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راه اندازی 
سامانه ملی خدمات 

ازدواج

رهبرمعظم انقالب:

 اقتصاد مسئله اول کشور است 
رهبر معظم انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه اقتصاد مسئله اول کشور است، 
بیان داشتند: دولت به هیچ وجه خود را سرگرم بحث های انتخاباتی نکند و تا 

آخرین روز، برای حل مشکالت برنامه ریزی کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار روحانی رئیس 
جمهور و اعضای هیأت دولت ضمن قدردانی از زحمات و تالشهای دولت یازدهم، 
هفته دولت را فرصتی مغتنم برای ارائه گزارش به مردم از کارهای انجام گرفته 
خواندند و نکات مهمی را در قالب ۷ سرفصل در زمینه های »اقتصاد مقاومتی«، 
»سیاست خارجی«، »علم و فناوری«، »امنیت«، »فرهنگ«، »برنامه ششم« و 
»فضای مجازی« به عنوان اولویت های اصلی کشور و نقشه راه دولت یازدهم در یک 

سال پیش رو بیان کردند.

واکنش ایران به عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه
صفحه 3

برنامه ای برای 
افزایش قیمت بنزین 

نداریم

صنایع کوچک
 در انتظاردریافت 

منابع بانکی 
11

از  سالح  ارسال  اتهام  کشورمان  خارجه  وزیر 
ایران به یمن را بی اساس خواند و گفت: آمریکا 
با بیان این اظهارات، خود را در جنایات جنگی 
ضدانسانی رژیم سعودی علیه مردم مظلوم یمن 

شریک کرده است.
امور خارجه  ظریف به سخنان جان کری وزیر 
تجهیزات  ارسال  به  متهم  را  ایران  که  آمریکا 
داد:  پاسخ  گونه  این  بود  کرده  یمن  به  نظامی 
از دیگران  بهتر  به خوبی  آقای کری  بی تردید 
نیم  و  یکسال  در  سعودی  دولت  که  داند  می 
گذشته همواره و به جد، تمامی تالش های به 
عمل آمده برای برقراری آتش بس در یمن را با 

شکست مواجه و ناکام گذاشته است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ضمن 
تکذیب اتهامات بی پایه و اساس آمریکا درباره 
نظامی  تسلیحات  ارسال  به  ایران  کردن  متهم 

به یمن گفت: دولت ایاالت متحده با بیان این 
اظهارات، خود را در جنایات جنگی، ضد انسانی 
و کودک کش رژیم سعودی علیه مردم بی گناه 
و مظلوم یمن شریک کرده است و بی شک با 
تمامی  پاسخگوی  باید  مسئولیت  این  پذیرش 

این جنایات ضدبشری باشد.
خارجه  وزیر  اظهارات  دانستن  مردود  ضمن  وی 
آمریکا در خصوص تهدیدات ایران گفت: زمان آن 
فرا رسیده است که دولت آمریکا از اشتباهات فاحش 
قبلی خود در سوریه و عراق عبرت گرفته و چشمان 

خود را بر واقعیات و حقایق موجود باز کند.
5ادامه در صفحه 2 10

دبیر شورای  و  مقام معظم رهبری  نماینده 
عالی امنیت در پاسخ به این سوال که چرا 
پایگاه  از  روسی  افکن های  بمب  جنگنده 
همدان استفاده کردند و چرا به یکباره این 
و  ایران  رابطه  گفت:  یافت؛  پایان  همکاری 
رابطه  یک  مختلف  موضوعات  در  روسیه 
راهبردی است، روسیه در دوره پوتین یعنی 
روسیه جدید، هویتی مستقل و شکل متفاوتی 

با روسیه ماقبل پوتین دارد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفت وگو با 
شبکه تلویزیونی روسیا الیوم افزود: سران دو 
کشور ایران و روسیه بارها بر روابط راهبردی 
اقتصاد و نظامی موجود دو کشور  سیاسی، 
میان  بسیاری  دیدارهای  کرده اند.  تاکید 
مسئوالن ایرانی و روس در سطوح مختلف در 

تهران و مسکو انجام شده و خواهد شد.
 وی ادامه داد : این طبیعی است که بخشی از این روابط 
بر مبنای مبارزه با تروریسم شکل گرفته باشد. مقابله 
با تروریسم نیازمند مبادله توانمندی ها در زمینه های 
مختلف است. عملیات اخیر با همکاری مستشاران 
نظامی ایران، حمایت هوایی روسیه و مشارکت موثر 
این  گرفت.  صورت  زمینی  عرصه  در  سوریه  ارتش 
عملیات، نیازمند آن بود که برخی از توانمندی های 
ایران برای برهه زمانی مشخص و محدودی بکار گرفته 
شود. بکارگیری این توانمندی ها در پایگاه همدان انجام 

شد و پایان یافت.
و  ایران  میان  راهبردی  روابط  کرد:  تاکید  شمخانی 
روسیه پایان نیافته است. اما این عملیات به شکل 
طبیعی یک عملیات محدود بود و پایان یافت. روزی 

که این عملیات شروع شد ما توافق کرده بودیم که این 
عملیات چند روز بیشتر به طول نینجامد.

شمخانی تصریح کرد: این عملیات نظامی که علیه 
شکست  جز  سرنوشتی  می گیرد  صورت  یمنی ها 
نخواهد داشت. حضور گسترده مردمی در صنعا بدون 
هیچگونه پوشش هوایی نشان می دهد که عملیات 
نظامی سعودی ها علیه ملت یمن به هیچ وجه کارآمد 
نبوده است. از این رو هرگونه دولتی که بر اساس رای 
مردم در صنعا تشکیل شود مورد حمایت ما خواهد بود 
و ما به آن دولت کمک خواهیم کرد تا این دولت بتواند 
مشکالت ملت یمن را حل کند و با کشورهای منطقه 
ارتباط برقرار کند و به صورت بین المللی به رسمیت 

شناخته شود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این سوال که 

حتی اگر حمایت های شما از دولت جدید 
صنعا باعث افزایش تنش با ائتالف عربی به 
رهبری سعودی شود باز هم از این دولت 
حمایت خواهید کرد؛ گفت: ائتالف عربی 
که وجود خارجی ندارد. در واقع سعودی 
ائتالف  نام  به  امروزه  و  است  مانده  تنها 
عربی عملیات نظامی را رهبری می کند. 
حتی امارات متحده عربی که از نزدیک 
ادامه  از  به سعودی است  ترین کشورها 

حضور نظامی در یمن کنار کشیده است.
کاری  هر  سعودی  داد:  ادامه  شمخانی 
داده  انجام  ایران   علیه  می توانست  که 
است. توانمندی های جهان اسالم باید بر 
مشکالت اساسی که جهان اسالم با آن 
دست و پنجه نرم می کند متمرکز شود 
اما بخشی از این توانمندی ها برای تشکیل گروه های 
تکفیری به کار گرفته می شود گروه هایی که باعث 
ایجاد تفرقه های خونین میان کشورهای جهان اسالم 
می شوند و این امر تنها به افزایش تنش میان این 
گروه های  کشورها  برخی  می شود.  منتهی  کشورها 
تکفیری را ایجاد و از آنها حمایت می کنند و آنها را 
مورد پشتیبانی مالی قرار می دهند که این مساله منجر 
به دامنه افراط گرایی و تندروی در منطقه شده است. 
در نتیجه برخی کشورهای اسالمی امنیت برخی دیگر 
از کشورهای اسالمی را به خطر می اندازند. متاسفانه 
فهرست بلند باالیی از اقدام های سعودی علیه ایران 
وجود دارد که نشان می دهد سعودی درعراق و سوریه 

علیه ایران اقدام انجام داده است.
ادامه در صفحه 3

شمخانی: 

راه گفت وگو میان ایران و عربستان بسته نیست

ظریف در واکنش به سخنان کری:

اتهام ارسال 
سالح از ایران به یمن
 بی اساس است

منابع امنیتی ترکیه از کشته و زخمی شدن ده ها تن در 
انفجاری در شهر جیزره در استان شرناک خبر دادند.

منابع امنیتی ترکیه اعالم کردند که یک خودروی 
بمب گذاری شده در ایست بازرسی پلیس این کشور 
در شهر جیزره )جزیره( در استان شرناک )شرناق( 
منفجر شد که جدیدترین آمار حاکی از کشته شدن 

۱۱ تن و زخمی شدن ۷۸ تن دیگر است.
استان شرناک در جنوب شرق ترکیه واقع است. مناطق 
جنوب شرقی ترکیه همواره صحنه درگیری ها میان 
حزب کارگران کردستان ترکیه )پ ک ک( و نیروهای 

این کشور بوده است.
این  عامل  را  پ.ک.ک  ترکیه  خبری  رسانه های 
انفجار معرفی کرده اند و رجب طیب اردوغان، رییس 

جمهوری ترکیه نیز بر این مطلب تاکید کرده است.
اردوغان تأکید کرد: حمله جیزره در زمانی رخ داد که 
ترکیه وارد جنگ گسترده ای علیه گروه های تروریستی 
در داخل و خارج از مرزهای خود شده است. این حمله 
بر عزم و اراده دولت و مردم ما برای مقابله با گروه های 

تروریستی می افزاید.

وی گفت: ما هرگز اجازه نخواهیم 
حمالت  این  با  که  کسانی  داد 
تروریستی ثبات کشور ما را هدف 
اهداف  به  بتوانند  می دهند  قرار 

شنیع خود دست یابند.
شهری  جزیره  کردنشین  شهر 
مرزی در مجاورت سوریه و عراق 
است. این شهر پیش از این هم 
صحنه درگیری هایی بین نیروهای 
امنیتی ترکیه و نیروهای پ ک 

ک بوده است.
ارتش ترکیه سال گذشته از انجام 
در  نظامی  عملیات  رشته  یک 
ترکیه  داد. دولت  این شهر خبر 
درجریان درگیرهای این شهر به 

نقض حقوق بشر غیرنظامیان هم متهم شد.
در همین راستا بنعالی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه 
کارگران  حزب  که  نیست  شکی  هیچ  کرد:  اعالم 
کردستان )پ ک ک( پشت حمله امروز  به جنوب 

عملیات  کرد:  تأکید  وی  دارد.  قرار  کشور  شرق 
از وحدت و  اهمیت هرگز  تروریستی زودگذر و بی 
همبستگی ما نخواهد کاست و ما همچنان به جنگمان 
علیه تروریسم بدون هیچ سستی و سهل انگاری ادامه 

خواهیم داد.

انفجار در شهر جیزره ترکیه با ده ها کشته و زخمی
 اردوغان: پ.ک.ک مسئول است

وزیر بهداشت خبر داد: تولید 97 درصد داروها در کشور

تولید دارو در کشور؛ با یک چهارم قیمت

5
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3

دست ُپر سینماي ایران براي اسکار

تـقابل یـا  تـعامل؟ 
احمد شاهوند

یک قدم نزدیک تر
 تا خـدا
مهشید معراجی

لزوم اجرای سیاست گذاری های 

کارآمد  در اقتصاد

زهرا سعیدی 
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

یادداشت

نگاه روز

گزارش

4

بانوی تکواندو ایران:

 کم تجربه بودم 
طال نگرفتم

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه دارو نیاز 
استراتژیک کشور است و تولید داروها را با یک چهارم قیمت 
داخل  در  داروها  درصد  گفت: 9۷  می دهیم  انجام  کشور  در 

کشور تولید می شود. سید حسن قاضی زاده هاشمی در حاشیه 
افتتاح دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جمع 
خبرنگاران بابیان اینکه برای افتتاح پروژه های سالمت منتظر 

هفته ها و روزها نمی مانیم، گفت: موظفیم هر روز زودتر که 
توانستیم پروژه ای را به بهره برداری برسانیم در اختیار مردم قرار 

دهیم و به محض آماده شدن منتظر روزها و ایام خاص نشویم.
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امام هادی )ع(:

کالم  نور

ظریف در واکنش به سخنان کری:
اتهام ارسال  سالح از ایران به یمن  بی 

اساس است
ادامه از صفحه 1

ظریف همچنین تاکید کرد: همانگونه که بارها 
گردیده  اعالم  ایران  اسالمی  جمهوری  توسط 
است، توان نظامی ایران هیچگاه تهدیدی برای 
هیچ یک از کشور ها نبوده و صرفا جنبه دفاعی 

دارد.
آنچه  ساخت:  نشان  خاطر  ایران  خارجه  وزیر 
منطقه و جهان را امروز مورد تهدید قرار داده 
سیاسی  و  مالی  منابع  و  فکری  مبانی  است 
تروریسم تکفیری در جهان است که آقای کری 

به خوبی باید از منشاء و علل آن آگاه باشد.
حمایت  با  آمریکا  دولت  تردید  بی  افزود:  وی 
به  توجهی  بی  و  پوشی  چشم  و  خود  های 
واقعیات موجود بر بی اعتباری سیاست هایش 

در منطقه بیش از پیش می افزاید.

عرضه  پژو ۳۰۱ سال  آینده  
ایران  قطعه سازان  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
قطعات  تولید  برای  مذاکرات  که  داد  خبر 
پژو  خودروی  و  شده  آغاز  جدید  خودروهای 
با ۴۰  اولین خودروی خارجی  به عنوان   ۳۰1
درصد ساخت داخل اوایل سال آینده به تولید 

خواهد رسید.
در  خوشبختانه  کرد:  اظهار  رضایی  رضا 
بزرگ  خودروساز  دو  خارجی  قراردادهای 
پژو و سیتروئن،  با خودروسازانی چون  داخلی 
موضوع انتقال تکنولوژی مد نظر قرار گرفته و 
طبق آن قرار است فن آوری ساخت قطعات این 

خودروها به قطعه سازان داخلی منتقل شود.
پژو  با  پیشین  قرارداد  در  اینکه  بیان  با  وی 
بود،  مانده  مغفول  فن آوری  انتقال  موضوع 
زمان  آن  در  مثال  عنوان  به  کرد:  خاطرنشان 
 ۴۰۵ پژو  خودروی  قطعات  داخلی سازی  برای 
و  نداشت  وجود  فنی  مستندات  هیچگونه 
بسیاری از قطعات آن در ایران دوباره طراحی 

و مهندسی شد.
به گفته عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان 
ایران این در حالیست که در قراردادهای جدید 
منعقده با خودروسازان خارجی موضوع انتقال 
تکنولوژی مد نظر قرار گرفته و به همین دلیل 
مستندات و مشخصات فنی - مهندسی قطعات 
این خودروها از سوی خودروسازان خارجی به 

قطعه سازان داخلی منتقل خواهد شد.
داخلی  قطعه سازان  بنابراین  افزود:  وی 
از  استفاده  و  فنی  دانش  اخذ  با  می توانند 
خارجی،  خودروسازان  از  دریافتی  مستندات 
در  است  قرار  که  جدیدی  خودروهای  قطعات 
آینده نزدیک در ایران عرضه شوند را با کیفیت 
خارجی  نمونه های  کیفیت  مشابه  مناسبی 

تولید کنند.
رضایی با بیان اینکه مذاکرات بین قطعه سازان 
در  خارجی  و  داخلی  خودروسازان  با  داخلی 
زمینه چگونگی انتقال دانش فنی تولید قطعات 
خودروهای جدید آغاز شده است، تصریح کرد: 
انعقاد  با  داخلی  قطعه سازی  و  خودرو  صنایع 
قرارداد مشارکت با شرکت های معتبر خارجی 
می برند؛  سر  به  سرنوشت سازی  شرایط  در 
از  مناسب  استفاده  صورت  در  که  به گونه ای 
از  ناشی  آمده  دست  به  خارجی  فرصت های 
ایران  خودروی  صنعت  برجام،  شدن  اجرایی 
رضایت  و  شده  متحول  آینده  سال  سه  ظرف 

مصرف کنندگان ایرانی نیز کسب خواهد شد.

خبر

اطالعات تازه از اموال هنگفت بابک زنجانی در ترکیه  
خط  یک  وجود  از  موکلش،  اموال  توضیح  در  زنجانی  بابک  وکیل 

هواپیمایی معتبر در ترکیه خبر داد.
رسول کوهپایه زاده تاکید کرد: اموال در ترکیه، یک خط هواپیمایی 
معتبر است که متعلق به آقای زنجانی است که مابه ازای دقیق آن 

را نمی دانم، اما قطعا رقم قابل توجهی است.
وی با اشاره به اظهارات دادستان تهران مبنی بر موافقت با انتقال 
رأی  که  زمانی  تا  کرد:  اظهار  نفت،  وزارت  به  زنجانی  بابک  اموال 
قطعی صادر نشده و موکل، متهم به رد مال نشده است، پرداخت 
بدهی الزام آور نیست و تا این لحظه پرونده آقای زنجانی در دیوان 

است و رأی قطعی آن هم صادر نشده است.
وکیل زنجانی یادآور شد: با وجود اعالم مبلغ مورد نظر، آقای زنجانی 
معامالتی  قیمت  به  او  اموال  برخی  اگر  که  است  معتقد  همچنان 
پوشش  را  او  بدهی  از  بیشتری  مبلغ  می شد،  محاسبه  روز  واقعی 
می داد که این اعتراض را از طریق قانونی به مراجع ذی صالح منتقل 

کردیم.
وی افزود: علمای حقوق جزا معتقدند منافع کسانی که کار اقتصادی 
کالن می کنند، اقتضا می کند که دنبال بقا و نظم حاکمیت موجود 
باشند. این افراد به اصطالح هیچ گاه بر شاخه نمی نشینند و بن را 
ببرند. موکل من هم منطقاً و اصوالً با توجه به فعالیت های اقتصادی 
را  نظام  به  زدن  قصد ضربه  نمی توانسته  هیچ گاه  می داد  انجام  که 
موجود  نظم  تداوم  در  منفعتشان  استمرار  افراد  این  باشد.  داشته 

است.
در  اموالش  پیگیری  برای  اخیراً  زنجانی  اینکه  بیان  با  کوهپایه زاده 
گفت:  داد،  وکالتی  نفت  شرکت  به  ترکیه،  در  ویژه  به طور  و  دبی 
شرکت نفت هم پیگیر این قضیه است که اگر این ها عملی شود رقم 
قابل توجهی از بدهی وی پرداخت می شود. موکل من با وجود اینکه 
ابتدا همکاری داشته  از  ۲۸ ماه است که در زندان به سر می برد، 

و این وکالت های داده شده هم مصداق بارز همکاری موکلم است.
وکیل زنجانی در مورد پیشنهاد دادستانی به ستاد مباره با مفاسد 
اقتصادی برای ورود وزارت امور خارجه برای استیفای برخی اموال 
نیز گفت: اینکه چه تصمیمی در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 
اقتصادی گرفته شده و اینکه دادستانی تهران چه پیشنهادی داده، 
خارج از صالحیت من است اما آنچه مطلع هستم، گویای همکاری 
متهم در پرونده است. زنجانی مطالباتی از برخی شرکت های نفتی 
 ۵۰۰ میزان  به  شرکت ها  این  از  یکی  گفت  بتوان  شاید  که  دارد 
میلیون دالر این بدهی را پرداخت نکردند. زنجانی به عنوان صاحب 
برای همین  باشد  پیگیر بدهی اش  مال و ذی نفع فقط می توانست 
برای استیفای بدهی اش از شرکت های دبی و ترکیه به وزارت نفت 
وکالت داد و دوستان شرکت نفت هم اقدامات خوبی انجام دادند و 
شاهد هستیم که این تالش ها در مورد ترکیه به ثمر نشسته و اخیراً 

هم این وکالت را در مورد دبی دادند.

حمایت ها از کلینتون، باالی ۵۰ درصد  
از  از نیمی  بر اساس یک نظرسنجی جدید مشخص شد که بیش 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  دموکرات ها  نامزد  از  آمریکا  مردم 

حمایت می کنند.
پنجشنبه  روز  که  نظرسنجی  این  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
که  کرده  مشخص  شد،  منتشر  »کویینیپیاک«  دانشگاه  سوی  از 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  دموکراتها  نامزد  کلینتون،  هیالری 
جمهوری  رقیب  ترامپ،  دونالد  از  آرا  درصد   ۵1 با  آمریکا   ۲۰1۶

خواهش با ۴1 درصد جلوتر است.
تیم مالوی، یکی از مدیران بخش نظرسنجی این دانشگاه گفت: ما 
نشان  این  و  بودیم  کلینتون  هیالری  برای  زیاد  بسیار  آرای  شاهد 

می دهد که ترامپ نمی تواند از کلینتون پیشی بگیرد.
و  انتخاباتی  تیم  گاف های  ترامپ،  نادرست  اقدامات  داد:  ادامه  وی 
سایر موارد مناقشه برانگیز علت اصلی کاهش محبوبیت ترامپ شده 

است.
کمپین ترامپ در هفته های اخیر و پس از یکسری گاف با کاهش 
حمایت های مردمی روبه رو شده است به طوریکه مفسران می گویند 
پیروز  آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  توانست  نخواهد  وی 

شود.
نیز  را  مستقل  نامزدهای  درصد  نظرسنجی  این  در  بخواهیم  اگر 
حساب کنیم، حمایت از هیالری کلینتون به زیر ۵۰ درصد می رسد 
به طوریکه هیالری کلینتون ۴۵ درصد آرا، ترامپ ۳۸ درصد، گری 
جانسون، نامزد حزب لیبرال 1۰ درصد و جیل اشتاین، نامزد حزب 

سبزها چهار درصد آرا به دست آوردند.
اگرچه کلینتون به دنبال پیروزی در این انتخابات است تا در تاریخ 
اتهام  خاطر  به  وی  اما  شود  زن  جمهور  رییس  نخستین  آمریکا 
نقض قوانین مربوط به استفاده از ایمیل های شخصی برای ارسال 
ایمیل های محرمانه به شدت در زیر ذره بین قرار دارد. با این حال، 
بسیاری از رای دهندگان به وی ایمان دارند و وی می تواند جلوتر از 

رقیب جمهوری خواه خود قرار داشته باشد.

خبر

»متنوع«  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
تصریح  هسته ای،  توافق  دستاوردهای  خواندن 
کرد:مجموعه نظام در خصوص مسئله هسته ای 
ناتویی  آمریکایی ها  ولی  گرفت  دقیقی  تصمیم  

کردند.
گفت وگوی  تلویزیونی  برنامه  در  الریجانی  علی 
ویژه خبری شبکه استانی قم در تشریح عملکرد 
دولت در ۳ سال اخیر گفت: ۳ سال گذشته برای 
کل کشور پرچالش بود ولی با تدبیر، توانستیم 
از  یکی  که  کنیم  عبور  پرچالش  مسیر  این  از 
آنها مسئله هسته ای بود که مردم با استقامت و 
پایداری خود باعث شدند به تکنولوژی صلح آمیز 

هسته ای دست پیدا کنیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: مجموعه 
نظام در خصوص مسئله هسته ای تصمیم گیری 
دقیقی گرفت و با وجود اینکه آمریکایی ها ناتویی 
کردند اما دستاوردهای توافق هسته ای متنوع بود.
هسته ای  توافق  دستاوردهای  تشریح  در  وی 
دستاورد  اولین  کرد:  عنوان   ۵+1 و  ایران  بین 
این توافقنامه، عدم تصویب قطعنامه جدید علیه 
شدن  مختومه  آن،  از  مهمتر  و  بود  کشورمان 
پرونده نظامی ایران موسوم به PMD که بهانه ای 
ناعادالنه علیه کشورمان  برای وضع تحریم های 

بود.
الریجانی بیان کرد: با توافق هسته ای بین ایران و 
1+۵  فروش نفت باز شد و در حال حاضر روزانه 
۲.۵ میلیون بشکه نفت را در بازارهای جهانی به 

فروش می رسانیم.
توافقنامه  این  با  کرد:  بیان  مقننه  قوه  رئیس 
بیمه نفتکش ها و کشتی ها حل شد و از طرفی 
زمینه هایی برای ایجاد خطوط اعتباری خارجی 

به وجود آمد.
وی به مصوبه اخیر مجلس در خصوص اخذ وام 
دولت از کشور روسیه اشاره کرد و گفت: بر اساس 
دولت  به  اسالمی  شورای  مجلس  اخیر  مصوبه 
اجازه دادیم جهت تأمین اعتبار پروژه های عمرانی 
اخذ  وام  میلیارد دالر  از کشور روسیه ۵  کشور 

کند.
در  مجلس  اخیر  مصوبه  به  همچنین  الریجانی 
خصوص پرداخت بدهی های دولت اشاره کرد و 
گفت: این مصوبه تصویب شد تا بدهی های دولت 
تومان  میلیارد  هزار  و ۴۰  بانک ها حل شود  به 
بدهی پیمانکاران وصول شود، معوقات فرهنگیان 
بیمارستان ها  و  بدهی کشاورزان  پرداخت شود، 
پرداخت شود و در مجموع ۸ هزار میلیارد تومان 

نقدینگی اضافه شود و پرداخت این بدهی ها از 
طریق انتشار اوراق مشارکت است که دارای سود 

می باشد.
وی به موضوع قاچاق کاال در کشور اشاره کرد 
و گفت: قاچاق کاال موضوع مهمی است که اگر 
حل نشود اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا نمی کند 
و در حال حاضر تیم فعلی در این زمینه بسیار 
خوب عمل کرده و توانسته مسیرهای قاچاق کاال 
را رصد کند و اگر الزم باشد مجلس اختیارات 
بیشتری را در اختیار آنها قرار می دهد و آمارها 
نشان می دهد که قاچاق کاال کمتر از ۲۰ میلیارد 

دالر شده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی به 
موضوع آبادانی استان قم اشاره کرد و گفت: یکی 
از مسائل مهم در این حوزه مسئله متروی قم است 
که از خط یک آن، حدود ۶ الی 7 کیلومتر آن 
انجام شده و درباره خط B آن صحبت ها صورت 
گرفته که سرمایه گذاری سنگینی می خواهد. البته 
در صحبت هایی که با آقای نوبخت رییس سازمان 
برنامه ریزی داشتم، مطرح کردم که خط B  این 
پروژه هم انجام شود و همچنین از وزیر اقتصاد 
خواستم در سفر به چین بحث فاینانس این کشور 

را برای خط B مترو قم جذب کند.
وی اظهار کرد: تمام مسئولین استان قم تالش 
می کنند تا از تمام ظرفیت های الزم این استان 
قم  استان  حال  این  با  اما  ببرند  را  الزم  بهره 
با  که  دارد  بودن  خشک  همچون  مشکالتی 
بهره برداری از سد کوچری مشکل آب آشامیدنی 

مردم این شهر حل می شود.
الریجانی افزود: خطوط آبرسانی شرب به روستاها 

در حال انجام است اما مهم، چرخه اقتصادی است 
و با استاندار ستادی را تشکیل دادیم تا برای هر 
روستا شناسنامه ای تهیه شود تا از ظرفیت ها و 

پتانسیل شان جهت اشتغالزایی شناسایی شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: برای 
آبادانی قم باید کارهای زیادی انجام شود و من 
پیگیر هستم. مردم ایده هایی می دهند که برخی 
از این ایده ها در سطح ملی قابل طرح و پیگیری 

است.
خصوص  در  اقدامات  از  برخی  داد:  ادامه  وی 
قانون  در  مشهد  و  قم  مانند  زیارتی  شهرهای 
برنامه  در  می کنیم  تالش  و  شده  انجام  بودجه 
اعتبارات  تأمین  جهت  را  بخشی  توسعه  ششم 

برای این شهرهای زیارتی در نظر بگیریم.
وی گفت:« باید برای آبادانی شهر قم تالش شود 
کنیم  تالش  و  استفاده  اعتباری  خطوط  از  که 
تا اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا کرده و مردم در 
زمینه اقتصاد ورود پیدا کنند لذا بر این اساس 
باید بسترهای سرمایه گذاری را به مردم قم معرفی 

کنیم.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی گفت: 
اگر مردم قم این کار را انجام دهند، وزرا هم از 
آن حمایت می کنند و شاهد اجرای طرح هایی 
همچون قطار سریع السیر قم- اصفهان خواهیم 
بود که امیدواریم مسئولین با فاینانس  آن از کشور 

چین، این اقدام را انجام دهند.
الریجانی تصریح کرد: ظرفیت های سرمایه گذاری 
قم باید به خوبی احصاء شود و نقشه جامعی برای 
و  شده  کار  آن  روی  قبل  از  که  شده  دیده  قم 
شهردار قم اعالم کرد اقدامات جدی انجام داده 

تا به عنوان سند پایه تبیین شود.
وی افزود: آبادانی در قم قبل از پیروزی انقالب 
بود  بزرگ  ده  مانند یک  و  بود  اسالمی ضعیف 
و می خواستند این شهر را به سمتی ببرند که 
انقالب اسالمی  از پیروزی  بعد  اما  تعطیل شود 
ایران رویکرد تغییر پیدا کرد و قم به مرکز تفکر 

دینی تبدیل شد.
اشاره  کشور  توسعه  ششم  الیحه  به  الریجانی 
بحث  آن  مهم  محورهای  از  یکی  گفت:  و  کرد 
توریسم است و می خواهیم در مجلس بر بحث 
ایران گردی و جهان گردی تأکید کنیم و یکی از 
زمینه های مهم در راستای گسترش تروریست و 
گردشگری، هتل سازی و ایجاد مراکز گردشگری 

است.
فرودگاه  مانند  قم  در  پروژه هایی  داد:  ادامه  وی 
شروع شده که من هم حامی آن بودم چرا که 
قم به آن احتیاج دارد اما متأسفانه دچار فراز و 
فرودهایی شد که این عیب است؛ اما با این حال 
کمیته ای برای پیگیری و حل مشکل این فرودگاه 
تشکیل شده که اقدامات خوبی را نیز انجام داده 

است.
قم  آبی  کم  و  خشکی  مسئله  گفت:  الریجانی 
امری جدی است و اگر دستور مقام معظم رهبری 
نبود حل نمی شد و امروز شاهدیم که مشکل آب 
آشامیدنی مردم قم حل شده و دیگر دغدغه ای در 

این زمینه ندارند.
وی افزود: با افتتاح سد کوچری آب شرب قابل 
اطمینان به دست مردم می رسد و این سد باعث 
می شود تا آب انباشته شود تا در شرایط سخت 

بتوان از آن برداشت کرد.
و  کرد  اشاره  قم  در  نیروگاهی  تأسیس  به  وی 
افزود: صحبت شده تا بنیاد برکت سرمایه گذاری 
را برای تأسیس نیروگاه برق در استان قم انجام 
دهد که در صورت تحقق این موضوع، هم باعث 
ایجاد اشتغال برای جوانان این استان می شود و 
هم نیاز برق مورد نیاز قم را تأمین می کند و در 
حال حاضر هم این نیروگاه در بحث مکان یابی 
قرار دارد. رئیس مجلس شورای اسالمی در پایان 
ایجاد واحدهای  برای  اعتبار  اختصاص  به بحث 
شرایط  با  ما  منابع  گفت:  و  کرد  اشاره  تولیدی 
جدیدی که در کشورمان به وجود آمده، محدود 
است و در حال تحقیق هستیم که چه پروژه هایی 
برای قم الزم است که باعث ایجاد اشتغال شود؛ 
ضمن آنکه تالش دولت این است که واحدهای 

صنعتی و تولیدی را سرپا کند.

الریجانی:

نظام در مسئله هسته ای تصمیم دقیقی گرفت؛ آمریکا ناتویی کرد

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: دولت در 
حال حاضر نیز یارانه را از بودجه عمومی پرداخت 
می  کند و اگر برخی وعده افزایش یارانه  ها را می   دهند، 
یا باید تورم را ۴۰۰ برابر کنند یا نرخ دالر را چهار 

برابر.
کرد:  اظهار  خبرنگاران  در جمع  نوبخت  محمدباقر 
مردم  به  یارانه  تومان  میلیارد  ماهانه ۳۴۰۰  دولت 
پرداخت می  کند که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان آن 
از محل افزایش قیمت  ها تامین و مابقی طبق قانون از 

بودجه عمومی خزانه برداشت می  شود.
او تاکید کرد: مردم به خوبی معنی رفاه را می فهمند 
و قطعاً به خوبی می  دانند که این افزایش یارانه به 
وارد  کشور  به  ضربه  ای  چه  و  نیست  رفاه  معنای 

می  کند.
وی با بیان این که سیاست دولت مخدوش کردن 
عزت مردم با قطع یارانه ها نیست، ادامه داد:  البته 
دولت بنا به اختیارات قانونی خود، یارانه کسانی که 
امکان اداره زندگی بدون دریافت یارانه را دارند را قطع 
کرده است که شامل سه تا چهار میلیون نفر هستند.
وی با تاکید بر این که دولت هر چقدر کمتر نسبت به 
پرداخت یارانه های نقدی اقدام کند، بیشتر می   تواند 
از طرح  های عمرانی و طرح  های  نسبت به حمایت 
حمایتی اقدام کند، اعالم کرد: یارانه کارکنان دولتی 
و صاحبان مشاغل آزاد که حقوق متوسط ماهانه آنها 

بیش از سه  میلیون تومان است، قطع می  شود.
وی با اشاره به فراخوان دولت به مردم در سال 1۳9۲ 
موفق  اجرای  یارانه  ، گفت:  دریافت  از  انصراف  برای 
طرح تحول سالمت نتیجه انصراف بیش از دو میلیون 

نفر از دریافت یارانه  های نقدی بوده است.
این مقام مسئول با اشاره به اختصاص یک سبد غذایی 
و غیرنقدی در هر فصل به افراد تحت پوشش و افراد 
خاص از سوی دولت عالوه بر پرداخت یارانه نقدی، 
بیان کرد: سبد غذایی اول در ماه رمضان داده شده 
و سبد غذایی دوم نیز تا پایان تابستان به مشموالن 

اقدام در هر فصل  این  داده می  شود که 
1۶۰ تا 17۰ میلیارد تومان اعتبار را به 

دولت تحمیل می  کند.
سیاست  مورد  در  جمهور  رئیس  معاون 
توسعه  به  بخشیدن  شتاب  برای  دولت 
کشور  در  تولید  موانع  رفع  و  اقتصادی 
نیز گفت: اعطای 1۶ هزار میلیارد تومان 
و  تولیدی  واحد   7۵۰۰ به  تسهیالت 
 ۸۰ پیشرفت  دارای  صنعتی  واحدهای 
از  داخلی،  تولیدات  ارتقای  برای  درصد 

جمله سیاست  های دولت در راستای توسعه اقتصادی 
کشور است. نوبخت با بیان این که تاکنون ۳۰۰۰ 
واحد تسهیالت مذکور را دریافت کرده  اند، پیش  بینی 
کرد با فعال کردن 7۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در 
فاز اول، 1۵۰ هزار فرصت شغلی جدید برای جوانان 

کشورمان فراهم شود.
وی با اشاره به همت دولت برای افزایش تولید ملی، 
گفت: در حالی که دولت می  تواند گندم را به نرخ هر 
کیلو ۸۰۰ تومان وارد کند ولی ترجیح می  دهد این 
گندم را از کشاورزان ایرانی با نرخی به مراتب باالتر 
و بیش از 1۲۰۰ تومان در هر کیلو خریداری کند، 
به نحوی که امسال بیش از 11 میلیون تن گندم به 
ارزش بیش از 1۳ هزار میلیارد تومان از کشاورزان 

خریداری کرده است.
نمایندگان مجلس شورای  از  تقدیر  با  او همچنین 
اسالمی بواسطه حمایت و همراهی با دولت جهت 
کرد  امیدواری  ابراز  گندمکاران،  مطالبات  پرداخت 
که با توجه به این که تاکنون بالغ بر ۶۰۰۰ ملیارد 
تومان از این مطالبات پرداخت شده، با همکاری و 
مابقی  زودی  به  اسالمی  شورای  مجلس  مساعدت 

طلب کشاورزان گندمکار نیز پرداخت شود.
نوبخت در پاسخ به سوال ایسنا در مورد تسریع در 
روند فعالیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در 
استان  ها نیز بیان کرد: در این مورد اختیارات کافی 

به استانداران که نمایندگان عالی دولت هستند، داده 
شده و دولت مصمم است که عالوه بر توزیع 1۶ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت در بین 7۵۰۰ واحد تولیدی، 

در فاز دوم نیز این اقدام را دنبال کند.
گفت:  نیز  عادالنه  غیر  حقوق  های  مورد  در  وی 
از  برخی  گذشته  سال  های  طول  در  متاسفانه 
بنگاه  های اقتصادی خود را از چارچوب نظام برنامه  ای 
کشور خارج کردند تا امروز شاهد دریافت حقوق  های 
ناعادالنه در کشور باشیم، ولی با بررسی  های صورت 
مدیران  از  نفر   1۳ خلع  بر  عالوه  دولت  گرفته  ی 
دستگاه  های وابسته به سیستم دولتی در این رابطه، 
دولت سقف حقوقی را 1۰ میلیون تومان تعیین کرد.

او در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر ضرورت ایجاد 
استان  ها  پیش  از  بیش  توسعه  برای  مناسب  بستر 
متناسب با ظرفیت  های بومی هر منطقه خاطرنشان 
می  تواند  استان  هر  دولت  مصوبه  ی  براساس  کرد: 
براساس آمایش سرزمین و با توجه به ظرفیت  های 
خود نسبت به تنظیم برنامه ششم توسعه استان خود 
اقدام کند. نوبخت در مورد بحث تأمین آب استان یزد 
نیز اظهار کرد: این موضوع مهم در نشستی که در ماه 
جاری برگزار خواهد شد با حضور استاندار، نمایندگان 
و رییس سازمان برنامه و بودجه استان و همچنین 
وزیر نیرو و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در 

ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می  گیرد.

شرط نوبخت برای افزایش مبلغ یارانه نقدی
سیاست  گفت:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
نادرست دولت قبل در روابط خارجی، باعث شده 
از  بزرگ  اجماعی  و  گرفته  قرار  انزوا  در  ایران  بود 
گیرد؛ چنین  ایران شکل  علیه  مختلف  کشورهای 
اجماعی فرصت را در اختیار دشمن قرار داده بود 
بر  و  قرار داده  را دست آویز  پرونده ی هسته ای  که 

شدت  تحریم ها بیفزاید.
علی طیب نیا پیش از خطبه های نماز جمعه ی این 
هفته تبریز، با بیان مطالب باال افزود: دولت تدبیر و 
امید، کشور را در شرایطی به دست گرفت که ایران 
درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی با آمریکا و هم  

پیمانانش بود.
وی ادامه داد: آنان تالش داشتند با تحریم، حقوق 
هسته ای ملت ایران را پایمال کنند. آنان می دانستند 
به  شدت  به  دولت  بودجه  و  ایران  اقتصاد  که 
درآمدهای نفتی وابسته است؛ از این رو تالش خود را 
برای محدود کردن صادرات نفت ایران به کار بستند.

این  نتیجه ی  در  کرد:  خاطرنشان  نیا  طیب 
محدودیت ها، درآمدهای ناشی از صادرات نفتی در 
شروع به کار دولت تدبیر و امید نصف شده بود و 
درآمد ارزی ناشی از آن نیز که در سال 1۳9۰ نزدیک 
به 1۲۰ میلیارد بود، با شدت یافتن تحریم ها در سال 
1۳91 به ۶۸ میلیارد دالر و در سال 1۳9۲ به ۶۴ 

میلیارد دالر کاهش یافت.
وی بیان کرد: از این رو با کاهش شدید قیمت نفت، 
میلیارد  به ۳۳  سال 1۳9۴  در  دولت  ارزی  درآمد 
دالر رسید؛ در چنین شرایطی دولت برای پرداخت 
حقوق کارکنان و یارانه های مردم با مشکل مواجه 
شده بود. در سال 1۳91 و به دلیل همین کاهش 
درآمدها، دولت قبلی ناچار شده بود ۴7 درصد کمتر 
از سال 1۳9۰ به طرح های عمرانی بودجه تخصیص 
دهد. دولت تدبیر و امید به واسطه ی همین کاهش 
نفت  بهای  بود  ناچار  موارد  از  بسیاری  در  درآمدها 
کاالهای  برابر  در  یا  نامعتبر  ارزهای  به  را  صادراتی 

کشور خریدار نفت، دریافت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: در 
چنین وضعیتی تأمین کاالها و نیازهای 
اساسی مردم پرهزینه شده و برای داشتن 
مجبور  اساسی،  کاالهای  ذخایر  حداقل 
با  و  فراوان  مشکالت  با  را  آن ها  بودیم 

هزینه های باالتر تأمین کنیم.
وی با بیان اینکه دیگر آن روزها گذشت 
که ذخیره ی کاالهای اساسی ما صرفاً در 
حد چند روز بود، اظهار کرد: تحریم ها و 

بی سابقه  تا  بود  نادرست موجب شده  سیاست های 
ترین رکود اقتصادی بر کشور حاکم شود. همین تورم 
باال و رکود اقتصادی زمینه ساز افزایش قیمت ها شد 
که این افزایش قیمت ها تنها در مورد کاالها و خدمات 
را  ارز هم چنین شرایطی  نرخ  نبود؛ چرا که  مردم 

داشت.
به گفته او تحریم ها و سیاست های نادرست، بازارهای 
اقتصادی را دچار نوسانات شدید و ناآرامی کرده بود.

کرده  برنامه ریزی  دشمنان  اینکه  بیان  با  نیا  طیب 
کنند،  تکرار  ایران  در  را  عراق  سرنوشت  که  بودند 
را  تحریم ها  مرحله  به  مرحله  می خواستند  گفت: 
تشدید کنند ولی حضور باشکوه مردم در پای صندوق 
های رأی و انتخاب دکتر روحانی در سال 1۳9۲ و 
همچنین تدابیر هوشمندانه مقام معظم رهبری، تمام 
نقشه های شوم دشمنان ایران را برهم زد و بی ثباتی، 
و  آرامش  ثبات،  به  را  خود  جای  بحران  و  ناآرامی 
رونق داد. اعتماد و حمایت مردم از دولت، پشتوانه ی 
خدمتگزاران ملت ایران در دولت تدبیر و امید شد و 

نتایج مهمی را نیز به ارمغان آورد.
وی اضافه کرد: دولت تدبیر و امید توانست با حفظ 
عزت مردم ایران و در چارچوب حکمت و مصلحت، 
اجماع علیه ایران را به مسابقه ای برای ایجاد رابطه 
و همچنین  کند  بدل  ایران  با  اقتصادی  و  سیاسی 
پروژه ی ایران هراسی شکست خورده و هیئت های 

بلند پایه سیاسی در صف سفر به ایران برای گسترش 
روابط قرار گرفتند.

طیب نیا گفت: دولت در این مدت توانست مذاکرات 
سر  از  ایران  هسته ای  حقوق  حفظ  با  را  هسته ای 
گرفته و در عین حال جلوی تشدید تحریم ها را نیز 
بگیرد و همچنین این دولت توانست به رکود تورمی 
را جایگزین آن کند.  اقتصادی  خاتمه داده و رشد 
نرخ  اقتصادی،  درست  سیاست های  اتخاذ  با  دولت 
رشد اقتصادی را مثبت کرده است و  در بهار امسال 
نیز نسبت به زمان مشابه سال قبل، شاهد رشد ۴.۴ 

درصدی اقتصاد بودیم.
به گفته وی نرخ تورم که در سال 1۳9۲ به بیش 
از ۴۰ درصد رسیده بود االن تک رقمی شده است. 
امروز نه رکود داریم و نه تورم؛ هدف دولت این است 
که رشد پنج درصدی اقتصاد را در سال جاری تجربه 

کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد: امروز در سایه 
رشد  مسیر  به  غیرنفتی  صادرات  دولت  تصمیمات 
بازگشته است. عصاره و ریشه ی اصلی سیاست های 
اقتصاد مقاومتی افزایش صادرات غیر نفتی و قطع 
سال  در  است.  نفتی  درآمدهای  به  ایران  وابستگی 
واردات  برای  کشور  نیاز  تمام  خوشبختانه  گذشته 
غیرنفتی  صادرات  طریق  از  مختلف صرفاً  کاالهای 

تأمین شد.

امروز نه رکود داریم نه تورم

سیاسی  تشکیل شورای  تهران  خطیب جمعه 
یمن را شکستی دیگر برای عربستان دانست و 
گفت:اعجاز مقاومت کارساز شده و در سوریه نیز 
شاهد اضمحالل تروریست هایی هستیم که با 
امکانات فتنه گران منطقه ای حمایت می شدند.
حجت االسالم و المسلمین کاظم صدیقی در 
خطبه دوم نماز جمعه تهران که در مصلی امام 
تحوالت  به  اشاره  با  شد  برگزار  )ره(  خمینی 
است  سال  دو  نزدیک  یمن،  در  گفت:  منطقه 
که عربستان مرتب در حال آدم کشی، مریض 
کشی، کودک کشی، بمباران مدارس، بیمارستان 
ها، زیرساختها و کشتن مردم کوچه و بازار است 
اما بعد از این مدت، شرارت و ددمنشی بی سابقه 

در تاریخ، هیچ طرفی نبسته است.
وی تصریح کرد: تشکیل شورای سیاسی در یمن 
با ائتالف انصاراهلل و یک گروه دیگر و با حضور و 
پشتیبانی جمعیت میلیونی مردم یمن، شکست 
جدید سیاسی و آب ناامیدی است که به دست 
عنصر فتنه گر منطقه ؛ عربستان سعودی ریخته 

می شود.
کرد  امیدواری  ابراز  تهران  جمعه  خطیب 
همانگونه که مقاومت در ایران، میوه اقتدار داده 

و در سوریه به بر می نشیند، در یمن هم شاهد 
ضد  ائتالف  اضمحالل  و  کشور  این  استقالل 
حامیانش  و  عربستان  کش  کودک  و  بشریت 

باشیم.
نیز  سوریه  سیاسی  وضعیت  درباره  صدیقی 
می  که  خداوند  وعده  سوریه،  مورد  در  گفت: 
فرماید ان تنصراهلل ینصرکم محقق شده است 
و امروز شاهدیم در شرایطی که سوریه درحال 
اضمحالل و بشار اسد درحال رفتن بود و جبهه 
های  هجمه  برای  را  خود  جهانی،  صهیونیسم 
کاری تر آماده می کرد، اعجاز مقاومت کارساز 

شده است.
وی یادآور شد: چندسال است با اینکه به وسیله 
تبلیغات  و  سعودی  عربستان  امکانات  و  پول 
غرب، از هشتاد و چند کشور، نیرو و سالح های 
مدرن آورده اند اما به فضل الهی هر روز رو به 

ضعف هستند و مقاومت رو به اقتدار .
خطیب جمعه تهران ادامه داد: ان شاءاهلل با دعای 
صاحبدالن به زودی شاهد باشیم که خطر تکفیر 
در منطقه به کلی ریشه کن شده و امیدواریم 
مردمی که در دفاع از حرم های حضرت زینب 
)س( و حضرت رقیه )س( سهم دارند به زودی 

در آنجا زیارت کنند.
از  دیگری  بخش  در  وی 
سخنانش ضمن گرامیداشت 
شهادت  و  دولت  هفته 
و  رجایی‹  ›محمدعلی 
المسلمین  حجت االسالم و 
این  از  باهنر‹  ›محمدجواد 

دو شهید واالمقام به عنوان دو الگوی مناسب، 
جاوید، ماندگار و همیشه زنده، یاد کرد که با 

خونشان حقانیت خودشان را امضا کردند.
جمهوری  رئیس  افزود:  تهران  جمعه  خطیب 
شهید ›محمد علی رجایی‹ و عالم ربانی شهید 
›حجت االسالم و المسلمین ›محمدجواد باهنر‹ 
با حضور در عرصه انقالب، چهره پر جاذبه ای از 
مسوولیت در نظام جمهوری اسالمی ارائه کردند 

و برای همیشه ماندگار شدند.
صدیقی به دولتمردان توصیه کرد در هفته دولت، 
قبل از مانورهای تبلیغاتی و ارائه کارهای انجام 
خودشان  به حساب  خود  ابتدا  مردم،  به  شده 
رسیدگی کنند و ببینند آیا عملکردشان با شهدا 

تناسبی دارد یا خیر.
وی ساده زیستی، پرهیز از تجمالت و اشرافی 

گری، والیتمداری و شجاعت در برابر مستکبران 
بارز شخصیتی شهید  از جمله ویژگی های  را 
از  ها  ویژگی  همین  گفت:  و  برشمرد  رجایی 
شهید رجایی، یک شخصیت ماندگار ساخته و 
وی در روز قیامت برای همه روسای جمهور و 

نخست وزیرها حجت است.
خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه 
و  رویاست  یک  مثل  جمهوری  ریاست  و  دنیا 
خیلی زود تمام می شود، خطاب به مسووالن 
گفت: باید ببینیم آیا ما برای مردم و آیندگان، 
نگوییم که  مواظبیم حرفی  آیا  و  الگو هستیم 
امام  نائب  های  صحبت  خالف  و  نظام  خالف 
زمان )عج( و محور قداست این نظام و کشور 
باشد و یا خدای ناخواسته دشمنان هر روز یک 
سوژه جدید دارند و می گویند اینجا اختالف نظر 

است؟

صدیقی: 

شورای سیاسی یمن شکستی برای عربستان است



شنبه 6 شهریور 1395                                                                                                                                                                                                     شماره ۳3308
اخبار

یک قدم نزدیک تر تا خدا

مهشید معراجی

بافت مذهبی شهرها دارای ویژگی و مشخصه 
هایی است که آن را از بافت ها و پهنه های 
پیرامونی و نیز از سایر قسمت های شهرمتمایز 

می کند و نگاه ویژه مدیریت شهری به این مناطق را نسبت به سایر 
مناطق ضروری می سازد.

