  و گردشگری منطقه  نراق به عنوان راه دسترسی مشهد اردهال 
و همچنین اهمیت غار چال نخجیر  ، از سال گذشته ساخت 7 کیلومتر از 
این محور 11 کیلومتری در دستور کار قرار گرفته و هم اکنون با پیشرفت 

مطلوب در حال اجراست.
نصراله نژاد درخصوص جزئیات اقدامات عمرانی و فنی- مهندسی صورت 

گرفته در این پروژ ه در ششماهه نخست سال جاری   اظهار داشت:
با تالشهای صورت گرفته  در سال جاری در این پروژه تاکنون 3000 متر 
اساس،6000 متر زیر اساس،7000متر عملیات خاکی،  112 هزار متر 
مکعب خاکبرداری ،84 هزار متر مکعب خاکریزی ،11 تن آرماتور بندی ، 
932 متر مکعب بتن ریزی، با صرف اعتباری بالغ بر 17 هزار میلیون ریال 
انجام پذیرفته است و همچنین  7 دستگاه آبرو ) دهانه دو متری( نیز در 

این پروژه اجرا گردیده است.
وی  با تشریح جزئیات بیشتری از پروژه فوق بیان داشت : 7 کیلومتر از باند 
دوم محور دلیجان -نراق هم اکنون در مرحله اجرای الیه اساس قرار دارد 
و برای تکمیل نیازمند تخصیص اعتباری بالغ بر 50 هزار میلیون ریال می 
باشد و در صورت تامین به موقع منابع مالی، این راه اصلی تا پایان سال 

مالی آتی به بهره برداری خواهد رسید.

همایش ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام 
در  مراغه

همایش ملی بیمارهای مشترک بین انسان و دام »زئونوزیس« با محوریت 
بیماری تب مالت در دانشکده علوم پزشکی  شهرستان مراغه به کار خود 

پایان داد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی، در این 
همایش که در دانشکده علوم پزشکی شهرستان مراغه آغاز شده بود، در 
2 روز برگزاری همایش با ارائه 16 مقاله به صورت سخنرانی و 80 مقاله به 

صورت پوستر به کار خود پایان داد.
در مراسم افتتاحیه این همایش که در سالن اجتماعات دانشکده علوم 
پزشکی مراغه برگزار شد، دکتر امیر حسین بهداد مدیر کل دامپزشکی 
استان آذربایجان شرقی سخنران ویژه این همایش بود و در رابطه با 
بیماری های مشترک و بخصوص بیماری تب مالت در استان به ایراد 

سخنرانی پرداخت.
برگزاری چنین همایش های  از  ابتدای سخنان خود  در  بهداد  دکتر 
ارزشمند و تاثیر گذار که بر اساس نیازهای بهداشتی استان می باشد 
تشکر و قدردانی نموده و اظهار امیدواری کرد اثرات و ثمرات این گونه 

همایش ها در زندگی مردم دیده شود.
وی در ادامه به میزان 1709 جرم بیماری زا که از آن تعداد حدود 49 
درصد آنها جزو بیماری های مشترک بین انسان و دام هستند، که به علت 
تعدد میزبان، تعدد راه های انتقال، هزینه و سختی مقابله با آنها، مرگ 
و میر باال، جهش های ژنتیکی و ایجاد همه گیری در صورت دخالت 
نامناسب، تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باالیی از خود بر جای 

می گذارند، اشاره نمود.

خبر خبر

حسین عالي باف در مراسم بهره برداری از پروژه 
مسیرگشایي شهید میالني) منطش(، با اشاره به 
تاثیر این پروژه در کاهش حجم ترافیک منطقه، 
گفت: تاخیر اجرای پروژه در سال های قبل، وجود 
حجم باالي تردد و بروز برخي حوادث که موجب 
آسیب هاي مالي و جاني میشد، شهرداری منطقه 
4را ملزم کرد تا در مورد اجرای این پروژه، همتی 
مضاعف به خرج دهد و در مدت حدود 8 ماه، آن را 

تکمیل و تقدیم ساکنان این منطقه کند.
مسیرگشایی  که  است  حالی  در  این  افزود:  وی 
خیابان شهید میالنی، از پروژه های تاخیری منطقه 
بود و اهالی این محدوده، از رکودی که در اجرای 

پروژه پیش آمده بود، در رنج بودند.
به عملیات صورت  ادامه  شهردار منطقه 4،  در 
تصریح  و  اشاره  اعتبارآن  و  پروژه  دراین  گرفته 
کرد: اقدامات تملک در این پروژه، با تملک 180 
واحد مسکونی و تجاری صورت گرفته و هزینه 

100میلیارد ریال صرف این اقدامات شده است.
اجراي  برای  همچنین،  کرد:  اضافه  باف،  عالی 
عملیات عمرانی این مسیرگشایي، اعتباري بالغ بر 

5میلیارد ریال هزینه شده است.
وی، در بخش دیگری از سخنان خود، به دیگر 
و  پرداخت  منطقه  این  تکمیل شده  پروژه هاي 
اظهار داشت: دو دستگاه پل عابر پیاده در خیابان 
شهیدان ذاکر، کف سازی و پیاده رو سازی خیابان 

کار پیشه و آسفالت ریزي معابر، از جمله پروژه هاي 
شهرداری منطقه است که همزمان با این پروژه به 

بهره برداري رسیده اند.
شهردار منطقه 4، همچنین به بیان طرح هاي در 
حال اجرای منطقه پرداخت و اضافه کرد: کانال 
ساماندهي  قویدل،  شهید  ورزشگاه  آباد،  خلیل 
مهرانه رود و پروژه میدان بزرگ آذربایجان، پروژه 
های عمرانی مهم منطقه و حتی تبریز هستند که 
با جدیت در اجرای آن ها  شهرداری منطقه 4، 
کوشا است تا بتواند در اسرع وقت، این طرح ها 
را به بهره برداری برساند. عالی باف، در عین حال، 
توسعه متوازن شهر را، الگوی برنامه ریزی شهرداری 
منطقه 4 دانست و متذکر شد: شهرداری منطقه 4 
تالش می کند برنامه های عمرانی و فرهنگی خود 
را، عمدتا در راستای ارتقای محالت و محدوده های 
کم برخوردار و بافت های ناکارآمد موجود در حوزه 
استحفاظی خود، تدوین و اجرا کند که اجرای طرح 
مسیرگشایی شهید میالنی، نمونه ای از کوشش 

برای تحقق این هدف تلقی می شود.
وی در پایان سخنان خود، از مشارکت و همکاری 
نزدیک و صمیمانه اهالی محله منطش با شهرداری 

منطقه در اجرای این پروژه، قدردانی کرد.
اکثر پروژه های توسعه شهر در مناطق محروم و 

غرب تبریز اجرا می شود
شهردار تبریز گفت: محور متصل کننده شمال به 

جنوب تبریز معضل بزرگ این شهر است و نبود 
خیابان مناسب برای اتصال شمال شهر به جنوب 

مسئله ای است که باید حل شود.
دکتر صادق نجفی در آیین بهره برداری از پروژه 
میالنی  شهید  متری   18 خیابان  مسیرگشایی 
)منطش( گفت: عدم وجود شریان اتصالی شمال 
به جنوب تبریز باعث ایجاد ترافیک و هدر رفت 

سرمایه و زمان در شهر گردیده است.
دکتر نجفی با تاکید بر ضرورت اتصال شمال به 
جنوب شهر با احداث خیابان مناسب اظهار داشت: 
شهرداری تبریز به دنبال حل این مسئله و رفع 
معضل اتصال محور شمال به جنوب تبریز می 
باشد و انشاهلل در بودجه سال آینده تمهیدات این 

مسئله پیش بینی خواهد شد.
وی با اشاره روند اجرای پروژه بازگشایی خیابان 
شهید میالنی )منطش( گفت: علی رغم پیچیدگی 
با تالش خادمان  پروژه خوشبختانه  های خاص 
مردم در شهرداری تبریز این مسیر گشایی تکمیل 
و تقدیم شهروندان صبور این منطقه از شهر گردید 
اما شهرداری منطقه باید چهره و نمای این خیابان 
را به نمایی زیبا و در شان شهروندان ساکن این 

منطقه تبدیل نماید.
وی احداث این خیابان را زمینه ساز کاهش ترافیک 
خیابانهای بهار و حجتی دانست و گفت: شهرداری 
تبریز در غرب تبریز پروژه های بزرگی را آغاز کرده 

است که باعث تغییر چهره و پویایی این مناطق 
شهر تبریز خواهند شد.

دکتر نجفی با تاکید بر اینکه طرح های تبادل نیمه 
کاره در جنوب تبریز باید سریعا به اتمام برسند 
گفت: اکثر پروژه های توسعه ای تبریز در قسمت 
غرب تبریز و مناطق محروم شهر در حال انجام 
است شهرداری تبریز برای تشویق سرمایه گذاران 
برای احداث پارکینک در این منطقه به ازای احداث 
سرمایه  به  رایگان  تجاری  طبقه  یک  پارکینگ 

گذاران اعطا می کند.
پارکهای  ایجاد  اینکه  بر  تاکید  با  تبریز  شهردار 
مشکالت  از  قسمتی  ها  پارکینگ  و  ای  منطقه 
منطقه را حل خواهد کرد گفت: بیش از 450 هزار 
دستگاه سواری شخصی که 75 درصد ماشین های 
سواری استان را شامل می شود در تبریز تردد می 
کنند و به همین دلیل شهرداری تبریز با حمایت و 
راهنمایی های شورای شهر به فکر توسعه سیستم 

حمل و نقل عمومی شهر می باشد.
شهردار تبریز ادامه داد: خرید 300 دستگاه اتوبوس 
با سوخت سی ان جی و همچنین طرح بزرگ 
در حال  که  فرسوده شهر  های  تاکسی  تعویض 
اجراست به همراه خرید 50 دستگاه اتوبوس دو 
تبریز  شهرداری  های  فعالیت  از  قسمتی  کابین 
برای توسعه سیستم حمل و نقل عمومی شهر 

بوده است.

شهردارمنطقه 4 در مراسم بهره برداری از پروژه 18متری شهید میالني؛

اقدامات شهرداری در راستاي آبادانی مناطق کم برخوردار است

سه فیلم مستند عبور از غبار، میثاق بزرگ و سفیران 
روشنایی  با موضوعات نوآوری های کارشناسان و 
متخصصان شرکت،  اجرای طرح های کاهش تلفات 
برق در ناحیه جنوب و معرفی فعالیت ها و تالش 
های مدیران و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق 

خوزستان ساخته شده و آماده عرضه می باشد.
نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
برق خوزستان، کامران حدادی گفت: فیلم عبور 
از غبار که گزارشی از تدابیر اتخاذ شده در مقابله 
با هجوم ریزگردها در ناحیه جنوب شرکت توزیع 

برق خوزستان می باشد، روایت گر تالشی است 
این  کارکنان  و  کارشناسان  مدیران،  توسط  که 
در  وارده  های  آسیب  از  جلوگیری  برای  ناحیه 
هجوم ریزگردها به تجهیزات و تأسیسات شبکه در 
شهرهای اروندکنار،  آبادان و خرمشهر صورت گرفته 

و همچنان در حال انجام است.
برق  نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
استان  در  ریزگردها  پدیده  افزود:  خوزستان 

خوزستان با آسیب ها و خسارات گوناگونی همراه 
بوده که خسارات وارده به شبکه و تأسیسات برق 
و راهکارهای اتخاذ شده از سوی شرکت توزیع برق 
خوزستان در این فیلم مورد توجه و بررسی قرار می 
گیرند. وی با اشاره به اینکه این فیلم گزارشی از 
خالقیت و تالش کارشناسان و متخصصان مدیریت 
توزیع برق ناحیه جنوب در بکارگیری روشی برای 
مقابله با آسیب های برق، بویژه ترانس های شبکه 

های توزیع می باشد ادامه داد، در چند سال اخیر 
تیپ ریزگردها فرق کرده و عالوه بر چرب شدن، 
حاوی مواد و ذرات هادی جریان الکتریکی نیز شده 
اند که با توجه به شدت و ماندگاری چند ساعته در 
طول شبانه روز روی مقره، بوشینگ ترانس، بدنه 
ترانس و غیره باعث آسیب شدید به تجهیزات برق 
می شوند. از سوی دیگر رطوبت باالی منطقه باعث 
می شود الیه گرد و غبار و خاک روی تجهیزات و 
ترانس های برق اتصالی ایجاد کرده و نهایتاً موجب 

از کار افتادن آن ها می شود.