مدیریت بافت مذهبی نیازمند توجه همزمان به چهار عنصر تشکیالت 
، منابع ) انسانی ، مالی ، قانونی و اطالعاتی( ، طرح و برنامه و مشارکت 
بخش آموزش عالی و نهادهای پشتیبان و نظارتی است . در شرایط 
فرهنگی و اجتماعی حاکم بر یک جامعة اسالمی خصوصا ایران ، لزوم 
پرداختن به مسائل و مشکالت مدیریتی این بخش، بیش از پیش آشکار 
می گردد. نحوه ساخت و مدیریت توسعه بافت های مذهبی همواره با 
چالش هایی چون خالء تقسیم وظایف ، عدم هماهنگی درساختار ، خالء 
طرح ها و برنامه ریزی های راهبردی در حفظ ، احیا و ساخت ، ضعف 
تشکیالت سازمانی و نیروی انسانی متخصص و کار آمد و عدم توجه و 
احساس تعلق شهروندان مواجه بوده است. شرایط حاکم لزوم آسیب 

شناسی و رفع نواقص را در این بخش بیش از پیش آشکار می کند .
ساخت مساجد در ایران و روند شکل گیری آنها بر ساخت و ساز شهری 
تأثیر زیادی داشته است و در مقابل معماری و شهرسازی نیزاثر خود را در 
شکل دهی به ساخت و ساز مسجد و دیگر بناهای مذهبی گذاشته است .

با ورود اسالم به ایران نیاز به فضا و مکانی که متفاوت از بقیةساخت و 
سازها بتواند نیاز معنوی مردم را که از دیر باز زمینة توحیدی داشتند ، 
بر طرف نماید ، بیش از پیش احساس می شد ، و در این زمان بود که 
مردمانی پرورش یافته در دامان هنر وزیبایی را بر آن داشت که اولین 
خشت های خام و تیرهای تراشیده شده چوبی را برای ساخت اولین بنای 

مذهبی آئین خویش مهیا سازند.
بعدها با تحولی بنیادین در کمال شگفتی ، بهترین و ماهر ترین هنرمندان 
، هنر خویش را با معماری اصیل ایرانی در آمیختند و بناهای با شکوه 

مساجد را در پیش چشم انسانها بر پا کردند.
شکل گیری مساجد در نقاط متراکم و پر ازدحام شهر صورت گرفت و 
همین امر باعث شد که جایگاه ویژه ای در بین مردم پیدا کند که همواره 
در طول تاریخ پر فراز و نشیب آن، با نوعی احساس عمیق معنوی سر 
شار از احترام همراه بوده است . زمانی که یک بنا چون مسجد ، از یک 
هویت تاریخی چند صد ساله در میان یک ملت بهره می برد ، برای 
ماندگاری نسل تازَة چنین بناهایی، لزوم تهیه و تدوین آئین نامه ها و 
ضوابط و مقررات مرتبط با مساجد از حیث مکان یابی ، طراحی ، تأمین 

منابع مالی و ... شکل تازه تری به خود می گیرد .
در سالهای پس از انقالب ، مساجد همواره در کانون توجه دولتها ، 
بخصوص در حوزه مدیریت جامع شهری قرار داشتند و این باعث بوجود 
آمدن انسجام بیشتری در این بخش گردید ، ولی به نظر می رسد بتدریج 
، چنان که شایسته است ، این توجه تداوم نیافته و اهمیت این بخش 

اندک اندک از اولویت خارج شده است.
در میان تمامی ارگانها ، سازمان نظام مهندسی ساختمان ، به عنوان 
ارگان مرتبط با حوزه ساخت و ساز ، می تواند در این زمینه اقدامات مهم 

وسازنده ای به عمل آورد .
. در گذشته مساجد ، مدارس ، تکایا ، حسینیه ها و دیگر بناهایی که 
کاربرد مذهبی داشته اند از عناصر مهم بافت محالت به شمار می رفتند 
. اما در این بین مسجد به جهت تمایز از دیگر بناها در نحوه ساخت و 
ابداعات و نو آوری های بکار رفته و تلفیق آن با هنر اصیل ایرانی که 
میراث گذشتگان این مرز و بوم است همواره مورد توجه ویژه بوده است 
.در گذشته، همین مسئله مساجد را هستة اصلی محالت مسلمان نشین 
قرار می داد و چون بسیاری از مراکز مورد نیاز مردم درجوار مساجد بنا 
می شد ، لذا ، ارزش امالک و زمین ها در اطراف مساجد از سایر محالت 
باالتر بود ، که معموالً مراکز خرید یا بازار و مراکز بهداشتی چون حمامها 

و مراکز آموزشی چون مدارس را شامل می شد .
همین امر دلیلی بود که ساخت وطراحی مساجد از نظر فیزیکی و حفظ 
ظاهر آنها در کانون توجه قرار گیرد . چون عالوه بر این مسئله، طراحی 

صحیح، بر معنویت مسجد نیز می افزود.
متأسفانه امروزه فعالیت دربخش ساخت و سازهای مذهبی شکل متفاوتی 
با گذشته به خود گرفته است. دربخش تعمیرات، اقدامات صورت گرفته 
منجر به ایجاد صدمات دربناهای با شکوه گذشته شده و در بخش ساخت 
و ساز به معماری اسالمی و ایرانی آسیب زده است . گویی تاریخ ، اقلیم 
، مصالح مقاوم بومی و نوع معماری مناطق که هریک شیوه منحصر به 
فرد خود را داشته اند به فراموشی سپرده شده است و لزوم تغییر نگرش 
و دیدگاه جامعه و سازندگان و طراحان ضروری و  نیازمند بررسی علمی 
و کارشناسی است. گذار از گذشته به حال و مدرنیته موجب انفصال و 
انفکاک بین نسلها شده به نحوی که نسل جدید نه بطور کامل دستی در 
گذشته دارد و نه برنامه ای برای آینده و اینجاست که فعالیت درحوزه 
فضا سازی های دینی مشکل تر می شود و ایجاد جذابیت که مهمترین 

بخش آن هم به شمار می رود، در این بناها سخت تر خواهد شد.
در برخی مساجد تا زمانی که وارد مسجد نشویم متوجه نمی شویم در 
مسجد هستیم . نه مناره ای ، نه گنبدی و نه درب و پنجره ای که اصالت 

معماری اسالمی را نشان دهد و جلوه گاه هنر ایرانی باشد .
خشت و گل و آجر، جای خود را به سیمان داده و کاشی تبدیل به 
سرامیک شده است ، گچ بری ها و خطاطی داخل مساجد با تابلو ، بنر و 
نقاشی معا وضه شده است و مناره های با شکوه تبدیل به آهن پاره هایی 
شده اند که در شمال کشور به صورت پیش ساخته وجود دارند ، بدون 

اینکه سنخیتی با نوع بنای  مسجد داشته باشند.
از جهت ابعاد و ارتفاع نیز، در هر نوع بنا و هر ارتفاعی قرار می گیرند 
و بعد از مدتی رنگ و رو رفته و زنگ زده ، زشتی باطن خود را آشکار 
می سازند ، در حالی که گلدسته هایی با قدمت صدها سال ، هنوز بربام 
مساجد و پهنای آسمان خود نمایی می کنند و اینجاست که می توان 
تاثیر جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان را به عنوان پرچم دار 
صیانت از معماری ایرانی اسالمی درک نمود . اما نمی توان انتظار داشت 
امروز نیز همانند گذشته مساجد را با خشت و گل بسازند . درست است 
که امروزه خشت و گل  در کار نیست ، اما عقل حکم می کند معنویت 
ظاهری و شکوه  اسالمی بنای مساجد و هر بنای مذهبی دیگری را با 
آهن و میلگرد معاوضه نکنیم.  یکی دیگر از موانع و مشکالت را در ساخت 
و سازهای مذهبی ، از نظر سخت افزاری، بر عدم وجود معماران و استاد 
کاران سنتی کار و عدم تبحر مهندسین و معماران امروزی است  امروز 
نه از معماران و استاد کاران گذشته که ساعتها وقت خویش را صرف 
تراشیدن یک قطعه آجر برای قرارگرفتن در گوشه ای از بنا می کردند 
خبری هست و نه از مهندسین و استادکارانی که بتوانند با استفاده از فن 

و هنر خود طرحی نو در اندازند.
از این رو می بایست، برای جبران فقر علمی و اطالعاتی مهندسین در 
حوزة معماری ایرانی اسالمی ، با بهره گیری از استاد کاران و معماران 
قدیم،  استاد کاران جدید تربیت شوند و در کنار آن مهندسان جوان 
خود را بانی صیانت از گذشته پرافتخار معماری ایرانی بدانند . شکوه و 
رونق کارگاههای کاشی سازی و کاشی پزی از سر گرفته شود و با به 
خدمت گرفتن دانش گذشتگان در فناوری امروز ، گذشته معماری احیا 
گردد. متأسفانه تجدید خواهان علم معماری امروز نه سبک گذشته را 
می پسندد و نه حرفی برای آینده دارند. عقل سلیم حکم می کند بنایی 
که در گردنه ای ساخته می شود با بنایی در اقلیمی دیگر ساخته می 

شود متفاوت باشد .
 جنس مصالح و نوع آن ، نوع معماری و صدها ظرافت ریز و درشت دیگر 
موجب خواهد شد ضمن حفظ سرمایه های ملی و معنوی ، ریشه های 
نهفته درساخت و ساز مذهبی را زنده کنیم . ما بندة همین فضاهای 
مقدسیم ، می توانیم اگر بخواهیم  ، آنروز دیرنیست همین امروز است ، 

ولی فردا قطعا بسیار دیر خواهد بود.

واکنش ایران به عملیات نظامی ارتش 
ترکیه در خاک سوریه

تاکید  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
با گروه های تروریستی در  کرد: هر گونه مبارزه 
خاک سوریه باید با هماهنگی دولت مرکزی این 

کشور انجام شود.
نظامی  عملیات  به  واکنش  در  قاسمی  بهرام 
ارتش ترکیه در خاک سوریه در پاسخ به سوال 
خبرنگاری با اشاره بر ضرورت  مبارزه همه جانبه 
با تروریسم اظهارکرد : ما همواره تاکید کرده ایم که 
مقابله با تروریسم یک مسئولیت بین المللی است 
و الزم است کشورهای منطقه  در یک همکاری 

مشترک با این پدیده شوم برخورد کنند.
این دیپلمات ارشد کشورمان تاکید کرد: جمهوری 
اسالمی ایران همانگونه که بارها اعالم کرده است، 
هر گونه مبارزه با  گروه/ های تروریستی در خاک 
سوریه باید با هماهنگی دولت مرکزی این کشور 
و  بر اساس رعایت اصل حق حاکمیت و تمامیت 
ارضی به عنوان یکی از اصول مبنایی حقوق بین 

الملل  صورت پذیرد.

 اقتصاد مقاومتی راهی برای توسعه پایدار
وزیر کشور، اقتصاد مقاومتی را راهی برای توسعه 
پایدار دانست و گفت: باید از تمام ظرفیت های 
مردمی برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی 

استفاده کنیم.
عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسم افتتاح متمرکز 
پروژه های عمرانی و تولیدی شهرستان آق قال و 
مسکن مهر استان گلستان افزود: در شرایط کنونی 
به لطف خدا و به رغم همه فشارها و تهدیدها 

شرایط کشور مطلوب است.
وزیر کشور گفت: امروز در امنیت داخلی مساله 
ندارد و در سیاست داخلی شاهد  خاصی وجود 
وحدت، انسجام، همدلی، نشاط و آرامش هستیم.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه امروز جمهوری 
اسالمی ایران یک کشور متحد و یکپارچه است، 
اظهار داشت: احزاب و گروه ها فعال و پویا هستند.
وی اولویت اول کشور را مسایل اقتصادی بیان کرد 
و گفت: در این راستا، باید مسیر تحقق اقتصاد 
یک  مقاومتی  اقتصاد  کنیم،  دنبال  را  مقاومتی 
موضوع علمی و فقهی است و ضرورت سیاسی، 

امنیتی، اقتصادی و اجتماعی دارد.
وزیر کشور افزود: اقتصاد مقاومتی راهی است که 
اند  رفته  پایدار  توسعه  در شرایط  همه کشورها 
و شرایط سختی را در این زمینه به مردم خود 
و  دنبال  را  مقاومتی  اقتصاد  اگر  تحمیل کردند. 
انقالب  و  برای مردم  نکنیم هر مشکلی  اجرایی 

بوجود بیاید مقصر هستیم.
های  ویژگی  از  را  بودن  مردمی  فضلی  رحمانی 
اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: باید به مردم 
آموزش دهیم سبک زندگی خود را چگونه کنند. 
اگر اقتصاد ضعیف داشته باشیم مردم و انقالب 

ضربه می خورند.
وی ادامه داد: باید در راستای اقتصاد فرهنگ پس 
انداز را در جامعه تقویت و سرمایه گذاری با هر 

رقم درآمد را به مردم یاد دهیم.
های  ویژگی  از  را  محوری  عدالت  کشور،  وزیر 
اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: کشور از بی 
تاریخی  عدالتی ضربه خورده است و به صورت 
باید به  بینیم، پس  توازن را در کشور می  عدم 

سمت عدالت محوری برویم.
رحمانی فضلی دانش بنیان بودن را از دیگر ویژگی 
های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهارداشت: 
تغییرات تکنولوژی و بازار روزانه است و اگر ما در 

لبه دانش حرکت نکنیم موفق نخواهیم بود. 
وی با تاکید بر اینکه در کشور مشکل پول نداریم، 
گفت: مشکل در مدیریت منابع و بهره وری است 

که باید به سمت حل آن حرکت کنیم.

ایجاد6۰۰ هزار شغل تا پایان سال 

طرح  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
تکاپو )توسعه کسب وکار و اشتغال پایدار( توسط 
سازمان فنی وحرفه ای، صندوق کارآفرینی امید 
و بخش تعاون این وزارتخانه دنبال و تا پایان سال 
9۵ به واسطه این طرح ۶۰۰ هزار شغل در کشور 

ایجاد می شود.
علی ربیعی در بازدید از یک واحد تولیدی استان 
البرز در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه 
طرح تکاپو از سال 9۳ و به صورت پایلوت با هفت 
استان شروع شد، افزود: در سال 9۴ پیگیری های 
دانش  توسعه مشاغل  برای  راستا  این  در  جدی 

بنیان انجام شد.
وی ادامه داد: برای ایجاد اشتغال در طرح تکاپو 
آموزش های اولیه توسط فنی وحرفه ای ارائه می 
شود و طی برنامه ای رسته های شغلی شناسایی 

و فرد آموزش دیده آغاز به کار می کند.
نیز این  ربیعی گفت: در بخش طراحی مشاغل 
افراد رها نمی شوند، بلکه با استفاده از طراحان 

مطرح داخلی و خارجی به آنها کمک می شود.
ارائه  با  امید  کارآفرینی  صندوق  افزود:  وی 
و  دیده  آموزش  افراد  سود،  درصد   ۴ تسهیالت 
متقاضی برای ایجاد مشاغل خرد حمایت می شود.
این مسئول با اشاره به اینکه در بازدید امروز 11 
طرح به عنوان الگوی استان افتتاح شد گفت: در 
این رابطه 7۵ شغل به صورت مستقیم و ده ها 
شغل دیگر به شکل غیر مستقیم ایجاد شده است.
وی اضافه کرد: باید این فعالیت های زنجیره وار 
ادامه پیدا کنند، چراکه با ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان هزینه این مشاغل ایجاد شده و سود سرشار 

آن با توجه به ایجاد اشتغال پایدار بیشتر است.
ربیعی با بیان اینکه بر اساس ایجاد مشاغل خرد 
به خصوص در بخش صنایع دستی مزد باالیی 
نصیب فعاالن این عرصه می شود گفت: در بخش 
تولید پوشاک یک تولید کننده البرزی برای توسعه 
تولید تعهد کرده و شرط این امر را کنترل واردات 

خارجی اعالم کرد.
فنی  آموزش  سازمان  تکاپو  طرح  در  افزود:  وی 
افراد  آموزش  برای  کامل  آمادگی  ای  وحرفه 
متقاضی را دارد و پس از آن صندوق کارآفرینی 
امید تکیه گاه محکمی برای حمایت از این افراد 

محسوب می شود.

نگاه روزخبر

اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
اقتصاد مسئله اول کشور است، بیان داشتند: دولت 
به هیچ وجه خود را سرگرم بحث های انتخاباتی نکند 
و تا آخرین روز، برای حل مشکالت برنامه ریزی 

کند.
انقالب  حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
اسالمی در دیدار روحانی رئیس جمهور و اعضای 
هیأت دولت ضمن قدردانی از زحمات و تالشهای 
دولت یازدهم، هفته دولت را فرصتی مغتنم برای 
ارائه گزارش به مردم از کارهای انجام گرفته خواندند 
و نکات مهمی را در قالب 7 سرفصل در زمینه های 
»اقتصاد مقاومتی«، »سیاست خارجی«، »علم و 
فناوری«، »امنیت«، »فرهنگ«، »برنامه ششم« و 
»فضای مجازی« به عنوان اولویت های اصلی کشور 
و نقشه راه دولت یازدهم در یک سال پیش رو 

بیان کردند.
رهبرمعظم انقالب اسالمی با تبریک هفته دولت، 
»الگوی  به عنوان  را  باهنر  و  رجایی  یاد شهیدان 
اخالص، پرکاری و مردمی بودن« گرامی داشتند و 
با اشاره به برخی تالشها برای تطهیر منافقان روسیاه 
که عامل این جنایت بودند، افزودند: متأسفانه برخی 
تالش دارند تا برای این جنایتکارانی که هزاران 
نفر از مردم عادی تا مسئوالن و شخصیت های 
برجسته را به شهادت رساندند، فضای مظلومیت 
ایجاد و چهره نورانی امام راحل)ره( را خدشه دار 
کنند اما این دستهای خبیث و مغرض به نتیجه 
نخواهند رسید و همانند گذشته ناکام خواهند ماند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس به گزارش رئیس 
انجام  اقدامات  از  جمهور و برخی اعضای دولت، 
این گزارشها  گرفته اشاره و خاطر نشان کردند: 
بسیار خوب بودند و باید به اطالع مردم رسانده 
شود، زیرا سرمایه اصلی، مردم و اعتماد و امید آنان 

است.
ایشان اداره کشور به وسیله قوه مجریه را با توجه 
به گستردگی و تنوع مسائل و انتظارات فراوان و 
همچنین مسائل و مشکالت، بسیار سخت دانستند 
و با اشاره به گذشت سریع سه سال از عمر دولت 
یازدهم گفتند: دولت باید با برنامه ریزی و جدیت، 
حداکثر بهره برداری را برای کار و تالش در یک 

سال باقیمانده انجام دهد.
رهبر انقالب اسالمی دولت را به دوری از حواشی 
به خصوص در ماههای آینده که همراه با مباحث 
انتخاباتی است، توصیه کردند و افزودند: دولت نباید 
به هیچ وجه خود را سرگرم بحثهای انتخاباتی کند 
بلکه باید تا آخرین روز کاری، برای کار، تالش و 
حل مشکالت برنامه ریزی کند و بهترین تبلیغ 
برای دولِت در رأس کار، اقدام و عمل آن دولت 
است. ایشان همچنین هفته دولت را فرصتی مغتنم 
برای ارزیابی منصفانه عملکرد دولت از جانب مردم 
و نخبگان دانستند و گفتند: انتقاد، ضرری ندارد 
اما این انتقاد باید منصفانه و همراه با ارائه راهکار 

صحیح باشد.
نکات  بیان  از  بعد  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
اولویتهای  به عنوان  را  سرفصل  هفت  مقدماتی، 

اصلی کشور و نقشه راه دولت یازدهم بیان کردند.
اقتصاد  سیاستهای  اجرای  و  اقتصادی  »مسائل 
مقاومتی«، اولین سرفصلی بود که رهبر انقالب 
امروز مشکالت و  بیان کردند و گفتند:  اسالمی 
گره های اقتصادی، مسئله اول کشور است که باید 
حل شوند و حل آنها در گرو اجرای صحیح و دقیق 

سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با قدردانی از گزارش 
معاون اول رئیس جمهور در خصوص فعالیتها و 
اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بر لزوم 
تا  ها  طرح  همه  قدم  به  قدم  و  جدی  پیگیری 
رسیدن به مرحله آخر تأکید کردند و افزودند: ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید همه فعالیتهای 
پر حجم و گسترده اقتصادی در بخشهای دولتی 
و خصوصی را رصد و مراقبت کند که همه این 
مقاومتی  اقتصاد  سیاستهای  با  همسو  فعالیتها، 

باشند.
ایشان تأکید کردند: باید قاطعانه مانع از ادامه طرح 
ها یا برنامه های اقتصادی غیرهمسو با سیاستهای 

اقتصاد مقاومتی شد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه برای اجرای 
سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید همه ظرفیتهای 
کشور در بخشهای کشاورزی و صنعت به میدان 
الزامات  از  یکی  کردند:  خاطرنشان  شوند،  آورده 
مقاومتی،  اقتصاد  سیاستهای  شدن  عملی  مهم 
صحیح  تبیین  با  که  است  »گفتمان سازی« 
از جانب مسئوالن،  تأثیرات آن،  این سیاستها و 

امکان پذیر است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، حرکت علمی سالهای 
اخیر کشور و پیشرفتها در بخشهای هوافضا، نانو، 
هسته ای و زیست فناوری را ناشی از گفتمان سازی 
سال  در 1۲  نرم افزاری  نهضت  و  علمی  حرکت 
گذشته دانستند و خاطرنشان کردند: در موضوع 
اقتصاد مقاومتی هم باید چنین گفتمانی در جامعه 

شکل بگیرد.
ایشان با تأکید بر اینکه اجرای سیاستهای اقتصاد 
مقاومتی نیازمند اقداماتی فراتر از کارهای متعارف 
برای  افزودند:  است،  اقتصادی  عرصه  در  دولت 
عملی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید کاری 
جهشی و خارج از رواِل کارهای روزمره و متعارف 

انجام شود.
اختیارات  »واگذاری  خامنه ای،  اهلل  آیت  حضرت 
تصمیم گیری به استانها«، »هدایت تسهیالت بانکی 
و همچنین حجم عظیم نقدینگی به سوی تولید«، 
بهای  به موقع  »پرداخت  صادراتی«،  »مشّوقهای 
محصوالت کشاورزی« و »توجه جدی به روستاها 
اساسی  اقدامات  جمله  از  را  تبدیلی«  صنایع  و 
اقتصاد  سیاستهای  شدن  عملی  برای  ممکن  و 

مقاومتی خواندند.
ایشان موضوع »دیوان ساالری« و »مقررات دست و 
پا گیر برای تولیدکنندگان و کارآفرینان« را یکی از 
موانع اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برشمردند 
اقتصاد  تحقق  الزامات  از  دیگر  یکی  افزودند:  و 

مقاومتی، حمایت از شرکتهای دانش بنیان است.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: طرحهایی که 
در داخل به وسیله شرکتهای دانش بنیان قابل اجرا 

هستند، نباید به شرکتهای خارجی داده شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای به سرفصل دوم یعنی 
»سیاست خارجی« پرداختند و با اشاره به اینکه 
آقای  دولت  اولویتهای  از  یکی  خارجی  سیاست 
موضوع  این  با  من  افزودند:  است،  بوده  روحانی 
موافقم و همواره معتقد به کار دیپلماسی بوده ام اما 
باید توان دیپلماسی را به صورت مناسب و متوازن 

در دنیا توزیع کرد.
آسیا،  کردند:  خاطرنشان  اسالمی  انقالب  رهبر 
آفریقا و آمریکای التین باید سهم مناسب خود را 

در سیاست خارجی کشور داشته باشند.
ایشان با تأکید بر ضرورت اتّخاذ موضع فعال در 
همچون  مسائلی  در  گفتند:  خارجی،  سیاست 
مسائل منطقه که بسیار پیچیده و در هم تنیده 

است، باید با دقت و هوشیاری و قدرت فکر، و فعال 
و اثرگذار وارد میدان شد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای لزوم استفاده از ظرفیت 
دیپلماسی برای پیشرفت اقتصاد را نیز مورد تأکید 

قرار دادند.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه با اشاره به غیرقابل 
اتکا بودن رفتارهای ظاهری در فضای دیپلماسی، 
گفتند: تنها چیزی که در دیپلماسی می تواند مورد 
اعتماد قرار گیرد، کار ثابت، ُمسلّم، امضاشده و قابل 

احتجاج است.
ایشان با تأکید بر اینکه باید از بدحسابی آمریکاییها 
در قضیه برجام، تجربه آموخت، خاطرنشان کردند: 
این تجربه به ما می آموزد که به وعده های هیچ یک 
از دولتها در آمریکا نمی توان اعتماد کرد و نباید در 

مقابل وعده آنها اقدام نقد انجام داد.
من  انتقاد  افزودند:  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
طرف  خباثت  و  بدعهدی  به  برجام  موضوع  به 
زیرا  خودمان؛  عناصر  نه  می شود  مربوط  مقابل 
تالش  خود  توان  اندازه  به  ما  مذاکره کنندگان 
شبانه روزی انجام دادند و ما قدردان این زحمات 

هستیم.
به  خود  سخنان  ادامه  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
موضوع »علم و فناوری« به عنوان سرفصل سوم 
نقشه راه دولت اشاره کردند و گفتند: کشور برای 
پیشرفت نیازمند علم و فناوری است و در سالهای 
گذشته پیشرفتهای خوبی در این عرصه به دست 

آمد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد از کاهش شتاب 
رشد حرکت علمی در سالهای اخیر، خاطرنشان 
کردند: سرعت حرکت علمی در دنیا باال و فاصله 
ما نیز با پیشرفت علمی دنیا زیاد است، بنابراین 
این عقب ماندگی هیچ چاره ای جز  برای جبران 
افزایش شتاب رشد حرکت علمی وجود ندارد و 
باید گفتمان پیشرفت علمی در کشور ادامه یابد 

و متوقف نشود.
ایشان همچنین بر لزوم افزایش بودجه پژوهشی 
دانشگاهها و پرداخت کامل بودجه ناچیز کنونی و 

همچنین ارتباط دانشگاه و صنعت تأکید کردند.
چهارمین سرفصلی که رهبر انقالب اسالمی به آن 

اشاره کردند، موضوع »امنیت« بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: به لطف خداوند 
و با تالش و زحمات قابل تقدیر نیروهای نظامی 
و امنیتی در حالی که کشورهای منطقه مملو از 
حوادث و ناامنی هستند، کشور از یک سپر امنیتی 

مستحکمی برخوردار است.
ایشان، »روحیه انقالبی و دینی مردم« را یکی از 
عناصر اصلی سپر امنیتی مستحکم کشور دانستند 
و تأکید کردند: به هیچ وجه نباید در این سّد دفاعی 

ملی خللی ایجاد شود.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه تشکیالت 
نظامی و امنیتی کشور یکی دیگر از عناصر سپر 
امنیتی مستحکم کشور است، خاطرنشان کردند: 
باید همواره به این تشکیالت کمک شود و مورد 

تشویق نیز قرار گیرند.

امکانات  و  حضرت آیت اهلل خامنه ای، تجهیزات 
دفاعی کشور را سومین عنصر ایجاد سپر امنیتی 
خواندند و افزودند: دشمن از افزایش توان دفاعی و 
موشکی کشور نگران است؛ بنابراین باید به افزایش 

توان دفاعی کمک و از آن حمایت کرد.
مسئله »فرهنگ« پنجمین سرفصلی بود که رهبر 
انقالب اسالمی به عنوان یک اولویت بسیار مهم 
کشور بر آن تأکید کردند و افزودند: فرهنگ شامل 
ادبیات، هنر، سبک زندگی، رفتار و اخالق اجتماعی 
است و دستگاههای فرهنگی در تمام این بخشها 

مسئولیت و وظیفه دارند.
ایشان افزودند: بنده طرفدار جزم اندیشی، فشار و 
اختناق در عرصه فرهنگ نیستم بلکه به آزاداندیشی 
اعتقاد راسخ دارم اما آزاداندیشی به معنای ولنگاری 

و اجازه دادن به دشمن برای لطمه زدن نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به انجام اغلب 
کارهای خوب و مفید کشور به دست جوانان مؤمن 
و انقالبی این سؤال را مطرح کردند که چرا باید 
تئاتر یا فیلمی تولید شود که تیشه به ریشه ایمان 

این جوان بزند؟
رهبر انقالب اسالمی، عملکرد دستگاههای فرهنگی 
را در هر دو سطح »آفندی« و »پدافندی« ضعیف 
ارزیابی کردند و با تأکید بر اهمیت پرداختن به 
نظر  در  همچنین  و  فرهنگی  متنوع  عرصه های 
گرفتن انگیزه ها و سوابق شخصیتهای فرهنگی، 
افزودند: آیا نباید مسئوالن فرهنگی، آن کسی را 
که عمرش را در خدمت به دین و انقالب اسالمی 
گذرانده به فردی که در تمام عمر خود قدمی در 
راه دین و انقالب برنداشته و حتی گاهی ضربه نیز 

زده است، ترجیح بدهند؟
این  جمع بندی  در  خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت 
روحیه  باید  فرهنگ  در  کردند:  تأکید  سرفصل 
وجود  عادالنه  برنامه ریزی  با  همراه  آزاداندیشی 
داشته باشد و با هدایت و کمک به رویشهای خوب 

جلوی ضربات فرهنگی گرفته شود.
ششمین سرفصل از اولویتهای کشور و نقشه راه 
دولت، موضوع اهمیت برنامه ششم توسعه و لزوم 

تسریع در نهایی کردن آن بود.
ایشان با اشاره به تأخیر در ارائه برنامه ششم توسعه، 
افزودند: برنامه های توسعه، هماهنگی و هم افزایی 
ایجاد می کنند و همچون حلقه های یک زنجیر، 
می رسانند،  برنامه چشم انداز  اهداف  به  را  کشور 
بنابراین با پیش بردن سریع برنامه ششم، نگذارید 

کار بیش از این متوقف شود. 
از  اهلل خامنه ای هفتمین سرفصل  آیت  حضرت 
توصیه های خود به دولت را مسئله فضای مجازی 
خواندند و گفتند: فضای مجازی، دنیایی رو به رشد، 
بسیار وسیع و غیرقابل توقف است که فرصتهای 
بزرگ و در عین حال تهدیدهایی را هم می تواند به 

همراه داشته باشد.
ایشان با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از 
آن،  تهدیدهای  دفع  و  فرصتهای فضای مجازی 
را  مجازی  فضای  شورای عالی  تشکیل  از  هدف 
همین مسئله بیان و خاطرنشان کردند: باید در 
ایجاد شبکه ملی اطالعات و راه اندازی آن تسریع 

شود.
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنان خود 

به موضوع حقوقهای نجومی اشاره کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه نباید از 
این قضیه به آسانی عبور کرد، خاطرنشان کردند: 
اعتماد مردم در این قضیه ضربه فراوانی خورده 
است، زیرا مردم و جوانان تحصیلکرده دریافتهای 
مقایسه  غیرعادالنه  دریافتهای  این  با  را  خود 
می کنند و این سؤال را می پرسند که بر اساس چه 
معیار و امتیازی و به دلیل انجام کدام کار ویژه این 

حقوقها پرداخت شده است؟
ایشان با تأکید بر لزوم عزم راسخ و برخورد قاطع 
با مسئله حقوقهای نجومی در تمام قوا و سازمانها 
افزودند: در موارد بجا و الزم، قوه قضائیه نیز باید 

ورود و با متخلفان برخورد کند.

رهبرمعظم انقالب: اقتصاد مسئله اول کشور است 
 دولت سرگرم بحث های انتخاباتی نشود

ادامه از صفحه 1
در  عربستان  سفارتخانه های  کرد:  تاکید  وی   
سعودی  می کنند.  تبلیغ  ما  علیه  جهان  سراسر 
در  و  برخاست  مقابله  به  هسته ای  توافق  با 
مناطق جنوبی و شرقی،  جنوب غربی و شمال 
هم  بر  را  ایران  امنیت  که  می کند  تالش  غربی 
و  انقالب  عناصر ضد  از  برخی  با  عربستان  بزند. 
به  عربستان  است.  شده  همپیمان  تروریست 
امنیت و عزت حجاج ما در مراسم حج توجهی 
منا  حادثه  خاطر  به  سعودی  دهد.  نمی  نشان 
فهرست  از  بخشی  این ها  نکرد.  خواهی  معذرت 
بلندباالی اقدام های ضد ایرانی سعودی است، با 
وجود این اقدام ها ما خویشتنداری کرده ایم زیرا 
راهبرد ما اینگونه نیست که در چنین دام هایی که 
طرف ثالث برای ما گسترده است بیفتیم طرفی 

که مصالح آنها در حدوث درگیری میان ماست.
راه  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  شمخانی 
گفت وگو میان ایران و عربستان بسته شده است؛ 
گفت: نه راه گفت وگو میان ایران و عربستان بسته 
به  کشوری  هیچ  با  را  گفت وگو  باب  ما  نیست. 
جز رژیم غاصب اسرائیل نمی بندیم. ما حتی با 
آمریکا نیز گفت وگو کرده ایم اما آمریکایی ها به 
پیمان های خود پایبند نبودند و تعهدات شان در 
انتظار  ما  البته  پا گذاشتند.  زیر  توافق هسته ای 
چنین مساله ای را داشتیم اما با این حال با آنها 
به گفت وگو پرداختیم. بسیاری برای میانجیگری 

آمدند تا ما مذاکره با سعودی را آغاز کنیم. برخی 
از  با عربستان داشتند  روابط خوبی  کشورها که 
و  اسالمی  کشورهای  منطقه،  کشورهای  جمله 
غیر اسالمی احساس می کردند که می توانند برای 
آغاز مذاکرات میان ایران و عربستان میانجیگری 
کنند. اما عربستانی ها به صورت مستقیم با این 

میانجیگری ها مخالفت کردند.
و سعودی هیچ گفت وگویی  ما  میان  اکنون  هم 
وجود ندارد و میان ما تنها اظهارات مخالف یکدیگر 
رد و بدل می شود. ما شاهد عملکرد غیرعقالنی 
سعودی ها هستیم، آنها علیه ما تبلیغات رسانه ای 
انجام می دهند و به اتهام زنی علیه ما می پردازند. 
علی شمخانی آخرین سوال مجری روسیا الیوم را 
که پرسیده بود اگر آمریکا به نقض برجام ادامه 
دهد گزینه های پیش روی ایران چه خواهد بود؛ 
به عربی پاسخ داد. وی در جواب این سوال گفت: 
رهبر معظم انقالب در سخنرانی اخیر خود به این 
موضوع اشاره کرده و گفته است اگر آمریکایی ها 
برجام را پاره کنند ما برجام را به آتش می کشیم. 
ما گزینه های متعددی برای مقابله با نقض برجام 
پیامدهای  از  ایران  دولت  داریم.  آمریکا  از سوی 
بین  ما   ندارد. چنانچه  ترسی  برجام  برهم زدن 
از منویات آمریکا  ایران  ایران و تبعیت  استقالل 
قرار بگیریم مسلماً ما به هر قیمتی که شده راهی 
را که به استقالل ایران منتهی می شود در پیش 

خواهیم گرفت.

به  اشاره  با  خارجه  امور  وزیر  معاون 
در  برجام  بر  نظارت  هیات  های  پیگیری 
رابطه با بدعهدی های طرف مقابل گفت: 
هر زمان که الزم باشد تصمیمات مقتضی 

را خواهیم گرفت.
همایش  حاشیه  در  عراقچی  سیدعباس 
مشهد،  در  برجام  دستاوردهای  بررسی 
به سوال  پاسخ  و در  در جمع خبرنگاران 
مهر درباره آخرین نتایج هیات نظارت بر 
طرف  های  بدعهدی  با  رابطه  در  برجام 
و  مقابل  طرف  رفتار  کرد:  اظهار  مقابل 
ها  کوتاهی  و  ها  بدحسابی  ها،  بدعهدی 
توسط وزارت امور خارجه و شورای عالی 
امنیت ملی رصد شده و به هیات نظارت 

بر برجام گزارش می شود.
به  ها  بدعهدی  این  تمام  داد:  ادامه  وی 
دقت دنبال شده و در زمان الزم تصمیمات 

مقتضی را خواهیم گرفت.
عراقچی با اشاره به لغو تحریم ها پس از 
حدود  تا  ها  تحریم  گفت:  برجام  اجرای 
زیادی رفع شده و مقداری دیگر نیز دارای 
موانعی است که علت اصلی این موانع نیز 

های  بدحسابی  و  ها  بدعهدی  از  ناشی 
طرف غربی و به ویژه آمریکاست.

تاکید  ای  مذاکره کننده هسته  تیم  عضو 
در  ها  کوتاهی  پیگیری  حال  در  ما  کرد: 

اجرای بهینه آثار رفع تحریم ها هستیم.
وی در واکنش به سوالی درباره دستگیری 
تیم  عضو  اصفهانی  دری  عبدالرسول 
گذشته  روز  که  ای  هسته  کننده  مذاکره 
مطرح  مجلس  نمایندگان  از  یکی  توسط 
دری  بودن  جاسوس  درباره  گفت:  شد، 
اصفهانی بنده تنها حرف و شایعه شنیدم 
و امیدوارم مراجعی که باید پاسخگو باشند 

رسما توضیح بدهند.
عراقچی افزود: اگر جاسوسی دستگیر شده 
امنیتی  نهادهای  و  قوه قضاییه  باید  باشد 
نمی  صرفا  و  دهند  توضیح  آن  مورد  در 

توان به شایعات اکتفا کرد.
مقامی  در  بنده  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
یا  تایید  را  کسی  دستگیری  که  نیستم 
تکذیب کنم گفت:ما نه وظیفه داریم و نه 
را  بخواهیم کسی  که  هستیم  ابزار  دارای 
دستگیر کنیم و این امر بر عهده نهادهای 

امنیتی است که از نفوذ جلوگیری کنند.

عراقچی:

علت عدم لغو بخشی از تحریم ها بدعهدی طرف غربی است
شمخانی: 

راه گفت وگو میان ایران و عربستان بسته نیست



4 گزارششنبه 6 شهریور 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3308

باز هم به نیمه هاي سال رسیدیم و بحث 
اسکار  در  ایران  سینماي  نماینده  انتخاب 
دست  امسال  رسید.  خود  اوج  به  دوباره 
سینماي ایران براي انتخاب بهترین گزینه 
نسبت به سال هاي گذشته، بسیار پر است. 
با توجه به اینکه آثار اکران شده از مهرماه 
توانند  امسال، مي  تا مهرماه  سال گذشته 
داشته  را  امسال  اسکار  در  حضور  فرصت 
را مي  از ده مورد  باشند، دست کم بیش 
براي  نامزدي  شایستگي  که  برد  نام  توان 
سال  اکران  از  هستند.  گزینشي  چنین 
چون  هایي  فیلم  به  توان  مي  گذشته 
خواب  ناهید،  اردیبهشت،   19 چهارشنبه 
کوچه  و حتي  اسیدي  باران  احتمال  تلخ، 
موفقیت  بین  این  در  کرد.  اشاره  نام  بي 
جمله  از  تلخ  خواب  المللي  بین  هاي 
کن،  جشنواره  طالیي  دوربین  نامزدي 
کسب جایزه جشنواره تسالونیکي یونان و 
کسب جایزه فیپرشي و حضور در بیش از 
چهل جشنواره خارجي، موفقیت هاي بین 
جایزه  کسب  جمله  از  ناهید  فیلم  المللي 
جایزه  کسب  فرانسه،  منتقدان  انجمن 
نگاه  نوعي  بخش  در  بخش  نوید  آینده 
راجر  جایزه  کسب   ،۲۰1۵ کن  جشنواره 
کارگرداني  بهترین  جایزه  کسب  ایبرت، 
از  بیش  در  حضور  و  براتیسالوا  جشنواره 
همچنین  و  خارجي  معتبر  جشنواره  سي 
اردیبهشت   19 چهارشنبه  فیلم  موفقیت 
جشنواره  فیپرشي  جایزه  کسب  جمله  از 
ایتالیا،  المذاهب  بین  جایزه  کسب  ونیز، 
کسب جایزه پنگوئن طالیي جشنواره ونیز 
معتبر  جشنواره   ۲۰ از  بیش  در  حضور  و 
فیلم  دیگر  از  را  فیلم  سه  این  خارجي، 
متمایز  گذشته  سال  اکران  منتخب  هاي 

مي کند.
سال  در  شده  اکران  هاي  فیلم  میان  از 
نماینده  توانند  مي  که  مهر  اول  تا  جدید 
خوبي براي سینماي ایران در اسکار باشند 
نیز مي توان به فیلم هایي چون ابد و یک 
روز، النتوري، دختر، اژدها وارد مي شود، 
ایستاده در غبار و من اشاره کرد. با توجه به 
تاریخ اکران این فیلم ها، عمال حضورشان 
در جشنواره هاي خارجي کمرنگ تر از فیلم 

یک  و  ابد  است.  گذشته  سال  اکران  هاي 
روز فاتح بي چون و چراي جشنواره سال 
گذشته فیلم فجر هم با توجه به فیلمنامه 
بازي  همچنین  و  پرمالت  و  روان  محکم، 
هاي درجه یک همه بازیگران و کارگرداني 
بي نقص سعید روستایي گزینه درجه یکي 
مي تواند باشد براي معرفي به اسکار. از آن 
برانگیز  نامتعارف و تحسین  طرف ساختار 
ایستاده در غبار، نگاه و زاویه دید ستودني 
بین  موفقیت  رضا درمیشیان در النتوري، 
مسکو  جشنواره  در  دختر  فیلم  المللي 
فیلم  بهترین  مهم  جایزه  دو  کسب  و 
اصالني(،  )فرهاد  مرد  بازیگر  بهترین  و 
بازیگوشي تحسین برانگیز ماني حقیقي در 
اژدها وارد مي شود و بازي درجه یک لیال 
حاتمي و تصویرگري متفاوت سهیل بیرقي 
از یک ضد قهرمان دوست داشتني در فیلم 
موثقي  دالیل  توانند  مي  همه  و  همه  من 
براي انتخاب شدن به عنوان تنها نماینده 

ایران در اسکار باشند.
به  سومش  فیلم  از  فرهادي  اصغر   ... اما 
بعد، همیشه اثرش به عنوان نماینده ایران 
چهارشنبه  است:  شده  معرفي  اسکار  در 
سوري، درباره الي، جدایي نادر از سیمین 
از  نادر  جدایي  نهایت  در  که  گذشته.  و 
بین  نظیر  بي  هاي  موفقیت  با  سیمین 

اسکار  به کسب  موفق  تنها  نه  المللي اش 
بخش  در  بلکه  شد  خارجي  فیلم  بهترین 
بهترین فیلمنامه هم نامزد بود. فروشنده، 
اوایل  فرهادي  اصغر  فیلم  جدیدترین 
دو  کن  جشنواره  در  امسال  خردادماه 
بهترین  و  فیلمنامه  بهترین  اصلي  جایزه 
آن  از  را  حسیني(  )شهاب  مرد  بازیگر 
در  امسال  تیرماه  که  فیلم  این  کرد.  خود 
را  فیلم  بهترین  جایزه  مونیخ  جشنواره 
بیش  در  ماه  سه  آورد، طي  به دست  هم 
حضور  خارجي  معتبر  جشنواره  بیست  از 

داشته است.
است  قرار  کننده،  پخش  گفته  طبق 
گروه  سینماهاي  در  شهریورماه  فروشنده 
آزاد اکران شود تا فرصت حضور در اسکار 

را از دست ندهد.
با اینکه فروشنده را ندیده ام و قطعا هیچ 
ظاهرا  محتواي  و  ساختار  درباره  قضاوتي 
جنجال برانگیزش نمي توانم داشته باشم، 
در  اش  استثنایي  موفقیت  به  توجه  با  اما 
سایت  اکثر  که  طوري  به  کن  جشنواره 
هاي  شانس  از  یکي  را  آن  معتبر  هاي 
دانستند  مي  امسال  اسکار  کسب  اصلي 
در  فرهادي  اصغر  آوازه  و  نام  همچنین  و 
دنیا، فروشنده بالشک بهترین گزینه براي 

معرفي به اسکار است.