ساخت سه فیلم مستند از فعالیت های شرکت توزیع  برق خوزستان



1۰ نفت و انرژییکشنبه 21 شهریور 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3319

326 مگاوات به ظرفیت شبکه برق کشور 
افزوده شد

واحد دوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان و واحد بخار فاز اول 
نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد)کهنوج( به ظرفیت کل 326 مگاوات 

همزمان به شبکه برق سراسری کشور سنکرون شدند.
تولید  نیروگاه سمنگان، ظرفیت  گازی  دوم  واحد  از  برداری  بهره  با 
این نیروگاه به 332 مگاوات و ظرفیت نیروگاه سیکل ترکیبی  برق 

شوباد)کهنوج( به 484 مگاوات رسید.
نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج  توسط بخش خصوصی در دو واحد 
گازی و یک واحد بخاری در کیلومتر15 جاده کهنوج به جیرفت در 
استان کرمان و نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان درکیلومتر10 جاده 
این واحدهای  از  برداری  بهره  واقع شده است.با  به کرمان  سیرجان 
 11785 به  کشور  برق  تولید  در  خصوصی  بخش  سهم  نیروگاهی، 
توسط  برق،  تولید  میزان  و  نیروگاهی  واحد   77 قالب  در  مگاوات 
شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی به 37834 مگاوات )253 
واحد( رسیده است.اطالعات شرکت مدیریت تولید برق حرارتی نشان 
می دهد با بهره برداری از دومین واحدگازی نیروگاه سیکل ترکیبی 
سمنگان به ظرفیت 166 مگاوات،  بخش گاز این نیروگاه خصوصی به 
ظرفیت کل322  مگاوات به طور کامل وارد مدار شبکه سراسری برق 
کشور شد و طبق پیش بینی های صورت گرفته، بخش بخار نیروگاه 
سال  تابستان  در  مگاوات  به ظرفیت 160  ترکیبی سمنگان  سیکل 
آینده به بهره برداری خواهد رسید.نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان با 
سرمایه گذاری مشترک شرکتهای قدس نیرو،کرمان تابلو وکانی مس 
شرکت  گذاری  سرمایه  با  شوباد)کهنوج(  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  و 
آرین ماه  تاب گستر در استان کرمان احداث شده اند و شرکت مپنا 

پیمانکار احداث این دو نیروگاه است.

فروش سوخت 
به ایرالین های اروپایی آزاد شد

تمامی  به  سوخت  فروش  آزادسازی  به  اشاره  با  مسئول  مقام  یک 
به  سوخت  فروش  مهر  اول  گفت:  ایران،  در  اروپایی  ایرالین های 
سوخت  صورت  این  درغیر  و  بوده  کارتی  صرفا  داخلی  ایرالین های 
فروش  ضوابط جدید  تشریح  در  ریاحی  نخواهد شد.منصور  فروخته 
سوخت به ایرالین ها، گفت: هم اکنون زیر ساخت های عرضه کارتی 

بنزین در تمامی فرودگاه های کشور نصب و راه اندازی شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اعالم اینکه 
تا اول مهر ماه سال جاری تمامی شرکت های هواپیمایی فرصت دارند 
تا نسبت به خرید کارتی سوخت در فرودگاه های کشور اقدام کنند، 
تصریح کرد: امیدواریم با هماهنگی شرکت های هواپیمایی مجبور به 

قطع فروش سوخت به ایرالین ها نشویم.
مشترکی نشست های  برگزاری  به  اشاره  با  مسئول  مقام   این 

 بین معاونان وزیر راه و نفت به منظور انجام هماهنگی های فروش 
فروش  پول  داشت:  اظهار  هواپیمایی،  به شرکت های  کارتی سوخت 
شرکت های  رو  این  از  و  شود  واریز  دولت  خزانه  به  باید  سوخت 

هواپیمایی باید نسبت به پرداخت به موقع آن اقدام کنند.
فروش  تحریم  بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  همچنین  ریاحی 
سوخت به برخی از شرکت های هواپیمایی اروپایی از سوی ایران در 
دوران تحریم، تاکید کرد: در شرایط فعلی فروش سوخت به تمامی 

شرکت های هواپیمایی اروپایی آزاد است.
اینکه هیچ  بیان  با  نفتی  فرآورده های  مدیرعامل شرکت ملی پخش 
هواپیمایی  شرکت های  به  سوخت  فروش  برای  محدودیتی  گونه 
خارجی در فرودگاه های کشور وجود ندارد، بیان کرد: بر این اساس 
در  جهان  معتبر  هوایی  شرکت های  تمامی  هواپیماهای  اکنون  هم 
عرضه  استانداردهای  و  می کنند  ارزی سوخت  خرید  به  اقدام  ایران 

سوخت در کشور هم مطابق با معیارهای بین المللی و جهانی است.
این مقام مسئول با اشاره به عرضه و توزیع روزانه حدود 4 میلیون 
لیتر انواع سوخت هوایی در ایران، خاطرنشان کرد: فروش سوخت به 

ایرالین های خارجی به صورت شناور تعیین و عرضه می شود

نیمی از سدهای ایران آب ندارند

آب  لیتر  میلیارد   50 حدود  ذخیره سازی  به  اشاره  با  نیرو  وزارت 
از سدهای  نیمی  اکنون  هم  کرد:  اعالم  مخازن سدهای کشور،  در 
ابتدای  از  نیرو،  وزارت  گزارش  هستند.به   آب  ذخیره  فاقد  ایران، 
آب  خروجی  جاری،  سال  ماه  شهریور   10 تا  گذشته  سال  مهرماه 
برای بخش کشاورزی،  آن  از  برداشت  بیشترین  که  سدهای کشور 
تولید انرژی، حقابه محیط زیستی و شرب انجام می شود، در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته با 28 درصد افزایش، از 28 میلیارد و 
مترمکعب  میلیون   310 و  میلیارد   36 به  مترمکعب  میلیون   300

رسیده است.
تا  کشور  در  موجود  سد   169 مخازن  کل  ظرفیت  اساس،  این  بر 
میلیون   800 و  میلیارد   49 حدود  امسال،  ماه  شهریور   10 تاریخ 
بودن 47 درصدی حجم سدهای  میزان خالی  که  است  مترمکعب 
موجود کشور را یادآوری می کند.حجم مخازن سدهای کشور، سال 
گذشته 20 میلیارد و 900 میلیون مترمکعب بوده که با 33 درصد 
مترمکعب  میلیون   620 و  میلیارد   26 به  جاری  سال  در  افزایش، 

رسیده است.
 59 با  نیز  کشور  سدهای  مخازن  به  ورودی  آب های  روان  میزان 
درصد افزایش نسبت به سال گذشته، از 27 میلیارد و 840 میلیون 
است،  رسیده  مترمکعب  میلیون   280 و  میلیارد   44 به  مترمکعب 
ولی با وجود این افزایش، هنوز هم 47 درصد مخازن سدها خالی 
منابع  مدیریت  شرکت  سوی  از  شده  اعالم  گزارش های  است.طبق 
 47 و  پر  کشور  سدهای  مخازن  درصد   53 اکنون  هم  ایران،  آب 

درصد آن خالی است.

وزیر انرژی الجزایر:

اوپک باید به حق ایران برای 
افزایش تولید احترام بگذارد

حق  به  باید  کرد  اعالم  الجزایر  انرژی  وزیر 
ایران، نیجریه و لیبی برای افزایش تولید نفت 

احترام گذاشته شود.
بوطرفه،  نورالدین  از  نقل  به  بلومبرگ 
کرد  اعالم  الجزایر  معادن  و  انرژی  وزیر 
اوپک  عضو  غیر  و  عضو  نفت  تولیدکنندگان 
تثبیت  به  مربوط  گفت و گوهای  در  می توانند 
نیجریه  ایران،  همچون  کشورهایی  حق  بازار، 
رسمیت  به  تولید  افزایش  برای  را  لیبی  و 

بشناسند.
وی پس از دیدار با الکساندر نواک، وزیر انرژی 
روسیه، گفت: ایران حق دارد تولید نفت خود 

را به سطح پیش از تحریم ها افزایش دهد.
نشست  میزبان  کشور  که  الجزایر  انرژی  وزیر 
غیر رسمی اوپک در حاشیه اجالس بین المللی 
انرژی در ماه جاری میالدی است، افزود: این 
تولید  که  است  نیجریه  و  لیبی  حق  همچنین 

نفت خود را بیفزایند.
امکان  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  بوطرفه 
مستثنی شدن ایران، نیجریه و لیبی، از توافق 
همه  گفت:  نفت،  تولید  تثبیت  برای  احتمالی 

راه حل ها ممکن هستند.
پایتخت  او،  سفر  آینده  مقصد  کرد  اعالم  وی 
بارکیندو،  محمد  با  آنجا  در  و  است  فرانسه 
دبیر کل اوپک و خالد الفالح، وزیر انرژی قطر، 

دیدار می کند.
صورت  در  کرد  اعالم  الجزایر  انرژی  وزیر 
تثبیت  برای  توافق  به  دستیابی  از  ناتوانی 
ادامه  امکان  الجزایر،  نشست  در  نفت  تولید 
در  اوپک  آینده  در نشست رسمی  گفت و گوها 

وین، پایتخت اتریش، وجود دارد.
بوطرفه گفت: اگر در الجزیره به توافق برسیم 
خوب است، اما اگر به توافق نرسیم هم از این 

نشست راضی خواهیم بود.

امضای  به دنبال  لهستان 
قرارداد بلندمدت خرید نفت 

از ایران

یک  است  ممکن  لهستان  لوتوس  شرکت 
ایران  از  نفت  واردات  برای  بلند مدت  قرارداد 

به امضا برساند.
به گزارش ایسنا، معاون رئیس شرکت لوتوس 
روز پنجشنبه )18 شهریور ماه( اعالم کرد این 
نخستین  دریافت  از  پس  لهستانی  پاالیشگر 
محموله نفتی از ایران در ماه گذشته میالدی، 
برای  مدت  بلند  قرارداد  یک  است  ممکن 
واردات این کاال با جمهوری اسالمی امضا کند.
دو  میالدی،  جاری  سال  اوت  ماه  میانه  در 
به  ایران  نفت  بشکه  میلیون   2 حامل  نفتکش 

بندر گدانسک لهستان رسیده بودند.
لوتوس،  رئیس  معاون  جاسترزبسکی،  مارچین 
نتیجه دقیق  ایران،  از فرآوری نفت  گفت: پس 
ارزیابی را به دست می آوریم و پس از آن، تکلیف 
امضای قرارداد بلند مدت ما با ایران برای عرضه 

نفت به پایانه گدانسک را مشخص می کند.
خود  نیاز  مورد  گاز  و  نفت  بیشتر  لهستان 
این  دارد  قصد  اما  می کند،  وارد  روسیه  از  را 

وابستگی را کاهش دهد.

افزایش 3 درصدی قیمت نفت 
در هفته ای که گذشت

گذشته  هفته  معامالت  در  نفت  جهانی  قیمت 
3 درصد افزایش یافت و در پایان معامالت به 

48 دالر و یک سنت در هر بشکه رسید.
تجار خاطر  که  در حالی  گزارش،  این  براساس 
عامل  هرمین،  طوفان  وقوع  که  کردند  نشان 
اصلی کاهش غیرمنتظره حجم ذخایر نفت خام 
امریکا در این هفته بوده است، قیمت نفت روز 
جمعه 4 درصد کاهش یافت و بخش عمده ای 

از افزایش قیمت جلسه قبلی را خنثی کرد.
بازار نفت معامالت این هفته را با حدود 3 درصد 
افزایش در طی  اولین  پایان برد که  به  افزایش 
انعقاد  به  امیدواری تجار  بود.   3 هفته گذشته 
دوشنبه  روز  توافق  از  پس  نفتی،  فریز  توافق 
یکدیگر  با  همکاری  برای  روسیه  و  عربستان 
است.بر  یافته  افزایش  نفت،  بازار  تثبیت  برای 
اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت 
در پایان معامالت روز جمعه با یک دالر و 98 

سنت کاهش به 48 دالر و یک سنت رسید. 
اولین  برای  پنجشنبه  روز  برنت  نفت  قیمت 
دالر   50 باالی  به  اخیر  هفته   2 طی  در  بار 
رسیده بود. قیمت نفت خام آمریکا نیز با یک 
 88 و  دالر   45 به  کاهش  سنت   74 و  دالر 

رسید. سنت 
دولت  آمارهای  آنکه  از  پس  پنجشنبه  روز 
خام  نفت  ذخایر  حجم  که  داد  نشان  آمریکا 
کاهش  بیشترین  گذشته  هفته  در  کشور  این 
از ژانویه 1999 تاکنون را تجربه کرده، قیمت 
تجار  گذاشت.  افزایش  به  رو  یکباره  به  نفت 
طوفان  وقوع  دلیل  به  کاهش  این  گفتند 
هرمین و به تاخیر افتادن تخلیه محموله های 

نفتی اتفاق افتاده است.
باره  این  نفت در  بازار  ویلیامز، تحلیلگر  جیمز 
روز  های  قیمت  افزایش  عمده  »بخش  گفت: 
اما  بود.  اشتباه  برداشتی  بر  مبتنی  پنجشنبه 
حجم  کاهش  که  داد  نشان  دقیقتر  بررسی 
واردات رخ داده که  تاخیر در  به دلیل  ذخایر 

ناشی از وقوع طوفان بوده است.«
توجه  قابل  افزایش  شاهد  ما  آینده  »هفته 
بود  خواهیم  آمریکا  خام  نفت  ذخایر  حجم 
گذشته  هفته  که  نفتی  میزان  این  همه  زیرا 
در  یکباره  به  بود،  نشده  وارد  دلیل طوفان  به 

آمارها منعکس خواهد شد.«

کوتاه از انرژی نفت در جهان

گفت:  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
ظرفیت تولید روزانه چهار میلیون بشکه نفت 
نمی تواند منجر به جهش اقتصادی در کشور 
شود و اولویت ایران در افزایش ظرفیت تولید، 

تمرکز بر ازدیاد برداشت از میدان هاست.
اندیشی  »هم  نشست  در  کاردر   علی 
شرکت های باالدستی نفت و گاز«، در ابتدا یاد 
داشت  گرامی  را  منا  حادثه  شهدای  خاطره  و 
و گفت: کشورهای همسایه از جمله عربستان 
ای خود  توسعه  های  با سرعت طرح  عراق،  و 
سرعت به  باید  نیز  ما  و  برند  می  پیش   را 
 فعالیت های خود در برداشت از میدان های 

مشترک بیفزاییم.
ششم  برنامه  به  ورود  آستانه  در  افزود:  وی 
توسعه هستیم و همانطور که بارها گفته شده 
است، دستیابی به اهداف باالدست صنعت نفت 
دالر  میلیارد   100 از  بیش  به  برنامه  این  در 
درصدی   9 حدود  رشد  و  دارد  نیاز  سرمایه 
احتساب  با  نیز  برنامه  پایان  در  نفت  صنعت 
شده  هدف گذاری  سرمایه  میزان  این  جذب 

است.  
اصلی  مشکالت  از  یکی  نفت،  وزیر  معاون 
بازیافت  ضریب  را  ایران  نفت  ملی  شرکت 
و گفت:  عنوان کرد  نفتی  برخی مخازن  ناچیز 
با توجه به هدف گذاری تولید نفت و گاز، باید 
از برداشت  ازدیاد  روی  را  خود  تالش   عمده 
 میدان های در حال بهره برداری متمرکز کنیم.
تولید  ظرفیت  بپذیریم  باید  داد:  ادامه  کاردر 
ظرفیت  روز،  در  نفت  بشکه  میلیون  چهار 
مناسبی برای پرشهای اقتصادی کشور نیست و 

این میزان باید افزایش یابد.

وی با اشاره به پیشرفت چند طرح پاالیشگاهی 
فروشی  خام  از  باید  که  این  گفت:  کشور،  در 
این  اما  پرهیز شود، بحث کامال درستی است 
موضوع مغایرتی با ضرورت بهره مندی بیشتر 
ازدیاد  برای  تالش  و  موجود  های  ظرفیت  از 
برداشت ندارد و امیدواریم با تعریف و تکمیل 
محقق  نیز  مهم  این  دستی،  پایین  های  طرح 

شود.

نقش آفرینی شرکت های ایرانی؛ اصل 
جدایی ناپذیر قراردادهای پیش رو

نفت  ملی  شرکت  که  این  یادآوری  با  کاردر 
کار  دستور  در  را  قراردادها  از  ای  بسته  ایران 
دارد، گفت: در تعدادی از میدان های موضوع 
اصلی  محور  عنوان  به  ایرانی  شرکت  قرارداد، 

همکاری  از  تواند  می  و  کند  می  فعالیت 
 شرکت خارجی بهره مند شود و در تعدادی از 
شرکت  بزرگ،  میدانهای  شامل  ها  میدان 
و  است  قرارداد  اجرای  محور  خارجی 
خود  ایرانی  شریک  همکاری  با  است   مکلف 

فعالیت های توسعه ای را انجام دهد.
وی ادامه داد: شرکت های ایرانی بهتر است در 
ظرفیت  از  خود،  خارجی  های  شریک  تعیین 
شرکت های نفتی بین المللی )IOC( استفاده 
کنند؛ زیرا این شرکت ها قادرند منابعی خارج 
به  را  ای(  بیمه  )پوشش   ECA سقف  از 
کشورمان وارد کنند و از این حیث، منابع مالی 
جدیدی برای کشور تعریف می شود؛ همچنین 
منابع  از  توانند  می  خصوصی  های  شرکت 

صندوق توسعه ملی بهره مند شوند.

یادآوری  با  ایران  نفت  ملی  مدیرعامل شرکت 
این که اکنون با تمهیدات اندیشیده شده برای 
پارس  و  کارون  غرب  های  پروژه  مالی  تامین 
نگرانی جدی وجود  این دو بخش  جنوبی، در 
در  بطور جدی  باید  حال  این  با  افزود:  ندارد، 
فکر جذب سرمایه باشیم؛ پارس جنوبی از سال 
1402 به بعد با افت تولید گاز روبرو می شود 
و نگهداشت تولید در این میدان نیازمند تامین 

منابع مالی و فناوری های روز است.
استفاده  محور  عنوان  به   11 فاز  گفت:  کاردر 
با  و  گیرد  می  قرار  کار  دستور  در  فناوری  از 
فاز  این  توسعه  طرح  سایه  در  فناوری  انتقال 
پارس جنوبی، امکان تعمیم فناوری ها به دیگر 
مبحث  در  خصوص  به  جنوبی  پارس  فازهای 

نگهداشت تولید فراهم می شود.
درباره  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
که  این  بیان  با  نیز  جنوبی  پارس  نفتی  الیه 
هدف گذاری تولید روزانه 35 هزار بشکه از این 
طبق  داد:  ادامه  نیست،  مناسبی  رقم  میدان، 
پایان  تا  نفتی  الیه  از  تولید  امیدواریم  برنامه، 

سال آغاز شود.
برای  مناسب  فضای  ایجاد  به  اشاره  با  وی 
در  خصوصی  های  شرکت  با  بیشتر  همکاری 
پروژه های شرکت ملی نفت ایران، عنوان کرد: 
اختیار  در  کامل  بطور  ال  جی  ان  های  طرح 
بخش خصوصی گذاشته می شود؛ همچنین در 
بخش ال ان جی که اخیرا فرمول نهایی آن از 
سوی وزیر نفت ابالغ شده است، مصمم به بهره 
مندی از ظرفیت های بخش خصوصی هستیم 
باید ال ان جی به جایگاه مناسبی در سبد  و 

صادراتی گاز کشور دست یابد.

معاون وزیر نفت تاکید کرد:

افزایش ظرفیت تولید نفت با تکیه بر ازدیاد برداشت

های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  سخنگوی 
نفتی گفت: پیش بینی می شود در روزهای 
آینده که به پایان سفرهای تابستانی نزدیک 
می شویم، میزان مصرف بنزین به 95 تا 100 
میلیون لیتر در روز افزایش یابد که البته برای 

تامین آن مشکلی وجود ندارد.
در  بنزین  فروشی  کم  درباره  عربعلی  داوود 
برخی پمپ بنزین ها، افزود: احتمال دارد در 
برخی جایگاه های عرضه سوخت، کم فروشی 

صورت گیرد که البته به ندرت چنین مشکلی 
رخ می دهد. 

های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  سخنگوی 
بر  متعددی  های  نظارت  کرد:  اضافه  نفتی 
انجام  ها  بنزین  پمپ  در  سوخت   عرضه 
می شود به طوری که احتمال وقوع تخلف را 

کاهش داده است. 
های  جایگاه  بر  نظارت  روند  تشریح  با  وی 
عرضه سوخت، ادامه داد: کارشناسان شرکت 

ملی پخش فرآورده های نفتی به طور مرتب از 
جایگاه ها بازدید و نازل های سوخت را بررسی 

می کنند. 
عربعلی گفت: همچنین کارشناسان سازمان 
به  یکبار  ماه  سه  هر  نیز  استاندارد   ملی 
جایگاه های عرضه سوخت مراجعه و با ظرف 
های مخصوص و استاندارد، وضعیت نازل ها و 
میزان تحویل سوخت توسط آنها را آزمایش 

می کنند. 
های  شکایت  پیگیری  چگونگی  درباره  وی 
هرگاه  گفت:  بنزین  فروشی  کم  به  مربوط 
مردم با چنین مشکلی مواجه شدند می توانند 
موضوع را با شماره تلفن 09627 اطالع دهند 
که به سرعت و کمتر از 72 ساعت، موضوع 
پیگیری شده و نتیجه به شاکیان گزارش داده 
می شود. این مسئول صنعت نفت افزود: همه 
جایگاه های عرضه سوخت در سراسر کشور 
هستند  مداربسته  های  دوربین  به  مجهز 
که می توان شکایات مطرح شده را به طور 
دقیق رصد کرد و حتی اگر برخی از کارکنان 
قابل  باشد  کرده  تخلف  نیز  ها  بنزین  پمپ 
 پیگیری است. سخنگوی شرکت ملی پخش 
ادامه داد: در صورتی که  نفتی  فرآورده های 
ثابت شود جایگاه داران تخلف و کم فروشی 
کرده اند طبق مقررات با آنها برخورد می شود. 
این مسئول صنعت نفت یادآور شد: در برخی 
کارکنان  توسط  عمدی  تخلف  که   موارد 
اند.  شده  اخراج  آنها  شده،  انجام  ها  جایگاه 
عربعلی همچنین درباره میزان مصرف بنزین 

در روزهای پایانی سفرهای تابستانی و آمادگی 
برای تامین بنزین مورد نیاز در سراسر کشور، 
گفت: به طور متوسط از ابتدای شهریور تا میانه 
این ماه 80.5 میلیون لیتر بنزین مصرف شده 

است. 
وی با اعالم آمادگی برای تامین بنزین مورد 
نیاز در سفرهای تابستانی و اوج گیری مسافرت 
ها، افزود: همه مخازن ذخیره بنزین به میزان 

کافی از سوخت برخوردارند. 
های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  سخنگوی 
در  شود  می  بینی  پیش  کرد:  اضافه  نفتی 
روزهای آینده که به پایان سفرهای تابستانی 
نزدیک می شویم، میزان مصرف به 95 تا 100 
میلیون لیتر در روز افزایش یابد که البته برای 

تامین آن مشکلی وجود ندارد. 
فرارسیدن  با  ساله  همه  ایرنا،  گزارش  به 
تعطیالت نوروزی و تابستانی در کشور، موج 
سفرهای برون شهری شکل می گیرد که با 

جهش در مصرف سوخت همراه است. 
بر این اساس، بیشترین میزان مصرف بنزین 
در سال 95 برای روز 12 فروردین ماه به ثبت 
رسیده که در آن 105.9 میلیون لیتر بنزین 

مصرف شده است. 
رکورد بعدی مصرف بنزین در کشور به روز 
با  همزمان  که  دارد  تعلق  امسال  تیرماه   15
تعطیالت عید سعید فطر بوده و در این روز 
مصرف 96.1 لیتر بنزین به ثبت رسیده است. 
عرضه  جایگاه  هزارو 500  سه  حدود  اکنون 