از برجسته ترین فیلمسازان  »رسول مالقلی پور« 
دفاع مقدس است که حال و هوای جبهه و ارزش 
های آن نظیر ایثار و مقاومت را در آثار اجتماعیش 

نیز می توان به چشم دید.
تهران  پور سال 1۳۳۴ در منطقه عباسی  مالقلی 
متولد شد. او در سال های نوجوانی عکاسی را به 
 1۳۵۴ سال  در  کرد،  شروع  ای  غیرحرفه  صورت 
بازیگری تئاتر را به خاطر فن بیان و از بین بردن 
لکنت زبان انتخاب کرد و عکاسی را به شکل حرفه 

ای ادامه داد. 
به عنوان  با شروع جنگ  پور سال 1۳۵9  مالقلی 
در  مقاومت  روزهای  آخرین  از  خبرنگار  و  عکاس 
خرمشهر عکس و خبر تهیه کرد و با آخرین مدافعان 
مجبور به عقب نشینی به شرق خرمشهر شد، همان 
زمان بود که با دوربین »سوپر ۸« توانست برای بار 

دوم فیلمبرداری را همزمان با عکاسی تجربه کند. 
وی نخستین تجربه ساخت فیلم داستانی به شکل 
1۶ میلیمتری را به طور مشترک با مرحوم »حسین 
و  فیلمبرداری  باصری«  »فرامرز  نظر  زیر  منزه« 

کارگردانی کرد. پس از آن، فیلم 1۶ میلیمتری »سقای تشنه 
لب« را به عنوان نویسنده، تهیه کننده و کارگردان برای حوزه 

اندیشه و هنر اسالمی ساخت.
او سال ها بعد در سفر به کربال برای ساخت فیلمی از مکان 
های مورد نظر برای تصویر برداری )لوکیشن ( بازدید کرد و 
مستندی نیز به نام »۶ گوشه عرش« را جلوی دوربین برد که 

آخرین اثر او محسوب می شود. 
از آثار این کارگردان می توان به »میم مثل مادر« )1۳۸۵(، 
»رویای جوانی« )1۳۸1(، »مزرعه پدری« )1۳۸1(، »قارچ 
سمی« )1۳۸۰(، »سفر به فردا« )1۳۸۰(، »نسل سوخته« 
)1۳7۸(، »هیوا« )1۳77(، »کمکم کن« )1۳7۶(، »تا آخرین 
نفس« )1۳7۴(، »سفر به چزابه« )1۳7۴(، »دشت ارغوانی« 
»راز   ،)1۳71( »خسوف«   ،)1۳7۲( »پناهنده«   ،)1۳7۳(
وحشی«  »مرغابی   ،)1۳71( تیغ«  »لبه   ،)1۳71( خنجر« 
کوچک«  آرزوهای  و  »پاتال   ،)1۳۶9( »مجنون«   ،)1۳7۰(
)1۳۶۸(، »افق« )1۳۶7(، »پرواز در شب« )1۳۶۵(، »بلمی 

به سوی ساحل« )1۳۶۴( و »نینوا« )1۳۶۲( اشاره کرد.
برای  کارگردانی  بهترین  بلورین  سیمرغ  برنده  پور  مالقلی 
فیلم هیوا و سیمرغ بلورین بهترین فیلم را برای پرواز در شب 
دریافت کرد. وی برنده لوح زرین بهترین فیلم برای فیلم های 
پرواز در شب و نسل سوخته شد. مالقلی پور در اسفند 1۳۸۵ 

بر اثر سکته قلبی از دنیا رفت.
وقوع جنگ تحمیلی به عنوان یک رویداد مهم و سرنوشت 
و  متاثر ساخت  را  ایران  سینمای  اجتماعی،  سیاسی-  ساز 
مالقلی پور جزو نخستین و برجسته ترین فیلمسازان عرصه 

دفاع مقدس بود. 
یکی از ویژگی های مهم فیلمسازی مالقلی پور، توجه به فضا 
و شرایط اجتماعی بود. از این رو او متناسب با فضا و شرایط 
وقایع دوره های  و  رویدادها  بازنمایی  با  اجتماعی هر دوره 
مختلف فیلم می ساخت. همچنین وی در آثارش به مضمون 
هایی همچون ایثار، عدالت جویی و حق طلبی می پرداخت. 

مالقلی پور توجه زیادی به جذابیت های تصویری داشت. او 
همواره در آثارش توجه خاصی به جذب مخاطب در کنار ارایه 
مضمون نشان می داد. همین مساله نیز باعث شد در هر اثر 
نسبت به فیلم پیشین خود توجه بیشتری به جلوه های ویژه، 

فیلمبرداری و سایر عوامل جذابیت ساز نشان بدهد. 
مالقلی پور حتی در دوره هایی که از سینمای جنگ فاصله 
گرفت، در آثار اجتماعی اش نیز تاثیرهای انکار نشدنی هشت 
سال دفاع مقدس را بر جامعه ایرانی با هوشمندی و دیدگاهی 
کمال طلب به تصویر می کشید. این نگاه او را در نسل سوخته 
و قارچ سمی به ویژه آخرین ساخته اش میم مثل مادر می 

توان دریافت.)1(
با این حال برخی بر این باورند که فیلم های اجتماعی مالقلی 
پور همچون مجنون، خسوف و پناهنده پس از جنگ چندان 
مورد استقبال منتقدان و مردم قرار نگرفت. از این منظر، این 
فیلم ها از نظر داستان و پرداخت در سطح کیفی چندان 
مطلوبی قرار نداشتند، اما برای مالقلی پور تجربه هایی نو 
محسوب می شدند و شرایطی را فراهم آوردند که وی در 
عرصه کارگردانی پخته تر شود. پس از این دوره او دوباره 
فعالیت در عرصه دفاع مقدس را با توانایی بیشتری از نظر 

کیفی پی گرفت. 

با  جنگ  هوای  و  حال  با  گرفته  خو  فیلمسازان 
داشت،  جبهه  در  حضور  در  ریشه  که  شناختی 
را خلق  هوای جنگ  و  بر حال  مبتنی  سینمای 
کردند. پرواز در شب نخستین نمونه شاخص این 
دیگر  فیلمسازهای  آن  از  پس  و  بود  سینما  نوع 
این مشی حرکت کردند. روابط عاطفی میان  بر 
شخصیت ها و شاعرانگی صحنه هایی که بزرگواری 
و طبع بلند رزمندگان ایرانی را به رخ می کشد، آن 
قدر دلنشین و تاثیرگذار از کار در آمده که این فیلم 
را به یکی از بهترین فیلم های جنگی سینمای آن 

سال ها تبدیل کرد.
های  فیلم  اثرگذارترین  از  یکی  چزابه،  به  سفر 
مالقلی پور است. او نگاه امروزی و پس از جنگ را 
با نگاه دیروزی زمان جنگ پیوند می زند تا میان 
به  را  ها  آن  و  بزند  پلی  امروز  و  دیروز  آدم های 
تفاهم برساند. او برای بیان حرفش، قالبی فراواقع 
گرا انتخاب کرده و شخصیت های امروزی اش را 
در فضایی غیرواقعی، از خاکریزهای زمان عبور می 

دهد تا به حال و هوای روزهای جنگ برگردند. )۲(
هیوا دیگر فیلم مالقلی پور از درونمایه عاشقانه و اجتماعی 
زمان  آن  تا  که  هایی  فیلم  بیشتر  برخالف  بود.  برخوردار 
دیگری  تصویر  بودند،  مقدس ساخته شده  دفاع  عرصه  در 
و  رشادت  و  عین شجاعت  در  که  داده  نشان  رزمندگان  از 
مقاومت در برابر دشمن، با عشق به زندگی و روابط عاطفی با 

همسرانشان در جبهه حضور می یافتند.)۳(
بیشتر دیدگاه ها درباره سینمای مالقلی پور دارای بار مثبت 
است. با این حال، برخی منتقدان فیلم های دفاع مقدس او را 
قوی تر از فیلم هایی می دانند که در زمینه اجتماعی ساخت.
منتقدان بر این باورند که قهرمان های تنهای مالقلی پور در 
دل غریبی و غربت، به یاری دیگران برمی خیزند و در پایان، 
از پای درمی آیند یا در زیر بی پناهی و اضطرابی که بر زندگی 

سربی رنگشان سایه انداخته، به سوی آینده می روند.
همچنین برخی، روایت های سینمایی او را مبتنی بر دریافت 
های درونی می پندارند و سینمای او را به نوعی سینمای 
برگرفته از واکنش های حسی و روحی فیلمساز نسبت به 

شرایط می دانند.
پی نوشت ها:

1- رسول مالقلی پور، تصویرسازی های خیره کننده 
فیلمساز تجربه گرا، تارنمای بانی فیلم

2- صفاریان، ناصر، »نگاهی به آثار رسول مالقلی پور«، 
ماهنامه فیلم، شماره 12 بهمن 1377

مقدس«،  دفاع  سینمای  رسول  پور؛  »مالقلی   -3
تارنمای قدس آنالین

آگهی

اقای/خانم ایرج رضایي  بشماره شناسنامه 119۳  بشرح دادخواست تقدیمی به 
این شعبه  درخواست گواهی حصروراثت  از  پرونده 9۵۰1۸۰/911/9۵  کالسه 
شناسنامه  شماره  به  رضایي   احمد  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
۲  در تاریخ 1۳9۲/9/1  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- تیمساج زلفي ش ش 7۵9 ت ت 1۳۴۵ 
صادره هشترود  همسر متوفی ۲-حمیدرضا رضایي  ش ش ۲9۴۰ ت ت 1۳۵9 
صادره تهران  فرزند متوفي ۳-ایرج رضایي  ش ش 119۳ ت ت 1۳۶۰ صادره 
از تهران  تهران فرزند متوفي ۴-لیال رضایي ش ش 19۲ ت ت 1۳۶۳ صادره 
فرزند متوفي ۵-سعید رضایي ش ش ۳۳۸۲ ت ت 1۳۶۴ صادره از تهران فرزند 
متوفي ۶-محمد رضایي ش ش ۰۰1۵7۶۳7۰۶ ت ت 1۳7۲ صادره از تهران 
انجام تشریفات مقدماتی  با  اینک  ندارد  فرزند متوفي    ومرحوم ورثه دیگري 
درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ قانون امور حسبي  یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف  مدت سیو یک روز  به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.11۰/۶۰۳۶۶       
 رئیس شعبه 911 شورای حل اختالف مجتمع شماره  19 تهران

آگهی انحصار وراثت

آقای ابراهیم خیری دارای شناسنامه شماره ۲۵۲۲ به شرح دادخواست ۲1۸۶ 
این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده  از 
که شادروان یداله خیری به شناسنامه ۴  در تاریخ 9۵/1/۴ اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-ابراهیم خیری                  ش.ش:۲۵۲۲       س.ت :1۳۴۰               پسر               
۲-اسماعیل خیری               ش.ش:1۶            س.ت :1۳۴۸               پسر
۳-قمرتاج خیری                 ش.ش:9۶۶۲         س.ت:1۳۳9               دختر
۴- شهناز خیری                 ش.ش:17۳۴         س.ت:1۳۴۲               دختر
۵- زهرا خیری                   ش.ش:۴۰۳9         س.ت:1۳۴۵               دختر
۶- نجیبه فیروزی                ش.ش:۳۳۰           س.ت:1۳۳7               همسر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف :1۸۳۶1 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

آگهی دادنامه

شهر  دو  کیفری  دادگاه   1۰۲ شعبه   9۳۰99۸۴۴۴۴۰۰۰۰۶1 کالسه  پرونده 
میاندوآب )1۰۲ جرائی سابق( تصمیم نهایی شماره 9۵۰997۴۴۴۲7۰۰۶۸۰

متهم:آقای حسن رسولی به نشانی مجهول المکان
اتهام:حمل۵۳۳ بطری مشروبات الکلی

رای دادگاه
درخصوص اتهام حسن رسولی فرزند رحمن آزاد بعلت متواری بودن دایر بر حمل 
مشروبات الکلی خارجی بتعداد ۵۳۳ بطری و به ارزش ریالی ۳۲۰/9۰۰/۰۰۰؛ 
احراز  و  الکلی  مشروبات  کشف   ، انتظامی  مرجع  گزارش  به  عنایت  با  دادگاه 
مالکیت خودرو حامل برای متهم بزه انتسابی محرز به استناد بند ت ماده ۲۲ 
قانون قاچاق و با لحاظ اینکه متهم فاقد سابقه با دو درجه تخفیف مجازات حبس 
حکم به محکومیت وی به تحمل دو ماه حبس و پرداخت جزای نقدی معادل 
۵ برابر ارزش عرفی و تجاری به مبلغ 1/۶۰۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال در حق صندوق 
دولت صادر و اعالم می دارد . خودرو حامل مشروبات بشماره 1۴-۵99 س ۶۸ 
)سمند( به نفع دولت ضبط می گردد . رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰روز  
قابل اعتراض در این دادگاه و پس از مضی موعد واخواهی ظرف مهلت ۲۰ روز 

قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
فرامرز عبدی- رئیس شعبه 2 دادگاه کیفری 2 میاندوآب و دادرس دادگاه انقالب-م.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول 

به موجب پرونده کالسه 9۵1۰۳1 اجرای احکام مدنی صادره از اجرای احکام  
مرادی  روژین  له  محکوم  نفع  به  بهارستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه 
علیه رحمان نامدار مبنی بر فروش پالک ثبتی به شماره 1۴7/۲۳۴1 واقع در 
ارزیابی و توصیف  به شرح ذیل  ده حسن توسط کارشناس رسمی دادگستری 
اجمالی گردیده است ارزیابی مقدار  سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه 
زمین محصور پالک ۲۳۴1 فرعی از 1۴7 اصلی مراتب ذیال گزارش میگردد ضمنا 
تاکید میگردد پالک ثبتی  متعلق به شخص ثالث آقای قاسم نامدارشیخ احمد 

به شماره 1۴۶۲1۵9۶7۲ می باشد .
به صورت چهار  و  انتهای خیابان خانی  بازدید شمال ده حسن  مورد  1-زمین 
دیواری و اداری حدودا ۳۰۰ مترمربع اعیان می باشد و دارای برق صنعتی ۳۰۰ 

آمپر و انشعاب آب می باشد .
از  فرعی  پالک ۲۳۴1  دانگ  از شش  مشاع  دانگ   1/۵ مقدار  مالکیت  ۲-سند 
آقای  نام  به   ۸۵۰ جلد  درج   ۴۴ صفحه   1777 ثبت  ذیل  اصلی   1۴7 پالک 
به موجب سند رسمی شماره  واثقی صادر و تسلیم گردیده است. سپس  داود 
آقای  به  ۲۵۸۳۸و9۴/1/۲۴ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۳۶ رباط کریم 

قاسم نامدار شیخ احمد انتقال یافته است .
۳-سند مالکیت مقدار سند مالکیت مقدار 1/۵ دانگ مشاع از شش دانگ پالک 
شاه  داود  آقای  نام  به   ۸۵۰ جلد  دفتر   ۵۰ صفحه   1777۰ ثبت  ذیل  مذکور 
بداقی صادر و تسلیم شده سپس به موجب سند۲۵۸۳۸و 9۴/1۰/۲۶ تنظیمی 

دفترخانه ۳۶ رباط کریم و آقای قاسم نامدار شیخ احمد لو انتقال یافته است 
برق  و  حصار  گرفتن  نظر  در  با  مذکور  پالک  مشاع  دانگ  سه  مقدار  ۴-ارزش 
صنعتی و آب و بنای احداثی در آن مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان )۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰( 
ریال براورد و اعالم میگردد مقرر گردیده ملک موصوف در روز مورخ 9۵/۵/19 
از ساعت 1۰ صبح 11 از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 
رباط کریم واقع در رباط کریم بلوار امام خمینی دادگستری رباط کریم به فروش 
را  باالترینقیمت  به کسانی که  ارزیابی شده شروع و  بهای  از  پایه  برسد قیمت 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی الجلس از برنده 
باقیمانده  تا یک ماه نسبت به پرداخت  نامبرده مکلف است حداکثر  دریافت و 
ثمن معامله اقدام نماید. در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت 
ضبط و مزایده تجدید می گردد. طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز 
ازموعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده 

شود. م/الف1۰1۲ 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رباط کریم- غفاری 

آگهی حصر وراثت

به حکایت پروند کالسه ۵/۳۴9/9۵ شعبه پنجم شورای حل اختالف جوانرود آقا/
خانم فایزه محمد مرادی به درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و 
بیان داشته شادروان علی محمد مرادی در تاریخ 1۳9۵/۵/۲۴ در اقامتگاه دائمی 

خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
1.یاسین محمد مرادی: پسر متوفی
۲.فائزه محمد مرادی دختر متوفی
۳.فوزیه محمد مرادی دختر متوفی
۴.شیدا محمد مرادی دختر متوفی
۵.شهال محمد مرادی دختر متوفی

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

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

آگهی موضوع ماده 3 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   1۳ ماده  و  قانون 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

مورخ   1۳9۵۶۰۳۰1۰۵9۰۰1۲۳۶/1۰7۸۰۰۲۴۳۵ شماره  رای  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   1۳9۵/۰۳/۲۵
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مجید براری سنگرودی فرزند حسن به شماره شناسنامه 
19۸۰ صادره از بابل  به شماره ملی ۵۶۸9۶۰۵۵91 نسبت به شش دانگ اعیانی 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1۳۰ متر مربع پالک ۶۶۶۲ فرعی۳۶ 
اصلی مفروز و مجزی شده در قسمتی از اعیانی پالک۵۸  فرعی از اصلی مذکور 
واقع در قریه چهاردانگه بخش 1۲ تهران خریداری از مالک رسمی عبداله نصراله 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
ماه   ۲ مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 
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 11۰۶
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۵/۰۶/۰۶ تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۵/۰۶/۲1

کفیل ثبت اسناد وامالک اسالمشهر-مهدی شعبانی

آگهی وقت رسیدگی 

کالسه پرونده ۲9۲/1۶/9۵
وقت رسیدگی : شنبه 9۵/7/۳ ساعت 9 صبح

خواهان : عباس رحمتی   خوانده : ایوب خامی زاده 
خواسته : مطالبه وجه

خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 
تاریخ  به  و وقت رسیدگی  ارجاع گردیده  قرچک  اختالف بخش  1۶ شورای حل 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  و  شده  تعیین  صبح   9 ساعت  شنبه  روز   9۵/7/۳
آئین  قانون   7۳ ماده  تجویز  به  و  شورا  دستور  و  خواهان  درخواست  به  خوانده 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطالع و شرکت در جلسه دادرسی در یکی 
از جراید کثیر االنتشار به خوانده آگهی میشود نامبرده میتواند از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه  وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
کامل دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
نوبت  یک  فقط  شود  الزم  آگهی  بوسیله  ابالغی  بعدا  چنانچه  رساند  بهم  حضور 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود م الف ۳9۶۵ 
دبیر حوزه 16 شورای حل اختالف قرچک 

آگهی حصر وراثت

اختالف جوانرود  پروند کالسه ۵/۳۵۰/9۵ شعبه پنجم شورای حل  به حکایت 
آقا/خانم محمد علی کارگر گلباغی به درخواست صدور گواهی حصر وراثت را 
نموده است. و بیان داشته شادروان اشکان کارگر گلباغی در تاریخ 1۳9۵/۴/۲۴ 

در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
1.محمد علی کارگر گلباغی زایچه:1۳1۰/19۲ پدر متوفی

۲.سعادت بهرامی زایچه:1۳۵۶/۵۳۸۵ مادر متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی 
ظرف مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را 
صادر و هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد 

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

متن آگهی
متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نژاد  طرهانی  ارسالن  شاکی   / خواهان 
تنظیم  به  الزام  خواسته  به  موسوی  اخوان  سید حمیدرضا  و  ارجمندی  مهران 
جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  خودرو  سند 
رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 
واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی 
ارجاع و به کالسه 9۵۰99۸۶۶1۰۵۰۰۰۳۳ ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   ۰9:۰۰ ساعت  و   1۳9۵/7/۳
دادگاه  دادرسی  آئین  قانون  ماده 7۳  تجویز  به  و  و درخواست خواهان  خوانده 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 
– علیرضا تقی پور. 

ابالغ وقت

9۵۰۸7۲
بهزادی  احمد  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  رامینی  دفتری  فاطمه  خواهان 
دادگاه  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  اسداله  فرزند  شهربابک 
دادگاه   ۴ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  شهریار  شهرستان  عمومی  های 
کالسه  به  و  ارجاع  شهریار  شهرستان  در  واقع  شهریار  شهرستان  خانواده 
 1۳9۵/۸/19 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9۵۰99۸۲۶۴۰۴۰۰۸۶۳
وساعت ۸/۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م.الف:1۸۳۶۸
مدیردفترشعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( دادگستری شهرستان شهریار-

رسولی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده1۲  آگهی موضوع ماده ۳ 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

موضوع  هیات  جلسه   9۵/۵/۲7-1۳9۵۶۰۳۳1۰1۲۰۰۳9۶۶ شماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
محمود  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ساوجبالغ  ثبت  واحد  در  مستقر 
متینی  فرزند عبدالکریم  به شماره شناسنامه 1۰ صادره از تویسرکان به مساحت 
۵1۴/9۰ مترمربع مفروز ومجزی شده از پالک ۳1۶ 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 1۵ 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 
ماه  به مدت دو  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته 
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 ۳1۶
نوبت اول:  9۵/۶/۶       نوبت دوم۲1: /9۵/۶

محمد افخمی ـ رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی
بازاردهي  حیدري  علیه:علي  محکوم  حسن  فرزند  سعیدي  له:فریده  محکوم 
۲-سعید کرمي  محکوم به: بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 
و شماره دادنامه مربوطه 9۴۰997۰۲۴۲۳۰1۵۶7 محکوم علیها محکوم اند به 
محکومیت خواندگان بحضور در یکي از دفاتر رسمي ثبت اسناد و امالک و انتقال 
مبیع بشرح مندرج در مبایعنامه وبشرح فوق وبشرح مندرج در پاسخ استعالم 
با  مغازه  باب  یک  تهران   11 بخش   11۰9 از   ۴۳ از   ۴۴۰1 ثبتي  پالک  ثبتي 
حفظ حقوق بازداشتي وپس از رفع موانع بازداشتي وهمچنین به پرداخت مبلغ 
1۶79۴9۰ ریال بعنوان هزینه دادرسي و حق الوکاله طبق تعرفه درحق خواهان 

صادر وهزینه اجرتایي به صندوق دولت.
110/60349  مدیر دفتر دادگاه حقوقي شعبه 126 دادگاه عمومي حقوقي تهران-علوي

آگهی ابالغ وقت رسیدگی متهم

امور  انقالب در  با استناد ماده 11۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
به متهم علی رضا تقی لو فرزند عیسی فعاًل مجهول المکان  کیفری بدین وسیله 
اتهام  به  جوانرود  دو  کیفری  دادگاه   1۰1 شعبه   9۵۰۴1۸ کالسه  پرونده  در 
کالهبرداری تحت تعقیب می باشند، ابالغ می شود در روز 9۵/7/1۸ ساعت 9/1۵ 
صبح به منظور رسیدگی و دفاع از خود در شعبه 1۰1 جزایی دادگاه عمومی 
جوانرود حاضر شوید و اال غیاباً به اتهام شما رسیدگی و حکم صادر خواهد شد.

مدیر دفتر شعبه 101 عمومی جزایی جوانرود- محمدی

اگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 بنا به تجویز ماده 17۴ قانون ایین  دادرسی کیفری به اقای امین ممبینی فعال 
مجهول المکان  به اتهام  سرقت گوشی تلفن همراه  درپرونده کالسه 9۴1۸۰9 
شعبه دوم  دادیاری ابالغ می شود ظرف مهلت یکماه پس از انتشار این اگهی در 
شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر شوید در صورت عدم حضور 

این مرجع قضایی راسا به موضوع رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ می نماید. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب ایالم  

آگهی مفقودی

پالک  شماره  به  روغنی  سفید   ۸۸ مدل   i  1۶۰۰ پیکان  وانت  کمپانی  سند 
شماره   naaa۳۶aa۰9g۸1۵۲۰9 و  شاسی  شماره  به   7۲ ایران  7۶۵م77 

موتور 11۴۸7۰7۵۵۸9 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

دست ُپر سینماي ایران براي اسکار

تـقابل یـا  تـعامل؟ 
احمد شاهوند

مالقلی پور؛ فیلمساز جنگ و جامعه
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۱۰ درصد مدارس دو نوبته هستند
رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور اظهار کرد: ما مشکل منابع داریم و اگر منابع 
مالی کافی در اختیار مان قرار گیرد قادرهستیم 
مدارسی جایگزین مدارس تخریبی و نیازمند به 

نوسازی کنیم .
دکتر مرتضی رئیسی، پیرامون مدارس چند نوبته 
در کشور گفت: با سرمایه گذاری هایی که دولت، 
خیرین و مردم داشته اند از بحرانی که تحت عنوان 
مدارس چند نوبته از آن یاد می شد عبور کردیم و 
امروز کمتر از 1۰ درصد مدارس کشور بصورت دو 

نوبته اداره می شود.
وی در ادامه افزود: بخشی از مدارس کشور بصورت 
استیجاری هستند اما وجود همین تعداد کم هم با 

این شرایط قابل قبول نیست.
رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور با اشاره به کمبود منابع این حوزه تصریح 
کرد: مشکل منابع داریم و اگر منابع مالی کافی در 
اختیارمان قرار گیرد قادر هستیم مدارسی جایگزین 

مدارس تخریبی و نیازمند به نوسازی کنیم.
رئیسی در خصوص حوزه امنیت مدارس در فصل 
سرما خاطر نشان کرد:  از ۵۲۰ هزار کالس درس 
حدود ۲11 هزار کالس با بخاری نفتی گرمایش 
کالس را تأمین می کردند که خوشبختانه در سال 
1۳9۲ با پیشنهاد دولت، مجلس مصوبه ای در این 
زمینه تصویب کرد و اعتبارات الزم به شکل منطقی 
در این باره تأمین شد و تا پایان سال 9۴ بیش 
با بخاری خداحافظی  از 1۰۴ هزار کالس درس 

کردند.
رئیسی، همچنین راجع به روند هوشمند سازی 
مدارس تصریح کرد: استفاده از تکنولوژی نوین و 
تجهیزاتی که ارتباطی دو سویه بین دانش آموز و 
معلم برقرار می کند مورد تأیید وزارت آموزش و 
پرورش است و حدود هفت سال است که در کشور 

پذیرفته شده و اجرا می گردد.

عسلکهای پایتخت عامل انتقال
 بیماری نیستند

رئیس اداره محیط زیست شهر تهران با بیان اینکه 
انتقال  عامل  سفید  مگس های  یا  بالک ها  سفید 
کشاورزی  جهاد  وزارت  گفت:  نیستند،  بیماری 
موظف شده است راهکارهای مقابله با سفید بالک ها 
را ارائه دهد که تاکنون منتظر ارائه این راهکارها 
هستیم. محمد حسین بازگیر گفت: در ماه های 
اخیر شاهد افزایش سفید بالک ها در شهر تهران 
بودیم این در حالی است که تعداد آنها نسبت به 

سال گذشته کاهش داشته اشت.
وی ادامه داد: همانگونه که پیش از این گفته شده 
بود مقابله با سفید بالک ها راهکارهای خاص خود 
روش های  از  استفاده  امکان  که  چرا  می طلبد  را 
شیمیایی به جهت حفظ سالمت شهروندان امکان 

پذیر نیست. 
رئیس اداره محیط زیست شهر تهران تصریح کرد: 
با  شستشو  مانند  راههایی  شهرداری  اکنون  هم 
موادی که  آسیب کمتری را به دنبال داشته باشند 
را در دستور کار خود قرار داده است که تاحدودی 
نیز موثر واقع شده همچنین نوارهای زرد رنگی بر 
روی درختان نصب شده که با مطالعه آن می توان 

حجم و نوع سفید بالک ها را تشخیص داد.
وی افزود: در جلساتی که در این مورد داشتیم وزارت 
جهاد کشاورزی موظف شده است تا با مطالعه بر 
روی این حشره نوع آن، مدت عمر و راههای مقابله 
با این حشره را بررسی کند و راهکارهای عملیاتی 
مقابله با افزایش آن را ارائه دهد این طرح از سال 
گذشته آغاز شده بود و ما هم اکنون منتظر هستیم 
راهکارهای عملیاتی از سوی وزارت جهاد کشاورزی 

اعالم شود تاکنون اعالم نشده است.
وی تصریح کرد: مدت زمان یک سال برای اجرای 
این طرح در نظر گرفته شده بود که امیدواریم به 

زودی شاهد ارائه این راهکارها باشیم. 

کنترل درد ۳ میلیون ایرانی مبتال به 
آندومتریوز

سومین کنگره ملی جراحی های کم تهاجمی زنان 
۴ تا ۶ آبان ماه در مرکز همایش های بین المللی 

دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.
 به گزارش گروه بهداشت و درمان  اندومتریوز یکی 
از شایع ترین و پر هزینه ترین بیماری های زنان در 
سنین باروری است که حدود 17۶ میلیون زن را در 
جهان مبتال و بار مالی حدود 11۰ میلیارد دالر در 

سال را به جوامع تحمیل کرده است.
آندومتریوز با ایجاد درد و نازایی می تواند زندگی 
که  کند  اختالل  باروری دچار  در سنین  را  زنان 
تخمین زده می شود حدود سه میلیون زن ایرانی 
مبتال به اندومتریوز باشند که با توجه به قرار گرفتن 
آنان در سنین باروری می تواند بر جامعه بار مالی و 

اقتصادی و روانی را تحمیل کند.
اندومتریوز تخصص و تبحر  از آنجا که درمان    
ویژه ای را می طلبد، لذا با توجه به اهمیت باالی 
آن، پژوهشگاه ابن سینا، »سومین کنگره ملی و 
اولین کنگره بین المللی اندومتریوز و جراحی های 
 CEMIG کم تهاجمی زنان« را با همکاری مرکز
انگلستان در ۴ تا۶ آبان ماه سال جاری در مرکز 
همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی در 

تاالر ابوریحان برگزار می کند.

پرداخت تسهیالت به طرح  های خالقانه جوانان 
رستمی معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به دو برابر شدن 
حمایت  های مالی از برنامه های سمن  های جوانان، از انجام توافق برای 
پرداخت تسهیالت تا سقف 1۰۰ میلیون تومان به طرح  های خالقانه 

جوانان کشور خبر داد.
محمدرضا رستمی در آیین افتتاح خانه جوان یزد با اشاره به این که خانه 
جوان یزد دهمین خانه جوان راه اندازی شده در کشور بوده است، اظهار 
کرد: تا پایان دولت یازدهم در تمامی مراکز استانهای کشور خانه جوان 

راه اندازی خواهد شد.
وی افتتاح خانه جوان  در شهرهای کشور را بیانگر گفتمان غالب در کشور 
و نشان دهند رویکرد و سیاست  های دولت تدبیر و امید خواند و تصریح 
کرد: اگر در سه سال گذشته اصرار به بازگشت خانه  های جوان به شهرهای 
کشورمان بوده، براساس رویکرد دولت تدبیر و امید درخصوص رفع جوان 

هراسی و اعتماد به جوانان در کشور است.
وی همچنین افزود: آرزو می کنم موسیقی در سراسر کشور از حصر و 
زندان بی قانونی آزاد شده و بتواند به عنوان یک عنصر ارزشمند، مردمی 
و اثر بخش، که عامل نشاط و افزایش دهنده امید در جامعه است، حضور 

داشته و تاثیر شگرف و بی بدیل خود را بگذارد.
معاون وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: امسال شاهد راه اندازی 
مجامع جوانان در تمام استانهای کشور خواهیم بود و در قالب برگزاری 
انتخابات، مجمع ملی جوانان کشور شکل خواهد گرفت که نمایندگان 
آن در تمام مجامع کشور حضور خواهند داشت و از حقوق جوانان دفاع 

خواهند کرد.
وی افزود: همچنین براساس توافقات اخیر که امیدواریم تا یک ماه آینده 
عملیاتی شود، به طرح  های خالقانه جوانان تا سقف 1۰۰ میلیون تومان 

تسهیالت چهار درصد پرداخت خواهد شد.

عقب ماندگی تهران در بازیافت زباله های الکترونیکی
رئیس اداره محیط زیست شهر تهران با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان 
تولید زباله های الکترونیکی وجود ندارد، گفت: این گونه زباله ها از منابع 
خانگی، ادارات، مجتمع های تجاری و کارخانه ها به وجود می آیند و یکی 
از اصلی ترین محورهای حوزه مدیریت پسماند که در آن با مشکل و عقب 

ماندگی مواجه هستیم بحث بازیافت و دفن زباله های الکترونیکی است.
محمدحسین بازگیر گفت: مدت ها قبل در کارگروه پسماند شهرستان 
تهران مصوب شد که سازمان صنعت، معدن، تجارت به زیرمجموعه ها و 
واحدهای صنعتی خود اعالم کند که اطالعات زباله های الکترونیکی خود 
را در اختیار این سازمان قرار دهند و همچنین در خصوص زباله های برقی 

و الکترونیکی این امر در حال پیگیری است.
بازگیر ادامه داد: زباله های الکترونیکی، جزو زباله های صنعتی هستند و 

سازمان صنعت، معدن وتجارت باید بر این امر نظارت داشته باشد.
رئیس اداره محیط زیست شهر تهران گفت: زباله های الکترونیکی شامل 
تجهیزات و وسایل حرارتی، نوری، وسایل الکتریکی که در حمل و نقل به 
کار می روند، المپ های برق و همچنین المپ های کم مصرف و LED و 

وسایلی مانند تلفن همراه و تلویزیون و ... می شوند.
وی با بیان اینکه در ساختار این گونه وسایل الکترونیکی فلزات سنگینی 
مانند آهن و قلع، نیکل و حتی طال به کار رفته می شود، تصریح کرد: 
پسماند و زباله این وسایل می تواند برای خاک، آب و همچنین سالمتی 
انسان مشکالتی را به وجود آورد. بازگیر گفت: متاسفانه در حال حاضر در 
شهر تهران محل خاصی برای بازیافت این گونه وسایل الکترونیکی نداریم؛ 
ولی برای بازیافت فلزات ارزشمندی مانند طال و نقره واحدی را در خارج 

از شهر تهران راه اندازی کرده ایم.

چاقی خطر ابتال به سرطان ها را افزایش می دهد
نتایج بررسی یک تیم تحقیقاتی بین المللی نشان می دهد افراد مبتال به 

اضافه وزن و چاقی در معرض فزاینده ابتال به چند نوع سرطان هستند.
این تیم تحقیقاتی بین المللی اظهار داشتند: محدود کردن افزایش وزن 
می تواند به کاهش خطر برخی انواع سرطان از جمله کبد، پانکراس، 

تیروئید، تخمدان، معده و کیسه صفرا کمک کند.
این یافته ها بر اساس بازبینی اطالعات موجود از انجام 1۰۰۰ تحقیق روی 
اضافه وزن و خطر ابتال به سرطان به دست آمده است. پیش از این نیز در 
سال ۲۰۰۲ یک تیم تحقیقاتی به شواهدی دست یافتند که نشان می داد 
افزایش وزن با خطر فزاینده ابتال به سرطان های روده، مری، کلیه، پستان 
و رحم مرتبط است. محققان همچنین دریافتند: خطر ابتال به سرطان 
ناشی از افزایش وزن برای مردان و زنان یکسان است و در تمامی مناطق 
جغرافیایی آمریکای شمالی، اروپا، آسیا و خاورمیانه این خطر وجود دارد.

دالیل بسیاری می تواند نشان دهنده علت وجود ارتباط بین اضافه وزن یا 
چاقی با خطرابتال به سرطان باشد. چربی های اضافی می توانند به افزایش 
تولید استروژن، تستوسترون و انسولین منجر شود و سطح التهاب در بدن 

را که رشد تومورهای سرطانی را موجب می شود، افزایش می دهد.

»طرح کاهش« از اول شهریور کلید خورد 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران همزمان با آغاز اجرای فاز 
نخست طرح کنترل آلودگي هواي شهر تهران موسوم به »طرح کاهش« 
از اول شهریور گفت: این طرح که پیشنهاد دهنده آن شهرداري تهران 
است و با جدیت دنبال اجرایی شدن آن بودیم، توسط وزیر محترم کشور 

به دستگاه  هاي ذیربط ابالغ شد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداري تهران، دکتر مازیار حسیني  افزود: در »طرح کاهش«، به 
دنبال آن هستیم تا ماشیني که تولید آلودگي باال و خارج از استاندارد 
مي نماید، در شهر تردد نکند و تعریف ساده »طرح کاهش« در همین 
یک جمله خالصه مي  شود. وي با اعالم این که چون در حال حاضر، 
تعداد زیادي ماشین داریم که تولید آلودگي باالیي دارند، بنا بر ضرورت 
پیش  بیني نمودیم تا این طرح در چند مرحله انجام شود، تأکید کرد: 
در مرحله اول؛ ماشین  هایي که به محدوده زوج و فرد وارد مي شوند، 
حتماً باید معاینه فني داشته باشند و در مرحله بعد؛ همه ماشین  هایي 
که در کل شهر تردد مي کنند، حتماً باید معاینه فني داشته باشند و 
این چکیده کل ماجراي »طرح کاهش« است.  معاون شهردار تهران با 
اشاره به این که فاز نخست »طرح کاهش« از اول شهریور شروع شده 
و گام بعدي آن از اول مهر و با ارسال پیامک براي مالکان خودروهاي 
فاقد معاینه فنی که وارد محدوده زوج و فرد مي شوند رقم مي  خورد، 
اظهار کرد: در این پیامک به دارندگان این خودروها اعالم مي  شود که 
اگر معاینه فني نداشته باشند، در این مرحله اِعمال قانون نمي  شوند 
 ولي با وجود این که ما مي دانیم که شما  وارد محدوده زوج و فرد 

شده اید ولی فعاًل جریمه نمی شوید.

خبرخبر

آگهی فقدان سند مالکیت

استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  با  محمدعلی  فرزند  پور  قلی  سلمان  آقای 
یکبابخانه پالک  دانگ  مالکیت شش  محلی مصدق مدعیست که سند 
۲۸9 فرعی از ۸۴- اصلی بخش ۸ مراغه که در ذیل ثبت 1۳1۳ صفحه 
71 دفتر جلد 1۰ بنام نامبرده صادر و تسلیم گردیده و بدلیل نامعلوم 
تبصره  برابر  مراتب  ندارد.  بازداشتی  و  رهن  سابقه  است  نموده  مفقود 
الحاقی ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا هر 
کس مدعی مالکیت و یا وجود سندمالکیت در نزد خود می باشد از تاریخ 
این آگهی بمدت ده روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت شاهیندژ 
تسلیم نماید در صورت سپری شدن مدت مقرر و عدم دریافت اعتراض 

برابر مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
عزیزی- رییس ثبت شاهیندژ

تاریخ انتشار: شنبه 1۳9۵/۰۶/۰۶

آگهی اجراییه
شهر  دو  کیفری  دادگاه   1۰1 شعبه   9۴۰99۸۴۴۴۳7۰۰۴11 کالسه  پرونده 

میاندوآب )1۰1 جرائی سابق( تصمیم نهایی شماره 9۵۰997۴۴۴۲۶۰۰7۵۳
رای دادگاه

درخصوص اتهام آقای اسماعیل حسن زاده و متواری و دایر بر حفر چاه غیرمجاز 
و  متهم   بودن  متواری  و  میاندوآب  منابع آب  اداره  به شکایت  توجه  با  دادگاه 
مالحظه ی گزارش مامورین و مفاد کیفر خواست صادره واینکه علی رغم ابالغ 
از طریق نشر آگهی متهم در دادگاه حاضر نشده و از اتهام خود دفاعی به عمل 
نیاورده است و مجوزی برای حفر چاه ارایه نکرده است لذا بزه انتسابی را محرز 
دانسته و به استناد ماده ۴۵ از قانون توزیع عادالنه آب و با اعمال بند اول ماده 
ی ۳ از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت وی را عالوه اعاده به وضع سابق 
به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق محکوم می 
نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف ۲۰روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی  
در این دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز  از همان تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی می باشد. م.الف ۵۴
علی محمودیان- رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان میاندوآب

آگهی حصروراثت 
آقای مرتضی عیسوند رجبی نام پدرمریدعلی بشناسنامه 199۰۲۳11۶۰صادره 
از دزفول درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که 
۸۶/1/9۵ح مرحوم مریدعلی عیسوند رجبی بشناسنامه1۴۲۸ صادره الیگودرزدر 
1-متقاضی  عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  موقت  اقامتگاه  تهران  9۲/11/۶در  تاریخ 
از باال ۲-مصطفی عیسوند رجبی به شناسنامه ۳۳9۵دزفول۳-محسن عیسوند 
به  رجبی  متوفی(۴-زیورعیسوند  ۲۲۰۲دزفول)پسران  شناسنامه  به  رجبی 
به  رجبی  عیسوند  ماه  متوفی(۵-تاج  199۰۵۸9۸۶۳دزفول)دختر  شناسنامه 
در  ۸۶/1/9۵ح  کالسه  پروند  متوفی(والغیر.  )زوجه  الیگودرز  شناسنامه1۴۰۲ 
نوبت  یک  در  را  مزبور  مراتب  قانونی  تشریفات  انجام  با  شد.اینک  ثبت  شورا 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
گواهی  واال  دارد  تقدیم  دارد  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  تاریخ  از 
صادروهروصیت نامه بجزسری و رسمی که بعد ازاین تاریخ ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط است .  
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان دزفول

آگهی حصر وراثت
آقای محمد آزرم جو دارای شناسنامه شماره ۶1۵۲۰ بشرح دادخواست به کالسه 
7۰۰۵7۳ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه  تاریخ 9۵/۰۵/1۳  ربابه صادقی بشناسنامه ۵ در  که شادروان مرحومه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به سه 

فرزند ذکور و یک فرزند اناث با مشخصات ذیل:
1-محمد آزرم جو: فرزند غالمحسین : پسر مرحومه
۲- علی آزرم جو: فرزند غالمحسین : پسر مرحومه

۳- حسن آزرم جو: فرزند غالمحسین : پسر مرحومه
۴- فاطمه آزرم جو: فرزند غالمحسین : دختر مرحومه 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ۳۶۲ قانون امور 
حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 67 شورای حل اختالف ارومیه 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان 
اینکه دارو نیاز استراتژیک کشور است و تولید 
انجام  کشور  در  قیمت  یک چهارم  با  را  داروها 
داخل  در  داروها  درصد   97 گفت:  می دهیم 

کشور تولید می شود.
سید حسن قاضی زاده هاشمی در حاشیه افتتاح 
دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
افتتاح  برای  اینکه  بابیان  خبرنگاران  جمع  در 
روزها  و  هفته ها  منتظر  سالمت  پروژه های 
که  زودتر  روز  هر  موظفیم  گفت:  نمی مانیم، 
توانستیم پروژه ای را به بهره برداری برسانیم در 
اختیار مردم قرار دهیم و به محض آماده شدن 

منتظر روزها و ایام خاص نشویم.
وی با اشاره به تولید 97 درصد داروهای مصرفی 
کشور در داخل در مورد رویکرد وزارت بهداشت 
قسمت  یک  افزود:  خاص  داروهای  تأمین  در 
و  می شود  تولید  داخل  در  خاص  داروهای  از 
بالفاصله به بازار منتقل می شود و این قسمت 

مشکل خاصی ندارد.

در  دارو  چندین  شدن  وارد  از  بهداشت  وزیر 
هرماه به بازار دارویی کشور خبر داد و تصریح 
کرد: ما هیچ دارویی را که پزشکان نسخه نکرده 
و بیماران استفاده نکرده باشند، رونمایی نکردیم 

در  دارو  قلم   1۰۰ حدود  راستا  همین  در  و 
سال های این دولت وارد بازار کرده ایم.

بیماران  از  حمایت  کرد:  خاطرنشان  هاشمی 
که  همان گونه  و  دارد  ادامه  همچنان  خاص 

اما بیمارانی  در شروع طرح تحول سالمت بود 
این  و  دارند  خاص  بیماران  به  ورود  متقاضی 
به  را  موضوع  این  که  دارد  مجلس  به  بستگی 
مالی  پشتیبانی  و  حمایت  تا  برساند  تصویب 

بیشتری از آن ها صورت گیرد.
از  مهم تر  و  کشور  استراتژیک  نیاز  را  دارو  وی 
گندم دانست و گفت: اگر تولید داخل را نداشتیم 
باید چهار برابر این مقدار برای داروهایی هزینه 
می کردیم که منشأ آن ها کیفیتی متوسط داشت 
و ما اکنون با یک چهارم قیمت دارو را تولید و 

عرضه می کنیم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سرانه 
مصرف دارو را کمتر از همه همسایگان اطراف 
عنوان کرد و افزود: سرانه مصرفی دارو در کشور 
نیست که  معنی  این  به  این  اما  است  متوسط 
در  چراکه  کنند  استفاده  بیشتر  دارو  مردم 
و  سرماخوردگی  به ویژه  بیماری ها  از  بعضی 
بیماری های عفونی مصرف آنتی بیوتیک ها بیشتر 
از استانداردهای جهانی است و باید کمتر شود.

وزیر بهداشت خبر داد: تولید 97 درصد داروها در کشور

تولید دارو در کشور؛ با یک چهارم قیمت

یک سوم مدارس کشور نیازمند بازسازی است
وزیر آموزش و پرورش گفت: هنوز یک سوم مدارس ما نیازمند 
 ، خیرین  مردم،  کمک  با  آنها  مشکالت  که  هستند  بازسازی 

دولت و سایر نهادها مانند بنیاد برکت قابل حل هستند.
دکتر علی اصفر فانی در مراسم افتتاح مجتمع آموزشی پیامبر 
 ۲7 کلنگ زنی  و  افتتاح  نمادین  آیین  و  ملت  بانک   – اعظم 
استان  اجرایی  دستگاه های  پروژه   1۶۴ و  آموزشی  فضای 
سند  کرد:یک  اظهار  ریال،  میلیارد   ۲19۰ بر  بالغ  اعتباری  با 
باالدستی در آموزش و پرورش به نام سند تحول بنیادین وجود 

دارد که طراحی و تصویب آن 1۰ سال طول کشید.
بنیادین بر اساس فلسفه تعلیم  اینکه سند تحول  با بیان  وی 
و تربیت اسالمی اصالح و اقدامات زیادی در این راستا انجام 
انسانی،  نیروی  و  مدیریت  پژوهشی،  زیرنظام های  افزود:  شد، 
فضا و تجهیزات، منابع مالی در ذیل این سند طراحی شده که 

امیدواریم ما را به نظام آموزشی مطلوب برساند.
انسانی و معلم  وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: اگر نیروی 
ما توانمندی و انگیزه  الزم را نداشته باشد، تعلیم و تربیت ما 
به نتیجه نخواهد رسید. مجموعه ای از حلقه ها در رسیدن به 

تعلیم و تربیت موثر است.
تحول  سند  در  تجهیزات  و  آموزشی  فضای  اهمیت  بر  فانی 
بنیادین آموزش و پرورش تاکید کرد و گفت: سرانه فیزیکی هر 
دانش آموز و امکانات آموزشی مورد نیاز یک مدرسه از جمله 

موارد مد نظر است.