سوخت در کشور فعال هستند.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی  خبر داد:

جهش مصرف سوخت به 1۰۰ میلیون لیتر در 
روزهای پایانی سفرهای تابستانی

معاون وزیر نفت با تشریح توافق نهایی 
توسعه  برای  چین  ساینوپک  و  ایران 
اجرای  کرد:  اعالم  آبادان،  پاالیشگاه 
با 1.2  پاالیشگاهی  پروژه  این  اول  فاز 

میلیارد دالر به زودی آغاز می شود.
تازه ترین  تشریح  در  کاظمی  عباس 
گفت:  چین،  و  ایران  نفتی  توافق 
ساینوپک  شرکت  با  نهایی  توافق 
چین به منظور اجرای فاز اول توسعه، 
در  تولید  فرآیند  بهبود  و  بهینه سازی 
بزرگترین  عنوان  به  آبادان  پاالیشگاه 
پاالیشگاه نفت ایران حاصل شده است.
بر  اینکه  اعالم  با  نفت  وزیر  معاون 
از  یکی  جدید  توافق  این  اساس 
ساینوپک  زیرشاخه  شرکت های 
توسعه  اول  فاز  اجرای  مسئول  چین 
است،  شده  آبادان  نفت  پاالیشگاه 
نفت  تولید  کاهش  کرد:  تصریح 
بنزین  تولید  ظرفیت  افزایش  کوره، 
چهار  یورو  استاندارد  با  گازوئیل  و 
طرح  این  اجرای  اهداف  مهمترین  از 

پاالیشگاهی است.
و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
در  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش 
پروژه  این  اجرای  مالی  بار  خصوص 
داشت:  اظهار  هم  پاالیشگاهی  جدید 
میلیارد  یک  حدود  به  اول  فاز  برای 
نیاز  مالی  منابع  دالر  میلیون   200 و 
بر  تاکید  با  مسئول  مقام  است.این 
بانک  با  مذاکره  مراحل  آخرین  اینکه 
بازگشایی  منظور  به  چین  مرکزی 
پاالیشگاهی  طرح  این  اعتباری  خط 
پیش  کرد:  تاکید  است،  شده  انجام 
جاری  سال  ماه  آذر  تا  می شود  بینی 
عملیات اجرایی این طرح نفتی توسط 

چینی ها آغاز شود.
اجرای  زمان  مدت  پایان  در  کاظمی 
در  توسعه ای  جدید  طرح  این 
چهار  حدود  را  آبادان  نفت  پاالیشگاه 
سال عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: 

به  پاالیشگاه  کوره  نفت  تولید  کاهش 
کمتر از 10 درصد از مهمترین اهداف 
بهینه  و  توسعه  طرح  کیفی  و  کمی 

سازی پاالیشگاه ابادان است.
فاینانسور چینی  مهر، یک  گزارش  به 
پروژه  از  کشی  وقت  دلیل  به  اخیرا 
کنار  اصفهان  نفت  پاالیشگاه  توسعه 
این  اجرای  قرارداد  و  شد  گذاشته 
طرح پاالیشگاهی با شرکت دایلم کره 

جنوبی امضا شده است.
مذاکرات  با  همزمان  اساس  این  بر 
کره  و  ژاپنی  شرکت های  با  ایران 
توسعه  منظور  به  چینی ها  جنوبی، 
مذاکرات  به  آبادان  نفت  پاالیشگاه 

خود تسریع بخشیده اند.
معاون  کاظمی  عباس  حال  همین  در 
به  اشاره  با  گذشته  سال  نفت  وزیر 
انجام  الوقت های  دفع  و  کشی  وقت 
نفت  پاالیشگاه  تثبیت  طرح  در  شده 
این  به  سنگینی  اولتیماتوم  آبادان، 
تاکید  است،  شده  داده  چینی  شرکت 
کرده بود: در آخرین اولتیماتوم خود به 
این شرکت چینی اعالم کردیم که اگر 
بیش از این وقت را تلف کند، پیمانکار 
از  بعد  انتخاب می کنیم که  را  دیگری 

این اولتیماتوم فعال شده اند.

علمداری  فردین  دیگر  سوی  از 
تثبیت ظرفیت  و  توسعه  مجری طرح 
ماه  اردیبهشت  آبادان  پاالیشگاه 
وضعیت  آخرین  تشریح  در  امسال 
مذاکره با فاینانسور چینی این پروژه، 
این طرح  اول  فاز  فاینانس  بود:  گفته 
به ارزش یک میلیارد و 300 میلیون 
از طریق شرکت های چینی  قبال  دالر 
می شود  بینی  پیش  و  شده  تامین 
دیگر  ماه   6 تا  پروژه  اجرایی  عملیات 

آغاز شود.
نفت  پاالیشگاه  تثبیت  طرح  از  هدف 
این  پاالیشی  ظرفیت  تثبیت  آبادان 
پاالیشگاه 100 ساله، تولید محصوالت 
اتحادیه   5 یورو  استاندارد  براساس 
زیست  آالینده های  کاهش  اروپا، 
و  گازوئیل  تولید  افزایش  محیطی، 
تولید،  تکنولوژی  بهبود  با  بنزین 
کوره  نفت  تولید  کاهش  همچنین 
تاسیسات  و  مخازن  آوری  جمع  و 

فرسوده اجرا خواهد شد.
قرارداد EPC مربوط به طرح توسعه 
پاالیشگاه آبادان تاکنون نافذ نشده اما 
 Early Work موافقتنامه  امضا  با 
از   EPC فاز  تفضیلی  بخش طراحی 

تابستان 1392 آغاز شده است.

مدیر امور بین الملل شرکت نفت شرط پیوستن ایران به طرح 
میلیون   4 به  ایران  نفت  روزانه  تولید  افزایش  را  نفتی  فریز 

بشکه در روز اعالم کرد.
سیدمحسن قمصری با ارائه پیش شرط جدید ایران به منظور 
پیوستن به طرح فریز نفتی، گفت: ایران به محض اینکه تولید 
خود را به سطح قبل از تحریم ها برساند، آماده تصمیم گیری 

در مورد محدود کردن تولید خواهد بود.
این رقم  افزود:  ایران،  الملل شرکت ملی نفت  مدیرامور بین 
از 4 میلیون بشکه در روز است که احتماال  باالتر  »اندکی« 
دست  به  میالدی  آینده  سال  اوایل  یا   2016 سال  پایان  تا 

خواهد آمد.
طور  به  ایران  اکنون  هم  اینکه  اعالم  با  مسئول  مقام  این 
متوسط روزانه حدود 3.8 میلیون بشکه نفت تولید می کند، 
از  قبل  تولید  سطح  به  ایران  اینکه  محض  به  کرد:  تصریح 
تحریم ها برگردیم، آماده بحث در خصوص تعرفه ها و سطح 

تولید خواهیم بود.
کرد:  تاکید  ایران،  نفت  ملی  شرکت  مدیره  هیات  عضو  این 
از دسترس  دور  روز خیلی  در  بشکه  میلیون  تولید 4  سطح 
سال  اوایل  یا   2016 سال  پایان  تا  امیدوارم  و  نیست  ایران 

آینده میالدی بتوانیم به این سطح دست یابیم.
به گفته قمصری نفت بشکه ای 40 تا 50 دالری »منطقی« 
ملی  شرکت  دارد.«  قرار  ثباتی  با  »شرایط  در  بازار  و  است 
نفت ایران می تواند با این رقم ها به کار خود ادامه دهد زیرا 
هزینه تولید این شرکت کمتر از 10 دالر در هر بشکه است. 
ایران قصد دارد به صادرات روزانه 2.2 میلیون بشکه نفت در 
میالدی  آینده  سال  در  بشکه  میلیون   2.35 و   2016 سال 

دست یابد.

توافق جدید نفتی ایران-چین؛

چینی ها بزرگترین پاالیشگاه نفت ایران را می سازند
پیش شرط پیوستن ایران به فریز نفتی؛

تولید نفت ایران باید به ۴ میلیون 
بشکه در روز برسد
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جریمه وام تعاونی ها بخشیده می شود  
سرپرست بانک توسعه تعاون از بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیالت 
تعاونی ها خبر داد و گفت:تعاونی هایی که تا پایان شهریور بدهی خود 
را تسویه کنند از این معافیت برخوردار خواهند شد.حجت اهلل مهدیان 
اظهار کرد: یکی از اقداماتی که به مناسبت هفته تعاون و در حمایت از 
تعاونی ها آغاز کردیم، بخشودگی جرایم تسهیالت تعاونی ها بود و برای 
مشتریان بدهکار بانک که به دلیل رکود اقتصادی یا هر دلیل دیگری 
موفق نشدند بدهی خود را پرداخت کنند امکانی را فراهم کردیم که 
از یکم تا 31 شهریور ماه جاری به مدت یک ماه به 400 شعبه بانک 
در سراسر کشور مراجعه و بدهی خود را تسویه کنند.وی گفت: در 
صورت تسویه بدهی از سوی تعاونی های بدهکار، صد درصد جرایم 

مشمول بخشودگی قرار می گیرد.

 85 هزار نفر تسهیالت ازدواج بانک ملی ایران 
را دریافت کردند

نگاهی اجمالی به فعالیت های بانک ملی ایران در خصوص پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه، نشانگر حمایت ویژه 

این بانک از جوانان و گسترش سنت حسنه ازدواج است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این 
ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 5 هزار و 600 میلیارد  از  بانک 
ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به بیش از 85 
هزار نفر از مزدوجین پرداخت نموده است که از این میزان تسهیالت، 
250 میلیارد ریال مربوط به فروردین ماه، 482 میلیارد ریال مربوط به 
اردیبهشت ماه، بیش از 523 میلیارد ریال در خردادماه، 984 میلیارد 
ریال در تیرماه، 2 هزار و478 میلیارد ریال در مردادماه و 903 میلیارد 

ریال تا سیزدهم شهریورماه سال جاری پرداخت شده است.
 

شهریور،آخرین مهلت جشنواره کارت هاي هدیه بانک 
اقتصادنوین  

بانک  هدیه  کارت هاي  جشنواره  دوره  دومین  پایان  شهریور؛   31
تا  اقتصادنوین  بانک  هدیه  کارت  جشنواره  دوره  اقتصادنویندومین 
بانک  عمومي  روابط  گزارش  داشت.به  خواهد  ادامه  شهریور  پایان 
اقتصادنوین، در جشنواره کارت هدیه، دارندگان کارت هاي هدیه بانک 
اقتصادنوین که از اسفند ماه 1394 تا پایان شهریور ماه صادر شده  
باشد، به قید قرعه هدایاي نقدي دریافت مي کنند.جشنواره قرعه کشي 
کارت هاي هدیه بانک اقتصادنوین با هدف ترویج فرهنگ استفاده از 
کارت هدیه به جاي پول نقد، در دوره هاي سه ماهه برگزار مي شود، در 
این جشنواره به ازاي هر 250 هزار ریال مانده کارت هدیه در هر روز 

از آغاز دوره جشنواره، یک امتیاز براي دارنده آن منظور خواهد شد.
 

بانک پاسارگاد، پشتیبان طرح های عمرانی کشور  
به  اعتقاد  و  صنعت  و  تولید  از  حمایت  راستای  در  پاسارگاد  بانک 
پشتیبانی از تولید و توسعه خودکفایی صنعت کشور، برای راه اندازی 
و توسعه ی کارخانجات سیمانی گام های موثری برداشت.به گزارش 
چندین  از  حمایت  ضمن  بانک  این  بانک پاسارگاد،  عمومی  روابط 
این  تولید  افزایش  و  فعالیت مجدد  برای  را  کارخانه سیمان، زمینه 
که  کارخانه هایی  تعداد  به طوریکه  کرده است.  فراهم  کارخانجات 
با  است.  کارخانه  از 14  بیش  شده اند،  حمایت  بانک  این  طریق  از 
این اقدام، سیمان مورد نیاز در بخش های مختلف صنعتی و صنایع 
زیربنایی کشور تأمین شده است. این بانک همچنین با سرمایه گذاری 
در طرح های معدنی و فوالدی، قدم های موثری را در جهت توسعه 
این بخش از اقتصاد، خودکفایی و جلوگیری از خام فروشی برداشته  
و با بهره گیری از متخصصان و بزرگان عرصه معدن کشور، زمینه را 
برای اشتغال بیش از 90 هزار نفر از هم میهنانمان فراهم کرده است. 
بانک پاسارگاد از صنایع، پتروشیمی و گاز کشور نیز حمایت کرده و در 

به ثمر نشستن این بخش ها نقشی فعال داشته است.
 