افزایش ساالنه یک میلیون سالمند به جمعیت کشور
ملی  سند  تهیه  از  سالمندان  ملی  شورای  دبیرخانه  رئیس 
سالمندی خبر داد و گفت: این سند آماده تحویل به وزارت 

رفاه است.
جمعیت  درصد   7۰ حاضر  حال  در  گفت:  سده  براتی  فرید 
کشور بین 1۵ تا ۶۵ سال دارند که براساس آمارهای رسمی، 

سالی یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه می شود.
وی ادامه داد: رشد سالمندی نسبت به سال های گذشته در 
و  زندگی  به  امید  سن  افزایش  با  است.همچنین  رشد  حال 
کاهش مرگ ومیر در سال های آینده باید کشور برای ورود به 

بافت جمعیتی جدید آماده شود.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: در حال حاضر 
۸.۵ درصد از جمعیت کشور در سنین سالمندی هستند اما 
در سال های 1۴۰۰ به بعد این موضوع شتاب بیشتری به خود 

می گیرد.
وی از تهیه سند ملی سالمندی خبر داد و گفت: این سند 

آماده تحویل به وزارت رفاه است.
وزارت  کرد:  تصریح  سالمندان  وضعیت  مورد  در  براتی 
اعالم کرده ۲7 درصد سالمندان  در گزارش خود  بهداشت 
بیکار و بدون حقوق بازنشستگی هستند. براساس این تحقیق 
اولین تقاضای سالمندان از دولت حمایت مالی است و ۳۸ 
در  دولت  از  را  خود  مالی  حمایت  تقاضای  هم  آنها  درصد 

جریان دارند.

راه اندازی سامانه ملی خدمات ازدواج
برای  ریزی  برنامه  از  تعالی خانواده  و  ازدواج  مدیرکل دفتر 
راه اندازی سامانه ملی خدمات ازدواج خبر داد و گفت: این 
ارائه  جوانان  به  تخفیف  با  را  ازدواج  خدمات  کلیه  سامانه 

می دهد.
ناصر صبحی ، با اشاره به مذاکرات و مطالعات انجام شده با 
دستگاه های مسئول و همچنین اصناف افزود: سامانه ملی 
خدمات ازدواج جوانان به زودی راه اندازی می شود و جوانان 
می توانند با ثبت نام در این سامانه در زمینه های گوناگون 

مورد حمایت قرار گیرند.
وی افزود: شورای اصناف کشور اعالم آمادگی کرده است تا 
مراکز داوطلب برای ارائه خدمات و کاالهای مورد نیاز ازدواج 

جوانان را با تخفیف به آنها ارائه دهد.
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده ارائه خدمات جهیزیه، 
را  مسکن  خرید  و  اجاره  و  رهن  و  عروسی  برگزاری جشن 
و  دانست  ازدواج  خدمات  ملی  سامانه  امکانات  دیگر  از 
تاکید کرد: در این سامانه موارد دیگری همچون اشتغال و 

کارآفرینی و خدمات ازدواج آسان به جوانان ارائه می شود.
هفته  گفت:  سامانه  این  از  رونمایی  زمان  مورد  در  صبحی 
در  سامانه  این  و  شود  می  مشخص  مذاکرات  نتیجه  آینده 
همه استان ها فعال خواهد شد و امیدواریم در سالروز ازدواج 
این سامانه رونمایی  حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه)س( 

شود.

تأمین اجتماعی  معاون فنی و درآمد سازمان 
در مورد پرداخت هماهنگ حقوق بازنشستگان 
گفت: در اجرای این برنامه هیچگونه تأخیری در 
پرداخت حقوق بازنشستگان بوجود نیامده است.
اظهار  زدا  محمدحسن  زمان،  پیام  گزارش  به 
داشت: پرداخت هماهنگ حقوق بازنشستگان 
یکی از دستاوردهای سازمان تأمین اجتماعی و 
برنامه هایی است که با همکاری بازنشستگان 

محترم به اجرا درآمد.
از  افزود: فرآیند پرهزینه و زمان بری که  وی 
اجتماعی  تأمین  سازمان  در  قبل  سال  چند 
برای پرداخت حقوق بازنشستگان بوجود آمده 
بود اصالح و با مهندسی مجدد امکان پرداخت 

هماهنگ و متمرکز حقوق ها فراهم شد.
زدا روش سابق پرداخت ها را دارای مشکالت 
و محدودیت های مختلف عنوان کرد و گفت: 
تا اواسط دهه هفتاد حقوق بازنشستگان تأمین 
اجتماعی در اواخر ماه و طی ۲ روز پرداخت می 
شد اما به دلیل محدودیت های سیستم بانکی 
و ازدحام بازنشستگان در شعب بانک ها، زمان 
پرداخت به صورتی اصالح شد که بازنشستگان 
بتوانند در بازه زمانی پنجم لغایت بیست و پنجم 

هر ماه حقوق خود را دریافت کنند.
تأمین اجتماعی  معاون فنی و درآمد سازمان 
گفت: پرداخت حقوق در طول ماه هر چند در 
آن زمان باعث رفع مشکل ازدحام بازنشستگان 
در شعب بانک ها شد، اما مشکالت خاصی را 
نیز برای سازمان تأمین اجتماعی بوجود آورد. 
در  پرداختی  مستمری  میزان  روزانه  محاسبه 
هر روز و صدور چک مربوطه در تمامی شعب 
سازمان در سراسر کشور، فرآیند مالی پیچیده 
ای است و انجام این کار و همچنین نظارت بر 

آن وقت و انرژی زیادی را از صرف می کرد.

وی با اشاره به ناعادالنه بودن پرداخت حقوق در 
طول ماه، گفت: در روال سابق، حقوق کسانی 
که نام خانوادگی آنان با »الف« شروع می شد 
1۵ روز زودتر از کسانی پرداخت می شد که نام 

خانوادگی شان با »ی« شروع می شد.
اجتماعی  تأمین  و درآمد سازمان  فنی  معاون 
گفت: با بررسی تمام جوانب این موضوع و در 
بازبینی  همچنین  و  عدالتی  بی  رفع  راستای 
مجدد  مهندسی  و  کاری  فرآیندهای  بهبود  و 
عملیات اجرایی، برنامه پرداخت هماهنگ حقوق 
بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از آبان ماه 
به  نیز  ماه  اسفند  آغاز شد و در  سال گذشته 

اتمام رسید.
و  نظرات  اخذ  و  همفکری  داد:  ادامه  وی 
بازنشستگی  های  کانون  اعضای  دیدگاه های 
بازنشستگان  نمایندگان  که  کشور  سراسر 
هستند نیز از ابتدای برنامه پرداخت هماهنگ 
محترم  نمایندگان  و  گرفت  قرار  توجه  مورد 
و  جلسات  در  اجتماعی  تأمین  بازنشستگان 
نقطه  و  داشتند  حضور  کارشناسی  مباحث 
تخصصی  و  کارشناسی  دیدگاه های  و  نظرات 
خود را ارائه کردند که مورد توجه این سازمان 

نیز قرار گرفت.
به  مستمری  پرداخت  اینکه  بیان  با  زدا 
تأمین  سازمان  وظیفه  مهمترین  بازنشستگان 
این  هزینه  بیشترین  گفت:  است،  اجتماعی 
شود.  می  رابطه صرف  همین  در  نیز  سازمان 
و  میلیون  از ۲  بیش  ماهیانه  حقوق  پرداخت 
9۰۰ هزار بازنشسته بدون حتی یک روز تأخیر 
این پرداخت  و  این سازمان است  افتخارات  از 
منظم در طول چندین سال زمینه ساز امنیت 
و آرامش خاطر بازنشستگان و خانواده های آنان 

است.

پرداخت هماهنگ حقوق مستمری بگیران

خانواده  و  زنان  امور  در  رییس جمهور  معاون 
و  زنان  امور  معاونت  دستاوردهای  به  اشاره  با 
و  توجهات  زمینه جلب  ما  در  خانواده گفت: 
ایجاد حساسیت نسبت به مسائل و مشکالت 
این  و  بوده ایم  موفق  خانواده  و  زنان  حوزه 

موضوع، کار کوچکی نیست.
ابتدای  در  کرد:  اظهار  موالوردی  شهیندخت 
برخی  شدن  زنانه  درباره  وقتی  یازدهم  دولت 
نمایی  به سیاه  از آسیب ها صحبت می کردیم 
و داشتن اغراض خاص از طرح این موضوعات، 
این  اکنون طرح  متهم می شدیم؛ در حالی که 

موضوعات بسیار عادی شده است.
گمان  گذشته  در  متاسفانه  کرد:  تصریح  وی 
آسیب ها  و  مشکالت  روی  باید  که  می شد 
اما  کرد؛  پنهان  را  آن ها  و  گذاشت  سرپوش 
اکنون کار به جایی رسیده که ستادهای مقابله 
دستگاه های  همه  در  اجتماعی  آسیب های  با 
اجتماعی  شورای  اخیر  مصوبه  طبق  اجرایی 
کشور تشکیل شده است و گزارش های دو ماهه 
به این شورا ارایه می شود و این گزارش ها پس 
از شش ماه جمع بندی و به مقام معظم رهبری 
ارایه می شود. بنابراین آسیب های اجتماعی در 

حال پیگیری و رصد است.
خانواده  و  زنان  امور  در  رییس جمهور  معاون 
به  نشان دهنده  وضعیت  این  گفت:  ادامه  در 
وجود آمدن حساسیت جدی نسبت به کاهش 
آسیب های اجتماعی در جامعه و حتی در سطح 

عالی مدیریتی کشور است.
پنجم  برنامه  ماده ۲۳۰  به  اشاره  با  موالوردی 
توسعه اظهار کرد: تا حدی که امکانات، اعتبارات 
است  اجازه  داده  زنان  امور  معاونت  ساختار  و 
 ۲۳۰ ماده  اساس  بر  را  موجود  ظرفیت های 
برنامه پنجم توسعه شناسایی و در این جهت 

تالش کرده ایم با تجمیع، هماهنگی، هم افزایی 
و مدیریت ظرفیت های موجود در بخش دولتی 
و غیر دولتی، برنامه های مشخصی را انجام دهیم 
که از جمله آن ها می توان به انعقاد تفاهمنامه ها 
اشاره کرد؛ البته برنامه های آموزشی، اشتغال زایی 
و توانمندسازی را سازمان های مردم نهاد به ما 

ارائه داده اند و ما از آنها حمایت کرده ایم.
نامه و۴۵  تفاهم  تا کنون ۲1  اضافه کرد:  وی 
موافقت نامه اجرایی با وزارتخانه ها و دستگاه های 
هر  قالب  در  چراکه  کرده ایم؛  امضاء  مختلف 
اجرا  به  باید  مشخص  برنامه  چند  تفاه منامه 
یک  باید  برنامه  هر  برای  بنابراین  درآید. 
موافقت نامه امضاء شود. ۸۰ پروژه نیز تاکنون 
داشته ایم که همه این موارد به اجرا درآمده است 

یا در نیمه راه است.
خانواده  و  زنان  امور  در  رییس جمهور  معاون 
تصریح کرد: به نظر می رسد که به سهم خود 
تاثیرگذار  و خانواده  زنان  در حوزه  توانسته ایم 
باشیم. هر چند این تاثیرگذاری در سطح ملی 
مشارکت  با  کرده ایم  تالش  ولی  است؛  نبوده 
مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه ها مشکالت 
دارای اولویت را شناسایی و با جلب حمایت و 
را  برنامه هایی  اجرایی،  دستگاه های  مشارکت 
در حوزه زنان و خانواده اجرا کنیم؛ به گونه ای 
که اگر ما مبلغی را برای انجام برنامه و پروژه ای 
تخصیص داده ایم به همان مقدار و حتی بیشتر 

باید دستگاه همکار ، تخصیص دهد.
موالوردی در پایان تاکید کرد: این کار موجب 
ایجاد احساس تعهد و وظیفه در این دستگاه ها 
به منظور انجام برنامه ها شده است که از جمله 
آنها می توان به تفاهم نامه با آموزش و پرورش 
اشاره  تحصیل  از  بازمانده  دختران  زمینه  در 

کرد.

راه اندازی ستادهای مقابله با آسیب
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ابالغ وقت
9۵۰۴۲1

خواهان یونس مداحی خامنه دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد سلیمی 
ومنیژه  رفیعی  وهیراد  امیدوار  وحسین  شیری  وعباداله  هاشمی  وسوسن 
امیدوار وگیسو رفیعی  وبانو  وافسانه رفیعی  امیدوار ویداهاشمی و ژیال هاشمی 
به  والزام  موقت  ودستور   ) نیست  مالی  سند  )موضوع  سند  ابطال  خواسته  به 
تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهریار نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه  ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار واقع در 
شهرستان شهریار ارجاع و به کالسه 9۵۰99۸۲۶۴۰۳۰۰۴۰۸ ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1۳9۵/۸/1۸ وساعت 9/۰۰ تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان فوق الذکرو درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.م.الف:1۸۳۵7
منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار-زهراآسیبی

آگهی

محکوم له:محمود ناصري فرزند ابراهیم  محکوم علیه:ایرج رهنمون فرزند محمد  
دادنامه  شماره  و  بشماره  مربوطه  حکم  اجراي  درخواست  به:بموجب  محکوم 
انتقال  تجویز  به  است  محکوم  علیه  محکوم   9۵۰997۰۲۴۲۳۰۰۳۰۰ مربوطه 
منافع مورد اجاره موصوف به غیر با شرایط مندرج در اجاره نامه ي سابق وتنظیم 
سند انتقال دریکي از دفترخانه هاي اسناد رسمي شهرستان تهران صادر و اعالم 
میگردد ضمنا مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام 
ومبلغ  تمبر  ۲9۰۰۰۰ریال  مبلغ  بپرداخت  خوانده  ضمنا  بود  خواهد  خواهانها 
خواهان  در حق  دادرسي  هزینه  بعنوان  مجموعا  خدمات  تعرفه  1۳۸۰۰۰ریال 
محکوم مي گردد ضمنا چنانکه حکم مذکور به قطعیت اجرا نگردد ملغي االثر 

خواهدبود وهزینه اجرائي صندوق دولت.
110/60347   مدیر دفتر دادگاه حقوقي شعبه 126 دادگاه عمومي حقوقي تهران-علوي

آگهی انحصار وراثت

آقای عیوض کاشف فردارای شناسنامه شماره ۴ به شرح دادخواست ۳۰9۸ از 
این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که 
شادروان غفار کاشف فربه شناسنامه 7۲۰  در تاریخ 91/1۲/7 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-قربان کاشف فر      ش.ش:7۲۲             س.ت :1۳۴۳               پسر                   

۲-عیوض کاشف فر    ش.ش:۴                 س.ت :1۳۳۰               پسر
۳-سارا کاشف فر      ش.ش:7۲1               س.ت:1۳۴1               دختر

۴- مریم کاشف فر      ش.ش:7۲۲               س.ت:1۳۴۴               دختر
۵- جمیله کاشف فر      ش.ش:۳                 س.ت:1۳۵۶               دختر
۶- شهناز کاشف فر     ش.ش:۸۲۵               س.ت:1۳۵۲               دختر

7- گلی بیرام زاده      ش.ش: 1                   س.ت:1۳17               همسر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف :1۸۳۶۲ 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

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 1۴۵فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف 
و  نموده  مالکیت  و درخواست سند  اله یاری خریداری  نصراله  آقای  از  - که  به 
پرونده نیز تحت کالسه ۳۶۵-9۲ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
از رسیدگی طبق رأی 1۳9۵۶۰۳1۶۰۰7۰۰۰۴77 مورخ  ارجاع و هیئت پس 
1۳9۵/۳/۲9 مستند به ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون مزبور رأی به 
نام آقای  صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 1۰1/۲۰ متر مربع به 
فتح اله  آقای  اولیه پالک مزبور  مالکین  نام  و  نموده است  اله یاری صادر  سیفور 
نظری می باشد لذا مراتب در دو نوبت در فاصله 1۵روز 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 اول1۳9۵/۵/۶  تاریخ انتشار دوم 1۳9۵/۶/۲1

درخواست گواهی حصر وراثت رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود نعمت عزیزی

آقای سید ابوالحسن مشهور به معین الدین علوی طبری دارای شناسنامه شماره 
۲۴۸ به شرح درخواست به کالسه 9۵/1۲7۳/ ش از این شورا درخواست صدور 
گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان صغری علی اکبر نیا به 
شماره شناسنامه ۶9۳ در تاریخ 9۴/1/۳1 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده 

وراث حین الفوت وی عبارتند از عبارتست از:
1- متقاضی  همسر متوفی

۲- سید علیرضا علوی طبری فرزند سید ابوالحسن مشهور به معین الدین علوی 
طبری ش ش ۴۲۵۵ صادره از ساری پسر متوفی

۳-   سید محمد رضا علوی طبری فرزند سید ابوالحسن مشهور به معین الدین 
علوی طبری ش ش ۴۲۵۴ صادره از ساری پسر متوفی

۴-هاله علوی طبری فرزند سید ابوالحسن مشهور به معین الدین علوی طبری 
ش ش ۲۰۳ صادره از شمیران دختر متوفی

۵-هدا علوی طبری فرزند سید ابولحسن مشهور به معین الدین علوی طبری ش 
ش ۲1 صادره از شمیران دختر متوفی

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

خواهد شد.م الف: ۴17           
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری – رزاقی

آگهی ثبتی 

آگهی تغییرات شرکت تیرچه بلوک سپیدار بابلسر سهامی خاص به شماره ثبت 
17۴۰ و شناسنامه ملی 1۰۸۶۰۲۰۰17۸ 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۳9۴/11/۲1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل میباشند: 

آقای اسمعیل غالمرضا پور امیری به شماره ملی ۴9۸9۶97۵9۶ بعنوان رئیس 
هیئت مدیره و مدیر عامل

خانم سارا صالح پور عمرانی به شماره ملی ۴9۸9۸۳۳۳۵1 بعنوان نایب رئیس 
هیئت مدیره

آقای محمدرضا غالمرضا پور امیری به شماره ملی ۴9۸9۳۵۶۸۲9 بعنوان عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 

دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، برات 
با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های 

ادرای با امضاء منفرد مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء تعیین سمت مدیران 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران- مرجع ثبت شرکتها و موسسات تجاری 
بابلسر

آگهی ثبتی 

آگهی تغییرات شرکت تیرچه بلوک سپیدار بابلسر سهامی خاص به شماره ثبت 
17۴۰ و شناسنامه ملی 1۰۸۶۰۲۰۰17۸ 

 1۳9۴/11/۲1 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل میباشند: 
آقای اسمعیل غالمرضا پور امیری به شماره ملی ۴9۸9۶97۵9۶ 

خانم سارا صالح پور عمرانی به شماره ملی ۴9۸9۸۳۳۳۵1 
بعنوان   ۴9۸9۳۵۶۸۲9 ملی  شماره  به  امیری  پور  غالمرضا  محمدرضا  آقای 

اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 
آقای عماد روحانی مجرد به شماره ملی ۲1۲۲7۰۸9۲1 به سمت بازرس اصلی 
و آقای محمدرضا غالمیان حمزه کالئی به شماره ملی ۲۰۶۲۸9۸۴9۵ به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
روزنامه کثیرالنتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

با ثبت این مستندات تصمیمات انتخاب مدیران، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشار انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران - مرجع ثبت شرکتها و موسسات تجاری 
بابلسر

رونوشت آگهی حصروراثت 

حبیب اهلل طالشی فرزند جالل    به شرح دادخواست به کالسه ۳۰7 این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جالل 
تاریخ  قائم شهر  در  از  طالشی آهنگر فرزند ذبیع اهلل    بشناسنامه 19صادره 
9۴/۵/۳اقامتگاه دائمی خودشهرستان قائم شهر  بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-زبیده طالشی آهنگر  ش ش ۲۸9 فرزند 

۲-حبیب اهلل طالشی آهنگر ش ش ۳۴۵فرزند 
۳-فرخ طالشی آهنگر ش ش ۳۳۲فرزند 

۴-قربان طالشی آهنگر ش ش 9 فرزند
۵-رضا طالشی آهنگر ش ش ۴فرزند 

۶-ربابه روحانی اطاقسرا ش ش ۳1۰ همسر 
7-ولی اهلل طالشی ش ش 9 فرزند 

۸-یخاوه قاسمی آهنگر ش ش ۴ فرزند  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهاد 

شد م. الف 9۵۰۵۰7
رونوشت آگهی حصروراثت قاضی شعبه ششم    شورای حل اختالف قائم شهر 

بهرنگ علی زاده دارای ش ش ۲۰۰    به شرح دادخواست به کالسه ۲/7۰۶/9۵ 
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این 
91/۵/۴اقامتگاه  تاریخ  در    ۴۲۶ به ش ش  خطیر  زاده  علی  رمضان  شادروان 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-بابک علی زاده به ش ش ۵ ف رمضان و لیال صادره از بابل پسر متوفی 

۲-بهرنگ علی زاده به ش ش ۲۰۰ ف رمضان و لیال صادره از بابل پسر متوفی 
۳-علی علی زاده به ش ش 11۲1ف رمضان و لیال صادره از بابل پسر متوفی
۴-عارف علی زاده به ش ش ۳9۳9 رمضان و لیال صادره از بابل پسر متوفی
۵-لیال آرین به ش ش 9۸ف محمد باقر و زهرا صادره از بابل همسر متوفی 

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

صادر خواهاد شد 
قاضی شعبه دوم    شورای حل اختالف بابل

رونوشت آگهی حصروراثت 

کالسه  به  دادخواست  شرح  7۴۳به  شماره  شناسنامه  دارای  نیا     حاجی  ندا 
۸/۴۶۶/9۵از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان کامران طالشی    بشناسنامه ۲۴۳۳ در تاریخ 9۵/1/۲۵اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
دختر  بابل  از  ۲۰۵۲۰۵۳۲1۲صادره  ش  ش  وندا  کامران  ف  1-روشناطالشی 

متوفی 
۲-ندا حاجی نیا ف  رشید و سیده سکینه ش ش 7۴۳ صادره از بابل همسر 

متوفی 
۳-صغری قنبری عمران ف علی برار و خانم ش ش ۲۸9۵ صادره از بابل مادر 

متوفی 
۴-علی اعظم طالشی ف محمد علی و عمه خانم ش ش ۲ صادره از بندپی پدر 

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

صادر خواهاد شد 
عضو شعبه هشتم   شورای حل اختالف بابل

متن آگهی
 

خواهان / شاکی متین قادری و بهارک زمانیان دادخواستی به طرفیت خوانده / 
متهم منصورقادری به خواسته مطالبه نفقه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۵۰ خانواده دو شورای حل اختالف 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی 
ثبت   9۵۰99۸۶۶9۶۶۰۰۰۴۸ کالسه  به  و  ارجاع  یخ(  کارخانه  جنب  )خیابان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳9۵/7/۵ و ساعت ۰9:۰۰ تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردد.و در صورت 

عدم حضور خوانده غیابا اتخاذ تصمیم می گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 50 خانواده دو شورای حل اختالف شهرستان 
خرم آباد – الهام روان بخش.

آگهی در خواست گواهی حصر وراثت

آقای سعید کجوری فرزند کاظم به شرح در خواستی که به شماره 1/9۵/۳۴۲ 
این شعبه ثبت گردیده در خواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که محرم کریمی عبدالملکی فرزند برزو به شماره شناسنامه 11 صادره از 
بهشهر در تاریخ 9۴/۸/۸ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر – زاغمرز فوت 

نموده وورثه / وارث حین الفوت وی عبارتند از / عبارتست از : 
متوفی  با  نسبت   1۳۴9 ت  ت.   ۲۳۰۰ ش.ش  کاظم  فرزند  کجوری  سعید   1

پسرمرحوم  صادره از بهشهر 
۲ قاسم کجوری فرزند کاظم ش.ش ۲۰79 ت.ت 1۳۴7 نسبت با متوفی پسر 

مرحوم صادره از بهشهر
 والغیر ، اینک شورا پس از انجام تشریفاتمقد ماتی در خواست مز بور را یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم 

نماید  واال گواهی صادر خواهد شد .
اگهی مفقودیم. الف 950390                قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بهشهر 

سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو و برگ سبز سواری پژو پارس مدل 1۳9۰ 
به شماره انتظامی ایران ۸۲-۲۶۶ص1۲ به شماره موتور 1۲۴9۰۲۴1۳7۸ و به 
لنگوری  اکبری  فاطمه  نام  به   NAAN۲1CA7BK1۳۴۰1۸ شاسی  شماره 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 
بابل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بنا به تجویز ماده 17۴ قانون آیین دادرسی کیفری به آقای رضا فالحی فرزند 
کالسه  پرونده  در  اینترنتی  نقد  وجه  سرقت  اتهام  به  المکان  مجهول  اله  عزت 
9۴1۲9۲ شعبه دوم دادیاری ابالغ می شود که ظرف یک ماه پس از انتشار این 
ایالم حاضر شوید در  انقالب  آگهی ذر شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و 
صورت عدم حضور این مرجع قضایی راسا به موضوع رسیدگی و تصمیم قانونی 

اتخاذ می نماید.
 دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب ایالم / مالک روشنی

اگهی ابالغ وقت رسیدگی 

 بنا به تجویز ماده 17۴ قانون ایین  دادرسی کیفری به اقای مرتضی سنجابی 
فعال مجهول المکان  به اتهام  فروش مال غیر درپرونده کالسه 9۵۰۵۶۴ شعبه 
دوم  دادیاری ابالغ می شود ظرف مهلت یکماه پس از انتشار این اگهی در شعبه 
دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر شوید در صورت عدم حضور این 

مرجع قضایی راسا به موضوع رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ می نماید. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب ایالم  

آگهی مفقودی
سند کمپانی و بر گ سبز وانت نیسان به شماره شهر بانی 7۲-۵9۸ع1۳ شماره 

شاسی ۰97۳۶9مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است . 
بهشهر 

آگهی مزایده مال منقول درمرحله اول

دادگستری  حقوقی  اول  شعبه  از  صادره   9۵1۴۸۶ کالسه  اجرایی  درپرونده 
بخواسته  سبالن  فلزی  روکش  شرکت  زادوعلیه  کهوائی  آبتین  آقای  شهریارله 
نیم  ریال   1/۵۰۰/۰۰۰ ومبلغ  خواسته  اصل  بابت  ریال   1/۳۵۲/9۲۸/۲۳۳
عشردولتی که پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری 
وبه  گردیده  ارزیابی  ریال  مبلغ ۳۸۳/۰۰۰/۰۰۰  به  جمعا  توقیفی  اموال  قیمت 
حافظ آقای غالمرضا معصومی بنشانی شهریار یوسف آباد صیرفی روبروی شهرک 
ثامن االئمه سپرده شده که سپس مقرر گردید در روزیکشنبه مورخ 1۳9۵/۶/۲۸ 
از طریق  احکام مدنی دادگستری شهریار  اجرای  الی 1۲ درمحل  از ساعت11 
مزایده عمومی بفروش برسد طالبین می توانند پنج روز جلوتر از تاریخ مزایده 
با اطالع و هماهنگی این اجرا از اموال بازدید نموده ودرصورت تمایل درتاریخ 
یادشده درمراسم مزایده شرکت نمایند مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع و 
هرکسی باالترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و 
1۰% از کل مبلغ فروش فی المجلس از خریدار اخذ و باقی پس از گذشت یک 
هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضی از خریدار اخذ وکلیه اموال به وی تحویل 
الکترومکانیک  جوش  باشد.1-نقطه  می  زیر  شرح  به  توقیفی  شد.اموال  خواهد 

بیست دستگاه به ارزش ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲-دیزل ژنراتورآلمانی 
 یک دستگاه به ارزش ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۳-کشش مفتول پنج طبل یکدستگاه 

mvm به ارزش
 ۴/۵۰۰/۰۰۰ ارزش  به  دستگاه  سه  مفتول  کن  ۴-شاخه  ریال   ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
ریال ۵-کمپرسور پرس جوش یکدستگاه به ارزش ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۶-دستگاه 
خردکن  و  فرچه  7-دستگاه  ریال   ۳/۰۰۰/۰۰۰ ارزش  به  دستگاه   ۳ اگسترودر 
تابلوو ۵۰۰۰ دستگاه به ارزش 1۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۸-الک بهمراه تابلو وتجهیزات 
ارزش  به  عدد   1 کمپرسور  9-مخزن  ریال   7/۰۰۰/۰۰۰ ارزش  به  دستگاه   1
ارزش  به  دستگاه   1 تن-خاورپرس  چهل  پنماتیک  1۰-پرس  ریال   ۵۰۰/۰۰۰
۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 11-پرس جوش معیوب 1 دستگاه به ارزش ۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال   ۴/۵۰۰/۰۰۰ ارزش  به  دستگاه  سر۳  سربه  جوش  1۲-دستگاه  ریال 
1۳-دستگاه نقطه جوش بادی 1 دستگاه به ارزش 1/۰۰۰/۰۰۰ ریال 1۴-قیچی 
مکانیکی 1 دستگاه به ارزش ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 1۵-پرس مکانیکی 1 دستگاه 
 ۴/۰۰۰/۰۰۰ ارزش  به  دستگاه   1 برق  1۶-تابلو  ریال   ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ارزش  به 
 1/۰۰۰/۰۰۰ ارزش  به  دستگاه   1 ساده  الکترومکانیک  جوش  17-نقطه  ریال 
ریال 1۸-تابلو برق اتاق فنی 1 دستگاه به ارزش ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال 19-دستگاه 
رومیزی  ریال ۲۰-سنگ  ارزش ۳۰/۰۰۰/۰۰۰  به  دستگاه   1 متری  یک  تراش 
به ارزش  به ارزش 1/۵۰۰/۰۰۰ ریال ۲1-دریل رومیزی 1 دستگاه  1 دستگاه 
ریال   1/۰۰۰/۰۰۰ ارزش  به  عدد   ۲ مستعمل  ۲۲-باطری  ریال   ۳/۰۰۰/۰۰۰
۲۴-موتور  ریال   ۲/1۰۰/۰۰۰ ارزش  به  عدد   7 کیلویی   11 گاز  ۲۳-کپسول 
به  اکسیژن 1 عدد  ریال ۲۵-کپسول  ارزش 1/۵۰۰/۰۰۰  به  جوش 1 دستگاه 
 ۲/۰۰۰/۰۰۰ ارزش  به  دستگاه   ۲ هواساز  ۲۶-دینام  ریال   1/۰۰۰/۰۰۰ ارزش 
ریال  ارزش ۲۰۰/۰۰۰  به  دستگاه   1 –پرینتر-مانیتور(  )کیس  ریال ۲7-رایانه 
۲9-نقطه  ریال   1۰/۰۰۰/۰۰۰ ارزش  به  دستگاه   1 جی  ال  ۲۸-کولرگازی 
 1 دوسر جوش  ۳۰-دستگاه  ریال   1۰/۰۰۰/۰۰۰ ارزش  به  دستگاه   1۰ جوش 
بسته  تعداد 7۲  به  ریال ۳1-الکترود۲/۵ -۳/۲  ارزش 1/۵۰۰/۰۰۰  به  دستگاه 
نو 1 دستگاه  ریال ۳۲-دستگاه سنگ رومیزی )محک(  ارزش 1/۸۰۰/۰۰۰  به 
به ارزش ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۳۳-بازو –سرسنبه –نقطه جوش 1۸ عدد به ارزش 
9۰۰/۰۰۰ ریال ۳۴-کپسول گازبزرگ ۲ عدد به ارزش ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعا 
ارزش ۳۴ قلم مذکور ۳1۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال.۲-دورشته خط همراه به شماره های 
ارزش  به  و ۰91۲11۵7۳۰۵  ریال   ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ارزش  به   ۰91۲11۵7۲9۲
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال .ضمنا برخی ازاموال نوبرخی مستعمل بوده وجمع کل آن 
نیزبه مبلغ ۳۸۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد و چنانچه روز مزایده مصادف با روز 
تعطیل گردید مزایده درفردای همان روز و ساعت انجام خواهدشد.م.الف:1۸۳۵۶

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار-نوری

دادنامه
9۴۰۶۶۵

حقوقی  عمومی  دادگاه   ۳ شعبه   9۴۰99۸۲۶۴۰۳۰۰۶۳9 کالسه  پرونده 
شهرستان شهریار تصمیم نهایی شماره 9۵۰997۲۶۴۰۳۰۰۲9۳

خواهان:آقای محمد نیازی فرزند محمد نور باوکالت آقای ولی اله قره داغی فرزند 
اسحق به نشانی خیابان شریعتی بین بهار شیراز وطالقانی روبروی میثاق ۵ بن 

بست دوج پالک ۶ واحد 7
خوانده:آقای علی قاسمی فرزند نعمت اله به نشانی مجهول المکان
خواسته ها:1-مطالبه وجه چک ۲-اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی

رای دادگاه
درخصوص دعوای آقای محمد نیازی باوکالت آقای ولی اله قره داغی بطرفیت 
آقای علی قاسمی بخواسته مطالبه مبلغ 17۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بانضمام خسارات 
دادرسی وتاخیرتادیه باستناد یک فقره چک دروجه حامل بشماره 97/7۰۴۴۴۶-

به  باتوجه  شهر  شاهد  کشاورزی  بانک  عهده   1۳9۴/۵/1۲ مورخ   1۶9۳7۰
علیه  محال  بانک  پرداخت  عدم  وگواهی  دعوی  مستند  چک  مصدق  روگرفت 
منتقل  خواهان  به  بیابانی  نظامعلی  آقای  بنام  ازبرگشت  پس  ونظرباینکه چک 
شده است ونظرباینکه وجودچک دریدخواهان ظهوردراشتغال ذمه خوانده دارد 
دعوت  انتشارآگهی  ازطریق  بودن  المکان  مجهول  بدلیل  خوانده  ونظرباینکه 
ادعای  برخالف  ودلیلی  نیاورده  بعمل  ودفاعی  وایراد  حاضرنشده  ودردادگاه 
خواهان وبرائت ذمه خویش ابراز نداشته است ومستد خواهان ازهرگونه تعرض 
وتکذیب مصون مانده لذا دعوی خواهان به نظردادگاه ثابت تشخیص ومستندا به 
مواد ۳1۳-۳۲۰ قانون تجارت ومواد 19۸-۵1۵-۵19-۵۲۲ قانون آئین دادرسی 
مدنی وتبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدورچک حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبالغ زیردرحق خواهان صادرواعالم می گردد 1-مبلغ 17۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت اصل خواسته ۲-مبلغ 1۰/۳۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی وحق 
الوکاله وکیل ۳-خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ چک تاهنگام پرداخت براساس تورم 
ازابالغ  پس  روز  بیست  وظرف  غیابی  صادره  رای  مرکزی  بانک  توسط  اعالمی 
قابل رسیدگی واخواهی درهمین دادگاه وظرف بیست روز پس ازانقضای مهلت 
می  تهران  استان  تجدیدنظر  محترم  دردادگاه  تجدیدنظرخواهی  قابل  واخواهی 

باشد.م.الف:1۸۳۵۵
رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار-ابراهیمی آزاد 

دادنامه 

پرونده کالسه 9۴۰99۸۲۸۸۸۸۰119۳ شعبه 1۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان 
قرچک )1۰۳ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 

آب  منبع  قرچک  نشانی  به  اله  امان  فرزند  طاری  سلیمی  خانم هدی   : شاکی 
بوستان 1۳۲ ک بوسان یکم پ ۵1

متهم : اقای امیر مهریزی به نشانی قرچک کوی کریم آبادی پ ۵۰
اتهام : انتقال ملک غیر 

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

بر  مبنی  متواری(  حاضر  حال  )در  مهریزی  امیر  اتهام  دادگاه/در خصوص  رای 
فروش مال غیر موضوع شکایت خانم هدی سلیمی به شرح مضبوط و منعکس 
در پرونده لذا دادگاه با توجه به شکایت شاکیه گزارش مرجع انتظامی قولنامه 
ارائه شده از ناحیه شاکیه مورخه 1۳91/7/۲9 فی مابین وی و متهم و همچنین 
مالحظه قولنامه های خرید و فروش فی مابین امیر مهریزی و سید مهدی سیدی 
و متعاقب آن فی مابین سید مهدی سیدی و رضا غفاری مالحظه کیفر خواست 
صادره اظهارات رضا غفاری در دادسرا و اینکه متهم علی رغم ابالغ قانونی در 
دادگاه حاضر نشد و دلیلی مبنی بر بی گناهی خود به دادگاه ارائه نکرد دادگاه 
بزه انتسابی به مشار الیه را محرز و مسلم تشخیص مستندا به ماده یک قانون 
راجع به انتقال مال غیر مصوب 1۳۰۸ متهم را عالوه رد مال به تحمل یکسال 
حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصدو پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق 
قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  غیابی  صادره  رای  مینماید  محکوم  دولت 
واخواهی نزد همین شعبه و سپس بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 

تجدید نظر استان تهران میباشد .م الف ۳99۵ 
رییس شعبه 103 دادگاه 2 کیفری قرچک 

آگهی دادنامه
شهر  دو  کیفری  دادگاه   1۰۳1 شعبه  کالسه 9۴۰99۸۴۴۴۴۲۰۰9۵۵  پرونده 

میاندوآب )1۰۳ جرائی سابق( تصمیم نهایی شماره 
شاکی:آقای ناصر مرامی نصیرکندی فرزند هیبت اله به نشانی آذربایجان غربی 

– میاندوآب خ ۲۴ متری روبه روی خ مطهری
متهمین: 

1.آقای موسی خان محمدی به نشانی پاکدشت میدان شورا خ تختی پالک 9 
واحد ۳

فرزند  محمدیان  مسعمو  آقای  وکالت  با  حسین  فرزند  جودی  یوسف  ۲.آقای 
خانعلی به نشانی میاندوآب خ امام روبروی بانک ملت مرکزی دفتر وکالت

میاندوآب   – غربی  آذربایجان  نشانی  به  علی  فرزند  عزیزپور  صیاداله  ۳.آقای 
روستای مال شهاب الدین

اتهام: مشارکت در کالهبرداری 
رای دادگاه

درخصوص اتهام آقایان 1- یوسف جودی فرزند امیر ۲7 ساله شغل راننده فاقد 
سابقه کیفری متاهل باسواد آزاد بلحاظ تودیع و ثیقه با وکالت آقای محمدیان 
۲- صیاداله عزیزپور فرزند علیار متولد 1۳17 شغل راننده دارای سابقه کیفری 
متاهل بی سواد آزاد بلحاظ تودیع وثیقه ۳- موسی خان محمدی همگی اهل و 
ساکن میاندوآب همگی مبنی بر مشارکت در کالهبرداری برنج به ارزش چهل 
از جمله کیفرخواست  پرونده  به محتویات  توجه  با  دادگاه  ریال  میلیون  پنج  و 
اصداری بشماره 9۵1۰۵۳۴۴۴۴۲۰۰۲9۴ مورخه 9۵/۳/۵ از دادسرای میاندوآب 
شرح شکایت شاکی بدین صورت که بنده مغازه ای در خیابان مطهری پخش 
مراجعت  بنده  به  بعدازظهر  دیروز  ناشناسی  و شخص  دارم  مرامی  غذایی  مواد 
نموده و خود را بعنوان مسئول خرید بیمارستان عباسی معرفی نموده و عنوان 
کرد بنده هفتصد کیلو برنج ایرانی نیاز دارم و بنده نیز ۴۵۰ کیلوگرم را موافقت 
نمودم و موقع بردن از من جلو افتاد و متواری شد و نامبرده با ماشین پیکان 
وانت بشماره شهربانی ۴۶1 ج ۲۶ ایران ۳7 مراجعه کرده بود و برنج مذکور را 
اول و  نتوانستم پیدا کنم و اظهارت متهمین ردیف  را  او  بنده  بارگیری کرد و 
دوم درمرجع تحقیق متواری بودن متهم ردیف سوم و دفاعیات غیر موجه وکیل 
مدافع متهم ردیف اول طبق الیحه تقدیمی که بشماره 9۵1۰۰9۴۴۴۲۸۰۰۶۳۳ 
تقدیمی  و دفاعیات غیر موجه متهم ردیف دوم طبق الیحه  مورخه 9۵/۴/۲1 
دادگاه  لوایح  دفتر  ثبت  مورخه 9۵/۴/۲1  بشماره 9۵1۰۰9۴۴۴۲۸۰۰۶۳۴  به 
گردیده است و اینکه متهم ردیف سوم علیرغم ابالغ احضاریه در دادگاه حاضر 
و رضایت  از گذشت  ننموده است و صرفنظر  از خود هیچگونه دفاعی  و  نشده 
شاکی در برگ ۳۸پرونده نسبت به متهم ردیف اول و سایر قرائن و امارات موجود 
در پرونده بزهکاری متهمین بنظر دادگاه محرز و مسلم بوده و به استناد ماده 
یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری دادگاه 
هریک از متهمین را به تحمل یکسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت 
قبلی متهم ردیف اول به مدت سه روز و متهم ردیف دوم به مدت پنجاه و چهار 
روز و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده بمبلغ چهل و پنج میلیون 
ریال بعنوان جریمه بنفع صندوق دولت محکوم می نماید و نظر به استرداد رد 
مال و گذشت شاکی نسبت به متهم ردیف اول رد مال منتفی می باشد رای 
صادره در خصوص متهم ردیف سوم غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
آن  از  پس  روز  بیست  مدت  و سپس ظرف  بوده  شعبه  این  در  واخواهی  قابل 
قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد و رای صادره در خصوص 
متهمین ردیف اول و دوم حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 

قابل تجدیدنظر در محاکم استان می باشد. آب -م.الف ۵۳
محسن محمدی–رئیس شعبه سوم دادگاه کیفری دو شهرستان میاندو

اگهی درخواست گواهی حصر وراثت
اقای داود یونسی فرزندعلی اصغر به شرح در خواستی که بشماره ۴/9۵/۳11این 
شورا ثبت گردیده در خواست صدور گواهی انحصاروراثت نموده و اعالم داشته 
از  صادره   ۵۵ شناسنامه  شماره  به  کریم  فرزند  کی  کال  یونسی  اصغر  علی  که 
بهشهر در تاریخ 1۳۶۵/۶/۶دراقا متگاه دائمی خود شهرستان بهشهر فوت نموده 

و وارثه / حین الفوت وی عبارتند از / عبارتست از : 
1-بنین امیری علمدار محلی   نام پدر رمضانعلی   ش.ش. 7۶    صادر ه از تهران   

سال تولد 1۰/۴/ 1۲9۵  نسبت با متوفی مادر
۲-کریم یونسی کال کی     نام پدر  کربالیی محمد علی   ش.ش ۳۰۶7  صادره 

از تهران    سال تولد 1۲۸۶/9/9  نسبت با متو فی پدر
۳-داود یونسی   نام پدر علی اصغر    ش.ش ۴۶۲۲   صادره از تهران   سال تولد 

1۳۴7/1۰/11  نسبت با متوفی پسر 
۴-مرضیه یو نسی کالکی   نام پدر علی اصغر   ش.ش 9۸۰  صادره از تهران   

سال تولد 1۳۴۳/۸/1  نسبت با متوفی دختر 
۵- سیلوانا یونسی کالکی   نام پدر علی اصغر   ش.ش ۸۰۰  صادر ه از تهران  

سال تولد 1/1/19 1۳۵۳  نسبت با متوفی دختر 
وال غیره اینک شورا پس از انجام تشریفات مقد ماتی در خواست مزبور را یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای ازمتوفی 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 9۵۰۳۸9
 قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بهشهر 

آگهی انحصار وراثت

دادخواست  شرح  به   ۵۴7۰ شماره  شناسنامه  دارای  زاده  علی  فرزانه  خانم 
۲۲۴7/۲/9۵ از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده شده که شادروان نجات علی زاده به شناسنامه 9۳1  در تاریخ 9۵/۵/۲1 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه 

است به : 
1-داود علی زاده                  ش.ش:۰۰۵۵۶۰۴۰1۳       س.ت :1۳۵۰               پسر             
۲-محمد علی زاده                ش.ش:۰۰۶۴9۰۲۰۶۴        س.ت :1۳۵۳               پسر
۳-بهرام علی زاده                 ش.ش:۰۰۵۸۴۵۲۰79         س.ت:1۳۵۴               پسر
۴- فرزانه علی زاده               ش.ش:۵۴7۰                   س.ت:1۳۵۶               دختر
۵- شهین صمدی ویک            ش.ش:1۶۰۶                 س.ت:1۳۲۸               همسر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف :1۸۳۶9 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان شهریار
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محمد جمشیدی قرادادش را با پتروشیمی امضا کرد
ملی پوش بسکتبال ایران به طور رسمی قراردادش را با تیم جنوبی امضا 

کرد و به مدافع عنوان قهرمانی پیوست.
 لیگ برتر بسکتبال، ششم آبان شروع می شود و برخی تیم ها در حال 
مذاکره با بازیکنان و جذب نفرات مورد نظر خود هستند. پتروشیمی مدافع 
عنوان قهرمانی همانند سال های گذشته زودتر از باقی تیم ها کارهایش را 

شروع کرده و ملی پوشان را جذب می کند.
این تیم بعد از تمدید قرارداد با بهنام یخچالی و جذب روزبه ارغوان با 
محمد جمشیدی به توافق رسیده بود. پیش از این خبر ثبت قرارداد 
جمشیدی با ماهشهری ها منتشر شد که هر دو طرف اعالم کردند تنها 
مذاکره انجام شده اما باالخره قراردادشان به طور رسمی امضا شد و 

ملی پوش ایران سال آینده دوباره در پتروشیمی بازی خواهد کرد.
مهدی اسماعیلی، رضا لطفی، موسی نبی پور، حامد حسین زاده و مهراد 

آتشی دیگر نفرات پتروشیمی در فصل آینده هستند.
سعید داورپناه از این تیم به نفت آبادان پیوسته است. آبادانی ها که سال 
قبل نایب قهرمان لیگ شدند امسال قراداد حسن زاده را تمدید کرده اند 
و تاکنون عماد سلمانی، میثم میرزایی و محمدرضا اکبری را نیز جذب 

کرده اند.