 کشاورزی
ایجاد 3۰ مرکز عرضه دام برای عید قربان

در آستانه عید قربان، مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران از ایجاد 
30 جایگاه عرضه دام زنده در تهران خبر داد و گفت: عامل گرانی 
گوشت قرمز، صادرات دام زنده نیست بلکه دالالن متعدد و بی شماری 
هزار  قیمت 13  با  می زنند، چراکه  دامن  گرانی  این  به  که  هستند 
تومانی هر کیلوگرم دام زنده در شرایط کنونی، قیمت گوشت قرمز 
باشد.علیرضا عزیزاللهی اظهار  تومان  باید کیلویی 28 هزار  حداکثر 
کرد: عید قربان امسال با سال های دیگر متفاوت است، چراکه امسال 
به دلیل تعدیل شدن موسم حج حجاج جدید نداریم، بنابراین تقاضا 
برای دام زنده جهت قربانی کاهش پیدا می کند. از سوی دیگر دلیل 
بارندگی خوب و سطح پوشش گیاهی مناسب مراتع کشور عشایر با 
یک ماه تاخیر از مناطق ییالقی کوچ کرده اند و دام زنده خود را دیرتر 
به بازار عرضه کرده اند و به جای آنکه در اواخر مردادماه این کار را 
انجام دهند، عرضه دام را به همین ایام یعنی اواخر شهریورماه موکول 
کرده اند؛ بنابراین با توجه به کاهش تقاضا برای دام زنده و افزایش 

عرضه دام زنده به نظر نمی رسد کمبودی در کشور به وجود آید.

 ارز وسکه
دالر 3132 تومان را هم رد کرد

دالر دولتی در مسیر رو به رشد خود نرخ 3130 تومان را هم پشت سر 
گذاشت. شنبه- در مرکز مبادالت ارزی نرخ 38 ارز نسبت به آخرین 
تغییرات هفته گذشته تغییر کرده و تنها یک ارز ثبات قیمت داشت.

بر اساس نرخ گذاری های انجام شده دالر با رشدی بیش از سه تومان 
حدود 3132 تومان قیمت خورده است. این در حالی است که یورو 

3518 و پوند 4156 تومان اعالم شد.
قیمت انواع سکه در بازار آزاد تهران با کاهش مواجه شد که بر این 
اساس، قیمت سکه طرح جدید با 6700 تومان و طرح جدید با 10 
هزار تومان کاهش مواجه بود.قیمت انواع سکه در بازار آزاد )شنبه( 
تهران با کاهش مواجه بود؛ به نحوی که قیمت سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم با 10 هزار تومان کاهش، به یک میلیون و 113 هزار تومان 
رسید؛ ضمن اینکه قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با 
6700 تومان کاهش به یک میلیون و 115 هزار و 200 تومان رسید.
تا این لحظه، قیمت نیم سکه در بازار آزاد تهران با سه هزار تومان 
کاهش نسبت به روز پنجشنبه به 570 هزار تومان رسید و ربع سکه 
نیز با کاهش قیمت 3 هزار تومانی، نرخی معادل 299 هزار تومان را 
تجربه می کند. برخالف این کاهش قیمت ها، نرخ سکه یک گرمی با 
هزار تومان افزایش به 184 هزار تومان رسید.قیمت یک اونس طال در 
بازارهای جهانی هم به 1328 دالر و 80 سنت و یک گرم طالی 18 

عیار به 113 هزار و 356 تومان رسید.

اعضای هیات مدیره انجمن قطعه سازان 
انتخاب شدند

اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و 
مجموعه های خودرو، دقایقی قبل با پایان یافتن 

شمارش آراء، انتخاب شدند. 
انجمن  انتخاباتی  اتمام شمارش آرای مجمع  با 
سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، اعضای 
این  بازرسان  اصلی و علی البدل هیات مدیره و 
انجمن انتخاب شدند. بر این اساس سیدمرتضی 
 261 با  نجاری  حسین  رای،   297 با  مرتضوی 
با  به نیا  فرهاد  رای،   255 با  رضایی  رضا  رای، 
سهیل  رای،   241 با  باولیلی  پدرام  رای،   255
یزدان بخش با 235 رای، محمد شهپری با 232 
رای، معصوم  با 224  فرهاد شریعتمداری  رای، 
نجفیان با 223 رای، رضا هاشمی با 196 رای، 
مازیار بیگلو با 196 رای به عنوان اعضای اصلی 

انتخاب شدند. 
که  گرفته  انتخابات صورت  اساس  بر  همچنین 
عصر روز گذشته با حضور 402 قطعه ساز برگزار 
شد، آقایان پیمان یزدان بخش با 74 رای، محمد 
صادقیانی با 44 رای و رضا تقی خانی با 39 رای 
به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب 

شدند. 
اردشیر و  انتخاب قطعه سازان، حسام  بر اساس 
نادر خلری به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل 

انتخاب شدند.

تولیدو تجارت
صادرات 2 میلیارد دالری ایران 

به 5 کشور شمالی طی سال گذشته

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به صادرات 2 
میلیارد دالری به 5 کشور شمالی طی سال گذشته 
گفت: یک عنصر مهم در توسعه صادرات حساسیت 
وزارتخانه های  سوی  از  باید  که  است  دقتی  و 
مربوطه، سفرا و استانداری ها لحاظ شود.قائم مقام 
بازرگانی  امور  در  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت، 
اعالم کرد که راهبرد جهش صادراتی و دستیابی 
به رشد حداقل 20 درصدی در سال نیازمند هم 
افزایی از طریق مشارکت دست اندرکاران در بخش 
بازرگانی، استانی، وزارت امورخارجه، تشکل ها و 
شرکت های صادراتی است.مجتبی خسروتاج، قائم 
مقام وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در 
همایش استانداران چهار استان و سفرای ایران در 
پنج کشور گفت: پارسال صرفا در بخش صادرات 
کاالهای غیرنفتی دو میلیارد دالر به پنج کشور 
روسیه، ترکیه، ارمنستان، گرجستان و آذربایجان 

صادر شده است.
 

بازار سرمایه
شاخص کل 1۰1 واحد درجا زد

معامالت بورس تهران در نخستین روز این هفته 
شاهد افزایش عرضه بر تقاضای سهام به ویژه در 
شرکت های شاخص ساز بزرگ بود، بازاری که با 
اعتباری  معامالت  تسویه  دوره  به  نزدیک شدن 
کارگزاری ها، خود را برای روزهای قرمزتری آماده 
می کند.شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس 
تهران در پایان معامالت شنبه 20 شهریورماه 95 
با کاهش 101 واحدی به رقم 76 هزار و 640 
واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز با کاهش 44 
واحدی عدد 14 هزار و 351 واحد را برای خود 
با 265  اما  آزاد شناور  ثبت کرد. شاخص سهام 
واحد کاهش عدد 85 هزار و 129 واحد را برای 
خود ثبت کرد. شاخص بازار اول نیز در حالی با 
کاهش 132 واحدی عدد 53 هزار و 799 واحد 
را تجربه کرد که شاخص بازار دوم با 137 واحد 

افزایش به رقم 166 هزار 610 واحد رسید.
 

 فناوری و ارتباطات
رایزنی برای احیای پست مالی 

بین المللی در ایران پس از تحریم ها

پست  عامل  مدیران  اجالس  نخستین  در 
کشورهای عضو اتحادیه جهانی پست، ایران برای 
راه اندازی سرویس پست مالی بین المللی پس 
و  ارتباطات  کرد.وزارت  رایزنی  تحریم ها  رفع  از 
روز  دومین  در  کرد:  اعالم  اطالعات  فناوری 
پست  اجتماعات  سالن  در  که  اجالس  این  از 
الکترونیک  تجارت  موضوع  شد  برگزار  فرانسه 
و دستاورد های آن برای بخش پست،  اقتصاد 
 دیجیتال، خدمات پست مالی و داده های عظیم
 Big Data مورد بحث و تبادل نظر مدیران 
عامل پست کشورهای شرکت کننده قرار گرفت.
اجالس  این  حاشیه  در  گزارش  این  براساس 
پست  ملی  شرکت  مدیرعامل  مهری  حسین 
اول  تراز  مسئولین  با  خود  دیدارهای  درادامه 
اتحادیه  عامل پست کشورهای عضو  مدیران  و 

مالقات و گفتگو کرد.

بانک خبر

وام10 میلیونی ازدواج در حالی با اما و اگرهای 
بسیار برای تامین مالی آن از خردادماه امسال 
در دستور کار قرار گرفت که مانده منابع قرض 
به 45 هزار  این دوره  بانکی در  الحسنه شبکه 
میلیارد تومان رسیده بود؛ ده ها هزاران میلیاردی 

که وجود نداشت.
افزایش بیش از 300 درصدی مبلغ وام ازدواج 
در شرایطی با مصوبه مجلس در بودجه 1395 
جای گرفت که تامین منابع الزم برای این تغییر 
سه برابری عاملی برای چالش بین نظام بانکی 
و نمایندگان بود، اما در هر حال با ابالغ قانون 
تومان  میلیون   10 مبلغ  با  جدید  وام  بودجه، 
برای هر یک از زوجین از خرداد به بانک ها آمد 
هیچ  بدون  مردادماه  اول  از  تا  موظف شدند  و 
تسهیالت  فقره  هزار   150 تا  ماهانه  بهانه ای 
عدم  به  نسبت  انتقادات  کنند.بین  پرداخت 
به  ازدواج  وام  مبلغ  افزایش  برای  بانک ها  ورود 
بهانه نبود منابع، مانده بیش از 35 هزار میلیارد 
تومانی آن در ترازنامه شبکه بانکی مورد توجه 
بانک  گزارش  تازه ترین  که  رقمی  داشت.  قرار 
مرکزی نشان می دهد تا پایان خرداد ماه یعنی 
میلیارد  هزار   45 به  جدید  مصوبه  ابالغ  زمان 
کاهش  سرعت  از  چه  گر  است.  رسیده  تومان 
بانک ها در خردادماه  مانده منابع قرض الحسنه 

کاسته شده و درصد تغییر آن از منفی حدود 
رسیده،  درصد   3.7 منفی  به  درصدی  شش 
نیز  بانک ها  مانده قرض الحسنه  از مجموع  ولی 
کم شده است. این در حالی است که در پایان 
سال گذشته مجموع منابع قرض الحسنه حدود 
47 هزار میلیارد تومان بود و در پایان سه ماهه 
ابتدایی امسال به 45 هزار میلیارد تومان کاهش 
یافته است. مشخص آن است که این 45 هزار 
پرداخت  برای  منابع  وجود  معنای  به  میلیارد 

تسهیالت نبوده و گردش آن محسوب می شود.
این در حالی است که طبق اعالم بانک مرکزی 
برای سال جاری حدود 400 هزار نفر در صف 
نفر  هزار  و حدود 800  داشته  قرار  ازدواج  وام 
هم پیش بینی تا پایان سال وجود داشت که در 
مجموع حدود یک میلیون و 200 هزار تقاضای 
ساالنه ایجاد و با رقم 10 میلیونی وام، مبلغی 
حدود 12 هزار میلیارد تومان برای پاسخگویی 
حالی  در  این  است.  الزم  منابع  تقاضا  این  به 

کل  گردش  بانکی  مدیران  گفته  به  که  است 
حدود  به  سال  طول  در  الحسنه  قرض  منابع 
کنار  در  که  می رسد  تومان  میلیارد   5000
تسهیالت ازدواج باید سایر بخش های مشمول 
رو  این  از  دهد.  پوشش  نیز  را  تسهیالت  این 
حتی اگر قرار باشد که کل منابع قرض الحسنه 
پس انداز نیز در طول سال به وام ازدواج تعلق 
گیرد بازهم حدود 7000 میلیارد تومان کسری 
خواهد داشت که قرار شده بخشی از آن از طریق 
تامین شود.  بانک ها  منابع قرض الحسنه جاری 
همچنین موضع دیگر در رابطه به کمبود منابع 
به  تسهیالت  پرداخت  بانک ها،  الحسنه  قرض 
کارکنان بانک ها در سطح باال بود که با شدت 
باالی  ارقام  وجود  به  نسبت  انتقادات  گرفتن 
جدیدی  مقررات  بانکی،  شبکه  در  پرداختی 
تسهیالت  پرداخت  آن  اساس  بر  که  وضع شد 
را  الحسنه  قرض  منابع  از  بانک ها  کارکنان  به 
ممنوع کرده است و دیگر بانک ها حق ارائه وام 
به کارکنانشان از این محل را نداشته و موظف 
به تامین مالی آن از منابع داخلی خود هستند.
با این حال با زهم زمزمه هایی مبنی بر احتمال 
میلیونی   10 وام  پرداخت  سازوکار  در  تغییر 
به  ازدواج و مبلغ آن شنیده می شود که هنوز 

تایید بانک مرکزی نرسیده است.