سقوط هشت پله ای ایران در رده بندی فدراسیون 
جهانی بسکتبال

تیم ملی بسکتبال ایران در جدید رده بندی فدراسیون جهانی در جایگاه 
بیست و پنجم ایستاد.

به گزارش ایسنا، با به پایان رسیدن رقابت های بسکتبال المپیک ریو 
فدراسیون جهانی بسکتبال رنکینگ جدید تیم های ملی را اعالم کرد که 
ایران با هشت پله سقوط در رده بیست و پنجم جهان ایستاد. تیم ملی 
بسکتبال ایران که بعد از جام جهانی به رده هفدهم رسیده بود با راه نیافتن 

به المپیک جایگاهش را به پورتوریکو داد و بیست و پنجم شد.
در رده بندی جدید فدراسیون جهانی، آمریکا و اسپانیا در رده اول و دوم 

قرار دارند و صربستان با سه پله صعود سوم است.
تیم ملی چین، قهرمان آسیا بدون تغییر چهاردهم مانده است، اردن با یک 
پله صعود بیست و هشتم شده ، کره جنوبی، لبنان، چین تایپه، ژاپن و قطر 
هم بدون تغییر در جایگاه های سی ام، چهل و سوم، چهل و هشتم، چهل 

و هشتم و پنجاهم قرار دارند.

سیستم سهمیه بندی لیگ قهرمانان تغییر کرد
با تغییر سیهمیه بندی لیگ قهرمانان اروپا کشورهای آلمان، انگلیس، 

اسپانیا و ایتالیا ، صاحب چهار تیم در این رقابت ها شدند.
به  گزارش  ایسنا، یوفا دیروز تصویب کرد که از سال ۲۰1۸ سیستم سهمیه 
بندی لیگ قهرمانان اروپا تغییر می کند و چهار تیم برتر لیگ های معتبر 
اروپایی یعنی کشورهای  آلمان، انگلیس، اسپانیا و ایتالیا به صورت مستقیم 
و بدون دیدار پلی آف راهی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا خواهد شد.

این تصمیم به این خاطر گرفته شده که به اهمیت و جایگاه لیگ قهرمانان 
خدشه ای وارد نشود.

فروش بلیت های پارالمپیک رکورد زد
در حالی که این نگرانی وجود داشت که فروش 
مواجه  مشکل  با   ۲۰1۶ پارالمپیک  بلیت های 
شود، رکورد فروش آن در یک روز شکسته شد.

فروش  از  پارالمپیک  بازی های  برگزارکنندگان 
روز  در  بازی ها  این  بلیت  قطعه  هزار   1۳۳
این  آنها  اعالم  طبق  و  دادند  خبر  سه شنبه 
بیشترین تعداد فروش بلیت در یک روز در کل 

ادوار پارالمپیک به حساب شکسته شد.
گزارش  پارالمپیک  المللی  بین  کمیته  سایت 
پایان  از  پس  پارالمپیک  بلیت های  فروش  داد 
یک باره  به  یکشنبه  روز  در  المپیک  بازی های 
شتاب گرفته است. بر اساس این اعالم، آنها روز 
شنبه 1۶ هزار قطعه بلیت فروختند و تعداد این 
فروش در روز یکشنبه به ۵۰ هزار قطعه افزایش 
پیدا کرد. روز دوشنبه 1۰۰ هزار بلیت به فروش 
رفت و یک روز پس از آن یعنی سه شنبه فروش 
یک  این  که  رسید  قطعه  هزار   1۳۳ به  بلیت 

رکورد به حساب می آید.
خاویر گونزالس، رئیس اجرایی کمیته بین المللی 
پارالمپیک، گفت: ما واقعا از این افزایش تقاضا بر 
سر شوق آمده ایم که این امر از زمان پایان مراسم 
تنها در  است.  المپیک سرعت گرفته  اختتامیه 
دو  تقریبا  ما  بلیت  فروش  گذشته  ساعت   ۴۸
برابر شده است. این فوق العاده است که ببینیم 
مردم ریودوژانیرو به مسابقات پارالمپیک بیایند. 
قهرمانی در رشته های فوتبال و والیبال المپیک 
سبب شده تا هواداران برزیلی انتظار این را داشته 
باشند تا کشورشان در بازی های پارالمپیک جزو 

پنج کشور نخست قرار بگیرد.
دالر  تا ۴۰  سه  از  پارالمپیک  بلیت های  قیمت 

است.

آنری دستیار مارتینس در تیم ملی بلژیک 
مهاجم پیشین آرسنال در تیم ملی بلژیک مربیگری 

خواهد کرد.
به گزارش  اسکای اسپورت روبرترو مارتینس که 
به تازگی هدایت تیم ملی بلژیک را بر عهده گرفته 
است، تیری آنری مهاجم پیشین تیم ملی فرانسه و 

آرسنال را به عنوان دستیار خود انتخاب کرد.
اسپورت  اسکای  در  این  از  پیش  ساله  آنری ۳9 
مشغول به کار بود و سال گذشته تا ماه جوالی 
هدایت تیم زیر 1۸ ساله های آرسنال را بر عهده 

داشت.

خبرخبر

آگهی ابالغ
 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی  به خوانده آقای احمد سیف اله نژاد فرزند سیف اله 
فعال مجهول المکان

خواهان / شاکی نرگس باختر دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم احمد سیف 
اله نژاد به خواسته مطالبه مهریه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه 
ه های عمومی  شهرستان شهرستان بابل نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۴ 
دادگاه خانواده شهرستان بابل واقع در استان مازندران شهرستان بابل – میدان 
به  و  ارجاع  کدپستی ۴71۳۶۵۸7۳9   – بابل  شهرستان  دادگستری   – والیت 
کالسه 9۵۰99۸111۰۴۰۰۰۲۰ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 9۵/۰9/1۵آن 
و ساعت 11:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بود ن خوانده/ متهم 
دادگاه  آیین دادرسی  قانون  ماده 7۳  تجویز  به  و  و درخواست خواهان/ شاکی 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد  آن دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمانم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
مدیر دفترشعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان بابل- بهشته قلی زاده

آگهی تحدید اختصاصی

یک  از  فرعی   1۶۰ 1۵9و  پالک  دانگ  شش  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر 
شماره  رأی  طبق  و  نیامده است.  عمل  به  کرمانشاه   1۳ بخش  جوانرود  اصلی 
در  مستقر  اختالف  حل  هیأت   9۵/۳/1۶ مورخ   1۳9۵۶۰۳1۶۰۰7۰۰۰۲۸۳
جوانرود حکم به نفع آقای سردار ویسی از شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
1۳۲/۳9 متر مربع صادر شده است. لذا حسب درخواست نامبرده تحدید حدود 
اختصاصی مورد درخواست در تاریخ 9۵/۶/۲7 ساعت 1۰ صبح طبق ماده 1۵ 
و  از متقاضی  لذا  به عمل خواهدآمد.  قانون ثبت در محل وقوع ملک موصوف 
عملیات  که  حاضر  مربوطه  محل  در  و  مقرر  روز  که  می شود  دعوت  مجاورین 
تقاضا  مورد  حدود  به  که  کسانی  و  پذیرد.  انجام  آنان  معرفی  با  حدود  تحدید 
نامبرده معترض هستند می توانند از تاریخ تنظیم صورت مجلس ظرف مدت ۳۰ 
روز اعتراض خود را کتبٌا به اداره ثبت اسناد و امالک جوانرود تسلیم نموده و 
رسید دریافت دارند. بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی سند مالکیت 

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

رونوشت آگهی حصروراثت 

به  دادخواست  شرح  99۲به  شماره  شناسنامه  دارای  پور     ملک  تقی  محمد 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  کالسه ۸/۶1۸/9۵از 
تاریخ  بشناسنامه 1۶۳ در  نرگس مقدم خراسانی     توضیح داده که شادروان 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  9۳/۴/7اقامتگاه 

منحصر است به 
از بابل پسر  1-محمد ملک پور ف محمد تقی و نرگس ش ش 1۴99 صادره 

متوفیه 
۲-محمد تقی ملک پور ف حسینعلی و بتول ش ش 99۲ صادره از بابل همسر 

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

صادر خواهاد شد 
عضو  شعبه هشتم  شورای حل اختالف بابل

آگهی 

خواهان خلیل اله بازگیر فرزند امید علی به شماره ملی ۴۰7۲۳۲۲۴7۴ ساکن 
:خرم آباد خیابان شریعتی کوچه صاحب الزمان پالک 1۰تلفن ۰91۲۲1۴۰۲1۸ 
ملی  شماره  به  ابراهیم  فرزند  آبادی  لعل  غم  بی  1-مصطفی   : خواندگان  
 1۰ ادب  کوچه  فرهنگیان  شهرک  غرب  آباد  :اسالم  ساکن   ۳۳۴1۶۲۶۶۲1
کدپستی ۶71۵99۳۶9۵ تلفن :۰91۸۶۸۰9۰۴7 -۲-ابراهیم بی غم لعل آبادی 
فرزند خانمراد کدملی ۳۳۴۰۰۴9۵1۳ ساکن اسالم آباد شهرک فرهنگیان کوچه 
ادب 1۰ تلفن ۰91۸۳۳1۸1۰9 - خواسته :صدور رای به محکومیت تضامنی 
 1۳9۵/1/۲۴ مورخ  تملیک  شرط  به  اجاره  عادی  قرارداد  فسخ  به  خواندگان  
شاسی  شماره  و  ع1۶  پالک ۵۳7-۳1  شماره  به  ولوو  کشنده  کامیون  موضوع 
مبلغ  پرداخت  و  اجاره  مورد  استرداد  و   1۵۵۲۴۲ موتور  شماره  و   ۶۰۳۵۵۶
در  مندرج  تعهدات  انجام  عدم  تاخیر  روز   ۸۲ لحاظ   به  ریال   ۶۸۸/۸۰۰/۰۰۰
مبلغ  پرداخت  و   1۳9۵/1/۲۴ مورخ  تملیک  شرط  به  اجاره  عادی  داد  قرار 
و  قانونی  و پرداخت سایر خسارات  قرارداد  به عنوان فسخ  ریال   ۸۴/۰۰۰/۰۰۰
قرارداد و هزینه دادرسی و حق زحمت  قرارداد مذکور مطابق مفاد  مندرج در 

داوری و حق وکالت وکیل و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای داوری .
گردش کار : خواهان درخواستی به خواسته فوق تقدیم داشت که پس از ابالغ 
به طرفین برای حضور در جلسه داوری جلسه تشکیل و در خصوص موضوع فوق 
پس از بررسی و مالحظه موارد و مدارک مورد نیاز حسب خواسته خواهان به 

شرح زیر رای صادر و انشا گردید.
رای داوری :در خصوص دعوی خواهان آقای خلیل اله بازگیرفرزند امید علی  به 
طرفیت خواندگان آقای :مصطفی بی غم لعل آبادی و آقای ابراهیم بی غم لعل 

آبادی  به خواسته صدور رای محکومیت تضامنی خواندگان 
 به فسخ قرارداد عادی اجاره به شرط تملیک مورخ 1۳9۵/1/۲۴ و استرداد 
و  ۳1-۵۳7 ع1۶  به شماره پالک  ولو  کامیون کشنده  به شرح  اجاره  مورد 
شماره شاسی ۶۰۳۵۵۶ و شماره موتور 1۵۵۲۴۲ و استرداد مورد اجاره و 
مندرج  تعهدات  انجام  عدم  لحاظ  به  ریال   ۶۸۸/۸۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت 
 ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  و  الذکر  فوق  قرارداد   9 بند  الف  درقسمت 
قرارداد   9 بند  ب  قسمت  در  تراضی  بموجب  قرارداد  فسخ  عنوان  به  ریال 
مفاد  مطابق  مذکور  قرارداد  در  مندرج  و  قانونی  خسارات  سایر  پرداخت  و 
قراردادو هزینه دادرسی و حق زحمت داوری و حق وکالت وکیل و هزینه 
شرح  به  داوری  رای  قطعی  اجرای  تا  رای  قطعی  اجرای  تا  رای  اجرای 
دادخواست تقدیمی با توجه به انتخاب داور مطابق با ماده ۴۵۴ ق آ د م و 
اجاره به موجب  رابطه  ادعای  به مدارک و اسناد تسلیمی و صحت  با توجه 
به  اجاره  مورد  عین  بر  موجر  مالکیت  اثبات  چنین  هم  و  مذکور  قرارداد 
اسناد  دفتر  تنظیمی   1۳9۴/1۲/۲ مورخ   ۴۴۲9 شماره  رسمی  سند  موجب 
در  حضور  به  طرفین  احضار  همچنین   و  شهر  اسالم   ۵۲ شماره  رسمی 
جلسه داوری مطابق با تراضی در بند 1۸ قرارداد از طریق درج در روزنامه 
از  قرارداد  طبق  استحضار  و  اطالع  علیرغم  خوانده  اینکه  و  االنتشار  کثیر 
تخلف  لهذا  است  نموده  امتناع  قانونی  مقرر  مهلت  در  بها  اجاره  پرداخت 
۶ قرارداد  وی  از اجرای مفاد قرارداد محرز تشخیص گردیده و مطابق بند 
بنابراین   . زایل نمی گرداند  را  آثار تخلف وی  نیز  اجور معوقه  تودیع الحق 
مستندا به ماده ۲۰1 ق آ د م و عدم حضور خواندگان  در جلسه داوری و با 
توجه به مفاد قرارداد فی مابین به خواسته خواهان به شرح زیر مبادرت به 
صدور حکم می نماید : درخصوص خواسته خواهان مبنی بر صدور رای به 
محکومیت تضامنی خواندگان به فسخ قرارداد عادی اجاره به شرط تملیک 
 ۵۳7-۳1 پالک  شماره  به  ولو  کشنده  کامیون  موضوع   1۳9۵/1/۲۴ مورخ 
مورد  استرداد  و   1۵۵۲۴۲ موتور  و شماره   ۶۰۳۵۵۶ و شماره شاسی  ع1۶ 
اجاره و پرداخت مبلغ ۶۸۸/۸۰۰/۰۰۰ ریال به پرداخت خسارت عدم انجام 
در  تاخیر  روز  هر  ازای  به  که  است  گردیده  توافق  که  آنجا  از  و  تعهد 
درصد   1 میزان  به  مبلغی  روزانه  قرارداد   9 بند  الف  درقسمت  تعهد  انجام 
مطابق  و  ۸/۴۰۰/۰۰۰ریال  روز  هر  قرار  به  قرارداد  در   مندرج  بدهی  اصل 
 ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ میزان  به  به  اجاره  1۰ درصد کل  قرارداد   9 بند  قسمت ب 
تعهدات  انجام  در  ضامن  و  راهن  تاخیر  به  توجه  با  و  گردد  پرداخت  ریال 
خواندگان    تضامنی   محکومیت  به  رای  خواهان   روزاعالمی  میزان۸۲   به 
و  9قرارداد  بند  الف  قسمت  موجب  به   ۶۸۸/۸۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به 
9قرارداد جمعا  بند  با قسمت ب  ریال مطابق   ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت 
و  مذکور  قرارداد  فسخ  به  رای  همچنین  و  ریال   77۲/۸۰۰/۰۰۰ مبلغ  به 
استرداد مورد اجاره به شرح کامیون کشنده ولو به شماره پالک ۵۳7-۳1 
مدل  رنگ  1۵۵۲۴۲سبز  موتور  شماره  و   ۶۰۳۵۵۶ شاسی  شماره  و  ع1۶ 
قبیل  از  قانونی  خسارات  سایر  پرداخت  و  خواهان   به  چرخ  ده   19۸۳
الزحمه داوری و سایر هزینه ها  الوکاله وکیل و حق  هزینه دادرسی و حق 
رای   . گردد  می  صادر  قانونی  های  تعرفه  برابر  داور  رای  قطعی  اجرای  تا 
داوری با عنایت به توافق و تراضی در بند ۲۴ و 1۴ قرارداد قطعی است. 

داور قرار داد ناصر مرادی

متن آگهی 

به  در پرونده کالسه 9۴۰99۸۶۶1۲7۰۰۵11 آقای فرید کرمی فرزند محسن 
اتهام ایراد جرح عمدی بوسیله چاقو موضوع شکایت میالد امیری فرزند بهمن 
اعالمی  نشانی  لحاظ عدم شناسایی متهم در  به  باشد حالیه  تعقیب می  تحت 
قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه  از سوی شاکی وفق ماده 17۴ 
آگهی تا نامبرده در مورخ 1۳9۵/۶/۲7 در شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب خرم آباد حاضر و از عنوان اتهام دفاع نماید و در صورت عدم حضور 

نامبرده در موعد مقرر مطابق با قانون رسیدگی و اظهار عقیده بعمل می آید. 
دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – ابراهیم مظفری کیا. 

آگهی 

به  ثبت شده  تیررج سهامی خاص  مهندسی  و  فنی  سهامداران شرکت  دعوت 
عمومی  مجمع  تشکیل  جهت   1۰7۶۰1۵۸۶۴۳ ملی  شناسه  و   11۰۳ شماره 
عادی  بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود که در جلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه که در ساعت 17 مورخ 9۵/۶/1۸ در کارخانه شرکت به 
آدرس بهشهر شهرک صنعتی بهشهر خیابان صنعت شمالی نبش خیابان دوم 
میشود حضور  تشکیل  تلفن ۰11۳۴۶۲۵۳۵۵  و  پستی ۴۸۶۵17۳۴۶9  کد  با 

بهم رسانند 
دستور جلسه : 

1 انتخاب بازرس ۲ تصویب تراز و حساب سود وزیان ساالنه ۳انتخاب روز نامه 
کثیر االنتشار 

هئیت مدیره-شرکت فنی و مهندسی تیررج

آگهی ابالغ وقت رسیدگی متهمین

امور  انقالب در  با استناد ماده 11۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
لقمان   .۳ صالحی  بالل  صالحی۲.  برهان  متهمین1.  به  وسیله  بدین  کیفری 
صالحی فرزندان براخاص فعاًل مجهول المکان در پرونده کالسه 9۵۰۴19 شعبه 
1۰1 دادگاه کیفری دو جوانرود به اتهام مشارکت در ضرب و جرح بدنی عمدی و 
متهم ردیف سوم ضرب و جرح بدنی عمدی تحت تعقیب می باشند، ابالغ می شود 
در روز 9۵/7/1۸ ساعت 1۰/۳۰ صبح به منظور رسیدگی و دفاع از خود در شعبه 
1۰1 جزایی دادگاه عمومی جوانرود حاضر شوید و اال غیاباً به اتهام شما رسیدگی 

و حکم صادر خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 101 عمومی جزایی جوانرود- محمدی

آگهی احضار متهم

حسب محتویات پرونده شماره 9۵1۰۴۰۶۶11۰۰۲7 شعبه نهم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد آقای کامران دهستانی فرزند طهماس به 
اتهام توهین و فحاشی و افتراء                                                                         و 
قذف تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به تجویز ماده 
17۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این 
شعبه حاضر و اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در مهلت تعیین 

شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
دادیار شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – یونس آزاد پور.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

بنا به تجویز ماده 17۴ قانون ایین  دادرسی کیفری به اقای محمد ابدان  فعال 
مجهول المکان ابالغ می گردد جهت دفاع از اتهام خود دایر بر صدمه بدنی غیر 
 1۰۳ شعبه   9۵۰۵۶۰ کالسه  درپرونده  کریمی  محمد  اقای  به  نسبت  عمدی 
دادگاه کیفری دو ایالم در جلسه مورخ 1۳9۵/۰7/۰۳ ساعت 1۰ در این دادگاه 
حاضر در صورت عدم حضور دادگاه راسا مبادرت به صدور رای غیابی خواهد 

نمود.
مدیر دفتر شعبه 103 کیفری دو شهرستان ایالم 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

احتراما در پرونده کالسه 9۵۰۳۲۰ اتهامی محمد باقر کسایی فرزند صادق ساکن 
ایالم – فعال مجهول المکان به اتهام مشارکت درتهدید از طریق تعقیب خودرو ، 
تخریب عمدی و مشارکت در ایراد ضرب عمدی )حسب شکایت امیر رضا همتی 
و فرحناز  غریبی ( تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بود 
ن  متهم در اجرای مقررات ماده 17۴ قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب درامور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد مقرر )یکماه از تاریخ 
نشر اگهی ( جهت دفاع انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
دادیار شعبه چهارم دادسرای عموی و انقالب ایالم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی متهم

امور  انقالب در  با استناد ماده 11۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
کیفری بدین وسیله به متهم نجات حیدری فرزند کریم فعاًل مجهول المکان در 
پرونده کالسه 9۵۰۴1۶ شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو عمومی جوانرود به اتهام 
سرقت وجه نقد تحت تعقیب می باشند، ابالغ می شود در روز 9۵/7/1۸ ساعت 
1۰/۴۵ صبح به منظور رسیدگی و دفاع از خود در شعبه 1۰1 جزایی دادگاه 
صادر  و حکم  رسیدگی  شما  اتهام  به  غیاباً  اال  و  شوید  حاضر  جوانرود  عمومی 

خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 101 عمومی جزایی جوانرود- محمدی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی متهمین

امور  انقالب در  با استناد ماده 11۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
کیفری بدین وسیله به متهمین1.ارکان سهرابی فرزند فتاح ۲. سمیره پیکری 
فرزند محسیم فعاًل مجهول المکان در پرونده کالسه 9۵۰۴۲۰ شعبه 1۰1 دادگاه 
انجام  در حین  دولت  مأمورین  به  توهین  اتهام  به  جوانرود  عمومی  دو  کیفری 
وظیفه تحت تعقیب می باشند، ابالغ می شود در روز 9۵/7/1۸ ساعت 9/۳۰ صبح 
به منظور رسیدگی و دفاع از خود در شعبه 1۰1 جزایی دادگاه عمومی جوانرود 

حاضر شوید و اال غیاباً به اتهام شما رسیدگی و حکم صادر خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 101 عمومی جزایی جوانرود- محمدی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی متهم

امور  انقالب در  با استناد ماده 11۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
کیفری بدین وسیله به متهم شاهو پرنیان فرزند علی محمد فعاًل مجهول المکان 
به  جوانرود  دادگاه  دو  کیفری  جزایی  شعبه 1۰1  کالسه 9۵۰۴17  پرونده  در 
 9۵/7/1۸ روز  در  می شود  ابالغ  می باشد.  تعقیب  تحت  امانت  در  خیانت  اتهام 
جزایی   1۰1 شعبه  در  خود  از  دفاع  و  رسیدگی  منظور  به  ۸/۴۵ صبح  ساعت 
اتهام شما رسیدگی و حکم  به  اال غیاباً  دادگاه عمومی جوانرود حاضر شوید و 

صادر خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 101 عمومی جزایی جوانرود- محمدی

آگهی ابالغ

 وقت رسیدگی به مجهول المکان ابوالفضل رسولی 
بدینوسیله طبق ماده 1۸۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری به متهم مجهول المکان ابوالفضل رسولی ابالغ می گردد در پرونده 
زاده متهم هستند  این دادگاه حسب شکایت حسین حسین  شماره 9۳1۰۶۴ 
به اتهام سرقت لوازم مغازه لذا راس ساعت 1۰:۳۰ صبح مورخ 9۵/7/19 در این 
دادگاه حضور یافته و از اتهام انتسابی خود دفاع نمائید در صورت عدم حضور 

غیابی رسیدگی و تصمیم اتخاذ خواهد شد 
رییس شعبه 103 دادگاه کیفری دو بابل 

آگهی

ایران ۸۲با شماره  مدل ۸۶ ۶۸7م1۴  پراید  برگ سبز سواری  و  کمپانی  سند 
از  و  گردیده  s1۴11۲۲۸۶197۴۶1مفقود  شاسی  شماره  ۲1۲۲7۳9و  موتور 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی

به  مدل 1۳9۰  آبی  رنگ  جوانان 1۲۵  موتور  همتاز  موتور سیکلت  سند  اصل 
شماره  Jhc1۵۲fmI*۲۵۲۳۸۸و  موتور  شماره  ۵۸۶-۸۶۵۵9و  پالک  شماره 
تنه NBF1۲۵D9۰۰۲۶۶۰به نام زمان صادقی کبریا مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

اصالحیه
بدین وسیله اصالح میگردد آگهی دعوت مجمع عمومی شهرستان ایالم از ساعات 

1۰ – 11 به ساعت 1۰ – 9 صبح تغییر می گردد.
ایالم 

ایران  ملی  تیم  که  است  معتقد  دژاگه  اشکان 
انتخابی  برای  آسانی در گروه خود  بازی  هیچ 
جام جهانی ندارد. او همچنین به تمجید تیم 

ملی قطر پرداخته است.
آسیا  قاره  در  جهانی  جام  انتخابی  رقابت های 
به زودی وارد مرحله آخر خود می شود؛ جایی 
بازی  اولین  باید در  ایران  که تیم   ملی فوتبال 
خود در خانه پذیرای قطر باشد. اشکان دژاگه، 
کاپیتان دوم تیم   ملی فوتبال ایران درباره بازی 
برای حضور در جام  این تیم  با قطر و شانس 

جهانی بعدی صحبت کرده است.
این دو تیم باید در تهران و در ورزشگاه آزادی، 
بروند.  میدان  به  برابر هم  ماه  یازدهم شهریور 
دژاگه به دلیل بازی برابر العربی شناخت خوبی 
از قطر دارد و یکی از معدود بازیکنان آسیایی 
است که در فوتبال اروپا توانسته است کارنامه 
در  بازیکن  این  باشد.   داشته  آمیزی  موفقیت 
 SC گفت وگوی اختصاصی با پایگاه اینترنتی
تیم   کرد:  اظهار  عنابی ها،  شرایط  درباره  قطر 
گذشته  سال  چهار  طی  در  قطر  فوتبال   ملی 
یک  اکنون  آنها  است.  داشته  زیادی  پیشرفت 
آسیایی  بزرگ  تیم های  برای  جدی  خطر 
دارد  بزرگی  بازیکنان  قطر  می شوند.  محسوب 
که من تقریبا با همه آنها بازی کرده ام. فوتبال 

در قطر االن نسبت به گذشته خیلی رقابتی تر 
و متفاوت  شده است.

دژاگه که در سال ۲۰۰۸ به همراه ولفسبورگ 
قهرمانی در بوندسلیگا را تجربه کرد، در ادامه 
گفت : قطر شانس صعود به جام جهانی روسیه 
در  داریم.  آگاهی  موضوع  این  از  ما  و  دارد  را 
است  گرفته  قرار  آن  در  ایران  که  گروهی 
می شود.  محسوب  اصلی  شانس  کره جنوبی 
نباید از چین هم غافل باشیم که می تواند برای 

هر تیمی در خانه اش خطرناک باشد. ازبکستان 
نباید دست  هم  آنها  و  است  مرموز  تیمی  هم 
کم گرفته شوند. به همین خاطر بازی آسانی 

در گروه نخواهیم داشت.
فوتبال  تیم   ملی  سرمربی  کی روش،  کارلوس 
ایران نیز بعد از قرعه کشی مرحله سوم انتخابی 
بود که قطر در کنار  جام جهانی عنوان کرده 
کره جنوبی شانس اصلی برای صعود به مرحله 
بعد محسوب می شود. اشکان دژاگه را می توان 

یکی از بهترین هافبک های چپ فوتبال ایران 
بازی  راست  العربی در جناح  برای  دانست که 
می کند. دژاگه اولین بازی ملی خودش را نیز 
برابر قطر انجام داده است؛ جایی که در تساوی 
۲ بر ۲ ایران با قطری ها توانست دو گل ایران 

را به ثمر برساند.
میزبان  درباره  ایران   فوتبال  تیم   ملی  مهاجم 
قطر  در  جا  این  گفت :   ،  ۲۰۲۲ جهانی  جام 
جهانی  جام  درباره  زیادی  جو  االن  همین  از 
وجود دارد و ما من با دوستانم درباره میزبانی 
جام جهانی صحبت های زیادی می کنیم. هنوز 
کنم  بیان  را  این  بخواهم  که  است  زود  خیلی 
که در جام جهانی قطر برای تیم   ملی فوتبال 
ایران بازی خواهم کرد. االن فقط تنها تمرکز 
من روی جام جهانی ۲۰1۸ است. وقتی جام 
جهانی روسیه تمام شد تالش می کنم که در 
انتخابی جام جهانی بعدی بهترین عملکردم را 
دوستان  که  کشوری  در  بتوانم  و  دهم  نشان 
آن کسب  با  نیز  آشنایی خوبی  و  دارم  زیادی 
کرده ام حضور در جام جهانی را تجربه کنم. من 
جدی  خیلی  قطر  که  هستم  خوشحال  خیلی 
در حال آماده شدن برای میزبانی جام جهانی 
است. من تمام اخبار میزبانی قطر را از رسانه ها 

دنبال می کنم.

دژاگه : هیج بازی آسانی در گروه نداریم

ایران در  زنان  اولین مدال آور  علیزاده،  کیمیا 
من  گفت:  ایران  به  بازگشت  از  پس  المپیک 
توقع مدال خوش رنگ تری از خودم داشتم اما 
به دلیل کم تجربگی برنز گرفتم. خوشحالم که 
اولین بانوی ایران شدم که در المپیک مدال 

گرفت.
پس  المپیک  در  ایران  زنان  آور  مدال  اولین 
مدال  توقع  من  گفت:  ایران  به  بازگشت  از 
دلیل  به  اما  داشتم  خودم  از  خوش رنگ تری 
اولین  که  خوشحالم  گرفتم.  برنز  کم تجربگی 
بانوی ایران شدم که در المپیک مدال گرفت.

وی ادامه داد: حاال دیگر باید مدال المپیک را 
کنار بگذارم و بعد از استراحت دوباره پرقدرت 

بازگردم و برای مسابقات آینده تالش کنم.
اولین مدال آور زنان ایران در المپیک در ادامه 

صحبت های خود در خصوص استقبال مردم، 
نداشتم  را  استقبال  این  انتظار  کرد:  اظهار 
مدال  این  کسب  از  مردم  که  خداروشکر  و 

خوشحال اند.
بسیار  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  علیزاده 
دلتنگ خانواده بودم. والدینم در گرفتن مدال 
را  آنها  که  فرودگاه  در  داشتند،  زیادی  سهم 

دیدم خیلی خوشحال شدم.
همراه  به  سپس  ایرانی  قهرمان  بانوی  این 
پدر و مربی خود وارد مجموعه پارک تنیس 
از مردم کرج  شد؛ جایی که جمعیت زیادی 
برای استقبال از او حضور داشتند. علیزاده در 
نتیجه  خوشحالم  گفت  استقبال  این  حاشیه 
زحمتم را در ریو گرفتم، برای طال جنگیدم اما 
برنز شد، اما هیچ کاری غیر ممکن نیست و در 

آینده ای نزدیک رنگ مدالم را تغییر خواهم 
داد چرا که هیچ غیر ممکنی وجود ندارد و با 

تالش همه چیز دست یافتنی است.
کیمیا  های  تالش  پاس  به  البرز  استاندار 

ارزنده  قهرمان  این  به  آپارتمان  یک  علیزاده 
ربیعی  علی  مراسم  این  در  کرد.  اهدا  کشور 
حضور  نیز  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 

داشت.

بانوی تکواندو ایران:

 کم تجربه بودم طال نگرفتم
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بهره مندی 6۵ خانوار روستای 
کارون از آب شرب بهداشتی

با توسعه شبکه توزیع آب شرب روستاهای غزاویه 
بزرگ، عمیره و سویسه سادات، ۶۵ خانوار از اهالی 
این روستا از آب شرب پایدار و بهداشتی بهره مند 

شدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
گفت:  آریاخاکی  مجتبی  خوزستان  روستایی 
در راستای آبرسانی مطلوب با کمیت و کیفیت 
و  عمیره  بزرگ،  غزاویه  روستاهای  به  مناسب 
سویسه سادات با توسعه شبکه توزیع آب شرب 
از آب  این روستاها  اهالی  از  از ۶۵ خانوار  بیش 

شرب پایدار و بهداشتی بهره مند شدند.
آریاخاکی گفت: پس از توسعه شبکه توزیع آب 
شرب ۲۵ خانوار در روستای غیزانیه بزرگ، ۲۰ 
خانوار در روستای عمیره و ۲۰ خانوار در روستای 
شدند.  مند  بهره  شرب  آب  از  سادات  سویسه 
گفتنی است تا قبل از اجرای این پروژه این  ۶۵ 

خانوار فاقد آب بودند.
وی اظهار کرد: در این پروژه 1۲۰۰ متر لوله 7۵ 

پلی اتیلن بکار رفته است.
کارون  شهرستان  آبفاروستایی  امور  سرپرست 
افزود: مجموع جمعیت این روستاها ۲ هزار 7۳۸ 
نفر در قالب ۶9۰ خانوار است.آریا خاکی گفت: 
شبکه  شکستگی  مورد   ۳۳ گذشته  ماه   ۳ طی 
خطوط  شکستگی  مورد   9 و  شرب  آب  توزیع 
انتقال آب تعمیر و بازسازی شده است.آریاخاکی با 
اشاره به سایر اقدامات انجام شده در حوزه تعمیر 
و نگهداری گفت: سرویس و نگهداری 1۸ دستگاه 
الکتروپمپ، تعویض و راه اندازی ۸  دستگاه پمپ 
جدید، الیروبی حوضچه های پیش ته نشین و 
زالل ساز، تعمیر و نگهداری ۳ مورد شیر یکطرفه 
و ساماندهی ۵ مورد انشعاب غیر مجاز اقداماتی 
است که توسط این امور در ۳ ماه گذشته انجام 
شده است.سرپرست امور آبفاروستایی شهرستان 
کارون با اشاره به مشکالتی که انشعاب غیر مجاز 
برای تامین آب شرب پایدار و با کیفیت روستاها 
پیش میاورد گفت: تعداد ۴۰ مورد انشعاب غیر 
مجاز طی روزهای گذشته در سطح روستاهای 
شهرستان کشف شده و تعداد ۳۰ انشعاب غیر 
مجاز مورد شکایت قرار گرفته اند. شایان ذکر است 
تعداد 1۰ انشعاب بدلیل عدم پرداخت حق آب بها 

اخطار دریافت کرده اند.

 اولویت اصلي سیاست هاي بازرگاني عراق 
خرید محصوالت از ذوب آهن

بازرگاني  وزیر  مقام  قائم  الموسوي  ولید حبیب   بهادری-اصفهان: 
عراق همراه با عدنان  الشریفي  رئیس شرکت عمومي تجارت مصالح 
ساختماني این کشور و هیئت همراه متشکل از مدیران و نمایندگان 
شهرهاي مختلف این شرکت عراقي روز سه شنبه دوم شهریور ماه 
سال جاري ضمن بازدید از خط تولید و انواع محصوالت تولیدي ذوب 
آهن در جلسه اي با احمد صادقي مدیر عامل و معاونین بهره برداري ، 
فروش و بازاریابي و برنامه ریزي و توسعه ذوب آهن به گفتگو و تبادل 

نظر پرداختند.
قائم مقام وزیر بازرگاني عراق ضمن ابراز خوشنودي از حضور خود و  
هیئت همراه  در ذوب آهن با اشاره به سوابق دوستي و همکاري هاي 
سیاسي، اقتصادي و نظامي دو کشور همسایه و مسلمان ایران وعراق و 
بیان مناسبات تجاري دو کشور در زمینه محصوالت فوالدي خواستار 
گسترش سطح تجاري بین دولت عراق و ذوب آهن اصفهان شد .قائم 
نام  به  یادآور شد: شرکتي دولتي  ادامه  بازرگاني عراق در  مقام وزیر 
شرکت عمومي تجارت مصالح ساختماني عراق زیر نظر این وزارتخانه با 
۳۰۰۰ کارمند و دفتر نمایندگي در تمام شهرهاي عراق عهده دار خرید 
و تامین مصالح ساختماني مورد نیاز کشور عراق است که مدیران آنها  

در این بازدید حضور دارند . 
 وي حضور این هیئت بازدید کننده در ذوب آهن اصفهان را بسیار مهم 
و مورد  تاکید نخست وزیر عراق دانست و  افزود: دو کشور ایران و عراق، 
دوست و همسایه هستند و دشمنان مشترک دارند و باعث افتخار ما 
است که نیازهاي خود را از یک قطب بزرگ اقتصادي مانند ایران تامین 
نماییم. در این دیدار احمد صادقي مدیر عامل ذوب آهن با اشاره به 
حضور ذوب آهن در نمایشگاه ها و بازارهاي عراق یادآور شد: محصوالت 
فوالدي این شرکت از محصوالت مشابه ترکیه و اوکراین کیفیت باالتري 
دارد و ما با توجه به نیاز و استقبال مقامات عراقي آماده صدور هر چه 

بیشتر محصوالت خود به عراق هستیم.
 وي با اشاره به بعضي مشکالت موجود در امر صادرات ایران به عراق 
خواستار همکاري هر چه بیشتر مقامات عراقي در جهت  رفع مشکالت 

و فراهم نمودن تسهیالت الزم شد.

خبر خبر

دکتر عالی باف از افتتاح پروژه مسیرگشایی 
)منطش(  میالنی  شهید  متری   1۸ خیابان 

همزمان با هفته دولت خبر داد.
منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
عالی  حسین  دکتر  تبریز،  کالنشهر  چهار 
پروژه  از  امروز  ظهر  بازدید  جریان  در  باف 
به  اشاره  با  منطش،  خیابان  مسیرگشایی 
عملیات  درصدی   ۸۰ فیزیکی  پیشرفت 
عمرانی پروژه، از افتتاح آن همزمان با هفته 

دولت خبر داد.
رغم  به  داشت:  اظهار  باف  عالی  دکتر 
ماه گذشته  در شش  ایم  توانسته  مشکالت، 
در  موجود  امالک  آزادسازی  و  تملک  با 
را تحقق  اهالی محترم  طرح، آرزوی دیرینه 
بخشیده و فعالیت های عمرانی و خدماتی را 

شتاب ببخشیم.

به  محترم  اهالی  از  تقدیر  ضمن  باف  عالی 
چهار  منطقه  شهرداری  با  همکاری  جهت 
وضعیت  ارتقای  امالک،  آزادسازی  بحث  در 

شهروندان  بیشتر  رفاه  جهت  در  را  شهری 
برشمرد و گفت: تمام سعی و تالش عوامل 
مجموعه منطقه چهار تامین رفاه و آسایش 

برای آحاد مردم است.
وی گفت: پروژه مسیرگشایی شهید میالنی 
به طول ۴۴۰ متر و عرض 1۸ متر است که 
شده  اجرایی  اهالی،  انتظار  سال ها  از  پس 
طرح  ترین  مهم   از  یکی  پروژه  این  است. 
 های مسیرگشایی در منطقه ۴ تبریز است و 
بهره برداری از آن نقش موثری در رفاه حال 
خواهد  شهر  از  محدوده  این  تحول  و  اهالی 

داشت.
ملک   17۳ افزود:  چهار  منطقه  شهردار 
توسط  پروژه  این  در  تجاری  و  مسکونی 
شهرداری منطقه چهار تملک شده و اجرای 
این پروژه با در نظر گرفتن شاخص های کمی 

و کیفی الزم همراه است.
ماه  شش  در  اینکه  بیان  با  باف  عالی  دکتر 
از  میدانی  بازدید  یکصد  از  بیش  گذشته 

گرفته  صورت  حوزه  سطح  معابر  و  محالت 
افزایش  مردم،  مشکالت  عمده  حل  است، 
رفاه، رضایتمندی و اعتمادسازی را از جمله 

نتایج این بازدیدها عنوان کرد.
منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  باف  عالی  دکتر  تبریز،  کالنشهر  چهار 
روزهای  روال  طبق  که  میدانی  بازدید 
پنجشنبه هر هفته از سطح محالت و معابر 
منطقه انجام می شود، از محالت حکم آباد، 
و  تپه  قوم  خراسانچی،  کوچه  دیوان،  سعید 
از معاونین و مدیران  به همراه برخی  قدس 

منطقه بازدید کرد.
بازدید  این  جریان  در  چهار  منطقه  شهردار 
گفت: در جامعه شهری امروز که به سرعت 
در حال گسترش می باشد، ارائه خدمات باید 
متناسب و هماهنگ با این پیشرفت باشد و 
مانع  و  مشکل  بدون  خدمات  اینگونه  ارائه 
نمی باشد و یکی از راهکارهای مقابله با این 
موانع و مشکالت و حل آنها حضور مسئولین 

شهری در بین مردم و رویارویی با این موانع 
و تصمیم جهت رفع این مشکالت می باشد.

دکتر عالی باف با بیان اینکه منطقه ۴ یکی 
مناطق  ترین  جمعیت  پر  و  ترین  وسیع  از 
آن  با  متناسب  و  باشد  می  تبریز  شهرداری 
منطقه  این  در  و معضالت موجود  مشکالت 
دیگر  مناطق  به  نسبت  هم  آن  ساکنین  و 
با  داشت:  اظهار  است،  تر  افزون  و  بیشتر 
تدابیر صورت گرفته در جهت توسعه متوازن 
گرفته  صورت  های  ریزی  برنامه  با  و  منابع 
بوده،  توام  هفتگی  میدانی  بازدیدهای  با  که 
شهروندان  اعتماد  و  رضایت  ایم  توانسته 

گرامی را جلب کنیم.
ضمن  باف  عالی  حسین  راستا  همین  در 
میدانی  بازدید  یکصد  از  بیش  به  اشاره 
ترسیم  ماه گذشته،  صورت گرفته در شش 
افق روشن چشم انداز آینده منطقه را ملزم 
اجرایی  ارشد  مدیران  مستقیم  حضور  به 

شهرداری در بین مردم دانست.

شهردار منطقه چهار خبر داد:

بهره برداری از پروژه مسیرگشایی خیابان ۱8 متری منطش در هفته دولت

دادنامه 

پرونده کالسه 9۴۰99۸۰۸۴۰۶۰1۳۰۳ شعبه 1۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان 
ایالم تصمیم نهایی شماره 

هادی  اقای  تمایندگی  با  ایالم  شهرستان  سازی  شهر  و  راه  کل  اداره  شاکی: 
رحمانی به نشانی ایالم بلوار جنوبی امام )ره( اداره راه و شهرسازی ایالم 

متهم : اقای روح اله گل محمدی فعال مجهول المکان  
اتهام : تصرف عدوانی 

دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
بشرح  ذیل مبادرت به صدور ای نماید.

رای دادگاه 
در خصوص اتهام اقای روح اله گل محمدی دایر به تصرف عدوانی واحد مسکونی 
وضوع  ایالم  شهرستان  صنایع  کوی  در  واقع  متری  چهل  و  دویست  متراژ  به 
شکایت اداره راه شهرسازی شهرستان ایالم دادگاه نظر به کیفر خواست صادره 
ایالم و مالحظه شرح شکایت شاکی  انقالب  شهرستان  از دادسرای عمومی و 
از عدم  و صرفنظر  ایالم  مامورین کالنتری دوازده شهرستان  تحقیقات  گزارش 
از جانب متهم موصوف در جلسات دادسرا  تدارک هر گونه دفاعی  و  حضوری 
و دادگاه از نظر این دادگاه بزهکاری مشارالیه محرز و مسلم است و دادگاه با 
استناد به ماده ۶9۰ قانون تعزیرات مصوب 1۳7۵ عالوه بر رفع اثار تصرف حکم 
بر محکومیت نامبرده به تحمل چهار ماه حبس تعزیری صادر و اعالم می دارد 
این رای غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه و 
سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید 

نظر استان ایالم می باشد .
علی زارع طالب - دادرس شعبه 1۰۳ دادگاه کیفری ۲ ایالم 

رونوشت برابر اصل اداریست مدیر دفتر 103 دادگاه کیفری 2 ایالم 

دادنامه 

پرونده کالسه 9۳۰99۸۰۸۴۰۶۰1۸۴۰ شعبه 1۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان 
ایالم تصمیم نهایی شماره 

کارزان  بخش  سیروان-  نشانی  به  اله  عین  فرزند  وفایی  محسن  اقای  شاکی 
روستای جوب دراز

متهم : اقای مرتضی مالغیوری به نشانی  مجهول المکان 
اتهام : کالهبرداری

دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
بشرح  ذیل مبادرت به صدورر ای نماید.

رای دادگاه 
در خصوص مرتضی مالغیوری که اطالعات بیشتری از وی در دست نمی باشد 
موضوع  تومان  هزار  وسی  وششصد  میلیون  یک  مبلغ  به  کالهبرداری  بر  دایر 
از  صادره  خواست  کیفر  به  نظر  اله  عین  فرزند  وفایی  محسن  اقای  شکایت 
و  شاکی  شکایت  شرح  مالحظه  و  ایالم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
گزارش تحقیقات پلیس فتای شهرستان ایالم و استعالم  به عمل آمده از بانک 
آن  به  دارد که شاکی  بر شماره حسابی  متهم  مالکیت  از  صادرات که حکایت 
حساب انتقال وجه نموده است و صرفنظر از عدم حضور و تدارک هر گونه دفاعی 
از جانب متهم موصوف در جلسات دادسرا و دادگاه از نظر این دادگاه بزهکاری 
کالهبرداری  بزه  عنوان  فاقد  را  موضوع  دادگاه  و  است  محرزومسلم  مشارالیه 
تشخیص داده و اتهام وی را با عنوان بزه تحصیل مال از طریق نامشروع منطبق 
دانسته و به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و 
کالهبرداری  بر رد مبلغ یک میلیون و ششصد و سی هزار تومان به عنوان رد 
مال حکم بر محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیزی صادر واعالم می  
دارد این رای غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه 
و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید 

نظر استان ایالم می باشد .
علی زارع طالب-دادرس شعبه 1۰۳ دادگاه کیفری ۲ ایالم 

رونوشت برابر اصل اداریست مدیر دفتر 103 دادگاه کیفری 2 ایالم 

دادنامه 

پرونده کالسه 9۴۰9۸۰۸۴۰۶۰۰۸9۶ شعبه 1۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان 
ایالم تصمیم نهایی شماره 

شاکی اقای شیر خان حیدری فرزند رحیم به نشانی شهرستان ایالم – چهار راه  
ربابه نبش کوچه شهید محمد رضا اقبالی 

متهم : آقای حیدری فرزند محمد – مجهول المکان 
اتهام : نشر اکاذیب در فضای مجازی 

دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
بشرح  ذیل مبادرت به صدورر ای نماید.

رای دادگاه 
در خصوص اتهام رای اقای حیدری فرزند صید محمد دایر بر نشر اکاذیب در 
فضای مجازی موضوع شکایت آقای شیر خان حیدری فرزند رحیم دادگاه نظر 
به کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ایالم و مالحظه 
شرح شکایت شاکی و گزارش و تحقیقات پلیس فتای شهرستان ایالم و مالحظه 
متن پیامک ارسالی از جانب متهم و استعالم به عمل آمده از شرکت مخابرات 
ارسال  بر سیم کارتی دارد که بوسیله آن پیامک  از مالکیت متهم  که حکایت 
گردیده است و صرفنظر از عدم حضور و تدارک هر گونه دفاعی از جانب متهم 
در جلسات دادسرا و دادگاه از نظر این دادگاه بزهکاری مشار الیه محرز و مسلم 
است و دادگاه با استناد به ماده 1۸ قانون جرایم رایانه ای مصوب 1۳۸۸ حکم بر 
محکومیت متهم به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت 
محترم جمهوری اسالمی ایران صادر و اعالم می دارد این رای غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه و سپس ظرف مدت بیست 
روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان ایالم می باشد .

علی زارع طالب-دادرس شعبه 1۰۳ دادگاه کیفری ۲ ایالم 
رونوشت برابر اصل اداریست مدیر دفتر 103 دادگاه کیفری 2 ایالم 

آگهی

کالسه پرونده: 1۴/۴77/9۴ حل اختالف                 شماره دادنامه: 77۲-
 9۴/11/۲9

خواهان: آقای مهدی شفیع زاده فرزند محمد صادق با وکالت خانم طوبی آبادیان 
 7 ط  توکل  مجتمع  بهمن  ششم  ح  ورودی  مدرس  خیابان   – بابل  ادرس:  به 

واحد ۴۰ 
 خواندگان: 1- محمد تقی داور پناه به آدرس ساری روستای تلو باغ داور پناه 

۲- شرکت ایرتویوتا به آدرس تهران خیابان انقالب اول بهار پالک 9۵۳ 
خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو

رای قاضی شورا- در خصوص دعوی آقای مهدی شفیع زاده فرزند محمد صادق 
با وکالت خانم طوبی آبادیان بطرفیت 1- محمد تقی داور پناه ۲- شرکت ابرتویوتا 
بخواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی یکدستگاه 
سه  به  مقوم  ایران/۲7  ایران ۴7۳۶۳  انتظامی  شماره  به  تویوتا  وانت  خودروی 
میلیون یکصد هزار ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی از قبیل هزینه دادرسی 
خواهان  تقدیمی  دادخواست  و  پرونده  محتویات  به  نظر  وکیل  الوکاله  حق  و 
مبایعه نامه عادی به شماره و تاریخ 1۳۸۰/11/19 و با استعالم از پلیس راهور 
به شماره و تاریخ ۳۲۵9۲/۳۵1۸۶۳77 – 1۳9۴/7/۲1 که اعالم نموده خودروی 
وانت تویوتا به شماره انتظامی ۴7۶۳۶ /۲7 مدل 19۸1 رنگ بژ به شماره موتور 
۲۰7۴۶9۸ شماره شاسی ۰۲17۴۵ بنام خوانده ردیف دوم می باشد و با عنایت 
جلسه  در  قانونی  ابالغ  وصف  با  خواندگان  معینه  تاریخ  به  رسیدگی  جلسه  به 
حضور ندارند و الیحه دفاعیه نیز اقامه و ارائه نموده است. فلذا شورا با عنایت به 
جمع اوراق و محتویات پرونده خصوصا مستندات ابرازی خواهان و عدم حضور 
خواندگان در جلسه رسیدگی و عدم تقدیم الیحه دفاعیه شورا دعوی خواهان را 
وارد و ثابت تشخیص و باستناد مواد 1۰و ۲19 و۲۲۰و۲۲1و۲۲۳ قانون مدنی 
و مواد 19۸ و۵19 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف 
اول به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت انجام تشریفات قانونی برای نقل 
پنجاه  مبلغ یکصدو  دادرسی  پرداخت هزینه  و  اعالمی  انتقال سند خودروی  و 
هزار ریال و پرداخت هزینه های نقل و انتقال سند حق الوکاله وکیل در حق 
خواهان صادر و اعالم میدارد و خوانده ردیف دوم الزام به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمی و تنظیم انتقال سند خودروی اعالمی بنام خواهان صادر و اعالم 
می دارد رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و سپس به همین مدت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 

دادگستری شهرستان بابل می باشد.
قاضی شعبه 14 شورای حل اختالف بابل – محمد ابراهیم زاده

آگهی دادنامه

شهر  دو  کیفری  دادگاه   1۰۲ شعبه   9۳۰99۸۴۴۴۳۶۰۰7۲۶ کالسه  پرونده 
میاندوآب )1۰۲ جرائی سابق( تصمیم نهایی شماره 9۵۰997۴۴۴۲7۰۰۶9۵

متهم:آقای سید قاسم عزیزیان فرزند یوسف به نشانی شهرستان کرج کیانمهر 
شهرک مینو ک مریم    اتهام:حمل مشروبات الکلی

رای دادگاه
درخصوص اتهام سید قاسم عزیزیان فرزند سید یوسف آزاد بعلت متواری بودن 
ریالی  ارزش  به  و  بتعداد ۴7۶  الکلی خارجی  قاچاق مشروبات  و  بر حمل  دایر 
۴۶۳/9۲۰/۰۰۰ ؛ دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی ، کشف مشروبات 
انتسابی محرز به استناد بند ت ماده  الکلی و تعلق خودرو حامل به متهم بزه 
با یک درجه  فاقد سابقه کیفری بوده  اینکه متهم  با لحاظ  قانون قاچاق و   ۲۲
روز  یک  و  ماه  سه  تحمل  به  وی  محکومیت  به  حکم  حبس  مجازات  تخفیف 
مبلغ  به  تجاری  و  عرفی  ارزش  برابر   ۵ معادل  نقدی  جزای  پرداخت  و  حبس 
۲/۳19/۶۰۰/۰۰۰ ریال در حق صندوق دولت صادر و اعالم می دارد . خودرو 
حامل مشروبات بشماره پرشیا ۸۲۸ و ۵۸ – ایران ۲1 به نفع دولت ضبط می 
شود . رای صادره غیابی و ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی قابل اعتراض 

در این دادگاه می باشد.
فرامرز عبدی- رئیس شعبه 2 دادگاه کیفری 2 میاندوآب و دادرس دادگاه انقالب-م.
الف 56

آگهی

حقوقي  عمومي  دادگاه   ۲۰۶ شعبه   9۴۰99۸۲1۶۳1۰۰۶۸۳ کالسه  پرونده 
مجتمع قضایي شهید مفتح تهران تصمیم نهایي شماره 9۵۰997۲1۶۳1۰۰۵۲1  
خواهان: اقاي تاج بخش رستگار فرزند برارجان با وکالت اقاي مصطفي رضواني 
تیمور  ۲-اقاي  سکندري  ایرج  خواندگان:1-اقاي  همت   فرزند  جویباري  ثاني 
خواسته:راي  رفیعي   غالمرضا   -۴ کیااشکوریان  بتول   -۳ قهرمانلو  سبحاني 
اصالحي گردشکار-دادگاه با بررسي محتویات پرونده واعالم ختم دادرسي بشرح 
ذیل مبادرت به انشا راي مي نماید )راي تصحیحي( درخواست وکیل خواهان 
به  نسبت  تصحیحي  راي  صدور   9۵/۴/۲۳ مورخ   1۲۲۳ شماره  الیحه  بموجب 
دادنامه شماره 9۴۰11۶۶ مورخ 9۴/11/۲۰ از حیث الزام اقاي تیمور سبحاني 
با  میباشد  دادرسي  خسارات  کلیه  وپرداخت  دفترخانه  در  حضور  به  قهرمانلو 
بررسي بعمل امده و باتوجه به اینکه موارد اعالمي بلحاظ سهو قلم از مصادیق 
بر اصالح دادنامه  به استناد ماده مرقوم حکم  فلذا  بوده  آ.د.م  قانون  ماده ۳۰9 
در  حضور  به  قهرمانلو  سبحاني  تیمور  اقاي  محکومیت  حیث  از  الصدور  سابق 
دفترخانه نسبت به پالک موصوف در دادنامه صادره و پرداخت کلیه خسارات 
دادرسي راي صادره اصالحي بوده وبدون راي بدوي فاقد اعتبار وقابل اعتراض 

در مرجع ذیصالح میباشد.
110/60346  رئیس شعبه 206 دادگاه عمومي حقوقي تهران-قرباني

آگهی در خواست گواهی حصر وراثت
خانم فاطمه صغری بیاتی ترو جنی فرزند رمضان به شرح در خواستی که بشماره 
9۵/۲۴1 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار و وراثت نموده 
شماره  به  نعلی  با  قر  فرزند  جنی  ترو  پور  جانی  جهان  ماه  که  داشته  اعالم  و 
شناسنامه ۳۴9 صادره از بهشهر در تاریخ 1۳9۴/9/۲۰ در اقا متگاه دائمی خود 
شهرستان بهشهر فوت نموده و وراثه / حین الفوت وی عبارتند از / عبارتست از :

 1- رمضان بیاتی تروجنی  نام پدر اکبر  ش.ش 1۰۸۲  صادره از بهشهر سال 
تولد 1۳۲۴ نسبت با متوفی همسر 

۲علی اکبر بیاتی تروجنی نام پدر رمضان ش. ش 1۶ صادره از بهشهر سال تولد 
1۳۵۳ نسبت با متوفی فرزند 

۳علی اصغر بیاتی تروجنی نام پدر رمضان ش.ش 1۳صادره از بهشهر سال تولد 
1۳۵۶ نسبت با متوفی فرزند 

۴ عباس بیاتی تروجنی نام پدر رمضان ش.ش ۴۰ صادره از بهشهر سال تولد 
1۳۶۰نسبت با متوفی  فرزند متوفی 

۵ فاطمه صغری بیاتی تروجنی نام پدر رمضان ش.ش 17۲۸ صادره از بهشهر 
سال تولد 1۳۴7 نسبت با متوفی فرزند 

۶سکینه بیاتی تروجنی نام پدر رمضان ش.ش 17۲9 صادره از بهشهر سال تولد 
1۳۴9نسبت با متوفی  فرزند متوفی 

تولد  سال  بهشهر  از  رمضان ش.ش ۲1 صادره  پدر  نام  تروجنی  بیاتی  زهرا   7
1۳۵۰ نسبت با متوفی فرزند 

۸ معصومه بیاتی تروجنی نام پدر ر مضان ش.ش ۲۶ صادره از بهشهر سال تولد 
1۳۵۸ نسبت با متوفی فرزند 

9 راضیه بیاتی تروجنی نام پدر رمضان ش.ش 1۸1۸ صادره از بهشهر سال تولد 
1۳۶۲ نسبت با متوفی فرزند 

والغیره اینک شورا پس از انجام تشریفات مقد ماتی در خواست مزبور را یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم 

نماید واال گواهی صادر خواهد شد . 
م.الف 950400                 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بهشهر 

هیات موضوع قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده۳  آگهی موضوع 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره1۳9۵۶۰۳۳1۰۵۵۰۰۲۲۶۴هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  هادی  سید  فرزند  میرقاسمی  رحمن  سید  آقای  متقاضی 
۶۰۸۴۶/7۸مترمربع    مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  197درششدانگ 
مفروز و مجزی شده از پالک۳۰ اصلی واقع در  همت آباد خریداری از مالک 
رسمی آقای سید رحمن میرقاسمی خود متقاضی مالک مشاعی به موجب سن 
شماره7۰191 مورخ 1۳7۵/۵/1۸  دفترخانه9 کرج محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 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 وصوا اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

متن آگهی 

به  دادخواستی  ضمیر  شرفی  اکبر  و  خواه  وحیدی  ماشاءاله  شاکی   / خواهان 
و  خوزانی  ابراهیمیان  فریبا  و  خوزانی  ابراهیمیان  فرخ  متهم   / خوانده  طرفیت 
مهرداد ابراهیمیان خوزانی و نعمت اله ابراهیمیان خوزانی و محمد ابراهیمیان 
خوزانی و سعید ابراهیمیان خوزانی به خواسته تجویز انتقال منافع به غیر و الزام 
به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری خرم آباد  
واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی 
ارجاع و به کالسه 9۴۰99۸۶۶1۰۵۰۰۴۸۰ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
المکان  به علت مجهول  تعیین شده است است  1۳9۵/7/17 و ساعت 1۰:۳۰ 
دادرسی  آئین  قانون   7۳ ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 
– علیرضا تقی پور. 

آگهی احضار متهم 

فرشاد  آقای   9۴1۰۴۰۶۶11۰۰9۵۴۰ کالسه  پرونده  در  اینکه  به  توجه  با 
اول  شعبه  سوی  از  عمدی  جرح  و  ضرب  اتهام  به  آقا  علی  فرزند  سپهوند 
میباشد  کیفری  تعقیب  تحت  آباد  خرم  انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی 
)احضاریه( قضایی  اوراق  ابالغ  اقامت  محل  آدرس  نبودن  معلوم  علت  به  و 

آ  ق   17۴ ماده  اجرای  در  بدینوسیله  است  نگردیده  ممکن  نامبردگان  به 
انتشار  از  ماه  یک  مدت  ظرف  تا  میگردد  ابالغ  شده  ذکر  متهمان  به  ک  د 
آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد به آدرس 
ایران  خیابان  شرقی  گلدشت  در  واقع  آباد  خرم  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
زمین نرسیده به میدان آرش کمانگیر –جهت پاسخگویی به اتهام اعالم شده 
آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  از  پس  حضور  عدم  صورت  در  گردند  حاضر 

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

اگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 بنا به تجویز ماده 17۴ قانون ایین  دادرسی کیفری به اقای وحید عبدی پور 
فرزند حسن  فعال مجهول المکان ابالغ می گردد جهت دفاع از اتهام خود دایر بر 
غیبت از زندان درپرونده کالسه 9۵۰۵۵۰ شعبه 1۰۳ دادگاه کیفری دو ایالم در 
جلسه مورخ 1۳9۵/۰7/۰۳ ساعت 9 در این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور 

دادگاه راسا مبادرت به صدور رای غیابی خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 103 کیفری دوشهرستان ایالم 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
فعال  سالخورده  قاسم  به  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   17۴ ماده  تجویز  به  بنا 
رعایت  عدم  بر  دائر  خود  اتهام  از  دفاع  جهت  گردد  می  ابالغ  المکان  مجهول 
نظامات کار منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در پرونده کالسه 9۵۰۵۶1 
شعبه 1۰۳ دادگاه کیفری دو ایالم در جلسه مورخ 1۳9۵/۰7/۰۳ ساعت 9:۳۰ 
در این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور دادگاه رأسا مبادرت به صدور رأی 

غیابی خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری 2ایالم – ناصریان

معاون امور بانکی وبیمه وزیر اقتصاد ودارایی 
استان  در  خاتم شیخ شبان  تولید  مجتمع  از 

چهارمحال وبختیاری بازدید کرد.
ارتباطات  و  فرهنگی  امور  دفتر  گزارش  به 

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
گردشگری چهارمحال و بختیاری:

معاون صنایع دستی وهنرهای سنتی این اداره 
کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری 
قضاوی  حسین  دکتر  آقای  جناب  بازدید  از 
تولید  مجتمع  از  ودارایی  اقتصاد  وزیر  معاون 
خاتم در روستای شیخ شبان خبرداد واظهار 
داشت:این بازدید در راستای بیان مقام معظم 
اقتصاد مقاومتی،اقدام وعمل  رهبری در سال 

وافتتاح پروژه های هفته دولت در شهرستان 
بن صورت پذیرفت.

شاخص  از  یکی  اینکه  بیان  با  مهردادرئیسی 
های مهم در تولید خاتم روستای شیخ شبان 
روستا  این  گفت:در  باشد  می  خانم  گل  تهیه 
این  در  نفر  یکصد  قالب  در  ۸۰خانوار  حدود 

زمینه فعالیت می کنند.
از  یکی  اینکه شیخ شبان  به  اشاره  با  رئیسی 
روستاهای هدف گردشگری استان بشمار می 

منظور  به  کل  ادراه  داشت:این  اذعان  رود 
با  واسطه  دست  شدن  وکوتانه  تولید  فرایند 
نیاز  مورد  های  ودستگاه  تجهیزات  خرید 

مجتمع تولید خاتم راه اندازی نمود.
فراهم  را  مجتمع  این  ایجاد  از  هدف  وی 
نمودن تولید وایجاد اشتغال پایه دار در روستا 
دانست وگفت: روستای شیخ شبان در فاصله 
و۲۵کیلومتری  استان  مرکز  ۵۰کیلومتری 

شهرستان بن واقع گردیده است.

بازدید معاون وزیر اقتصاد 

ازمجتمع خاتم شیخ شبان
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آگهی

اقای/خانم عبداله هاشمي  بشماره شناسنامه ۳۶۲  بشرح دادخواست تقدیمی 
این شعبه  درخواست گواهی حصروراثت نموده  از  به کالسه پرونده 9۵۰۲۶۶ 
و چنین توضیح داده که شادروان عزیز هاشمي به شماره شناسنامه 1۰۴  در 
تاریخ 1۳9۳/11/1۰  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
 1۳۳1 ت  ت   ۴۶9 ش  ش  هاشمي   احم   -1  : به  است  منحصر  مرحوم  آن 
صادره میانه  فرزند متوفی ۲-رسول هاشمي  ش ش ۲۶۵ ت ت 1۳۳۸ صادره 
تهران  فرزند متوفي ۳-عبداله هاشمي  ش ش ۳۶۲ ت ت 1۳۴۸ صادره تهران 
فرزند متوفي ۴-بتول هاشمي ش ش ۳۳۴ ت ت 1۳۳۸ صادره از میانه فرزند 
فرزند  تهران  از  صادره   1۳۳۴ ۳79 ت ت  هاشمي ش ش  ۵-سکینه  متوفي  
متوفي ۶-شمسي هاشمي ش ش 9۸ ت ت 1۳۴۵ صادره از میانه فرزند متوفي 
7-خدیجه هاشمي ش ش ۵77 ت ت 1۳۴1 صادره از تهران فرزند متوفي ۸- 
منیژه هاشمي ش ش ۳۸۲ ت ت 1۳۴۲ صادره از تهران فرزند متوفي 9-رقیه 
هاشمي ش ش ۶۰۴۲ ت ت 1۳۴۶ صادره از تهران فرزند متوفي 1۰-زهرا قلي 
زاده ش ش ۴۲۳ ت ت 1۳۰۸ صادره از میانه همسر متوفي 11-حکیمه هاشمي 
ورثه  ومرحوم  متوفي    همسر  میانه  از  صادره   1۳19 ت  ت   1۵۴79 ش ش 
دیگري ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 
۳۶۲ قانون امور حسبي  یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف  مدت سیو یک روز  

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
110/60361        رئیس شعبه 901 شورای حل اختالف مجتمع شماره  19 شهرستان تهران

برگ اجرائیه 

9۴179۵
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم

شهریار  نشانی:تهران  رضا   پدر:  نام  فرد   ناصری  خانوادگی:  نام  نام:1-احمد  
شهرک یبارک خ شهدای گمنام جنب ایستگاه مصالح فروشی ناصری 

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم
نام:فرامرز  نام خانوادگی:واحد خشکنابی        نام پدر :   نشانی: مجهول المکان

محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
واخذ  تفکیک  به  است  محکوم  علیه  محکوم  مربوطه 9۵۰997۲۶۴۰7۰۰۲19 
صورتمجلس تفکیکی وحضور دریکی ازدفاتر اسناد رسمی وانتقال رسمی ملک 
به پالک ثبتی ۴۵/۲7۲7 بنام محکوم له وپرداخت مبلغ 1/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
هزینه دادرسی وپرداخت مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق 
دولت  درحق  اجرایی  هزینه  بابت  ریال   77۲/۰۰۰ مبلغ  وپرداخت  له  محکوم 
احکام جهت  اجرای  قانون  ماده 9  وفق  باشد ضمنا  اجرای حکم می  درمرحله 
اجرای حکم ابالغیه دیگری ازطریق روزنامه های کثیراالنتشار منتشرنخواهد شد.

اجرائیه ظرف ده  ازابالغ  اجرائیه:1-پس  ابالغ  ازتاریخ  محکوم علیه مکلف است 
روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( .۲-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.۳-مالی معرفی کند که اجراء حکم واستیفاء محکوم 
به ازآن میسرباشد چنانچه خود راقادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی  
وغیرمنقول  منقول  اموال  همه  وقیمت  یامقدار  تعداد  شامل  خودرا  اموال  کلیه 
بطور مشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزدبانکها وموسسات 
مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
وکلیه اموالی که اوبه هرنحو نزداشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او ازاشخاص 
ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگر دراموال مذکور اززمان یکسال 
قبل ازطرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضایی ارائه نماید 
اجرای  نحوه  قانون  مواد ۸ و۳  بازداشت می شود)  له  واالبه درخواست محکوم 
اموال  ازاعالم کامل صورت  مالی 1۳9۴( ۴-خودداری محکوم علیه  محکومیت 
ماده ۳۴   ( دارد  رادرپی  تعزیری درجه هفت  فرارازاجرای حکم حبس  بمنظور 
قانون اجرای احکام مدنی وماده ۲۰ ق.م ا وماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1۳9۴( ۵- انتقال مال به دیگری به هرنحوباانگیزه فراراز ادای دین به نحوی 
تعزیری  مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده  که 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود) ماده 
۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9۴( ۶– چنانچه صورت اموال پس 
ازمهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم 
له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 

۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9۴( .م.الف:1۸۳7۰
مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان شهریار-فرزاد باباعباسی

آگهی 

شماره پرونده:۶۸/۸/9۵             شماره دادنامه:9۵/۵/۲7-۲۴۳
مرجع رسیدگی:حوزه هشتم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

خواهان:خانم شیما ریاضی پور آدرس شهرک وائین خ میالد ۸ خ بسیج کوچه 
گلبرگ 7 جنب پ 179 واحد ۲ 

خوانده: آقای جهانبخش صفایی مهر  مجهول المکان
خواسته: مطالبه نفقه

تشریفات  وجری  پرونده  محتویات  به  وباتوجه  پرونده  ازوصول  گردشکار:پس 
قانونی قاضی شورا بررسی راکافی دانسته وضمن اعالم ختم رسیدگی بشرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

درخصوص دعوی خانم شیما ریاضی پور بطرفیت آقای جهانبخش صفایی مهر 
 9۳/1/۲۵ ازتاریخ  ساله   1۰ شروین  بنام  مشترک  فرزند  نفقه  مطالبه  بخواسته 
خسارات  بانضمام  ریال  وچهارمیلیون  بیست  مبلغ  مجموعابه   9۵/1/۲۵ لغایت 
وارده باتوجه به عرضحال تسلیمی ومستندات پرونده ومالحظه نظریه مشورتی 
نظرباینکه  شورا  آن  ازسوی  آمده  بعمل  واقدامات  اختالف  حل  شورای  اعضای 
انتساب  درپرونده  مضبوط  ابرازی  وسایرمدارک  سجلی  اسناد  تصویرمصدق 
خواهان بعنوان فرزند به خوانده محرز ومسلم می باشد وباتوجه باینکه بموجب 
مقررات قانونی نفقه اوالد برعهده پدراست می باشد وباتوجه باینکه طرفین حین 
گواهی عدم امکان سازش اصداری ازشعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهریار 
بشماره 1۸۸7 مورخ ۸9/11/7 برنفقه فرزند مشترک ازقرارماهیانه یک میلیون 
المکان  بلحاظ مجول  وتوجهاباینکه خوانده  نمودند  توافق  وباتعهد خوانده  ریال 
آیین دادرسی مدنی  قانون  وبتجویزازماده 7۳  به درخواست خواهان  وبنا  بودن 
مفاد دادخواست ووقت رسیدگی ازطریق نشرآگهی درروزنامه کثیراالنتشار ابالغ 
گردیده لیکن درجلسه شورا حاضرنگردیده والیحه نیزارسال نداشته ودلیلی که 
شورا  به  باشد  مطالبه  مورد  نفقه  ویاپرداخت  باشد  وی  مالئت  عدم  از  حکایت 
ارائه واقامه ننموده است لهذا قاضی شورا دعوی مطروحه را محمول به صحت 
اختالف مصوب 9۴/۸/1۰  قانون شوراهای حل   9 ازماده  وبااختیارحاصله  تلقی 
مستندا به مواد 1۰-1199-1197-1۲۰۴ قانون مدنی وبارعایت مواد ۵19-19۸ 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی حکم به محکومیت 
مشترک  فرزند  نفقه  بابت  ریال  وچهارمیلیون  بیست  مبلغ  پرداخت  به  خوانده 
وخسارت  دادرسی  هزینه  بابت  هزارریال  هفتاد  سیصدو  مبلغ  خواسته  طبق 
تاخیرتادیه ازتاریخ صدورچک لغایت وصول آن وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
روز  بیست  وظرف  غیابی  صادره  رای  دارد  می  صادرواعالم  ها  خواهان  درحق 
قابل تجدیدنظرخواهی  روز  بیست  واخواهی درهمین حوزه وسپس ظرف  قابل 

درمحاکم محترم دادگستری شهرستان شهریار می باشد.م.الف:1۸۳۵۸
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار-سید عمارتاجیک

آگهی انحصار وراثت

به شرح  دارای شناسنامه شماره ۵۰۲۰۰۰۸1۰9  مرادی خوشبخت  آقای علی 
و  نموده  این شورا در خواست گواهی حصر وراثت  از  دادخواست ۲1۸۸/۲/9۵ 
چنین توضیح داده شده که شادروان فاطمه محبی بهفربه شناسنامه 91۲  در 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   9۵/۵/۶ تاریخ 

مرحوم منحصر است به : 
               1۳۶9: خوشبخت       ش.ش:۵۰۲۰۰۰۸1۰9       س.ت  مرادی  1-علی 

پسر               
اله مرادی خوشبخت    ش.ش:۲۴                    س.ت :1۳۶۲                ۲-روح 

پسر
خوشبخت      ش.ش:1۲۴۲۴              س.ت:1۳۵۸                مرادی  ۳-طاهره 

دختر
مرادی خوشبخت       ش.ش:1۲۴۲۳              س.ت:1۳۵۶                اعظم   -۴

دختر
۵- فریبا مرادی خوشبخت       ش.ش:1۴۸۲                 س.ت:1۳۶۰               

دختر
مرادی خوشبخت   ش.ش:۴۵                    س.ت:1۳۶۳                ۶- معصومه 

دختر
7- سمیه مرادی خوشبخت       ش.ش: 1۵۳                  س.ت:1۳۶7               

دختر
۸- مهری مرادی خوشبخت       ش.ش: ۸۵                   س.ت:1۳۶۵               

دختر
9- محمد مرادی خوشبخت       ش.ش: 1۸7۸                  س.ت:1۳۳۶               

همسر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف :1۸۳۶۰ 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

دادنامه

پرونده کالسه 9۴۰99۸۲۸۸۸1۰۰۲19 شعبه 1۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان 
قرچک )1۰۳ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9۴۰997۲9۲۳۳۰1۳۸۸

زواره ک  خ ش  ورامین  نشانی  به  محمدرضا  فرزند  ملک  محسن  :اقای  شاکی 
مورخ پ ۸ 

باقراباد خ اصلی ک ش مهر  اقای داود احمدی فرزند نصراله به نشانی   : متهم 
ابادی پ ۸

اتهام ها : 1-ضرب و جرح عمدی   ۲-توهین به اشخاص عادی
با  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه   : گردشکار 

استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید
رای دادگاه : در خصوص اتهام داود احمدی )در حال حاضر متواری ( مبنی بر 
ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین نسبت به محسن ملک به شرح مضبوط و 
منعکس در پرونده لذا با توجه به شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی گواهی 
پزشکی قانونی کیفر خواست صادره اظهارات شهود در دادسرا و اینکه متهم علی 
رغم ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نشده است دلیلی ارائه نکرده است لذا دادگاه 
بزه انتسابی به مشار الیه را محرز  مسلم تشخیص مستندا به ماده ۶۰۸ از کتاب 
قانون مجازات  از  و مواد ۴۸۸ و 71۴  قانون مجازات اسالمی  )تعزیرات(  پنجم 
نقدی  ریال جزای  به پرداخت یک میلیون  توهین  اتهام  بابت  را  اسالمی متهم 
در حق دولت محکوم مینماید و بابت ایراد ضرب و جرح نیز وی را به پرداخت 
سه هزارم دیه کامله بابت کبودی زیر چشم چپ در حق شاکی محکوم مینماید 
همچنین در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اظهار تالم و درد راجع به دندانها 
نظر به اینکه شاکی علی رغم ابالغ تعدد اوراق اخطاریه حاضر نشده و در این 
خصوص دلیلی ارائه نکرده است دادگاه مواجه با تکلیفی نیست رای صادره غیابی 
نزد همین شعبه و سپس بیست  قابل واخواهی  ابالغ  از  بیست روز پس  ظرف 
روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد  م الف 

 ۳99۶
رییس شعبه 103 دادگاه 2 کیفری قرچک 

آگهی مزایده

 مال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 9۴۰۰1۸9
مطابق پرونده اجرایی کالسه 9۴۰۰1۸9 آقای جمال دانش پژوه فرزند کریم با 
کدملی ۲۸719۴۸۰۸9)بدهکار( به موجب چک شماره ۶۶7۵۵۰مورخ 9۴/1۲/۴ 
بر عهده بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی مهاباد بمبلغ 1/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
به آقای حسن شکیبا فرزند احمد با کدملی ۲9۰9۵77۸7۲ بدهکار می باشد 

که منجر به صدور اجرائیه کالسه فوق گردیده و مورد مزایده عبارت است از:
دارای پالک  مربع  متر  بمساحت 17/۴۲  مغازه خانه  باب  مقدار ششدانگ یک 
بیست و سه فرعی از یکهزار و بیست و پنج اصلی واقع در بخش 1۵ مهاباد ذیل 

ثبت ۴۵19۴ صفحه ۳۰ دفتر جلد ۳۰۵ با حدود و مشخصات ذیل:
شماال درب و دیوار بطول ۴/1۵متر به راسته شافعی

شرقادیوار مشترک بطول ۴/۲۰ متر به قطعه ۶۰ تفکیکی
جنوبا دیوار مشترک بول ۴/۰۵ متر به قطعه ۵9 تفکیکی
غربا دیوار مشترک بطول ۴/۳۰ متر به قطعه ۶۲ تفکیکی

توصیف اجمالی
با پی وی سی  باربر و سقف پوششی  با سازه دیوار آجری  بزازی  یکباب مغازه 
و دیوارها و کف کاشی و سرامیک با سیستم گرمایشی بخاری گازی و سیستم 
و درب  پنجره سکوریت  و  و درب  گاز  و  برق  امتیازات  با  گازی  کلر  سرمایشی 
اصلی کرکره معمولی که به موجب نظریه وارده به شماره 1۰9/111/9۵/۳971 
مورخه9۵/۳/1۲ کارشناس رسمی دادگستری که ششدانگ عرصه و اعیانی های 
احداثی در ملک مذکور به مبلغ -/7/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حروف هفت میلیارد 
و پانصد میلیون ریال ارزیابی شده است.که در روز شنبه مورخه 9۵/7/۳ از ساعت 
9 صبح الی 1۲ ظهر در محل شعبه اجرای اداره ثبت اسناد و امالک امهاباد از 
طریق مزایده فروخته خواهد شد و پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 

اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است.
صدیق رنجبر- رییس اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد

تاریخ انتشار: شنبه 1۳9۵/۰۶/۰۶

آگهی 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)موضوع 
ماده ۳ قانون و ماده 1۳ 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 
گردد  تسلیم  و  مالکیت رسمی صادر  آگهی سند  نشر  از  است پس  مقرر شده 
و علیهذا در اجرای ماده ۳ قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن مراتب در دو 
حقوق  صاحبان  سایر  و  مشاعی  مالکین  اطالع  جهت  روز   1۵ فاصله  به  نوبت 
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 
دادگاه  به  متضرر  مراجعه  مانع  مالکیت جدید  سند  و صدور  خواهد شد  صادر 

نخواهد بود.
قادر  تقاضای    9۵/۰۵/1۴ مورخه   1۳9۵۶۰۳1۳۰۶۰۰۵17۶ شماره  1-رای 
پهلوانیان میاندوآب مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ اعیانی یکباب خانه 
قسمتی از پالک ۲1۸۴ فرعی از یک اصلی  اصلی بخش 1۴ مراغه حوزه ثبتی 
میاندوآب خریداری شده از  وراث محمد تقی شاه گلدی پرونده هیات 9۴-9۰۴ 
به مساحت ۸9/۵۴ مترمربع که برای آن پالک ۲۶۵۶7 فرعی معین شده است. 

م الف:1۸
خیري-رییس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب 
: یک شنبه  نوبت دوم  انتشار  تاریخ  اول: شنبه 9۵/۰۶/۰۶   نوبت  انتشار  تاریخ 

9۵/۰۶/۲1

آگهی رای

خواهان:آقای اذن اهلل کریمی فرزند نقد علی با وکالت سیدحسین حجازی ازبری 
– کوچه  بانک سپه  – جنب  رباط کریم   – تهران  نشانی  به  فرزند سید احمد 

شقایق ۴ ساختمان بلوک ۳ واحد ۲۲
خوانده: آقای محمدبیگی شلمانی فرزند محمد ابراهیم به نشانی مجهول المکان

خواسته: رای اصالحی 
بتاریخ 9۵/۴/۲۸در وقت اداری و خارج از نوبت پرونده کالسه9۲۰7۳۴ بتصدی 
قاضی امضاء کننده ذیل تحت نظر است مالحظه میگردد خواهان تقاضای صدور 
رای اصالحی نمومده است لذا دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح ذیل مبادرت بصدور رای اصالحی مینماید. 
رای اصالحی

در خصوص درخواست سید حسین حجازی به وکالت از اذن اله کریمی بطرفیت 
دادنامه  به  نسبت  اصالحی  رای  صدور  بخواسته  شلمانی  بیگی  محمد  خوانده 
شماره 9۴۰997۲۲9۰1۰۲1۲۲ می باشد نظر به اینکه طی دادنامه شماره فوق 
االشاره پسوندنام خانوادگی خوانده اشتباها سلمانی قید گردیده است که شلمانی 
می باشد. لذا به تجویز از ماده ۳۰9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی حکم به اصالح پسوند نام خانوادگی خوانده از بیگی سلمانی 
به بیگی شلمانی صادر و اعالم می نماید. رای صادره نیز به تبع رای اصلی غیابی 
و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود تسلیم رای 

اصلی بدون رای تصحیحی ممنوع می باشد.م/الف 1۰۰۶
آگهی دادنامهرضا نجفی-معاون قضایی و دادرسی شعبه اول محاکم عمومی رباط کریم

پرونده کالسه 9۲۰99۸19۴77۸۰۰71۶ شعبه 1۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان 
بهشهر ) 1۰۲ جزایی سابق (   تصمیم نهایی شماره 9۴۰99719۴۶9۰۰91۴

فرزند  قلیپور  یاسر  آقای   -۲ حسین  فرزند  فرجی  تضی  مر  آقای   -1  : شکات 
ذکریا۳- آقای امید علیزاده فرزند فغان ۴- آقای مسیب محمدی فرزند حمزه 
۵- آقای قر بانعلی زارعی فرزند یوسفعلی همگی  به نشانی قنبر آباد خ.ش هجری 

جنب ساختمان جعفری منزل مسیب محمدی 
توبه منزل  به نشانی زیروان پشت مدرسه ش.  اقای رضا همتی   -1 : متهمین 

۲- آقای مهدی گرجی به نشانی شهرستان بهشهر 
اتهام ها : مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی ۲- توهین و فحاشی ۳- ورود 

به عنف ۴- تخریب عمدی شیشه منازل ۵- ایجاد مزاحمت 
رای دادگاه 

در خصوص اتهام آقایان 1- رضا همتی ۲- مهدی گرجی فاقد سایر مشخصات 
به علت عدم حضور در دادسرا و دادگاه دائر بر مشارکت در ضرب و جرح عمدی 
کار  سفید  شغل  سواد  با   -1۳۶۸ متولد  ذکریا  فرزند  پور  قلی  یاسر   -1 آقایان 
ساختمان اهل و ساکن بهشهر ۲- قر بانعلی زارعی فرزند یوسفعلی – ۲1 ساله 
فغان  فرزند  علیزاده  امیر   -۳ ساله   ۲۴  – بهشهر  ساکن  و  اهل   – گر  کار   –
حمزه  فرزند  محمدی  مصیب   -۴ بهشهر  ساکن  و  اهل  گر  کار   – ۳۲ساله   –
علی – باسواد – سفید کار ساختمان – متولد 1۳۶۶- اهل و ساکن بهشهر و 
نیز دائر بر ورود به عف به منزل شاکی آقای ذکریا قلی پور فرزند یحیی – با 
سواد –متولد 1۳۲۲- شغل آزاد- اهل و سا کن بهشهر این دادگاه با عنایت به 
دادسرای عمومی و  از سوی  – کیفر خواست صادره  پرونده  مجموع محتویات 
انقالب بهشهر – شکایت شکات فوق الذکر نظریه پزشکی قانونی – عدم حضور 
متهمین جهت دفاع از اتهام انتسابی در دادسرا و داد گاه و سایر قرائن و امارات 
دانسته  مسلم  و  محرز  را  الذکر  فوق  نامبردهگان  بزهکاری  پرونده  در  موجود 
فلذا با استناد به مواد۴۶۲-۴۴9-۴۴۸- بند الف ۴۸۸-7۰9-71۰-71۴ و71۵از 
اسالمی  مجازات  قانون  از  ماده ۶9۴  و  مصوب 1۳9۲  اسالمی  مجازات  قانون  
مصوب 1۳7۵متهمین فوق الذکر را به طور مساوی به پر داخت سه هزارم دیه 
کامل بابت کبودی قسمت قدامی فو قانی ران راست و کبودی قسمت قدامی 
تحتانی ران چپ ونیم  درصد دیه  کامل با بت خراشیدگی قسمت فوقانی سمت 
چپ گردن )حارصه ( در حق آقای یاسر قلی پور و نیم درصد دیه کامل بابت 
خراشیدگی قدام ساق چپ )حارصه ( – یک ونیم هزارم دیه کامل بابت کبودی 
با بت   خراشیدگی  – نیم درصد دیه کامل  قسمت خلفی فو قانی ساق چپ 
بابت سرخ شدگی سمت چپ  ونیم هزارم دیه کامل  سمت چپ گردن و یک 
صورت در حق آقای قر بانعلی زارعی و نیم درصد دیه کامل بابت خراشیدگی 
مختصر خلف ساعد چپ ) حارصه ( هفتاد و پنج صدم درصد دیه کامل بابت 
ارش تورم مچ دست راست در حق اقای امید علیزاده و نیم در صد دیه کامل 
بابت  با بت جراحت سطحی ملتحمه چشم راست ویک  سه هرازم دیه کامل 
خراشیدگی قاعده سطح قدامی بند ابتدایی انگشت دوم دست چپ )حارصه (در 
حق اقای مصیب محمدی محکوم می نماید که مهلت پرداخت دیه ظرف یکسال 
الذکر را بابت ورود  از تاریخ وقوع درگیری می باشد و همچنین متهمین فوق 
اما در خصوص کیفر  نماید و  به عنف به شش ماه حبس تعریزی محکوم می 
بر تخریب عمدی  اقایان رضا همتی و مهدی گرجی دائر  خواست صادره علیه 
شیشه منزل و اتو مبیل و تو هین و فحاشی به شکایت فوق الذکر که این دادگاه 
با عنایت به مجموع محتویت پرونده و با توجه به فقد ادله اثباتی با استناد به 
ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری و با رعایت اصل برائت حکم برائت نامبر دگان 
فوق الذکر را صادر واعالم می نماید رای صادره در قسمت محکو میت غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان 
مازندران می باشد و در قسمت مر بوط به برائت حضوری و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران 

می باشد . م.الف 9۵۰۳۸۸
سید علی جمالی گل نشینی -رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری دو بهشهر 

آگهی

دادخواست  بشرح    ۳۵۵ شناسنامه  بشماره  مقدم   ناجي  محسن  اقای/خانم 
تقدیمی به کالسه پرونده 9۵۰ از این شعبه  درخواست گواهی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان امیرناجي مقدم  به شماره شناسنامه ۵۰1  در 
تاریخ 1۳9۴/11/1۸  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به : 1- صفري کردي  ش ش ۵79 ت ت 1۳۵۴ صادره 
کهریزک  همسر متوفی ۲-محسن ناجي مقدم  ش ش ۳۵۵ ت ت 1۳۵۲ صادره 
کهریزک  فرزند متوفي ۳- مریم ناجي مقدم ش ش ۴1۳۲ ت ت 1۳۵۶ صادره 
تهران فرزند متوفي ۴-ملیحه ناجي مقدم  ش ش 1۰9۴۵ ت ت 1۳۶۳ صادره 
از تهران فرزند متوفي ۵-میثم ناجي مقدم ش ش 1۳۶۵۸ ت ت 1۳۶۴ صادره 
ت  ت   ۰۰1۴1۴1۸۶۸ ش  ش  مقدم  ناجي  ۶-ابراهیم  متوفي  فرزند  تهران  از 
1۳7۰ صادره از تهران فرزند متوفي     ومرحوم ورثه دیگري ندارد اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ قانون امور حسبي  
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف  مدت سیو یک روز  به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
110/60353        رئیس شعبه 918 شورای حل اختالف مجتمع شماره  19 شهرستان تهران

آگهی

خواهان سارا اعراضي داخل  داداخواستی به طرفیت خوانده جواد رحبي جوري  
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  زوجه   درخواست  به  طالق  خواسته  به 
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲۸۲ دادگاه خانواده مجتمع 
تهرانپارس-مجتمع  چهارم   تهران-فلکه  در  واقع  تهران  باهنر   شهید  قضایی 
گردیده  ثبت   9۴۰99۸۰۲۴۳۰۰1۵۲۲ کالسه  به  ارجاع  باهنر   شهید  قضایي 
که وقت رسیدگی آن 1۳9۵/۰7/1۳ و ساعت 9:۳۰ تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

110/60351 مدیر دفتردادگاه حقوقي  شعبه 282 دادگاه خانواده تهران-اسماعیل اسحاقي

آگهی قانون

فاقد سند رسمی)موضوع  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین   
ماده ۳ قانون و ماده 1۳ 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 
گردد  تسلیم  و  مالکیت رسمی صادر  آگهی سند  نشر  از  است پس  مقرر شده 
و علیهذا در اجرای ماده ۳ قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن مراتب در دو 
حقوق  صاحبان  سایر  و  مشاعی  مالکین  اطالع  جهت  روز   1۵ فاصله  به  نوبت 
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 
دادگاه  به  متضرر  مراجعه  مانع  مالکیت جدید  سند  و صدور  خواهد شد  صادر 

نخواهد بود.
1-رای شماره 1۳9۵۶۰۳1۳۰۰۶۰۰۵۵17 مورخه 9۵/۰۵/۲۵  تقاضای شمس 
یکباب خانه قسمتی  مالکیت ششدانگ  بر صدور سند  اله عظیمی قجلو مبنی 
از پالک ۶ اصلی بخش 7 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب خریداری شده از  فرخ 
قربانی پرونده هیات ۶9۶۵-91 به مساحت ۶۸۶/1۵ مترمربع که برای آن پالک 

1۰11فرعی معین شده است. م الف:17
خیري-رییس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب 

تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 9۵/۰۶/۰۶
تاریخ انتشار نوبت دوم : یک شنبه 9۵/۰۶/۲1

آگهی

تقدیمی  اقای/خانم رحیم فتحي  بشماره شناسنامه 1۶۳۸  بشرح دادخواست 
به کالسه پرونده 9۵۰1۸9/911/9۵ از این شعبه  درخواست گواهی حصروراثت 
اقدم  به شماره  اله ویدن زاده  نموده و چنین توضیح داده که شادروان زینب 
شناسنامه 1۶  در تاریخ 1۳9۴/۰1/۲7  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- کریم فتحي  ش ش ۳ ت 
ت 1۳۲9 صادره اهر  همسر متوفی ۲-زهرا فتحي  ش ش ۴۲۴ ت ت 1۳۵9 
صادره مرند  فرزند متوفي ۳-ابراهیم فتحي  ش ش ۴19۳ ت ت 1۳۶۰ صادره 
تهران فرزند متوفي ۴-رحیم فتحي ش ش 1۶۳۸ ت ت 1۳۶۳ صادره از تهران 
فرزند متوفي ۵-زهره فتحي ش ش ۰۰1۳7۸۰۶۰۳ ت ت 1۳7۰ تهران فرزند 
متوفي    ومرحوم ورثه دیگري ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ قانون امور حسبي  یک نوبت آگهی می نماید تا 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  ای  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  هرکس 
آگهی ظرف  مدت سیو یک روز  به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.11۰/۶۰۳۵7       
 رئیس شعبه 918 شورای حل اختالف مجتمع شماره  19 شهرستان تهران

آگهی رای

خواهان:آقای اذن اهلل کریمی فرزند نقد علی با وکالت سیدحسین حجازی ازبری 
– کوچه  بانک سپه  – جنب  رباط کریم   – تهران  نشانی  به  فرزند سید احمد 

شقایق ۴ ساختمان بلوک ۳ واحد ۲۲
خوانده: آقای محمدبیگی شلمانی فرزند محمد ابراهیم به نشانی مجهول المکان

خواسته: رای اصالحی 
بتاریخ 9۵/۴/۲۸در وقت اداری و خارج از نوبت پرونده کالسه9۲۰7۳۴ بتصدی 
قاضی امضاء کننده ذیل تحت نظر است مالحظه میگردد خواهان تقاضای صدور 
رای اصالحی نمومده است لذا دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح ذیل مبادرت بصدور رای اصالحی مینماید. 
رای اصالحی

در خصوص درخواست سید حسین حجازی به وکالت از اذن اله کریمی بطرفیت 
دادنامه  به  نسبت  اصالحی  رای  صدور  بخواسته  شلمانی  بیگی  محمد  خوانده 
شماره 9۴۰997۲۲9۰1۰۲1۲۲ می باشد نظر به اینکه طی دادنامه شماره فوق 
االشاره پسوندنام خانوادگی خوانده اشتباها سلمانی قید گردیده است که شلمانی 
می باشد. لذا به تجویز از ماده ۳۰9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی حکم به اصالح پسوند نام خانوادگی خوانده از بیگی سلمانی 
به بیگی شلمانی صادر و اعالم می نماید. رای صادره نیز به تبع رای اصلی غیابی 
و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود تسلیم رای 

اصلی بدون رای تصحیحی ممنوع می باشد.م/الف 1۰۰۶
رضا نجفی-معاون قضایی و دادرسی شعبه اول محاکم عمومی رباط کریم

آگهی رای

خواهان : آقای فرزین حاجی کریملو فرزند بهرام با وکالت آقای محمد محرابی 
بلوار دریا مطهری شمالی پالک 1۲  به نشانی شهرک غرب  فرزند غالمحسین 
طبقه ۴ واحد ۸ و خانم نرگس دانشمند فرزند مختار به نشانی تهران شهرک 

غرب بلوار دریا خ مطهری شمال پ 1۲ طبقه ۴ واحد ۸
خوانده : آقای قاسم عباسی فرزند محمدرضا به نشانی مجهول المکان 

خواسته : مطالبه وجه چک
بنا به مراتب دادگاه  ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل انشاء رای می نماید. 