با مانده 45 هزار میلیاردی ؛

پرداخت  وام 1۰ میلیونی  ازدواج کلید خورد  

رییس انجمن انبوه سازان تهران می گوید اگر دولت 
برای ساخت یک میلیون  برنامه ریزی  اکنون  از هم 
واحد مسکونی را در دستور کار قرار دهد 10 سال 

زمان می برد تا به نقطه سر به سر برسیم.
انداز  پس  صندوق  وام  کرد:  اظهار  محتشم  حسن 
از مخاطبین مسکن را پوشش  مسکن یکم بخشی 
می دهد که همان خانه اولی ها هستند که با شرایط 
عموم  اما  کنند  استفاده  آن  از  می توانند  خاص 
متقاضیان مسکن واجد این شرایط نیستند و باید از 
طریق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن 

)اوراق تسه( اقدام کنند. 
در حال حاضر نیز قیمت هر برگ 500 هزار تومانی 
تسه حدود 100 هزار تومان است، یعنی نزدیک 20 
درصد از وام مسکن صرف خرید اوراق می شود که 
این مساله کار را مشکل کرده و کم کم دریافت وام 

برای متقاضی گران تمام می شود.
به  اوراق تسه را  تا  افزود: دولت پیشنهاد کرده  وی 
اتفاق بیفتد  بانک های دیگر هم بدهند که اگر این 
قیمت خرید اوراق عادالنه و منصفانه می شود و می 
تواند بخشی از بازار را جوابگو باشد. به همین دلیل 

تسهیالت الزم است و برای گروههایی از جامعه تاثیر 
می گذارد اما این اقدامات برای خارج کردن مسکن 

از رکود کافی نیست.
داد:  ادامه  تهران  استان  سازان  انبوه  انجمن  رییس 
میلیون  یک  سالیانه  باید  مسکن  جامع  طبق طرح 
آن  برای  برنامه ریزی  که  بسازیم  مسکونی  واحد 
اقدام  امروز  همین  از  اگر  حتی  نداریم.  و  نداشته 
آغاز  را  مسکن  میلیون  یک  سالیانه  ساخت  برای 
کنیم ممکن است 10 سال دیگر به نقطه سر به سر 
برسیم؛ زیرا در حال حاضر 19 میلیون حاشیه نشین 
آنها  از  زیادی  داریم که بخش  فرسوده  بافتهای  در 

بدون مسکن هستند. 
لذا نوسازی و تامین مسکن در این بافتها باید توامان 

انجام شود.
وی همچنین به حدود یک میلیون ازدواج سالیانه که 
نیاز به واحد مسکونی را ایجاد می کند اشاره و تاکید 
اعمال  مسکن  بخش  در  تحوالتی  باید  دولت  کرد: 
کند که منجر به گردش اقتصاد،  نقدینگی مناسب و 
چرخش در اقتصاد به شکل منطقی و اصولی شود و 

مسکن با اتکا به درآمد سرانه از رکود دربیاید.

بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، آلودگی هوا برای اقتصاد جهانی تاکنون جمعا بیش از 
5 هزار میلیارد دالر هزینه در برداشته و بیشترین آسیب های ویرانگر خود را در کشورهای 
درحال توسعه نشان داده است.خدماتی که بیشترین خسارت را از آلودگی هوا متحمل 
شده اند، شامل خدمات بهداشت و سالمتی و مصرف بوده اند. تنها با توجه به درآمدی 
که از این مسیر از دسترس خارج می شود، آلودگی هوا برای اقتصاد جهانی ساالنه با ضرر 
225 میلیارد دالری همراه است.این گزارش شامل آلودگی هوای محیط داخلی و فضای 
باز است. آلودگی های محیط بسته شامل گرم کردن خانه و پخت وپز، باوجود پیشرفت هایی 
که در طول چند دهه گذشته در این زمینه به وجود آمده، ثابت باقی مانده است. میزان 
آلودگی هوا در فضای آزاد نیز با توجه به سرعت رشد صنعت و حمل و نقل افزایش داشته 
است.»کریس موری«، مدیر موسسه سنجش و ارزیابی سالمت که خود در ارائه این گزارش 
مشارکت داشته است، این گزارش را به عنوان »گزارشی برای اقدام فوری« معرفی کرده و 
بیان کرده است: »در بین همه عوامل مختلف خطر مرگ زودرس، تنها یک حوزه وجود 
دارد که از کنترل انسان خارج است و آن هم هوایی است که تنفس می کند.تأثیرات آلودگی 
هوا در کشورهای درحال توسعه بدتر است و در برخی از نقاط دنیا درآمد نیروی کار را تا 
یک درصد تولید ناخالص داخلی کاهش می دهد. مردم در جنوب آسیا و جنوب صحرای 
آفریقا در حدود 0.83 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به دلیل آلودگی هوا از دست 
می دهند. در حدود 9 نفر از هر 10 نفر در کشورهای با درآمد پایین و متوسط در مکان هایی 
زندگی می کنند که معموالً از هوایی آلوده در حد خطرناک برخوردار است.بااین حال این 
مشکل تنها برای کشورهای درحال توسعه نیست. هزاران مرگ زودرس نیز در ایاالت متحده 
گزارش شده است که ناشی از آلودگی هوا و مسائل مرتبط با آن است. در بسیاری از 
کشورهای اروپایی که وسایل نقلیه دیزلی در سال های اخیر رواج بیشتری داشته است، رقم 
قربانیان آلودگی هوا به ده ها هزار نفر می رسد.این گزارش عوارض اقتصادی را که یکی از 
مشکالت بسیار مهم در مسئله آلودگی هوا است محاسبه کرده است. بر این اساس، آلودگی 
هوا در هرسال بین 3 تا 5 میلیون نفر را به کشتن می دهد. بیماری های مرتبط با آلودگی 

هوا نیز در سال 2013 برابر با یک مرگ در هر 10 مرگ بوده است.

رییس انجمن انبوه سازان تهران:

خانه دار کردن همه مردم 1۰ سال زمان می برد
بانک جهانی هشدار داد؛

آلودگی هوا برای اقتصاد جهانی 5 هزار میلیارد 
دالر هزینه دارد

رئیس سازمان اموال تملیکی از برگزاری مزایده 
مصوبه  با  آزادشده  لوکس  خودروهای  فروش 
و  خبرداد  کاری  ظرف15روز  دیوان عدالت 
گفت:دولت 4 سناریو را برای شیوه ورود خودرو 

باالی 2500سی سی در دست بررسی دارد.
امین دلیری با بیان اینکه مزایده خودروهای با 
باالی 2500 سی سی ظرف 15  موتور  حجم 
دولت عرضه  برگزار می شود، گفت:  آینده  روز 
را  سی سی   2500 باالی  خودروهای  فروش  و 
در سال 93 ممنوع اعالم کرد و بر این اساس 
واردات،  مبدا  به کشورهای  باید  این خودروها 
و  نیفتاد  اتفاق  کار  این  که  می شد  مرجوع 
پیگیری  دلیل  به  را  آنها  کاالها،  این  صاحبان 
برای واردات از مجاری رسمی، در گمرک رها 
کرده بودند و کاال متروکه شده بود، چراکه قرار 
ممنوعیت  تا  شود  اصالح  مصوبه  این  که  بود 

واردات، مشمول این خودروها نشود.
اموال  فروش  و  جمع آوری  سازمان  رئیس 
دولت  تصمیم گیری  فرآیند  افزود:  تملیکی 
اساس،  این  بر  که  شد  طوالنی  رابطه  این  در 
روز  چند  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیات 
این خودروها  ورود  رای، مجوز  با صدور  پیش 
ثبت سفارش  معنای  به  البته  که  کرد  صادر  را 
جدید خودروهای باالی 2500 سی سی نیست؛ 
به این معنا که چگونگی واردات و مجاز بودن 
توجه  با  خودروها،  این  ثبت سفارش  نبودن  یا 
مشخص  آینده  در  دولت  سیاست های  به 
این اساس، دولت  بر  می شود.وی تصریح کرد: 
برای تصمیم گیری در خصوص  را  چهار شیوه 
چگونگی ورود خودروهای با حجم موتور باالی 
دارد؛  بررسی  کار  دستور  در  سی سی   2500
به این معنا که یا شاخص ارزش و قیمت این 
خودروها را در نظر خواهد گرفت، یا بر اساس 
شیوه فعلی یعنی حجم موتور کار را مدیریت 
خواهد کرد یا تلفیقی از حجم موتور و ارزش 
را مدنظر قرار خواهد داد یا در نهایت، تصمیم 

خواهد  خودروها  این  واردات  تعرفه  اصالح  به 
گرفت، 

بررسی  کار  دستور  در  شیوه ها  این  بنابراین 
تصمیم گیری  آن  مورد  در  و  دارد  قرار  دولت 

می شود.
دیوان  هنوز  دلیری،  گفته  مهر،به  گزارش  به 
مذکور  خودروهای  ورود  مصوبه  اداری  عدالت 
را در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال 

تملیکی قرار نداده است؛ اما وقتی مصوبه ابالغ 
و  می دهد  اجازه  قانون  که  نحوی  هر  به  شد، 
در چارچوب وظایف این سازمان است، به آن 
عمل می شود.وی اظهار داشت: هم اکنون 137 
 2500 باالی  موتور  حجم  با  لوکس  خودروی 
که  دارد  قرار  سازمان  این  اختیار  در  سی سی 
به  آن  تکلیف  تعیین  برای  باید  کاال  صاحبان 
به  خودروها  این  البته  کنند؛  رجوع  سازمان 
صورت مستقیم به دارندگان آنها تحویل داده 
نمی شود؛ بلکه باید مزایده برگزار شود و خود 
آنها هم می توانند در این مزایده شرکت کرده 
و در صورت برنده شدن در آن، مالک خودرو 
شوند؛ در غیر این صورت، سازمان منابع حاصل 
از فروش را طبق ضوابط و مقررات به مالکان 

تحویل می دهد.
اموال  فروش  و  جمع آوری  سازمان  رئیس 
دیوان  مصوبه  )شنبه(  اینکه  بیان  با  تملیکی 
عدالت اداری را احتماال دریافت خواهیم کرد، 
از سوی  فوق العاده ای  مزایده  است  قرار  گفت: 
سازمان برای فروش خودروهای با حجم باالی 
و  ساز  البته  که  شود  برگزار  سی سی   2500
به  هم  مزایده  و  دارد  را  خود  خاص  کارهای 
صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و باید در 
ابالغ شود.  و  برسد  ثبت  به  آن  مراحل  سایت 
البته باید مدتی را هم برای بازدید خودروها از 
سوی متقاضیان شرکت در مزایده فراهم کرد 
که به نظر می رسد حداقل 15 روز زمان الزم 
است که این فرآیند انجام شده و مزایده برگزار 

شود.
 وی تصریح کرد: وقتی کاال متروک می شود، از 
ید صاحبان آن خارج شده و تعیین تکلیف آن 
تملیکی  اموال  فروش  و  جمع آوری  سازمان  با 
است؛ بنابراین باید صاحبان کاال نیز در مزایده 
شرکت نمایند. متاسفانه اندکی دیر در خصوص 
تعیین تکلیف این خودروها تصمیم گیری شد، 

چراکه اجماع وجود نداشت.

مزایده فروش خودروهای لوکس به زودی

۴ سناریو برای واردات خودروی خاص

عرضه اموالی که در بورس کاال صاحب پیدا کرد
برای  کنون  تا  است:  گفته  تملیکی  اموال  فروش  و  آوری  جمع  سازمان  عامل  مدیر 
با حواله فروش طالهای  به بعد صدور  این  از  اما  اقدامی نشده  عرضه طال در بورس 

قاچاق به بانک مرکزی واگذار خواهد شد.
مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به آخرین رخداد های 
مرتبط با بازار سرمایه این سازمان اطالع رسانی کرده است.از اواخر سال گذشته و نیز 
در اوایل سال جاری سازمان اموال تملیکی نسبت به عرضه 5 مرحله از اموال متروکه 
در بورس کاال اقدام کرده که بیشتر این کاالها، اقالم صنعتی بوده است و به محض 
عرضه این اقالم در بورس، صاحبان کاالی متروکه اقدام به اعاده اظهارنامه از طریق 

گمرک ج.ا.ا کرده اند و نهایتًا منجر به فروش این کاالها نشده است.
لذا با تدابیر اتخاذ شده، می خواهیم در آینده نزدیک ضمن رفع موانع و مشکالت 
نماییم.به  اقدام  کاال  بورس  در  باال  ارزش  با  متروکه  کاالهای  عرضه  به  نسبت  قبلی 
گزارش فارس ،از آنجائیکه حجم کاالهای مطرح در بورس کاال باید قابل توجه باشد 
به محض در اختیار گرفتن کاالهایی که واجد شرایط عرضه در بورس کاال باشند آن ها 

را از طریق بورس عرضه خواهیم کرد.
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اسالمی  رئیسه شورای  هیئت  انتخابات  در جلسه 
تعامل،  شد،  برگزار  شورا  دفتر  در  که  نور  شهر 
یكدلی و همراهی شعارهایی بود که از زبان همه 
اعضا جاری شد و با تاکید بر آن، انتخابات هئیت 
برگزار و رئیس،  رئیسه سال آخر شورای چهارم  
رای  با  همگی  سخنگو  و  دار  خزانه  رئیس،  نایب 

قاطع 7 عضو شورا انتخاب و شعارها محقق شد.

قریب  که  قبلی شورا  رئیس  یوسفیان  اهلل   نعمت 
به 2 سال عهده دار این سمت بود، در این جلسه 
انتخاباتی اظهار کرد: اعتماد اعضای شورا در دوره 
چهارم تا کنون سبب شد تا در مسند ریاست شورا 
برای وحدت و ایجاد اعتماد عمومی تالش کنم تا 
فضای تعاملی در شورا و شهرداری حاکم و موجب 

توسعه ورشد شهری شود.
وی افزود: در این مدت همه  تالش ها برای کسب 
نسبی  رضایت  وبحمداهلل  شد  انجام  مردم  رضایت 
میسر  این  و  دارد  وجود  اکنون  و  آمد  دست  به 
نمی شد مگر با حمایت همه اعضا، تالش شهردار و 
پشتیبانی مسئوالن سیاسی از جمله فرماندار، امام 

جمعه و مدیران دستگاه ها که کمک کردند.
لذتی  کرد:  تصریح  نور،  شهر  شورای  قبلی  رئیس 
همه  که  بود  این  داشتم  شورا  دوره  این  از  که 
هم دل بودن و با تعامل و صمیمیت خاص برای 
خدمت به مردم تالش مضاعف داشتند که اکنون 

رضایتمندی نسبی شهروندان را داریم. 
و  وحدت  همین  با  امیدوارم   گفت:  یوسفیان 
رضایت  شهرداری  و  شورا  بین  تعامل  و  دوستی 

کامل مردم را کسب کنیم.
خلیل ذکایی که با 7 رای به عنوان سخنگوی این 
شورا انتخاب شد، در سخنان کوتاهی اظهار داشت: 

و هم  دل هستند  یكپارچه  متحد،  مجموعه شورا 
و با شهردار نیز همسو که امیدواریم در یک سال 

باقیمانده  همه وعده ها به نتیجه برسد.
گذشته  سال  سه  کار  نواقص  باید  افزود:   وی   
شناسایی و با آسیب شنایی به امورات سرعت داده 

و پاسخگوی مطالبات به حق مردم باشیم.
وجود  نسبی  رضایت  اگرچه  کرد:  تصریح  ذکایی 
دارد، اما باید به زیرساخت ها توجه بیشتر شده تا 
مشكالت کاهش یابد، قطعا اعضا در کنار ریاست 
شورا همراه و همگام هستند و هیچ کاری بهتراز 

خدمت گذاری نیست.

نایب رئیس  قاطع  رای  با 7   رسول شیخ هم که 
اظهار کرد: دغدغه  نور شد،  اسالمی شهر  شورای 
همه ما خدمت به شهر و شهروندان است و انتظار 
همكاری  و  همدلی  کنون  تا  که  همانگونه  است 
پیدا  ادامه  باقیمانده هم  یكسال  وجود داشت، در 

کند.
رای   7 با  که  قبلی  رئیس  نایب  نیک نژاد  مهدی   
دار  خزانه  عنوان  به  چهارم  دوره  پایانی  سال  در 
 2 به  قریب  از  کرد:  اظهار  انتخاب شد،  این شورا 

دوره ریاست شورا توسط آقای یوسفیان قدر دانی 
می کنم  و این بار هم با توجه به سوابق مدیریتی 
را   امور  به  بیشتر  سرعت  انتظار  جعفری  جناب 

داریم. 
مسئولیت ها   پذیرش  و  تغییرات  این  افزود:  وی 
نشان دهنده تعامل شورا و شهردار است که همه 
با ایمان و اعتماد با رای قاطع رای می دهند وهمه 
به  اعتقادی  و  می کنند  فكر  به خدمت  تنها  اعضا 

پست و ریاست ندارند.
که  شورا  قبلی  سخنگوی  حسینی  رضا  سید   

کاندیدای  شورا  چهارم  دوره  آخر  سال  برای 
اظهار  کوتاهی  سخنان  در  نیز  نشد،  مسئولیتی 
دغدغه ها  به   توجه  با  نور  شهر  درشورای  داشت: 
برای خدمت رسانی بیشتر گاهی بین اعضا تندی 
و  به خاطر شهر  آینها  که همه  ایجاد می شد  هم 
شهروندان بود، زیرا معتقدیم وظیفه ای جز خدمت 

و احترام  به مردم نداریم. 
وی تصریح کرد: رئیس شورا نباید دنبال هم رایی 
تقاضای  باید   بلكه  باشد  دیگر مسئوالن   و  اعضا 
همراهی کند و  دیگران با او برای خدمت رسانی 

بیشتر و بهترهمراه باشند.
سمت  در  هرکسی  کرد:  تصریح  شورا  عضو  این 
نیست  از دیگران  برتر  قرار می گیرد قطعا  ریاست 
فكر خدمت  به  با  و  است  بارش سنگین تر  تنها  و 

بیشتر به مردم باشد.
شود،  حكفرما  شورایی  تفكر  باید  گفت:  حسینی 
همه باید برای خدمت به مردم انتقاد پذیر بوده  و 
اگر انتقادی می شود با شرح صدر پذیرا باشیم  و با 

اعالم نظر به شهردار و شهروندان انتفاع برسانیم.
نیز  نور،  شهر  شورای  عضو  دیگر  ساالر  کوهیار   
و  است  نظارتی  مجموعه  یک  شورا  داشت:  اظهار 
تفاوت  تنها  باشد و  این ترکیب وجود داشته  باید 
به  و  بیشتر  زحمات  پذیرش  مسئولیت،  گرفتن 
و  بیشتر  مسئولیت  جلسات،  در  حضور  آن  تبع 

پاسخگویی بیشتر به مردم است.
باید  مقدم  خط  در  شورا  اعضای  همه  افزود:  وی 
پاسخگوی مردم باشند و همواره در دسترس ولی 
باید با هماهنگی و  نعمتان خود هستند، بنابراین 
نیمه  کارهای  شهردار  و  شورا  بین  بیشتر  تعامل 

کاره سرعت بیشتر یافته و تكمیل شود.
شورا   عضو   7 قاطع  رای  با  که  جعفری  کامران   
و  کوتاه  سخنان  در  شد،  شورا  این  جدید  رئیس 

مسئول  شورا  اعضای  همه  کرد:  اظهار  مفید، 
هستند و باید برای حمایت از سرمایه گذاران در 

راستای قانون تالش کنیم.
وی افزود: همه باید با هم همراه باشیم و بین مردم 
و  با حمایت همه مسئوالن  و  برقرار کنیم  اصالح 

مدیران پیگیر پروژه ها باشیم.
مدار  کرد:  اظهار  این جلسه،  در  نیز  نور   شهردار 
حرکت، رشد و توسعه شهر مدیون ایثار و گذشت 

روزی  از  دارند،  خدمت  دغدغه  که  است  افرادی 
شد،  تاسیس  شهرداری  و  شهر  به  تبدیل  نور  که 
انقالب  از  بعد  چه  و  قبل  چه  زیادی  شهرداران 

خدمت کردند و شاهد ترقی شهر بودیم.
وی افزود:  تا کنون  بیشترامورات با تعامل خوب 
شورا و شهرداری و دستگاه های اجرایی و نظارتی 
به  ارجاع  به  نیاز  و  می شد  رفع  و مشكالت  انجام 

صحن علنی شورا نبود.
سید صابر سجادی، گفت: رئیس جدید شورا فردی 
دغدغه  که  اعضا  دیگر  و  است،  تجربه  با  و  مدیر 
بسیار  دارند، کمک  به شهروندان  و خدمت  مردم 

خوبی برای شهردار هستند.
این مسئول تصریح کرد: شاید تلقی و تصور شود 
کاستی ها  از  برخی  و  است  امور  برخی  مانع  شورا 
را به شورا ربط دهند در صورتی که شورا ظرفیت 
عظیم حمایتی برای مدیریت شهری است و با به 
کار گیری شهردار و مدیریت بر روند کار به امورات 

سرعت می دهند.
شهریور   13 روز  عصر  در  گزارش   این  اساس  بر 
طی جلسه ای انتخابات هیئت رئیسه شورا برگزار و 
کامران جعفری کاندیدای ریاست با 7 رای، رسول 
شیخ کاندیدای نایب رئیس با 7 رای، خلیل ذکایی 
کاندیدای سخنگویی با 7 رای  و مهدی نیک نژاد  
کاندیدای خزانه داری شورا  نیز با 7 رای  و کوهیار 
ساالر، سید رضا حسینی و نعمت اهلل یوسفیان به 

ترتیب  به عنوان اعضای شورا انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار پیام زمان از شهرستان نور،  مهندس احمد  توکلی در 
آئین افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی شهرداری رویان که با حضور 
مسئوالن شهرستانی و شهری برگزار شد، اظهار کرد: با فضا سازی و ایجاد 
امكانات، یادمان شهدای غواص به مجموعه ای با کارکرد فرهنگی و مذهبی 

تبدیل می شود.
 وی افزود: با ایجاد بنا، بقعه و محوطه سازی بر اساس فرمایش رهبر معظم 
محوطه  از  اعم  غواص  شهدای  فرهنگی  مجموعه  زنی  کلنگ  با  انقالب، 
سازی، تكمیل فضا، وضوخانه، دارالقرآن و... این مكان برای حضور عاشقان 

و اجرای فرائض دینی و برنامه های فرهنگی مهیا می شود.
داخلی  منابع  از  استفاده  و  شور  اعضای  حمایت  با  افزود:  رویان  شهردار 
فضای  ایجاد  و  تكمیل  برای  اما  گرفت،  صورت  کنون  تا  خوبی  اقدامات 

مناسب فرهنگی نیازمند تامین اعتبار از منابع استانی و... است.