رای دادگاه 
نرگس  وکالت  با  بهرام  فرزند  کریملو  حاجی  فرزین  آقای  دعوی  خصوص  در 
دانشمند و محمد محرابی به طرفیت آقای قاسم عباسی به خواسته مطالبه مبلغ 
۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 7۳۸/9۵۰۳۵۶ مورخ 
9۰/۸/۴ جملگی عهده بانک صادرات با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
صدور صدور چک تا یوم االوصول و خسارت  دادرسی توجها به شرح دادخواست 
اینکه  و  بانکی  پرداخت  عدم  گواهی  خواهان  ید  در  اصل چک  وجود  تقدیمی 
دخوانده علیرغم ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نشده  الیحه ای ارسال نداشته و 
نتیجتا دفاعی معمول نداشته لذا دادگاه با استصحاب بقای دین دعوی خواهان 
را محمول بر صحت تلقی به استناد تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و 
مواد 19۸و۵1۵و۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی خوانده را به پرداخت ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت اصل خواسته خسارت 
تاوصول  یوم  تا  چک  صدور  تاریخ  ئاز  به  محکوم  اصل  به  نسبت  تادیه  تاخیر 
طبقه شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی مبلغ 11/99۵/۰۰۰ریال از بابت هزینه 
دادرسی و 1۴/۴۰۰/۰۰۰ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم و 
اعالم میدارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
این دادگاه و  پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی رباط 

کریم می باشد.م/الف 1۰11 
رشید زاده -رئیس شعبه اول محاکم عمومی حقوقی رباط کریم

اگهی
انتظامی  شماره  9۴با  رانامدل  خودروسواری  کارت  و  سبز  برگ  و  سندکمپانی 
شاسی موتور1۶۳b۰۰917۳۴وشماره  شماره  ۸۲با  ۲۳9ص۵۲ایران 

naau۰1fe9et۰۵9۲79به نام سما داداشقلی زاده آهنگرمفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد 

بابل

ابالغ
بخواسته  محمودی  شهال  بطرفیت  زاده  خسروی  فاتح  دادخواست  در خصوص 
صدور گواهی عدم امکان سازش مقرر است ظرف مهلت 7 روز پس از ابالغ جهت 

معرفی داور در این شعبه حاضر شوید.
منشی دوم حقوقی جوانرود-ولدی

اگهی ابالغ وقت رسیدگی 
اقای علی صحراییان   ایین  دادرسی کیفری به  بنا به تجویز ماده 17۴ قانون   
فعال مجهول المکان ابالغ می گردد جهت دفاع از اتهام خود دایر بر عدم رعایت 
نظامات کار منجر به صدمه بدنی به اقای یوسف میرزایی کارزان درپرونده کالسه 
 1۳9۵/۰7/۰۳ مورخ  جلسه  در  ایالم  دو  کیفری  دادگاه   1۰۳ شعبه   9۵۰۵۵7
ساعت ۸/۳۰ در این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور دادگاه راسا مبادرت به 

صدور رای غیابی خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 103 کیفری دوشهرستان ایالم 

آگهی نظریه کارشناسی
9۵۰۴7۶

درخصوص دعوی جواد علی یارلو علیه شما آقای اکبر نوروزی بخواسته مطالبه 
مبلغ ۲/۵7۰/۵1۳/۰۰۰ ریال ومبلغ 111/۴77/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر باتوجه 
به ارزیابی ملک قولنامه ای بنشانی شهریار ویره خ طالقانی پ ۴9۴ به مالکیت 
محکوم علیه بمبلغ 1/7۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال چنانچه به نظریه کارشناسی معترض 
احکام  اجرای  به  اعتراض خودرا  ازتاریخ رویت  روز  باشید ظرف مهلت سه  می 

مدنی شهریار اعالم نمایید.م.الف:1۸۳۵9
دادورز اجرای احکام مدنی شهریار-نوری
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رونوشت حصر وراثت

شرح  به   ۴۶۲۳1۴۸۳9۴ ملي  شماره  ساماني  خواجه  آرش  آقاي 
در خواست  دادگاه  این  از  1 س  ۳۲۵/9۵ ش  به کالسه  دادخواست 
داده که شادروان سهراب  توضیح  نموده وچنین  وراثت  گواهي حصر 
تاریخ 1۳9۵/۰۵/۲۵  خواجه ساماني شماره ملي ۴۶۲۲۸۲1۵۸۳ در 
آن  الفوت  حین  ورثه  و  گفته  حیات  بدرود  خود  دائمي  اقامتگاه  از 

به: منحصر است 
ملي  شماره  به  پرویز  فرزند  ساماني  علیزاده  محمد  1-ثریا 

۶-۲۸9۵۲۲-۴۶۲ زوجه دائمي
۲-احسان خواجه ساماني شماره ملي 1-۰۰9۵97-۴۶1 فرزند ذکور 
۳-سیامک خواجه ساماني شماره ملي ۸-۳۲۵۳19-۴۶۲ فرزند ذکور
فرزند   ۴۶۲-۳۲۵۳19-۸ ملي  شماره  ساماني  خواجه  سیامک   -۴

ذکور
ذکور  فرزند  ملي۴۶۲-۳1۴۸۳9-۴  شماره  ساماني  خواجه  آرش   -۵

والغیر
آگهي  نوبت  مزبوریک  خواست  در  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
نزد  متوفي  از  اي  نامه  وصیت  ویا  دارد  اعتراضي  هرکس  میگرددتا 
حل  شوراي  به  یکماه  مدت  ظرف  آگهي  نشر  تاریخ  از  باشد  مي  او 

اختالف شماره1 سامان تقدیم دارد واال گواهي صادرخواهد شد.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه یک سامان

هیات موضوع قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 1۳9۵۶۰۳۳1۰۰9۰۰۰۸9۳ – 9۵/۵/7 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرج-  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
متقاضي آقاي/ خانم صغری شهبازی فرزند نامدار  بشماره شناسنامه ۴۴۶ کد 
مساحت  به  ششدانگ  صورت  به  ساختمان  باب  یک  در   1971۸۳9۲1۳ ملی 
۲۲۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۲۰۴9 فرعی از 1۵۴- اصلی واقع 
در حسن آباد خریداری از مالک رسمی آقای حمید بندری که سند مالکیت وی 
ذیل ثبت صفحه ۳11 دفتر 1۲۵۳ 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 1۵ 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 ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۴۶۰۲۵ م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/۶/۶ تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۵/۶/۲1 
سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

اجرائیه

لهم له/محکوم  محکوم  مشخصات 
– شهرکرد  شهرستان  نشاني  به  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک 

1۰۲ ي  کوچه  نبش  معلم  میدان 
علیهم علیه/محکوم  محکوم  مشخصات 

شهرستان  نشاني  به  اله  حبیب  پدر  نام  دزکي  ساعدي  1-کوروش 
۴ ۳۸ پ  کوچه ي  –خیابان سعدي  شهرکرد 

نشاني  به  حسن  سید  پدر  نام  شورابي  نوربخش  اله  عزیز  ۲-سید 
المکان مجهول 

علیه له/محکوم  محکوم  قانوني  مقام  قائم  یا  نماینده  مشخصات 
میدان  شهرکرد  نشاني–شهرستان  به  میرقائد  طاهري  عباس 
مهر  الحسنه  قرض  بانک  حقوقي  نماینده   1۰۲ کوچه  نبش  معلم 

ایران 
به: محکوم 

شماره  به  مربوطه  حکم  اجراي  خواست  در  بموجب 
مربوطه  دادنامه  شماره  و   9۵1۰۰9۳۸۴۴۵۰۰۰۶9

خواندگان  تضامني  محکومیت  به  حکم   9۴۰997۳۸۴۴۵۰۰۴۶۶
مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۲7۰۰۰۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به 
بابت  ریال   1۶۲۰۰۰ مبلغ  و  دادرسي  هزینه  بابت  ریال   ۳۰۰۰۰۰
تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیرو  خسارت  و  قضایي  نماینده  هزینه 
در حق خواهان  کامل حکم  اجراي  لغایت   9۴/۰۵/1۳ دادخواست 

دولت. در حق صندوق  دولتي  عشر  نیم  و 
اجرائیه: ابالغ  تاریخ  از  است  مکلف  علیه  محکوم 

۳۴قانون  گذارد.)ماده  اجرا  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف   -1
بدهد. به  محکوم  پرداخت  براي  -ترتیبي  مدني(۲.  احکام  اجراي 

میسر  آن  از  به  محکوم  واستیفا  اجرا حکم  که  کند  معرفي  ۳.مالي 
باشد.چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
همه  وقیمت  مقدار  تعدادیا  شامل  را  خود  اموال  کلیه  روز  سي 
وجوه  میزان  بر  مشتمل  مشروح  منقول،به طور  وغیر  منقول  اموال 
نقدي که به هر عنوان نزد بانکها وموسسات مالي واعتباري ایراني 
به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور وکلیه  دارد  یا خارجي 
او  او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات  اموالي که 
دیگر  تغییر  نوع  وهر  وانتقاالت  نقل  فهرست  ونیز  ثالث  اشخاص  از 

اعسار  دعواي  طرح  از  قبل  سال  یک  زمان  از  مذکور  اموال  در 
واال  نماید  ارائه  قضائي  مقام  به  اعسار  دادخواست  ضمیمه  به 
نحوه  میشود)مواد۸و۳قانون  بازداشت  له  محکوم  درخواست  به 
از  علیه  محکوم  داري  1۳9۴(.۴-خود  مالي  محکومیت  اجراي 
،حبس  حکم  اجراي  از  فرار  منظور  به  اموال  صورت  کامل  اعالم 
احکام  اجراي  دارد.)ماده۳۴قانون  پي  در  را  هفت  درجه  تعزیري 
محکومیت  اجراي  نحوه  1۶قانون  وماده۲۰ق.م.اوماده  مدني 
فرار  انگیزه  با  نحو  هر  به  دیگري  به  مال  مالي1۳9۴(۵-انتقال 
دیون  پرداخت  براي  اموال  باقیمانده  که  نحوي  به  دین  اداي  از 
نقدي  جزاي  یا  شش  درجه  تعزیري  مجازات  موجب  نباشد  کافي 
میشود.)ماده۲1قانون  هردومجازات  یا  به  محکوم  نصف  معادل 
اموال  صورت  ۶.چنانچه  مالي1۳9۴(. محکومیت  اجراي  نحوه 
زندان  از  علیه  محکوم  آزادي  شود  ارائه  روز  سي  مهلت  از  پس 
کفیل  معرفي  یا  وثیقه  تودیع  یا  له  محکوم  موافقت  به  منوط 
اجراي  نحوه  بود.تبصره1ماده۳قانون  خواهد  علیه  محکوم  توسط 

مالي1۳9۴( محکومیت 
منشي دادگاه حقوقي شوراي حل اختالف شماره 5 شهرستان شهرکرد-اسکندري

رونوشت حصر وراثت
به  عباسقلي   فرزند  واناني  کرمي  موسي  آقاي  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
شرح دادخواست تقدیمي ثبت شده به کالسه 9۵۰۲۵۴از این شعبه در خواست 
گواهي حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عباسقلي کرمي به 
شماره شناسنامه ۲7 در مورخ 1۳9۵/۰۴/۲۴در اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات 

گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:
1-علي اصغر کرمي ش ملي ۴۶11۲9۶۲۶1 فرزند متوفي

۲-لیال کرمي ش ش۲1۴۴ فرزند متوفي 
۳-حلیمه کرمي ش ش۲۲۲9 فرزند متوفي

۴- موسي کرمي ش ش۶1 فرزند متوفي
۵-خدیجه کرمي ش ش۴۴ فرزند متوفي
۶-پره گل کرمي ش ش ۲1 فرزند متوفي

7- بي بي جان کرمي ش ش7۳ فرزند متوفي
۸-کبري کرمي  ش ش ۳1 فرزند متوفي
9-عیسي کرمي  ش ش ۳۰ فرزند متوفي

1۰- محسن کرمي  ش ش1۰۸فرزند متوفي
11- حکیمه کرمي  ش ش ۲۰ فرزند متوفي
1۲-سعادت کرمي ش ش ۵۶۰ فرزند متوفي 

1۳-مریم رضایي ش ش 1۰ همسر متوفي
میگرددتا  آگهي  نوبت  مزبوریک  خواست  در  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
چنانچه شخصي اعتراضي دارد ویا وصیت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از 
تاریخ نشر آگهي ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد در غیر این صورت 

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

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

آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

اول/دوم  هیات   9۵/۵/7  –  1۳9۵۶۰۳۳1۰۰9۰۰۰۸9۶ 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 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي/ خانم محمد بختیار فرزند حاجی آقا بشماره 
صورت  به  خانه  باب  یک  در   ۰۳۲1۳97۵۳۳ ملی  کد   1۶۳7 شناسنامه 
از  فرعی   7۵۴ پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز   ۴1/۰۵ مساحت  به  ششدانگ 
اله خلج  آقای رحمت  از مالک رسمی  واقع در کالک خریداری  ۲۲ - اصلی 
نامبرده  تسلیم  و  صادر   7 دفتر   1 صفحه  ثبت  ذیل  وی  مالکیت  سند  که 
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 1۵ 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 
یکماه  رسید ظرف مدت  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود 
کنند.  تسلیم  قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  صورت  در  است  بدیهي 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۴۵9۴1 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/۶/۶ تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۵/۶/۲1 

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهي حصر وراثت رونوشت 

شناسنامه  داراي  روستا  مدیر  محمود  آقاي 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   ۲۴ شماره 

حصر  گواهي  درخواست  شورا  این  از   ۶۳1/۳/9۵
شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
یداله مدیر روستا بشناسنامه شماره 9۳ در تاریخ 
1۳۸7/1۰/1۶ اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

…………………………………… :
 ۲۴ ش  ش  یداله  فرزند  روستا  مدیر  1-محمود 

متوفی پسر   1۳۲۵/9/1 متولد 
متولد   ۴ یداله ش ش  فرزند  روستا  مدیر  ۲-علی 

متوفی پسر   1۳۳۵/۲/۵

 7 ش  ش  یداله  فرزند  روستا  مدیر  ۳-ابراهیم 
متوفی پسر   1۳۴۰/1۰/۲۸ متولد 

 ۵۳۲۴ یداله ش ش  فرزند  روستا  مدیر  ۴-حسن 
متوفی پسر   1۳۴۳/۳/1۰ متولد 

 1۳ ش  ش  یداله  فرزند  روستا  مدیر  ۵-محسن 

متوفی پسر   1۳۴۸/۴/1 متولد 
درخواست  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
هر  تا  نماید  مي  آگهي  نوبت  یک  در  را  مزبور 
کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد 
یک  ظرف  آگهي  نخستین  نشر  تاریخ  از  باشد  او 

صادر  گواهي  اال  و  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه 
شد. خواهد 

 ۴۶17۴ م/الف
3 شوراي حل اختالف کرج کرامت- رئیس شعبه 

تولید برق در نیروگاه های برقآبی ایران افزایش یافت
افزایش بارش های بهاری و ثبت رکوردهای تولید حداکثری برق در 
نیروگاه های برقآبی، حجم خاموشی های برق تابستانی را به حداقل 

کاهش داده است.
در  و  سدها  در  آب  ذخیره سازی  و  امسال  بهاری  بارش های 
حجم  برقآبی،  نیروگاه های  در  برق  تولید  بی سابقه  افزایش  نهایت 

خاموشی های برق تابستانی را به حداقل کاهش داده است.
از  بیش  ثبت  با  برق  تابستان سال جاری رکورد پیک مصرف  برای 
۵۲ هزار مگاوات برق شکسته شد با این وجود افزایش تولید برق 
در نیروگاه های برقآبی یکی از مهمترین دالیل کاهش خاموشی های 

گسترده برق برای فصل تاسبتان سال جاری به شمار می رود.
وزارت نیرو با انتشار گزارشی، اعالم کرد: میزان حداکثر توان تولید 
سال  تیرماه   1۲ یکشنبه  روز  در  برق آبی  واحدهای  هم زمان  شده 
جاری به میزان ۸۸۴۰ مگاوات بوده که 1۴ درصد افزایش نسبت به 

مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد.
عالوه بر این از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه، از مجموع 1۲۵ 
واحد بزرگ، متوسط و کوچک نیروگاه های برق آبی کشور با ظرفیت 
نامی 11 هزار و ۳۵۴ مگاوات، میزان انرژی ای معادل 7 میلیون و 

9۰۶ هزار و ۶۵۵ مگاوات ساعت تولید شده است.
این میزان انرژی تولید شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 
شده  تولید  توان  حداکثر  میزان  می دهد.  نشان  را  رشد  درصد   ۸
هم زمان واحدهای برق آبی در روز یکشنبه 1۲ تیرماه سال جاری 
به میزان ۸۸۴۰ مگاوات بوده که 1۴ درصد افزایش نسبت به مدت 

مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد.
همان  به  مربوط  روزانه  شده  تولید  انرژی  حداکثر  اساس،  این  بر 
تاریخ، رکوردی معادل 1۰۰ هزار و ۶۲۴ مگاوات ساعت را ثبت کرد.

از سوی دیگر ضریب آمادگی واحدهای برق آبی در پیک شبکه سال 
جاری حدود 1۰۰ درصد بوده که این سطح از آمادگی در مقایسه با 
سنوات گذشته بی سابقه بوده است. واحدهای برق آبی کشور آمادگی 
تولید توان قابل اتکای فراتر از 1۰ هزار مگاوات را در پیک شبکه 

برق دارند.

مذاکرات 2۰ میلیارد دالری صانیر در نتیجه برجام
برق  و  آب  و خدمات صنایع  تجهیزات  مدیرعامل شرکت صادرات 
در  شرکت  این  دالری  میلیارد   ۲۰ مذاکرات  به  )صانیر(   ایران 
ماه های گذشته در نتیجه برجام اشاره کرد و گفت: رویکرد امروز 
این شرکت، توسعه بازار در آمریکای شمالی و بسیاری کشورهای 

آسیایی، آفریقایی و حتی اروپایی است.
بهمن صالحی دستاوردهای یک ساله حضور این شرکت در عرصه 
از 7۵ هزار مگاوات  اکنون بیش  افزود:  و  یادآور شد  را  الملل  بین 
کشورهای  در  که  دارد  وجود  ایران  در  )برق(  الکتریسیته  ظرفیت 

منطقه و خاورمیانه بی نظیر است.
و  تجهیزات  نیازمند  ایران  شمالی  همسایگان  و  اروپا  گفت:  وی 
خدمات تولیدی برق هستند و همین موضوع موجب شده تا ایران 

به عنوان هاب)قطب( انرژی در منطقه مطرح باشد. 
وی ادامه داد: استراتژی شرکت صانیر کمک به تقویت قطب انرژی 
در منطقه است و به این منظور در یک سال گذشته موفق شده ۲۵ 
میلیار دالر در بخش انرژی مذاکره و نزدیک به هفت میلیارد دالر 

تفاهم نامه امضا کند. 
صالحی یادآور شد: صانیر به عنوان تنها شرکت بین المللی کشور، 
توانسته در خارج از مرزها نماینده شایسته ای برای کشور باشد و 
به کشورهای  ایران  اقتصادی  های  پیوند ظرفیت  در  آن،  بر  عالوه 

همسایه نیز نقش ویژه ای ایفا کرده است. 
وی به مذاکرات ۲۰ میلیارد دالری این شرکت در ماه های گذشته با 
توجه نتایج برجام اشاره کرد و گفت: با این حال، منازعات منطقه ای 
هزینه حضور صانیر در پروژه های بین المللی را افزایش داده، بطور 
نمونه کاهش قیمت جهانی نفت بروز مشکالتی در فعالیت صانیر در 

بازار عراق را موجب شده است.
مدیرعامل صانیر گفت: کند شدن سرعت اجرای پروژه ها، افزایش 
هزینه های مالی طرح ها و پروژه ها و اجبار به استفاده از فاینانس 

و سایر روش های مالی، از جمله این تاثیرات است.

قیمت نفت کاهش یافت
پس از آنکه وزیر انرژی عربستان انتظارات درباره 
در  بازار  در  کنندگان  تولید  توجه  قابل  مداخله 
مذاکرات ماه آینده الجزایر را کاهش داد، قیمت 

نفت در معامالت اولیه  روز جمعه، کاهش یافت.
به گزارش  رویترز، پس از آنکه وزیر انرژی عربستان 
انتظارات درباره مداخله قابل توجه تولید کنندگان 
در بازار در مذاکرات ماه آینده الجزایر را کاهش داد، 
قیمت نفت در معامالت اولیه روز جمعه، کاهش 

یافت.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت 
دیروز با 1۲ سنت کاهش به ۴9 دالر و ۵۵ سنت 
رسید. قیمت نفت خام آمریکا نیز با 7 سنت کاهش 

به ۴7 دالر و ۲۶ سنت رسید.
پنجشنبه  روز  عربستان  انرژی  وزیر  الفالح،  خالد 
گفت: »ما معتقدیم نیستیم که مداخله قابل توجه 
در بازار ضروری است، مگر اینکه )آن مداخله( به 
نیروهای عرضه و تقاضا اجازه دهد کار را برای ما 
انجام دهند... بازار در حال حرکت در مسیر درست 

است.«
اعضای سازمان کشورهای صادر کنده نفت )اوپک( 
قرار است در حاشیه نشست مجمع بین المللی 
انرژی در الجزایر در روزهای ۲۶ تا ۲۸ سپتامبر 

تشکیل جلسه دهند.
اظهارات وزیر نفت عربستان انتظارات در خصوص 
مداخله قابل توجه تولید کنندگان در بازار را کاهش 

داده است.
در همین حال، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران 
تایید کرده که در نشست ماه آینده اوپک در الجزایر 

شرکت خواهد کرد.

امضای نخستین قرارداد جدید نفتی 
ایران در سال 2۰۱7

مؤسسه مشاوره بین المللی وود مکنزی پیش بینی 
به  دستیابی  میالدی،  آینده  سال  از  که  می کند 
 توافق بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی آغاز 

می شود.
به گزارش ایسنا، شبکه خبری بلومبرگ گزارش 
داد که مؤسسه وود مکنزی پیش بینی کرد از نیمه 
دوم سال آینده میالدی، ایران امضای قراردادهای 
همکاری با شرکتهای خارجی در صنعت نفت و گاز 

را آغاز می کند.
وود  موسسه  تحلیلگران  از  فلکشاهی،  همایون 
مکنزی، سه شنبه، دوم شهریور ماه اعالم کرد تولید 
نفت در ایران در نتیجه قراردادهای جدید، از سال 

۲۰۲۰ میالدی آغاز می شود.
به گفته وی، ایران سه سال است که روی الگوی 
جدید قراردادهای نفتی کار می کند و به احتمال 
زیاد، تا پایان سال ۲۰1۶ میالدی الگوی نهایی را 

آماده خواهد کرد.
فلکشاهی همچنین پیش بینی کرد که با امضای 
نفت  روزانه  تولید  ظرفیت  شده،  یاد  قراردادهای 
ایران تا سال ۲۰۲۵ میالدی دست کم ۵۰۰ هزار 

بشکه افزایش می یابد.
طبق اعالم شرکت ملی نفت ایران، صنعت نفت این 

کشور به 1۰۰ میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد.
این  به  چیز  همه  گفت:  مکنزی  وود  کارشناس 
حد  چه  تا  جدید  قراردادهای  که  دارد  بستگی 
موفقیت آمیز باشند؛ به احتمال زیاد دستیابی به 
قراردادهای جدید همچنان به تالش زیادی نیاز 

خواهد داشت.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

وزیر نفت اعالم کرد که قراردادهای جدید نفتی 
دیگر نیازی به تصویب مجدد مجلس ندارد و فعال 

برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.
بیژن زنگنه در نشست خبری که در جریان بازدید 
عسلویه  در  پتروشیمی  های  مجتمع  و  فازها  از 
برگزار شد در پاسخ به سوالی در باره قراردادهای 
جدید نفتی اظهار کرد: قراردادهای جدید پس از 
اصالحات از سوی رئیس مجلس تائید شد و اعمال 
نظرهای رئیس مجلس و کمیسیون تلفیق لحاظ 
شد که پس از آن نیز به دولت برای بررسی و تائید 
نهایی خواهد رفت اما این قراردادها دیگر نیازی به 

تصویب در مجلس شورای اسالمی ندارد.
الگوی  عمومی  شرایط  مصوبه  این  افزود:  وی 
بنابراین  متقابل جدید است،  بیع  یا  و  قراردادی 
اگر قرار بود به همان شیوه مدل قدیمی هم اجرا 
شود باید به تصویب رسیده و فرآیندهای الزم طی 
می شد اما آنچه مهم است این است که در جلسه 
اخیر با نمایندگان مجلس اکثر آن ها قانع شده و با 

کلیت طرح موافقت کردند.
وزیر نفت ادامه داد: شرایط عمومی این قراردادها 
باید به تصویب دولت برسد و وزارت نفت اجازه دارد 
که نسبت به امضای قراردادها اقدام کند که البته 
اجرای این مدل جدید قراردادها نیاز به پیش نویس 

دارد که به زودی عملیاتی می شود.
زنگنه با بیان اینکه زمان زیادی تا اجرای قراردادها 
به سبک و سیاق جدید نداریم، اظهار کرد: پس 
از مذاکره و مناقصه باید یک نسخه محرمانه از 

قراردادها به مجلس ارسال شود.
کارت سوخت بنزین حذف می شود

وزیر نفت درباره حذف کارت سوخت که در مجلس 

به تصویب رسید، گفت: مجلس تصمیم گیری برای 
حذف کارت سوخت را به دولت واگذار کرده که 
در این راستا کارت سوخت بنزین حذف می شود 
اما برای نفت گاز این اتفاق نخواهد افتاد. در مورد 

افزایش قیمت بنزین هم فعال تصمیمی نداریم.
متعارف ۴۰  زنگنه تصریح کرد: حقوق های غیر 
میلیون تومانی برای مردم ملموس است و می توانند 
کامال آن را درک کنند در حالی که طی سال های 
گذشته میلیاردها دالر پول را عده ای خورده اند و در 
واقع هزاران میلیارد تومان پولی که مشخص نیست 
کجا رفته نجومی بوده است نه حقوقی که عده ای 

اندک دریافت می کردند.
تولید نفت 215 هزار بشکه ای در میدان مشترک 

با عراق
وی اعالم کرد: در قالب طرح های اقتصاد مقاومتی 
از ابتدای دولت در غرب کارون تنها 7۰ هزار بشکه 
تولید می شد که به ۲1۵ هزار بشکه در مرداد  ماه 
امسال رسیده است و تا پایان سال به ۲۸۰ هزار 
بشکه  می رسد. همچنین از ابتدای دولت تا کنون 
از پارس  تولید گاز  به  1۵۰ میلیون متر مکعب 
جنوبی اضافه شد که تا پایان امسال ۸۵ میلیون 
مترمکعب دیگر نیز اضافه می شود و در سال  آینده 

به تولید قطر می رسیم.
زنگنه ادامه داد: در دیگر طرح های اقتصاد مقاومتی 
نیز از قراردادهای جدید در آن استفاده می شود 
همچنین در زمینه انتقال دانش فنی برای توسعه 
فناوری در حدود ۵۲ مخزن نفتی و ۲۰ میدان با 
9 دانشگاه و مرکز پژوهشی قرارداد امضا کرده ایم 
پاالیشگاه ستاره  راه اندازی  به  می توان  همچنین 
خلیج فارس و مجتمع های پتروشیمی نیز از دیگر 

طرح های اقتصاد مقاومتی که می توان به مجتمع 
های پتروشیمی پردیس کاویان تخت جمشید و 
غعیره اشاره کرد که در مراجل پایانی آماده سازی 

قرار دارند و به زودی به بهره برداری می رسند.
وی اضافه کرد در زمینه صادرات  گاز نیز برای 
اولین فاز آمادگی کامل برای صادرات به عراق وجود 
دارد ولی این کشور به دلیل مسائل امنتی اعالم 
آمادگی نکرده است.   می توان گفت طرح های 
اقصاد مقاومتی در حوزه نفت و انرژی به خوبی در 
حال پیشرفت است و به تعهدات مان به خوبی عمل 

کرده ایم.
وی اظهار کرد: در حال حاضر فازهای 17 تا ۲۴ 
پارس جنوبی در فاز خشکی به تدریج در حال 
آینده  سال  اوایل  و  امسال  و  است  بهره برداری 
برداری می رسند، در  بهره  به  واحدهای بسیاری 
حالی که پیش از این چنین تصوری وجود نداشت.
فازهای  نیاز  مورد  خوراک  اینکه  بیان  با  زنگنه 
از پیشرفت  تامین است،   پارس جنوبی در حال 
1۰ درصدی هشت مجتع پاالشگاهی در سیراف 
این  خبر داد و گفت: در حال حاضر زمین های 
و  دارد  قرار  سازی  آماده  مراحل  در  مجتمع ها 

الیسنس ها خریداری شده و به شرکت ها تحویل 
شده است. شرکت ها نیز در حال انجام مناقصه و 
مذاکره هستند تا به سرعت وارد فاز بهره برداری 
شوند. ولی باید از این مرحله عبور کنیم و به آینده 
نگاه کنیم چرا که برای حفظ تولید گاز و میعانات 
گازی باید در صنایع پایین دستی میلیاردی هزینه 
کنیم و برای آن ها خوراک تامین کنیم و طرح 
های توسعه ای این صنعت مانند میادین مشترک، 
اجرایی  مرحله  به  را  آن  نظایر  و  نفت  بازیافت 
برسانیم. تولید اولین الیه نفتی پارس جنوبی در 
آینده نزدیک می تواند خبر خوبی باشد اما پس از 
1۲ سال از بسته شدن قرارداد آن برای این کار 
خیلی دیر شده است و باید هرچه سریعتر عمل 
کنیم تا عقب ماندگی های گذشته را جبران کنیم.
وزیر نفت اعالم کرد: سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد 
آن  امثال  و  عوارض  یارانه ها،  بابت  پول  تومان 
پرداخت شد که این مبلغ به غیر از پولی است که 
بابت فروش نفت و میعانات گازی  به خزانه واریز 
شد، بنابراین فرصتی نداریم که بخواهیم جواب 
عده ای را بدهیم که می خواهند کشور کار نکند و 

چرخ آن نچرخد.

وزیر نفت خبر داد:

برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم
کارت سوخت بنزین حذف می شود

روز چهارشنبه خود،  در نشست  نمایندگان مجلس 
عالوه بر تصمیم پایان دادن به عمر کارت های سوخت، 
تصمیم مهم دیگری نیز گرفتند که در هیاهوی حذف 
کارت های سوخت گم شد؛ تصمیمی که قبض های آب 

را گران تر از قبل می کند.
براساس  و  مجلس  چهارشنبه  روز  مصوبه  براساس 
اصالحیه بند ج تبصره ۶ الیحه اصالح قانون بودجه 
سال 1۳9۵، وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای 
دریافت  بر  عالوه  است  مکلف  کشور  سراسر  شهری 
نرخ آب بهای  شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب 
شرب مبلغ یکصد و پنجاه )1۵۰(  ریال از مشترکان 
کند.  واریز  کشور  کل  خزانه داری  به  و  دریافت  آب 
صددرصد )1۰۰ درصد( وجوه دریافتی تا سقف هفتصد 
میلیارد )7۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال از محل حساب 
مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری 
شاخص  براساس  مذکور  اعتبار  می یابد.  اختصاص 
کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع 
سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان 
و  آب  شرکتهای  و  استان ها  برنامه ریزی  و  مدیریت 
فاضالب روستایی استان ها و یا سازمان عشایری هزینه 

شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی شود.
براساس این تصمیم، هرچند گران شدن آب تفاوتی 
برای درآمدهای ثابت شرکت های آب و فاضالب ایجاد 
نمی کند، اما قبوض آب مشترکان با تغییر افزایشی روبرو 

خواهد شد.

همه  از  استفاده  گفت:  نفت  وزیر  معاون 
فرصت های جذب سرمایه خارجی با رویکرد 
بهره مندی و ارتقای همزمان توانمندی های 
صنایع  ملی  شرکت  کار  دستور  در  داخلی 

پتروشیمی ایران قرار دارد.
های  شرکت  استقبال  به  شاهدایی  مرضیه 
خارجی از سرمایه گذاری در ایران اشاره کرد 
و افزود: سرمایه گذاران خارجی را تشویق به 
تا امکان  ایران می کنیم  سرمایه گذاری در 
در  موجود  های  پتانسیل  از  برداری  بهره 
پیش  از  بیش  کشورمان  پتروشیمی  صنعت 

فراهم شود.
برجام  تحقق  از  پس  که  این  بیان  با  وی 
شرکت های زیادی در ایران حضور یافته و 
آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در این 
صنعت اعالم کرده اند، گفت: نخستین اقدام 
ما در مورد سرمایه گذاران خارجی، معرفی 
توانمندی های داخلی از جمله مجتمع های 
داخل،  تجهیزات  داخل،  ساخت  پتروشیمی 
و  مشاوران  پیمانکاران،  های  توانمندی 

سازندگان داخلی است.
شاهدایی گفت: در تفاهمنامه های امضا شده 
شریک  یک  حتم  طور  به  ایم،  کرده  تالش 
حضور  خارجی  گذاران  سرمایه  کنار  ایرانی 

داشته باشد.

معروف  گذاران  سرمایه  اینکه  بیان  با  وی 
گذاری  سرمایه  کشورها  سایر  در   که 
می کنند، هیچ شریکی ندارند و همه سهام 
به آنان اختصاص دارد، افزود: تالش ما بر این 
است حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران 
باشد؛  همراه  ایرانی  شریک  یک  همکاری  با 
در تفاهمنامه هایی که به تازگی امضا شده، 
شرکت های خارجی این مساله را پذیرفتند 
استفاده  ایران  داخلی  های  توانمندی  از  که 

کنند.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با تاکید بر 
اینکه تولیدات داخل باید در سطح استانداردهای 
ممکن  خاطرنشان ساخت:  باشد،  المللی  بین 
خرید  ریسک  خارجی  گذاران  سرمایه  است 
بنابراین  نکنند؛  قبول  را  داخلی  سازندگان  از 
سازندگان داخلی باید با بهبود روابط، نسبت به 
دریافت استانداردهای مورد نیاز برای محصوالت 
خود اقدام کنند تا بتوانند رقابتی عمل کرده و در 
مسیر صادرات محصوالت خود در صنایع نفت، 

گاز و پتروشیمی گام بردارند.

با تصویب مجلس؛

آب گران شد
مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی خبر داد:

استقبال شرکت های خارجی از سرمایه گذاری در ایران
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لزوم اجرای سیاست گذاری های کارآمد
 در اقتصاد

زهرا سعیدی 
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

 
حمایت از کار و سرمایه ایرانی بهترین راهبرد 
برای شکوفایی اقتصادی است چراکه  توسعه 
کاهش  و  تولیدی  واحدهای  در  زایی  اشتغال 

مشکالت را از مهمترین دست آوردهای تولید ملی، حمایت از سرمایه 
کار  و  ملی  تولید  از  حمایت  باید  مجلس  قطع  طور  است.به  ایرانی 
و سرمایه ایرانی را در اولویت کاری خود قرار داده و بدنبال تحقق 
این اصل در اقتصاد باشد از این رو اجرا و تحقق توسعه تولید ملی 
تالش دوچندان مسئوالن اجرایی و اقتصاد دانان را می طلبد. اقتصاد 
مقاومتی باید اولویت مجلس دهم در زمان بررسی برنامه ششم توسعه 
باشد،حمایت از تولیدات داخلی،رفع موانع تولید،اصالح ساختار بانکی 
کشور مخصوصا سود بانکی نیز باید در راستای اقتصاد مقاومتی انجام 
گیرد.تسهیالتی که به تولیدات داخلی باید ارائه شود هم با بهره  پایین، 
تا  گرفت  خواهد  قرار  دهم  مجلس  در  دولت  و  مجلس  توجه  مورد 
چرخه تولید به درستی به فعالیت خود ادامه دهد. در چند سال اخیر 
انجام  ایجاد سرمایه گذاری  افزایش تولید و  اقداماتی برای  در کشور 
شده اما این میزان کفاف رقابت با کشورهای قدرت مند خارجی را 
نمی دهد.تقویت اقتصاد دانش بنیان در حوزه صنعت می تواند باعث 
ایجاد رابطه عمیق میان مراکز علمی و فناوری و صنایع بزرگ کشور 
شود.یکی از مشکالت اصلی صنعت و معدن کشور، نبود تکنولوژی 
الزم و کار آمد در بخش تولید کشور است. اگر می خواهیم طبق نظر 
رهبری عمل کرده و شعار اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشیم؛باید به 
دنبال اقتصاد بر پایه های دانش بنیان باشیم و به گونه ای برنامه ریزی 
کنیم که تفکر تولید و تکنولوژی باهم باشد.همانگونه که در تولید و 
ارتقای  ارتقای ظرفیت تولید دغدغه وجود دارد؛باید برای توسعه و 
تکنولوژی به خصوص در حوزه صنعت نیز نگران باشیم؛اما متأسفانه 
مدیران توجه زیادی به آن ندارند لذا باید سیاست گذاری ها در حوزه 
نهایت  ودر  علمی شدن  شاهد  که  رود  به سمتی  و صنعت  اقتصاد 

کاراامدی بیشتر در تولید و صنعت کشور باشیم.
 

 کشاورزی
کاهش ۵۰۰ تومانی قیمت تخم مرغ

 رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از کاهش 
قیمت تخم مرغ خبر داد و گفت: قیمت این کاال طی ۴ تا ۵ روز اخیر 
درب مرغ داری ۵۰۰ تومان ارزان شده است.ناصر نبی پور اظهارداشت: 
میانگین قیمت این کاال درب مرغ داری از ۳۸۰۰ تا ۳9۰۰ تومان به 
۳۳۰۰ تا ۳۴۰۰ تومان رسیده است.رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ 
تخم گذار استان تهران به مهر گفت : در حال حاضر قیمت تمام شده 
تولید هرکیلوگرم تخم مرغ برای تولیدکنندگان حداقل بین ۳7۰۰ تا 

۳۸۰۰ تومان است.
 

  صادرات انبه پاکستان به ایران افزایش یافت
اتحادیه اتاق های بازرگانی و صنایع پاکستان اعالم کرد، اهداف تعیین 
شده برای صدور انبه پاکستانی، به دلیل گشوده شدن درهای بازار 
ایران محقق خواهد شد و صادرات انبه این کشور به حدود 1۲۰ هزار 
تن خواهد رسید.اتحادیه اتاق های بازرگانی و صنایع پاکستان اعالم 
کرد، اهداف تعیین شده برای صدور انبه پاکستانی، به دلیل گشوده 
انبه  و صادرات  احتماال محقق خواهد شد  ایران  بازار  شدن درهای 
این کشور به حدود 1۲۰ هزار تن خواهد رسید.احمد جواد، رئیس 
کمیته منطقه ای اتحادیه اتاق های بازرگانی و صنایع پاکستان گفت، 
مقادیر خوبی انبه از پنجاب و از طریق مرزهای تفتان و میرجاوه به 
ایران صادر شده است و صادر کنندگان مولتان و دیگر نقاط جنوب 
پنجاب پس از صدور گواهی های الزم، محموله های ارزشمندی را 

صادر کرده اند.
 

 تولید و تجارت
صادرات پسته افزایش یافت

اطالعات گمرک ایران حاکی از آن است که در چهار ماه نخست سال 
جاری ۲۸ هزار تن به ارزش ۸۳۲ میلیارد تومان پسته به کشورهای 
امارات متحده عربی، هنگ کنگ، عراق، پاکستان، آلمان، ایتالیا و ... صادر 
شده است. این در حالی است که صادرات پسته ایرانی در مدت مشابه 
سال قبل ۲۲ هزار تن معادل ۶۴1 میلیارد تومان بوده است.اطالعات 
گمرک ایران حاکی از آن است که در چهار ماهه نخست سال جاری 
۲۸ هزار تن به ارزش ۸۳۲ میلیارد و ۲۲7 میلیون تومان از انواع پسته 
اعم از مغز پسته، خالل پسته، پسته تازه، پسته خشک و... به کشورهای 
مختلف صادر شده است.به گزارش ایسنا ، گفتنی است که اطالعات 
گمرک ایران نشان می دهد، صادرات پسته ایرانی در چهار ماهه نخست 
سال گذشته معادل ۲۲ هزار تن معادل ۶۴1 میلیارد تومان بوده است.

 
 افت ۱8 درصدی صادرات چین به ایران

 در 7 ماهه 2۰۱6
صادرات چین به ایران در 7 ماه نخست سال جاری میالدی با کاهش 
1۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۸.7۴ 
میلیارد دالر رسید.گمرک چین اعالم کرد مبادالت تجاری ایران و چین 
در 7 ماه نخست سال جاری میالدی با کاهش ۲1 درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.مبادالت تجاری ایران و چین 
که در ژانویه تا جوالی ۲۰1۵ بالغ بر ۲1 میلیارد دالر اعالم شده بود در 
ژانویه تا جوالی سال جاری به 1۶.7۲ میلیارد دالر کاهش یافته است.

صادرات چین به ایران و واردات از ایران در این دوره افت قابل توجه 
داشته است.صادرات چین به ایران در ژانویه تا جوالی ۲۰1۶ با افت 1۸ 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۸.7۴ میلیارد 
دالر رسیده است. چین در ژانویه تا جوالی سال ۲۰1۵ بالغ بر 1۰.۶ 

میلیارد دالر کاال به ایران صادر کرده بود.

قراردادنهایی با ایرباس پس از آگوست
ورود هواپیما تاپایان 2۰۱6  

زودی  به  اینکه  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
نهایی  قرارداد  امضای  برای  ایرباس  نمایندگان 
به ایران می آیند، گفت: امیدواریم قبل از پایان 
شود.عباس  کشور  وارد  هواپیماها   ۲۰1۶ سال 
آخوندی با بیان اینکه اتفاقات مهمی در حوزه 
های حمل و نقل و مسکن افتاده است، گفت: 
در حوزه حمل  و نقل بزرگترین اتفاق موضوع 
هوانوردی است و موفق شدیم در  بحث ایرباس 
که  کنیم  نهایی  را  آن  مالی  تامین  موضوع 
پیشرفت بسیار بزرگی است و قرارداد با ایرباس 

در مراحل نهایی قرار دارد.
آگوست  ماه  از  پس  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نمایندگان ایرباس به ایران می آیند و قرارداد 
همچنان  حال  این  با  افزود:  شود،  می  نهایی 
)OFAC( اوَفک  سازمان  تائیدیه  منتظر 
رسیده  مثبتی  خبرهای  آنجا  از  البته  هستیم 
خواهد  داده  اوفک  مجوز  زودی  به  که  است 
دو  اینکه  اعالم  با  شهرسازی  و  راه  شد.وزیر 
آمدند  ایران  به  بوئینگ  شرکت  نمایندگان  بار 
داشت:  اظهار  کردند،  ارائه  را  پیشنهادات  و 
امیدواریم  و  رود  می  پیش  خوبی  به  مذاکرات 
قبل از پایان سال ۲۰1۶ هواپیماها وارد کشور 
که  دارد  وجود  بین  این  در  عاملی  البته  شود. 
در کنترل ما نیست و آن اوَفک است، چنانچه 
بوئینگ و ایرباس  در اسرع وقت مجوز اوفک را 

بگیرند مسائل نهایی می شود.
آخوندی در خصوص اینکه با توجه به رفتارهای 
کارشکنانه آمریکا این قرارداد تا چه حد امکان 
به  موظفیم  ما  گفت:  شود،  عملی  که  دارد 
مذاکرات تکیه کنیم و فضا فضای مثبتی است 
دنیای  سیاست  البته  کردند  تعهد  ها  طرف  و 
پیچیده ای دارد و باید ببینیم در عمل چه می 

شود.
 

تداوم سیر نزولی تورم؛
نرخ تورم به عدد 8.9 درصد رسید

مردادماه  به  منتهی  ماه  دوازده  در  تورم  نرخ   
1۳9۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه 
نتایج  است. خالصه  درصد   ۸.9 معادل   1۳9۴
به دست آمده از شاخص بهای کاالها و خدمات 
براساس سال  ایران  مصرفی در مناطق شهری 

پایه 1۰۰=1۳9۰ به شرح زیر است.
-    شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در 
مناطق شهری ایران در مردادماه 1۳9۵ به عدد 
۲۴۵.۵ رسید که نسبت به ماه قبل 1.1 درصد 

افزایش یافت.
-    شاخص مذکور در مردادماه 1۳9۵ نسبت 
درصد   9.۴ معادل  قبل  سال  مشابه  ماه  به 

افزایش داشته است.
« خالصه نتایج شاخص بهای کاالها و خدمات 
ماه  مرداد  ایران  شهری  مناطق  در  مصرفی 

KB ۴۲ 1۳9۵
 

 حمل و نقل
امکان اسکن ۳۰۰۰ کامیون در روز 

برای کنترل قاچاق
چهار  خرید  از  ایران  گمرک  رئیس  مشاور 
کشور  گمرکات  برای  کامیونی  اسکنر  دستگاه 

خبر داد.
دستگاه   ۴ خرید  به  اشاره  با  کمره ای  علی 
داشت:  اظهار  کشور،  گمرکات  برای  ایکس ری 
داخلی  محتویات  اسکن  قابلیت  دستگاه ها  این 
سوءاستفاده  احتمال  از  و  داشته  را  کامیون ها 
کل  رئیس  می کند.مشاور  جلوگیری  قاچاق  و 
اسکنر  یک  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  گمرک 
نیمه ثابت  اسکنر   ۳ و  کامیونی  پرسرعت 
گمرکات  در  سال  پایان  تا  و  شده  خریداری 

کشور مستقر خواهند شد.
اسکنر  اینکه  بیان  با  ، وی  فارس  گزارش  به 
پرسرعت می تواند در ساعت بین 1۲۰ تا 1۵۰ 
تریلی را اسکن کند، تصریح کرد: این اسکنر در 
گمرک شهید رجایی مستقر و این امکان فراهم 
می شود که تمامی تریلی های موجود هنگام در 

خروج، اسکن شوند.