مجموعه ای با کارکرد فرهنگی
این مسئول با بیان اینكه تالش داریم تا مجموعه ای با کارکرد فرهنگی و 
مذهبی ایجاد کنیم، تصریح کرد: با ایجاد این فضا در قالب یادمان شهدای 
گمنام غواص، مراسم مذهبی از جمله برگزاری دعای کمیل، زیارات و ... 
امكان حضور مومنان و عاشقان را فراهم می کنیم و هم اکنون نیز تا پاسی 

از شی شاهد حضور عاشقان در کنار مزار هستیم.
توکلی افزود: با نصب تابلوهای راهنما مسافران، مشتاقان و عاشقان را به 
از این فضای معنوی بهره  این جایگاه دایت می کنیم تا ضمن استراحت 

کافی ببرند.
  ایجاد ظرفیت گردشگری دریایی

شرقی،  سبزه رود  حفاظتی  دیوار  یک  فاز  افتتاح  آئین  در  ادامه  در  وی  
اظهار کرد: فاز نخست دیوار حائل به طول تقریبی 200 و ارتفاع سه متر 
ماده  اعتبارات  محل  از  پارک  و  خیابان  ایجاد  سیالب،  کنترل  منظور  به 

180 احداث و بهره برداری شد و پارک سبزه رود که کلنگ زنی شد با 
استحصال زمین مازاد در فاصله بین دیوار حائل و خیابان با هدف ایجاد 
بازار میوه و تره بار)بازار روز( و همچنین  ایجاد  فضای مناسب تفریحی و 
استفاده از گردشگری دریایی با قایق در رودخانه همجوار که با فاصله اندک 
به دریا متصل است، احداث می شود که در صورت حمایت استانی و تامین 

اعتبار در سال 96 افتتاح و بهره برداری می شود.
آموزش و توانمند سازی خانواده ها

شهردار رویان در آئین بهره برداری از واحدهای فرهنگ و هنر،   آموزش 
و پژوهش و سیستم مدیریت تضمین کیفیت، بیان کرد: این واحدها برای 
نخستین بار در شهرداری رویان به عنوان پایلوت شهرداری ها فعال شد که 
هدف آن ارتقای فرهنگ و مشارکت مردمی، مقابله با شبیخون فرهنگی 

است.
این مسئول، تصریح کرد: از آنجایئكه قرار است شهرداری رویان به نهاد 
اجتماعی تبدیل شود باید همه امورات آن پیوست فرهنگی داشته باشد، 
بنابراین شهرداری رویان با افتتاح این واحدها بحث تحویل سالن پیامبر 

اعظم رویان، آموزش خانواده، برگزاری کالس های توانمندسازی خانواده ها، 
هدایت جوانان به کتابخانه و امر کتابخوانی و...را پیگیری می کند.

افتتاح پارک ساحلی در کمتر از یک ماه
وی همچنین در آئین کلنگ زنی پارک ساحلی رویان، اظهار کرد: این مكان 
در سال های قبل محل دپو زباله و نخاله ساکنان اطراف بود که با احداث 
دیوار حفاظتی، پیاده رو سازی، استقرار ست بازی کودکان و فضا سازی 

تبدیل به یک منطقه تفریحی و گردشگری می شود.

فضا،  این  امكانات  و سایر  بهداشتی  احداث سرویس های  با  افزود:  توکلی 
و  شده   امنیت  تامین  با  مسافران  اسكان  و  چادر  استقرار  برای  مكانی 
شهر  مختلف  نقاط  در  نامناسب  چهره  ایجاد  و  چادر  نصب  پراکندگی  از 

جلوگیری می شود.
از زمین محل برگزاری مناسبت ها و  افزود: بخش دیگری  شهردار رویان 
جشن ها و جشنواره ها است که قصد داریم تا 30 شهریور امسال همزمان 
با عید غدیر با برگزاری جشن امامت این مجموعه را افتتاح و بهره برداری 

کنیم.
وی در پایان گفت: 30 درصد از اعتبارات این مجموعه دولتی است.

*توفیق دولت، توفیق نظام است
فرماندار شهرستان نور نیز در این آئین اظهار کرد: خدمت به مردم، انجام 
وظیفه است و اگر ما به مردم خدمت کردیم در واقع انجام وظیفه کردیم 

و برهیچ کس منتی نیست.
وی افزود: مجموعه افتتاح و کلنگ زنی های صورت گرفته بخشی از خدمت 
را در  امسال در هفته دولت 57 پروژه  به مردم است که توفیق داشتیم 

شهرستان، افتتاح، بهره برداری و کلنگ زنی کنیم.
هادی خنجری با بیان شرایط سخت اقتصادی و اعتباری، تصریح کرد: 40 
درصد از اعتبارات مصوب تخصیص پیدا کرد و محقق شد اما مسئوالن با 

همه توان و ظرفیت کار کردند تا انجام وظیفه کنند.
این مسئول، خاطر نشان کرد: دولت، دولت نظام جمهوری اسالمی است و 
توفیق آن توفیق نظام و عدم توفیق نیز به زیان همه است، بنابراین نیازمند 

حمایت است و همه باید از دولت نظام اسالمی حمایت کنند.
و  دولتمردان  همه  شاخصه  باید  ناپذیری  خستگی  افزود:  نور،  فرماندار 
تنها  و  بودند  اینگونه  باهنر  و  رجایی  شهیدان  زیرا  باشد،  نظام  کارکنان 
مبارزاتی،  علمی،  عرصه های  همه  در  بلكه  نبودند  دولت  عرصه  مردان 

فرهنگی، مذهبی و... الكوی دولتمردان پس از خود هستند.
وی تصریح کرد: ما باید دنباله رو آنان باشیم و اال باید پاسخگوی چراهای 
فراوان باشیم، چرا کوتاهی و قصور کردیم و از ظرفیت ها استفاده نكردیم.

خنجری درائین افتتاح واحد فرهنگ و هنر و آموزش و پژوهش شهرداری 
امری ضروری  نخبگان  در حوزه  افزایی  توان  و  تجمیع  نیز، گفت:  رویان 
اجتماع  در  سپس  و  بگیرد  شكل  تفكر  حوزه  در  ابتدا  در  باید  که  است 

گسترش پیدا کند.
 امام جمعه نور نیز در این مراسم اظهار داشت: همه ما سر سفره شهدا 
نشستیم، ابداع شهردار رویان برای پیوست فرهنگی در امور عمرانی قابل 

تقدیر است.
وی افزود: همه نخبگان شهرستان باید به این مرکز هدایت شوند و این 
مرکز به عنوتن پایلوت محسوب تا به مرجع و اصل دین برگردیم و ارزش 

گذاری که در دین ما است را احیا و حفظ کنیم.
اسالم  اکنون  اینكه  بیان  با  ارجمند  امیری  مهدی  سید  االسالم  حجت 
داعشی هم داریم که خود را جانشین پیامبر می دانند، گفت: باید مراکز 
علمی، آموزشی و پژوهشی محل تجمیع فكر و نخبگان برای ترویج دین و 

ارزش های اسالم راستین همان اسالم ناب محمدی)ص( شود.

شهردار رویان:

یادمان شهدای غواص به مجموعه ای با کارکرد فرهنگی تبدیل می شود

اعضای شورای اسالمی شهر نور:

فضای تعاملی در شورا و شهرداری موجب توسعه و رشد شهری شد
 همه اعضای هیئت رئیسه 7 رای کسب کردند

رئیس سازمان سینمایی با اعالم اینكه به زودی گزارشی 
را درباره ی سینما خدمت مقام معظم رهبری ارسال 
می کند، گفت: دیگر وقت آن رسیده تا از آنچه همیشه 
می گفتم می خواهم انجام دهم و حاال به ثمر رسیده، 

گزارشی منتشر کنم.
حجت اهلل ایوبی که این روزها به عنوان یكی از داوران 
جشن خانه سینما مشغولیت  بیشتری پیدا کرده است، 
در آستانه ی روز ملی سینما در گفت وگویی با ایسنا 
تأکید کرد که تغییر ذائقه و سلیقه ی مخاطبان سینمای 
ایران در کنار افزایش فروش و تعداد تماشاگران یک 
اتفاق مهم به شمار می رود که در دوران مدیریت وی در 

سیِنما رخ داده است.
وی که مدتی قبل خود را یک مدیر فرهنگی بدشانس 
خوانده بود چرا که مدیران قبلی هنوز از صندلی ای که 
او روی آن نشسته دل نكنده اند، همچنین معتقد است 
برخی بدگمانی هایی که به سینما وجود دارد باعث ایجاد 
حاشیه و نیز حیف و میل شدن وقت و انرژی مدیرانی 
می شود که باید برای کارهای اساسی سیِنما تالش کنند، 
در حالی که این وقت و انرژی هم، خود بیت المال است. 
ایوبی در این گفت وگو درباره ی داوری خود در جشن 
خانه سینما، اتفاقات خوب پیش رو برای اهالی سینما، 

کمیسیون فرهنگی مجلس، حوزه هنری، صداو 
سیما، جشنواره ی فیلم کودک اصفهان و نیز 
تلخ ترین اتفاقاتی که سال گذشته در سینما 

تجربه کرده است سخن گفت.
از  را  خودم  سیِنما  خانه  جشن  داوری  برای 

صندلی مدیریت جدا کردم
رئیس سازمان سینمایی ابتدا در پاسخ به اینكه 
آیا با جایگاه مدیریتی خود به فیلم های جشن 
خانه سینما رأی می دهد؟ گفت: آقایانی که مرا 
متقاعد به داوری در این جشن کردند، دو دلیل 
داشتند: یكی جایگاه معلمی من در دانشگاه 
بود و دیگر اینكه به عنوان یک مدیر فرهنگی 

فعالیت می کنم. در واقع من به این دو دلیل داور جشن 
خانه سینما هستم و با این دو نگاه هم به فیلم ها رأی 

می دهم.
از  را  خودم  کار،  این  در  کرده ام  سعی  واقعاً  افزود:  او 
صندلی مدیریت سینما به طور کامل جدا کنم و فكر 

می کنم این توان در من هست که بتوانم با عدالت بیشتر 
و با نگاه یک مدیر فرهنگی و معلم دانشگاه داوری کنم؛ 
چون آن ها معتقد بودند این نگاه را در داوری ها نیاز 

دارند، وگرنه اصالً نمی پذیرفتم.
خبر خوش برای اهالی سیِنما چیست؟

بلیت  بودن  نیم بها  قبل  روز  چند  که  ایوبی 
سینماها را در روز ملی سینما به عنوان خبری 
خوش برای مردم اعالم کرده بود در پاسخ به 
اینكه چه خبر خوشی برای اهالی سینما دارد، 
آن هم در شرایطی که همچنان اعتراض هایی 
نسبت به نبود امنیت شغلی وجود دارد و قرار 
نظر  در  موضوع  این  برای  هم  صندوقی  بود 
گرفته شود؟ توضیح داد: به نظرم افزایش درصد 
سینماگرانی که در سینما مشغول کار هستند 
خود به تنهایی یک اتفاق خوب است، چون 
حتی آن هایی که با تردید به وضعیت سینما 
نگاه می کنند هم معتقدند که این روزها پیدا 
کردن بازیگر برای حضور در کاری سخت شده، چرا 
که بسیاری از آن ها مشغول کار هستند. او در بخشی 
دیگر در پاسخ به اینكه در آستانه ی روز ملی سینما چه 
صحبتی با کسانی که به سینما بدگمان هستند دارد؟ 
دسته  چند  است  ممكن  سینما  بدگمان های  گفت: 

باشند. عده ای هستند که اصال با هر پروژه ی خوبی که 
در این دولت اجرا شود مشكل دارند و عده ی دیگری 
هم هستند که نگاهشان صرفا سیاسی است که من 
با این دو دسته کاری ندارم. اما خطاب به آن هایی که 
دغدغه مند واقعی هستند و صادقانه نگرانی دارند مثل 
جامعه ی متدینین و علما، می گویم که در حال آماده 
کردن گزارشی برای این جمع شریف و قابل اعتنا هستم 
تا با آمار و ارقام و تحلیل محتوایی بگویم که چه تعداد 
فیلم و با چه محتوایی تولید شده و ذائقه ی مخاطب به 

چه شكل در این سال ها تغییر کرده است.
وی خاطر نشان کرد: البته قصد دارم این گزارش را 
بزرگترین  عنوان  به  رهبری،  معظم  مقام  برای  ابتدا 
پشتوانه و حامی سینمای ایران و دفتر ایشان بفرستم 
راستای  در  سال  سه  این  در  سینما  این  چطور  که 
االن  و  است  کرده  ایشان حرکت  فكری  دغدغه های 
دیگر فكر می کنم وقت آن رسیده که از آنچه تاکنون 
می گفتم می خواهم انجام دهم گزارشی ارائه دهم و 
نشان دهم پرفروش ترین فیلم های گذشته چه بوده و 
االن چه فیلم هایی با چه کیفیتی مورد استقبال قرار 
می گیرند.)شرح کامل این گزارش در سایت سازمان 

سینمایی منتشر شده است(

به مناسبت  روز سینما مطرح شد: 

سینما در راستای دغدغه های رهبری حرکت کرده است