 اصناف
آغازمبارزه جدی با عرضه کاالی 

قاچاق در اصناف ؛ اول مهرماه
با  خانگی  لوازم  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
در  کاال  قاچاق  عرضه  با  مبارزه  آغاز  به  اشاره 
صنوف از اول مهرماه گفت: از این تاریخ عرضه 
کنندگان لوازم خانگی باید فاکتور مشخص از 
سبز  برگ  و  کنند  دریافت  کاال  فروشندگان 

خرید کاال دیگر مالک نیست.
نشست  پیرو  گفت:  فارس   محمد  طحان پوربه 
مشترکی که با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
سازمان تعزیرات حکومتی، اداره آگاهی و اتاق 
اصناف داشتیم مقرر شد تا کار جدی مبارزه با 
قاچاق کاال از اول مهرماه در اصناف مختلف آغاز 
شود.رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با 
بیان اینکه در راستای مبارزه با قاچاق کاال این 
اعالم کرده ایم گفت:  به صنف خود  را  موضوع 
مأموران  کاال  قاچاق  با  مبارزه  طرح  شروع  با 
تعزیرات از واحدهای صنفی بازدید می کنند و 
از آنجا که در این بازدیدها قاضی تعزیرات هم 
ممکن  قاضی  تشخیص  با  دارد،بنابراین  حضور 
کننده  عرضه  یا  و  توقیف  قاچاق  کاالی  است 

کاال جریمه نقدی شود.

یادداشت خبر

اینکه  به  اشاره  جمهوربا  رئیس  اول  معاون 
اشتغالزایی  و  بیکاری  جدی  تنگناهای  رفع 
گذاری  سرمایه  به  بخشیدن  سامان  نیازمند 
خام  مواد  است،گفت:صادارت  آن  توسعه  و 
ارزش  به  آنها  تبدیل  اولویت  با  باید  معدنی 

افزوده باشد.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه 
سرمایه  توسعه  به  بیکاری  تنگناهای  رفع 

گذاری نیاز دارد، اظهارداشت: امروز صادرات 
الزم  جهانی  بازار  از  کشور  معدنی  خام  مواد 
برخوردار است اما تبدیل آن به ارزش افزوده، 
مسئوالن  و  دارد  دنبال  به  باالیی  بازدهی 

کشور نیز به این امر توجه جدی دارند.
وی افزود: امروز انتظار می رود اقتصادی در 
ایران را به  کشور شکل بگیرد که قادر باشد 

پیشرفت برساند و از چالش ها عبور دهد.

رئیس بنیاد مستعضفان از ارائه تسهیالت ۲۰۰ 
میلیارد ریالی به سرمایه گذران مناطق محروم 
خبر داد و گفت: سود این تسهیالت 1۰ درصد 
است که ۵ درصد آنرا بنیاد مستضعفان تامین 
می کند.محمد سعیدی کیا در مراسم واگذاری 
کشاورزی  زمین  قطعه   7۰۰ مالکیت  اسناد 
شهرستان  شرایط  واجدان  به  مسکونی  و 
مساحت  کرد:   اظهار  سمنان  استان  میامی 

این امالک یک میلیون و ۲1۴ هزار مترمربع 
واجدان  به  سند   7۰۰ قالب  در  که  است 
این که  بر  تاکید  با  شد.وی  واگذار  شرایط 
مشکالت  کردن  برطرف  هدف  با  برنامه  این 
بنیاد  کار  در دستور  و محرومیت زدایی  مردم 
بنیاد  افزود:  است،  گرفته  قرار  مستضعفان 
که  کارآفرینی  و  سرمایه گذاری  طرح های  از 
توجیه اقتصادی داشته باشد حمایت می کند.

ارائه تسهیالت 2۰ میلیارد تومانی به سرمایه گذاران توسعه صنعت فوالد در دستور کار است
مناطق محروم

صنایع  سازمان  برنامه ریزی  معاون 
با  ایران  صنعتی  شهرک های  و  کوچک 
شهرک های  در  زیرساخت  »نبود  بیان 
صنعتی را از اساس رد می کنم«، گفت: 
حتی یک شهرک صنعتی تعطیل نداریم، 
البته برخی تولیدکنندگان صورتشان را 

با سیلی سرخ نگه داشته اند.
برای  اینکه  به  اشاره  با  مقیمی  فرشاد 
بررسی وضعیت واحدهای تولیدی داخل 
شهرک های صنعتی نخست باید تعریف 
درستی از شهرک فعال و غیرفعال بیان 
شود، اظهار داشت: در حال حاضر 7۸۰ 
دارد  وجود  کشور  در  صنعتی  شهرک 
این  است.  رسیده  برداری  بهره  به  که 
برق  و  آب  زیرساخت  شهرک ها حداقل 
را دارا بوده و آماده واگذاری به سرمایه 
صنایع  صاحبان  و  آفرینان  گذاران،کار 
هستند البته مانند الگوی توسعه شهری 
خدمات  متعاقباً  سرمایه گذاران  نیاز  و 
اینترنت، تصفیه خانه و... نیز  گاز، تلفن، 

به مجموعه خدمات اضافه می شود.
شهرک تعطیل در هیچ کجای کشور 

وجود ندارد
شهرک ها  احداث  برای  اینکه  اعالم  با  مقیمی 
افزود:  می شود،  انجام  مکان یابی  مطالعات 
به اعتقاد من این عبارت که یک شهرک صنعتی 
تمام  اینکه  مگر  نیست  درست  است  تعطیل 
متوقف  یک شهرک صنعتی  داخل  در  واحدها 
به دلیل  برخی شهرک ها  در حال حاضر  شوند. 
کاهش میزان تولید واحدهای صنعتی نیمه فعال 
هستند اما شهرک تعطیل در هیچ کجای کشور 
وجود ندارد.معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
صنعتی  شهرکهای  و  کوچک  صنایع  سازمان 
ایران، گفت: در کشور شهرک های تازه تأسیسی 
فقط  است  ممکن  آن  واحد   1۰ از  که  هستند 
۴ واحد فعال و مابقی متوقف باشند اما به این 
شهرک نمی توان عنوان تعطیلی داد.وی با بیان 
اینکه توقف فعالیت در واحدهای صنعتی اساساً 
از ۸۸ هزار و  پدیده بدی نیست، تصریح کرد: 
از  برداری  بهره  پروانه  که  صنعتی  واحد   ۳۵۲
وزارت صنعت معدن و تجارت دریافت کرده اند 
داخل  در  صنعتی  واحد   ۵۸۳ و  هزار   ۳7
شهرک های صنعتی مشغول فعالیت هستند.به 
و ۴7۶  هزار  تعداد ۸۰  این  ، از  تسنیم  گزارش 
واحد جزو صنایع کوچک، ۴ هزار و ۳۶۲ وحد 
واحد   ۵1۴ و  هزار  سه  و  متوسط  صنایع  جزو 
با  ادامه  در  هستند.مقیمی  بزرگ  صنایع  جزو 
اشاره به اینکه صنایع کوچک نیروی انسانی زیر 
میان ۳۸  از  را شامل می شوند، گفت:  نفر   ۵۰
هزار و ۴۶ واحد مستقر در شهرک های صنعتی 
۳۴ هزار و 9۵۲ واحد صنایع کوچک هستند. 
همین کثرت و پراکندگی صنایع کوچک باعث 
ویژه ای  تأکیدات  رهبری  معظم  مقام  تا  شده 
اضافه  باشند.وی  این بخش داشته   به  توجه  بر 
کرد: به اعتقاد بنده صنایع کوچک تنها بخشی 
از صنعت هستند که به ضرس قاطع 1۰۰ درصد 
سرمایه گذاری در آن مربوط به بخش خصوصی 
سرمایه گذاری  کوچک  صنایع  در  می باشد. 
بخش  آن  فعاالن  تمام  و  نداشته  وجود  دولت 
بگویم  باید  البته  می آیند.  شمار  به  خصوصی 
دنیا صنایع کوچک  تمام  در  بلکه  ایران  نه تنها 
در کشورها پراکنده هستند که همین موضوع 
و  نشینان  مرز  مهاجرت   از  تا  می شود  باعث 
جلوگیری  بزرگ  شهرهای  به  نشینان  روستا 
متوازن  توسعه  آن  متعاقب  و  آید  به عمل 

اقتصادی در کشور ایجاد شود.
دسترسی صنایع کوچک به منابع بانکی 

بسیار ضعیف است
کوچک  صنایع  اهمیت  اینکه  اعالم  با  مقیمی 
از  بخش  این  رهبری  معظم  مقام  تا  باعث شد 
مقاومتی  اقتصاد  بنیان های  به عنوان  را  صنعت 
با  باید  دولت  کرد:  تصریح  کنند،  نامگذاری 
برای  را  شرایط  مناسب  گذاری های  سیاست 
مهیا  کوچک  صنایع  به  تسهیالت  پرداخت 
منابع  به  افراد  این  دسترسی  چراکه  سازد، 
الگوی  افزود:  است.وی  ضعیف  بسیار  بانکی 
ما  کشور  در  گذاری  سرمایه  و  صنعتی  توسعه 
اگر کسی  به نحوی که  است  به 7۰  حدود ۳۰ 
آورده  کند  گذاری  سرمایه  صنایع  در  بخواهد 
از  مابقی  و  سرمایه  از  درصد   ۳۰ تولیدکننده 
محل وام تأمین می شود. اما بانک ها منابع خود 
می دهند،  قرار  کوچک  صنایع  در  به سختی  را 
زیرا آنها ترجیح می دهند که سرمایه گذاری در 
ریسک  که  دهند  انجام  رشته هایی  و  بخش ها 

کمتری داشته باشد.
تعدادی از تولیدکنندگان صورتشان را با 

سیلی سرخ نگه داشته اند
تولیدکنندگان   از  بعضی   اینکه  اعالم  با  مقیمی 
صورتشان را با سیلی سرخ نگه داشته اند، گفت: 
تسهیالت  پرداخت  در  است  صدد  در  دولت 
آن  دراختیار  را  منابع  تولیدکنندگان  به  جدید 
دسته از تولیدکنندگان قرار دهد که بازار فروش 
این  دریافت  با  و  داشته  خود  محصوالت  برای 
نیاز خود را تأمین  از  بتوانند بخشی  تسهیالت 
اختیار  را در  نمایند، چرا که نمی خواهیم پول 
دوره  یک  آن  با  فقط  که  دهیم  قرار  واحدی 
گذران کرده و حجم بدهی خود را با عدم فروش 
ریزی  برنامه  دهد.معاون  افزایش  محصوالت 
صنعتی  وشهرکهای  کوچک  صنایع  سازمان 
ایران اضافه کرد: اما در مورد واحدهایی که بازار 
فروش محصول ندارند هم باید بگویم برخی از 

به  محصوالتشان  عمر  است چرخه  ممکن  آنها 
اقدامی  هم  دیگر  برخی  و  باشد  رسیده  پایان 
برای  که  نداده اند  انجام  محصول  توسعه  برای 
سیاست هایی  تدوین  ضمن  باید  آنها  نجات 
برای توسعه محصول همکاری آنها با واحدهای 
به  اشاره  با  شود.وی  سازی  زمینه  بزرگ تر 
بلندمدت  و  میان مدت  کوتاه مدت،  اقدامات 
واحدهای  مشکالت  رفع  برای  صنعت  وزارت 
موفق  زمانی  کار  و  کسب  یک  گفت:  تولیدی، 
است که از نقطه صفر طراحی، تهیه مواد اولیه، 
بتواند  را  توسعه  و  تحقیق  فروش،  بازاریابی، 
کوچک  صنایع  در  دهند.  انجام  موفقیت  با 
رکن  یک  به عنوان  تجارت  قانون  برخی  حتی 
بیشتر  و  نمی دانند  هم  را  اساسی  بنگاهداری 

سنتی کار می کنند.
7هزار و 340 واحد مستقر در شهرک های 

صنعتی متوقف یا غیرفعال هستند
هزار   ۳۸ مجموع  از  اینکه  به  اشاره  با  مقیمی 
و۴۶ واحد تولیدی مستقر در شهرک ها، 7 هزار 
و ۳۴۰ واحد متوقف و غیرفعال هستند، اظهار 
داشت: به صورت کلی از میان ۳۰ هزار و 7۰۶ 
واحد فعال شهرک های صنعتی 1۳ هزار و ۵۸ 
واحد با ۵۰ تا 7۰ درصد ظرفیت، ۶ هزار و 7۶۵ 
واحد باالی 7۰ درصد و  1۰ هزار و ۸۸۳ واحد 
پاسخ  در  می کنند.وی  فعالیت  درصد   ۵۰ زیر 
واحدهای  امسال  فعالیت  که  پرسش  این  به 
با  مقایسه  در  صنعتی  شهرک های  در  تولیدی 
سال گذشته چه میزان کاهش یا افزایش یافته 
است، افزود: در سال 9۵ در مسیر رشد بخش 
صنعت نسبت به سال 9۴ هستیم و به مرور از 
واحدهایی که سال گذشته پروانه بهره برداری 
دریافت کرده اند امسال به ظرفیت تولید اسمی 
رسیده اند به نحوی که تا امروز تعداد ۶۶۳ واحد 
  ۲ در سال 9۴ هم  رسیده اند،  برداری  بهره  به 
هزار و 1۲۳ واحد و سال 9۳ حدود دو هزار و 
۶۰۶ واحد به بهره برداری رسیده است.معاون 

و  ریزی سازمان صنایع کوچک  برنامه 
اینکه  بیان  با  ایران  شهرکهای صنعتی 
واحدهایی که به بهره برداری می رسند 
می دهند،  افزایش  را  تولید  ظرفیت 
واحد   ۸۵۰ حدود   9۴ سال  در  گفت: 
با  بودند  از واحدهایی که متوقف شده 
چرخه  به  پرسنل  نفر  هزار   1۶ حدود 
تولید بازگشته اند. عالوه براین در چند 
ماهه سال 9۵ حدود ۴۳۰ واحد متوقف 
و  بازگشته اند  تولید  چرخه  به  مجدداً 
از  بیش  قرار شده  هم  دولت  هفته  در 
تولید  چرخه  به  و  افتتاح  طرح   1۵۰
با میزان  رابطه  اضافه شوند.مقیمی در 
افزود:  صنعتی  شهرک های  در  اشتغال 
تا خردادماه سال 9۵ حدود 7۶7 هزار 
صنعتی  شهرک های  در  نفر   ۳۵9 و 
در  البته  هستند.  فعالیت  مشغول 
 ۲۴۴ و  هزار   ۵ امسال  اول  سه ماهه 
نواحی  و  شهرک ها  در  اشتغال  نفر 
تأکید کرد:  ایجاد کرده ایم.وی  صنعتی 
وجود  با  تولیدکنندگان  که  رکود  شرایط  در 
هزینه های زیاد امکان فروش محصوالت خود را 
ندارند باید به سمت صادرات حرکت کنند. البته 
در حال حاضر 1۲۰۰ واحد صادراتی در داخل 

شهرک های صنعتی مشغول فعالیت هستند.
نبود زیرساخت در شهرک های صنعتی را 

از اساس رد می کنم
که  موضوع  این  به  پاسخ  در  مقیمی 
تولیدکنندگان می گویند »ما را ملزم به فعالیت 
زیرساخت  اما  می کنند  صنعتی  شهرک  در 
فعالیت وجود  امکان  و  نیست  فراهم  شهرک ها 
اساس  و  بنیه  از  را  حرف  این  گفت:  ندارد«، 
جا  یک  در  بخواهید  شما  اگر  ندارم.  قبول 
اوالً  بدهید  انجام  صنعتی  کار  و  بگیرید  زمین 
باید ۲۵ مجوز از آب، برق، گاز، محیط زیست، 
این  داخل شهرک  که  بگیرید  را  غیره  و  تلفن 
حداقل  دیگر  سوی  از  و  شده  گرفته  مجوزها 
را  صنعتی  زمین  تمام شده  قیمت  درصد   ۵۰
تقبل می نماید.وی اضافه کرد: در داخل شهرک 
بابت  باید  تولیدکننده  بلکه  نمی فروشیم  زمین 
خدماتی از جمله برق و آب و گاز پول پرداخت 
در  استقرار  یقین  به  قطع  بنده  به اعتقاد  کند. 
تمام شده  قیمت های  با  صنعتی  شهرک  داخل 
از نظر سرمایه گذاری کمتر از قیمت تمام شده 
ریزی  برنامه  است.معاون  شهرک  خارج  در 
شهرک های صنعتی در پاسخ به اینکه آیا برای 
حمل و نقل و رفاه کارگر اقداماتی در شهرک ها 
موضوع  این  گفت:  خیر،  یا  شده  پیش بینی 
متوجه بنگاه های مستقر در شهرک است البته 
را  اقداماتی  مدیریت شهرک  از طریق  می توان 
اضافه  داد.وی  انجام  کارگران  حال  رفاه  برای 
خارجی  گذاری  سرمایه  جذب  بخش  در  کرد: 
هم در سال 9۴ حدود ۳7 واحد جذب سرمایه 
آن  دالری  که حجم  داشته اند  خارجی  گذاری 
حدود 119 میلیون دالر است.وی در پاسخ به 
اینکه با توجه به وضعیت واحدهای صنعتی آیا 
آنها  مشکالت  می تواند  دولت  جدید  تسهیالت 
ارائه  کنار  در  گفت:  خیر،  یا  کند  برطرف  را 
تسهیالت در پرداخت معوقات مالیاتی و بانکی 
شده  گرفته  تصمیماتی  هم  تولیدی  واحدهای 
است، در شهرک های صنعتی هم تا 9۰ درصد 
البته  است.  گرفته  قرار  بخشش  مورد  بدهی ها 
روال  تا  داد  فرصت  هم  بانکی  به سیستم  باید 
با  تولیدی  واحدهای  به  تسهیالت  پرداخت 

سرعت بیشتری همراه شود.

حتی یک شهرک صنعتی تعطیل نداریم

صنایع کوچک در انتظاردریافت منابع بانکی  

در مورد واحدهایی که بازار فروش محصول ندارند هم باید بگویم برخی 
از آنها ممکن است چرخه عمر محصوالتشان به پایان رسیده باشد و 

برخی دیگر هم اقدامی برای توسعه محصول انجام نداده اند که برای نجات 
آنها باید ضمن تدوین سیاست هایی برای توسعه محصول همکاری آنها با 
واحدهای بزرگ تر زمینه سازی شود. در صنایع کوچک حتی برخی قانون 

تجارت به عنوان یک رکن بنگاهداری اساسی را هم نمی دانند و بیشتر 
سنتی کار می کنند

مدیر امور طرح وبرنامه بانک مسکن با اشاره به 
اینکه بانک مسکن نسبت به کاهش نرخ سود 
تسهیالت اعالم آمادگی کرده است، گفت: ۶۵ 
هزار و ۵9۰ نفر در صندوق پس انداز مسکن 

یکم سپرده گذاری کردند.
احتمال  خصوص  در  مرادی  محمدحسن 
مدت  و  مسکن  تسهیالت  سود  نرخ  کاهش 
بانک  مدیرعامل  گفت:  اقساط،  بازپرداخت 
مسکن در جلسه ای که در هیات دولت برگزار 
شد، نسبت به این موضوع اعالم آمادگی کرده 
به  و  نشده  نهایی  موضوع  این  هنوز  اما  است 
این  در  بررسی هایی  که  نیست  معنی  این 
خصوص صورت نگرفته باشد.وی با بیان اینکه 
هنوز جمع بندی برای این موضوع انجام نشده 
مسکن  تسهیالت  سود  اینکه  افزود:  است، 
کاهش پیدا کند و یا زمان بازپرداخت این وام 
کمتر شود بسیار اتفاق خوبی است اما یکسری 
خودکفایی  مدل  به  که  است  مطرح  ها  بحث 

صندوق بازمی گردد.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره 
یک  یکم  مسکن  انداز  پس  صندوق  اینکه  به 
سپرده های  محل  از  و  است  خودکفا  صندوق 
مردمی تشکیل می شود، اظهار داشت: در مدل 
خودکفایی حالت بهینه اینطور تعریف شده که 
مدت سپرده گذاری یکساله باشد و سالی یکبار 
هم تسهیالت پرداخت شود.صندوق پس انداز 
مسکن یکم با هدف تامین مالی خرید مسکن 

خانوارهای با درآمد متوسط و کم از خرداد 9۴ 
راه اندازی شد. این صندوق تسهیالت مسکن را 
در سه سقف ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال 
سایر  و  بزرگ  شهرهای  تهران،  در  ترتیب  به 
پرداخت  شرایط  واجد  افراد  به  شهری  نقاط 

می کند
هشت برابر شدن وام مسکن در دولت یازدهم

مسکن  خرید  وام  یازدهم  دولت  ابتدای  در 
نهایتا ۲۰ میلیون تومان بود که طی سه سال 
یافت  افزایش  مرحله  چند  در  رقم  این  اخیر 
زوجین  برای  تومان  میلیون  به سقف 1۶۰  و 
تهرانی رسید.زمانی که دولت دهم از ساختمان 
توجه  با  مسکن  وام  کرد،  خداحافظی  پاستور 
به حباب قیمت مسکن به کمتر از 1۰ درصد 
بهای واحد مسکونی متوسط قیمت در تهران 

کاهش یافته بود.
گزارش  اساس  بر  که  است  حالی  در  این   
 1۳۸۴ سال های  خالل  در  ایران،  آمار  مرکز 
تا 1۳91 متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای 
افزایش یافت  مسکونی در تهران ۴۵9 درصد 
و کارشناسان می گویند در آن زمان ساخت و 
افزایش  در  مهر  مسکن  طریق  از  دولتی  ساز 
نبوده  بی تاثیر  مسکن  قیمت  جهش  و  رونق 
است.با این حال دولت یازدهم که به ساخت 
و ساز دولتی اعتقادی ندارد و حتی وزیر راه و 
می داند،  »فاجعه«  را  مهر  مسکن  شهرسازی، 
ارمغان  که  مسکن  قیمت  فزاینده  رشد  با 

تنها  و  غافلگیر شد  نوعی  به   بود  قبل  دولت 
راه درمان بیماری رکود مسکن را در افزایش 
خصوص  این  دید.در  متقاضیان  خرید  قدرت 
وزیر راه و شهرسازی می گوید: طبقه متوسط 
1۶۰ میلیون تومان پول ندارد، لذا باید بتواند 
انداز  پس  بحث  ما  بگیرد.  تسهیالت  بانک  از 
بتوانند  افراد  را مطرح کردیم که  و تسهیالت 
بعد از یک سال، دو برابر میزان پس اندازشان 
ها  اولی  خانه  برای  ابتدا  بگیرند.  تسهیالت 
میانی،  بافتهای  در  بعدها  و  کردیم  مطرح 
فرسوه و ناکارآمد شهری گفتیم که مهم نیست 
افراد خانه اولی باشند یا خانه چندمی؛ بنابراین 

وام  ها  اولی  خانه  به  که  مبلغی  معادل همان 
فرسوده  بافتهای  در  دهیم،  خرید مسکن می 
تسهیالت نوسازی پرداخت می کنیم.به گفته 
آخوندی، در حال حاضر تعداد کسانی که برای 
دریافت تسهیالت پس انداز کرده اند ۶۵ هزار 
خانوار هستند و میزان تسهیالتشان از 1۳۰۰ 

میلیارد تومان عبور کرده است. 
هر خانواده یک تسهیالت تضمین شده دریافت 
می کند که بانک باید سر سال دو برابر میزان 
افراد دو  اگر  انداز فرد تسهیالت بدهد و  پس 
برابر  چهار  باید  بانک  کردند،  انداز  پس  سال 
تسهیالت بدهد؛ یعنی هر شش ماه یک برابر.

اعالم آمادگی بانک مسکن برای کاهش نرخ سود
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داود رشیدی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون 
ایران درگذشت.

 لیلی رشیدی فرزند این هنرمند ضمن تایید 
پنجم  دیروز  رشیدی  داود  گفت:  خبر  این 
قلبی  ایست  دلیل  به  منزل  در  ماه  شهریور 
درگذشت. به گزارش پیام زمان ،داوود رشیدی 
زاده 25 تیر ۱3۱2 در تهران و بازیگر تئاتر، 
سینما و تلویزیون است. وی دارای نشان درجه 

یک فرهنگ و هنر است.
وی از خاندان حایری مازندرانی دارای اصالت 
و  رشیدی  عبداالمیر  او  پدر  است.  بابلی 
پدربزرگش عالمهابن الشیخ حائری از روحانیان 
زین العابدین  آیت اهلل  مشروطه خواه و جدش 
حائری مازندرانی از مراجع تقلید عصر قاجار 

است.
داود رشیدی تحصیالت متوسطه را )به دلیل 
و  ترکیه  در  پدرش(  دیپلماتیک  فعالیت های 

پاریس به پایان رساند و تحصیالت دانشگاهی 
را در ژنو ادامه داد. )فارغ التحصیل کنسرواترا ژنو 
در رشته کارگردانی و بازیگری تئاتر و لیسانس 

حقوق سیاسی از دانشگاه ژنو(
بار زمانی که هفت ساله بود توسط  اولین  او 
به  حایری  طوسی  دکتر  عمه اش  دختر 
نمایش  در  بازی  برای  نوشین  عبدالحسین 
تهران  به   ۱3۴3 سال  در  شد.  معرفی  مردم 
آمد و در اداره تئاتر آن زمان وابسته به وزارت 
فرهنگ و هنر استخدام شد. سپس گروه تئاتر 
هنرپیشگانی  که  نمود،  پایه گذاری  را  امروز 
مانند: پرویز فنی زاده، داریوش فرهنگ،مهدی 
راستکار، سیاوش طهمورث،  فهیمه  هاشمی، 
مرضیه برومند، سوسن تسلیمی، به عضویت 
در این گروه درآمدند. در سال ۱352 از اداره 
تئاتر به تلویزیون ملی ایران رفت و در سمت 
آن  سرگرمی های  و  نمایش ها  گروه  مدیریت 

سازمان )شامل: سریال ها، مسابقات، تئاترهای 
تلویزیونی( مشغول به کار گردید. رشیدی از 
تله«  از  »فرار  سینمایی  فیلم  با  سال ۱35۰ 
وارد عرصه بازیگری سینما گردید و عالوه بر 
و  تلویزیون  کارگردانی در سینما،  و  بازیگری 
تئاتر به تهیه کنندگی سینما نیز روی آورد. 

)پیکر داود رشیدی 9 صبح یکشنبه ۷ شهریور 
قطعه  سمت  به  وحدت  تاالر  مقابل  از  ماه 

هنرمندان بهشت زهرا )س( تشییع می شود.(
پیام زمان در گذشت این هنرمند توانا را به 
جامعه هنری تسلیت می گوید.. روحش شاد 

و یادش گرامی باد.

داوود رشیدی درگذشت

افتتاح شانزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران - مبارک

آسمان عروسکها آبی است
*رویا سلیمی

دیگر  برخالف  عروسکی  تئاتر  المللی  بین  شانزدهمین جشنواره 
جشنواره ها، نه فقط در حضور خبرنگاران و دوربینهای مختلف 
خبری، بلکه درمیان بسیاری از کودکانی که هر کدام عروسکی را 
دوست دارند و با خاطراتش بزرگ می شوند کار خود را آغاز کرد. 
عروسکهای غول پیکری چون رستم و سهراب، مبارک، تهمینه، 
زی زی گولو و... کارناوال افتتاح جشنواره از محوطه تاالر وحدت 
تا تئاتر شهر شادپیمایی کرد. در این میان شرکت کنندگان عالوه 
های  سریال  موسیقی  صدای  مختلف،  عروسکهای  همراهی  بر 
عروسکی و خاطره انگیزی چون خونه مادر بزرگه، کاله قرمزی 

را نیز شنیدند. 
تئاترعروسکی،  المللی  بین  جشنواره  دبیر  مراسم،  این  پایان  در 
را  جشنواره  کار  به  آغاز  کوتاه  سخنانی  ایراد  با  برومند  مرضیه 
همه  آسمان  می کنیم  دعا  گفت:  وی  کرد.  همراه  دعا  چند  با 
باشد. آرزو می کنیم صلح  عروسک ها و همه بچه ها همیشه آبی 
می کنیم  آرزو  شود.  برقرار  دنیا  جای  همه  در  همیشه  امنیت  و 
هیچ بچه ای در هیچ جای دنیا شب را با وحشت سر نکند. آرزوی 
شادی و شادمانی داریم برای همه خانواده ها به ویژه خانواده های 

ایرانی.
پور مختار،  آزاده  مراسم هنرمندانی چون حمید جبلی،  این  در 

مریم سعادت نیز حضور داشتند.
در اولین روز از این جشنواره ۱۰ تئاتر صحنه ای برای عالقمندان 
اجرا شد. در این میان دو اثر از کشورهای هلند و چک به روی 
و  کواد  اولریک  نویسندگی  به  »نویسنده«  تئاتر  رفت.  صحنه 
کارگردانی جو استروگرومن در سالن اصلی تئاتر شهر اجرا شد. 
در  خواهد  می  که  است  دانشجویی  روایت  نمایش،  این  داستان 
مورد زندگی یک نویسنده نروژی تحقیق کند. نمایشی به نوعی 
تناقضاتی که در  با  او  تک گویی محقق است و درگیری ذهنی 
اثر جنبه  این  در  کند.  پیدا می  نویسنده  مورد  در  تحقیق  روند 
هایی از سوررئال نیز مشاهده می شود که اثر را از یک نمایش 
رئال صرف خارج می کند. عروسک گردانی، بیان و عروسکهای 
این نمایش از نقاط قوت »نویسنده« محسوب می شود. اما کلیت 
اثر به لحاظ محتوا، اثری بعضا اروتیک و دارای صحنه هایی است 
که با فرهنگ ایرانی همخوانی ندارد. نکته دیگر در مورد نمایش 
و  جشنواره  نام  به  توجه  با  است.  آن  مخاطب  نوع  »نویسنده« 
استقبال خوب خانواده ها و آشنا کردن کودکان با هنر تئاتر، اما 
این نمایش مناسب اجرا برای کودکان نبود. نمایش »نویسنده« 
که موضوعاتی چون عشق، جنگ، خیانت به کشور، مرگ، مسائل 
را در خود  نازی  آلمان  و  تقبیح هیتلر  جنسی، درگیری ذهنی، 
کودکان  از  بسیاری  و  بود  بزرگسال  سنی  گروه  مناسب  داشت؛ 
کردند.  وحشت  عروسکها  بعضا  و  ها  صحنه  از  سالن،  در  حاضر 
مشخص کردن رده سنی در این گونه از آثار، از اهمیت بسزایی 
برخوردار است و مسئولین نسبت به این امر دقت کافی را مبذول 
نداشتند.البته در جدول این اثر عالمت بزرگسال را دارد اما برای 

خانواده ها گویا و کافی نبود.
از  دیگر  یکی  میزبانی  خود  نخست  روز  در  امسال  جشنواره 
کشورهای خارجی برای حضور در جشنواره بود. نمایش »فلوت 
زن سحرآمیز« به نویسندگی و کارگردانی نوی ساوا که بر گرفته 
از نمایش معروف است و در قالب سه اپیزود عصر امروز در سالن 
برای مخاطب  نیز  اثر  این  اجرا شد.  تئاترشهر  چهارسو مجموعه 
بزرگسال اجرا شد و مفاهیم مطرح شده در آن مناسب تماشاگر 
خردسال نبود. در میانه نمایش پس از پایان اپیزود اول، با توجه 
با  تماشاگران  داد؛  انجام  اجرایش  ادامه  در  بازیگر  که  مکثی  به 
تصور پایان نمایش، کف زدند و به نشانه احترام و پایان نمایش 
ایستادند؛ اما عروسک گردان با طنز و شوخی عنوان کرد اگر می 
خواهند می توانند سالن را ترک کنند و او هم به خانه اش برگردد 
اما او برای دو اپیزود دیگر نیز پول گرفته است! و دو اپیزود دیگر 
را اجرا کرد. وی که در میانه اجرا سعی داشت با مخاطب ایرانی 

همراهی کند بعضی کلمات را  فارسی  می گفت.
الزم به ذکر است نمایشگاه عروسک از تاریخ اول تا هفتم شهریور 
ماه در تاالر انتظار سالن اصلی مجموعه تئاترشهر از ساعت ۱6 تا 

2۱ برای بازدید عموم برپاست. 

یادداشت

ای که از دفتر عقل، آیت عشق آموزی
ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست

می بیاور که ننازد به ُگل باغ جهان
هرکه غارت گری باد خزانی دانست

امروز با حافظ

است،آنکه  نادان  داند  نمی  را  حقیقت  آنکه 
حقیقت را می داند ولی انکار می کند تبهکار 

است. 
برتولت برشت

سخن حکیمانه

آگهی
افق عرش،  تا  رفته  بال  پرستوی سبک  دو  کوچ  یادآور  دولت،  هفته 
و  انسانیت  پیشه شان  که  وارسته  آموزگار  دو  است؛  باهنر  و  رجایی 
خلوص بود. خادمان کبیر و بزرگوار عرصه علم و ایمان و عمل که با 
سرخی خونشان آغازین روزهای شهریور را مّزین به نام خود کردن، 
شهیدان واالمقامی که با خون خویش مسیر خدمت صادقانه را معنا 

بخشیدند.
لهونی  آرش  آقای   ، کرمانشاه  محترم  استاندار  رازانی  آقای  جناب 
فرماندار شهرستان جوانرود ، آقای ویسمرادی فرماندار روانسر ، آقای 
ایده پور فرماندار  پاوه ، آقای اکبری فرماندار روانسر این هفته را به 
تبریک  دولت  متعهد  و  خدوم  کارمندان  و  مردان  دولت  همه  و  شما 

عرض می نمایم.

امیر ابراهیمی- سرپرست روزنامه پیام زمان در استان کرمانشاه

آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي
اصالحیه  

پیرو چاپ آگهی نوبت دوم فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه های 20 واحدی طلوع دوپالن-30 واحدی شبنم 
گندمان و 30 واحدی تابان فرادنبه موارد اصالحی ذیل جهت اطالع مناقصه گران اعالم می گردد.

ردیف

1

2

3

محل 
اجرا

شهرستان 
کیار

شهرستان 
بروجن

شهرستان 
بروجن

موضوع 
 عملیات 

مورد مناقصه 
 

اجرای پروژه 
20 واحدی 
طلوع دوپالن

اجرای پروژه 
30 واحدی 
تابان فرادنبه

اجرای پروژه 
30 واحدی 
شبنم گندمان

میزان عملیات 

20 واحد مسکونی شامل 
10 بلوک و دو سقف با 

زیربنای تقریبی 2440 
مترمربع و محوطه سازی 
به مساحت تقریبی 1280 

مترمربع

30واحد مسکونی شامل 6 
بلوک در 3 سقف در 6بلوک 

در 2 سقف  با زیربنای 
تقریبی 3105 مترمربع و 
محوطه سازی به مساحت 

تقریبی755 مترمربع

30 واحد مسکونی شامل 
10 بلوک و سه سقف با 

زیربنای تقریبی 3442 
مترمربع و محوطه سازی 
به مساحت تقریبی 705 

مترمربع

مبلغ برآورد)ریال( 

 9/577/867/600
ریال

11/573/197/405
ریال

12/722/839/329
ریال

مدت 
پیشنهادی 

پیمان

10 ماه

10 ماه

10 ماه

»نوع تضمین 
 شرکت 

در مناقصه«

ضمانتنامه 
معتبر بانکي 

ضمانتنامه 
معتبر بانکي 

ضمانتنامه 
معتبر بانکي 

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه)ریال( 

 204/000/000
ریال

244/000/000
ریال

267/000/000
ریال

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان  چهارمحال و بختیاری

عمرانی  پروژه  چهار  شهری؛   و  شهرستانی  مسئوالن  حضور  با 
و  بهره برداری  ایزدشهر  در  ریال  میلیارد  بر 3۱  بالغ  اعتباری  با 

کلنگ زنی شد.
این  پروژه های  کلنگ زنی  و  افتتاح  مراسم  در  ایزدشهر  شهردار 
شهر گفت: مشکل وجود آب های سطحی در ایزدشهر یک بحران 
در زمان بارندگی محسوب می شد که با شناسایی کاسه آبریز و 
مشاوره با کارشناسان فنی از نظر علمی نسبت به احداث کانال 

دفع آب های سطحی اقدام کردیم و این مشکل رفع شد.

و  زیرسازی  و  کانال  این  احداث  برای  افزود:  یحیی پور  حسن 
آسفالت مسیر یک میلیارد و 3۰۰ میلیون تومان هزینه شد که 
بخشی از محل تخصیصی تملک دارایی و مابقی از منابع داخلی 

شهرداری تامین شد.
پرسنل  همراهی  و  شورا  اعضای  حمایت  از  قدردانی  با  وی 
شهرداری تصریح کرد: جشن پایان آسفالت معابر شهر را پایان 

امسال برگزار می کنیم.

فرماندار شهرستان نور نیز در این آیین گفت: شهردار و شورای 
شهر در فضای دوستی و وحدت مشغول فعالیت هستند

و در سایه حکومت  باید در مسیر شهدا  افزود:  هادی خنجری 
اسالمی آرمان های شهدا را محقق کنیم که توسعه و پیشرفت 

کشور یکی از این آرمان ها است.
وی تصریح کرد: اکنون زمان عمل است تا منویات مقام معظم 

رهبری و سیاست های دولت در برپایی پرچم پر افتخار علوی در 
کشور محقق شود.

نفع رساندن به مردم عبادت است

می فرمایند،  صادق)ع(  امام  گفت:  نیز  ایزدشهر  جمعه  امام   
و  بهترین  که  هستند  کسانی   خداوند  نزد  افراد  محبوب ترین 
و  نماز  تنها  عبادت  بنابراین  برسانند،  به مردم  را  نفع  بیشترین 

روزه نیست بلکه کار برای مردم و رضای خداوند عبادت است.
شورا  حمایت  و  شهردار  تالش  با  افزود:  حاجی زاده  رحمت اهلل 
کارهای  و  یافت  افزایش  ایزدشهر  در  سازندگی  موتور  سرعت 

خوبی صورت گرفت، اما ایزدشهر جا برای کار زیاد دارد.
 پروژه های افتتاحی و کلنگ زنی هفته دولت در ایزدشهر

به  زمینی  در  ایزدشهر   5 گلستان  خیابان  در  محله ای  پارک   
مساحت یک هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال در 

مدت 6 ماه به بهره برداری رسید.
پروژه زیرسازی، آسفالت و احداث کانال هدایت آبهای سطحی 
در خیابان گلستان 65 ایزدشهر دومین پروژه افتتاحی در دومین 
روز از هفته دولت در ایزدشهر شهرستان نور بود که به منظور 
رفاه و آسایش ساکنان منطقه و جذب توریست و گردشگر برای 

ورود به ساحل دریا بهره برداری شد.
این پروژه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 3۰۰ میلیون تومان 
در مدت زمان ۱2 ماه با اعتبارات دولتی و درآمدهای شهرداری 
ایزدشهر با مشخصات فنی احداث کانال زیرزمینی به طول ۴۰۰ 
 2۰۰ طول  به  کانیو  و  جدول  سرپوشیده،  صورت  به  مترمربع 
متر و زیرسازی و آسفالت حدود چهار هزار مترمربع در خیابان 

گلسار 65 اجرا شد.
پروژه  نخستین  که  شد  کلنگ زنی  دیگر  پروژه   2 همچنین 
سه  حدود  مساحت  به   ۱5 گلسار  در  ساحلی  پارک  کلنگ زنی 
هزار مترمربع با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال با پیش بینی 
مدت زمان 6 ماه برای اجرا و پروژه پیاده رو سازی شهر با اعتباری 
بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال و پیش بینی 6 ماه برای اجرا و تکمیل 

بوده است.

با حضور مسئوالن شهرستانی و شهری؛

 چهار پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 31 میلیارد ریال در ایزدشهر بهره برداری و کلنگ زنی شد

روایت »سیاه سگی« از دهه شصت

روستازاده  نویسنده ای  نوشته  سگی«  »سیاه 
اهلل درویشی است که در فضای  نام روح  به 

دهه 6۰ می گذرد.
»سیاه سگی«، دومین کتاب روح اهلل درویشی 
نویسنده کودک و نوجوان است که مجموعه 

۱۰ داستان کوتاه را دربرمی گیرد.
تیمور  نام  به  پسری  داستان  سگی«،  »سیاه 
اتفاقا  و  دارد  بزرگی  و  سیاه  سگ  که  است 
و سیاه چرده  تیمور هم درشت هیکل  خود 
است به همین خاطر، بچه ها او را هم »سیاه 
سگی« صدا می زنند. تیمور هم، گاه و بیگاه 
سگ اش را به جان بچه ها می اندازد و مردم 

آزاری می کند.
تسویه  تیمور  با  می گیرند  تصمیم  بچه ها 
حساب کنند و نقشه می چینند که... داستان 

»سیاه سگی« داستان انتقام بچه هاست.
 6۰ دهه  فضای  در  کتاب  این  داستان های 
دارند  روستایی  هوای  و  حال  و  می گذرند 
چراکه نویسنده این داستان ها، روستایی زاده 
به  را  نوستالزیک خود  هوای  و  و حال  است 

خوبی توصیف کرده است.
»بهترین هدیه، قصه بی بی خانو، راه مدرسه، 
سیاه  حلبی،  در  پهلوی  نوروز،  عمو  قصه 
سقوط،  تا  کمی  روشنی،  تا  سایه  از  سگی، 
 ۱۰ عنوان  پاییز«  لحظه های  و  دیگر  شالق 
مجموعه  این  در  که  است  کوتاهای  داستان 

داستان آمده است.
»سیاه سگی«، دومین کتاب روح اهلل درویشی 
را انتشارات ذکر در ۱5۰۰ نسخه و به قیمت 

5۸۰۰ تومان منتشر کره است.

در دنیای کتاب

خواب سفید

خواب  فیلم  از  میکند  یادی  امروز  زمان  در  ها  خاطره  و  یادها 
سفید فیلمی به کارگردانی حمید جبلی و محصول سال ۱3۸۰ 
است. الیزابت امینی، حمید جبلی و صغری کریمی در این فیلم 

بازی کرده اند
عروسی  و  عقد  لوازم  فروش  مغازهٔ  شاگرد  داستان:رضا  خالصه 
است. او مجرد است و با پدر پیرش زندگی می کند. رضا مسئول 
او  است.  عروس  لباس  مزون های  برای  نیاز  مورد  وسایل  بردن 
هرچند وقت یکبار در خالل کارش به زیارت قبر مادرش می رود، 
در کنار قبرستان دختری به نام معصومه زندگی می کند که به 
رضا عالقه مند است، اما رضا به مانکنی که در ویترین مغازه است 

عالقه دارد و وقتی مانکن را می برند بسیار ناراحت می شود...
دیالوگ به یاد ماندنی این فیلم:

وقتی  خانم،ادم  معصومه  چیه  جبلی(:میدونی  رضا)حمید  آقا 
میشه،دیگه  خوب  زندگیش  باشه،دیگه  داشته  دوست  نفرو  یه 
میبینه صبح شده،غروب های  بلند میشه  خوشحاله که صبحها 
جمعه هم دیگه دلش نمیخواد با یکی حرف بزنه،به خاطر همینه 

که شاعر میگه : بدون عشق نمیشه زندگی کرد…فیتیله…..

یادها و خاطره ها در زمان .....

جواد اردکانی فیلم ساز کشورمان آثار سینمایی با موضوعات ارزشی و انقالبی را دارای 
گسترش  برای  راهکار  موثرترین  را  مخاطب شناسی  و  دانست  فراوانی  بالقوه  مخاطب 

مخاطبان سینما در این حوزه برشمرد.
به گزارش پیام زمان ،این کارگردان سینما در گفتگو با روابط عمومی جشنواره بین المللی 
فیلم مقاومت در خصوص چگونگی جذب مخاطب بیشتر به این نوع آثار و انتقال موثر 
با شناخت مخاطب  بیان کرد:  ارزش مدار  از طریق فیلم های  انقالبی و مقاومت  مفاهیم 
محصوالت  ارائه  در  نتیجه بخش  راهکارهای  یافتن  برای  مدبرانه  و  متفکرانه  طراحی  و 

فرهنگی می توان حوزه مخاطبان آگاه عالقه مند به مباحث انقالبی را گسترش داد.
اردکانی با ابراز تاسف از عدم بررسی کارشناسانه در حوزه اکران، دسته بندی موضوعی 
فیلم ها و مخاطبان افزود: بر خالف برخی ادعاها شاید بتوان گفت هنوز به تعریف روشن 
و دقیقی از دسته بندی مخاطبان سینمای ایران نرسیده و تنها به برخی تجربیات سنتی 

اکتفا می کنیم.
این فیلم ساز با تاکید بر اینکه شناسایی مخاطب در گونه های مختلف سینمایی همواره از 
اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است عنوان کرد: موضوعات ارزشی و انقالبی در تولیدات 
سینمایی کشور مخاطب بالقوه فراوانی دارد؛ هم در داخل کشور و هم در منطقه و جهان، 
و  نظرات  در خصوص سالیق،  دقیقی  و  جامع  مطالعه  هدفمند  به صورت  تاکنون  ولی 

خواسته های این مخاطبان صورت نگرفته است.

کارگردان فیلم »سایه های موازی« معتقد است 
»فروشنده«،  با  فیلم اش  اکران  همزمانی  که 

باعث می شود تعداد سالن های کمتری را داشته 
باشند، چون بسیاری از سینماداران عالقه مند به 

اکران آخرین ساخته ی اصغر فرهادی هستند.
اصغر  کارگردانی  به  موازی«  فیلم  »سایه های 
نعیمی که سال 93 تولید شده، قرار است از ۱۰ 
شهریور و شاید هم ۱۷ شهریور در سینماها به 

نمایش درآید و چند شبی است پخش تیزرهای 
تلویزیونی آن شروع شده است. این فیلم با بازی 
سمیرا  و  حسینی  شهاب  پورعرب،   ابوالفضل 
حسن پور درامی عاشقانه است که توسط علی 

و حسن توکل نیا هم تهیه  شده است.
اصغر نعیمی در گفت وگویی با ایسنا درباره ی 

فیلم  گفت:  فیلم  این  اکران  زمان  انتخاب 
 93 سال  زمستان  موازی«  »سایه های 
فیلمبرداری شد و مراحل فنی و تدوین آن تا 
اوایل سال 9۴ ادامه داشت. بعد از آن هم مراحل 
دریافت پروانه نمایش طی شد و به این ترتیب 

به اکران در سال 95 رسیدیم.

»سایه های موازی« تحت 
تاثیر »فروشنده«

سینمای ارزشی و انقالبی مخاطب بالقوه بسیاری دارد


