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تغییر الگوی 
مشارکت اجتماعی زنان 

و تحوالت هویتی...
é الهام آمرکاشی

معرفی ۲ بانک متخلف 
به هیات انتظامی

توسعه نظامی ایران 
با اندیشه دستیابی 

به اقتدار جهانی
é مهشید معراجی

نسل آینده در 
انتظار »آموزش« 

با »پرورش« 
é خانی نژاد

گزارش

    نگاه روز

سبک زندگی

اقتصاد
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 آمریکـا 
فریبکاری کرد

روحانی:  پیشرفت، میوه امنیت است
رئیس جمهور با بیان اینکه قدردان همه نیروهای  امنیتی و 
مسلح هستیم، گفت: با رویکرد تعامل سازنده، واهی بودن 

ایران هراسی را ثابت کردیم.
حجت االسالم حسن روحانی در مراسم گرامیداشت روز 
جهانی گردشگری  گفت: یکی از موضوعاتی که ملت ایران 
حداقل در صد سال اخیر دنبال آن بوده است، دستیابی به 
 توسعه همه جانبه مطلوب در کشور است و اساس توسعه 
متوازن و جامعه به عنوان هدف مهمی برای  جامعه ایران 

حداقل از زمان مشروطه تا امروز محسوب می شود. 
رییس  جمهور خاطر نشان کرد: یکی از راه هایی که می توان 

رفاه مردم را افزایش و اشتغال  و  خوداتکایی در محصوالت را تقویت کرد و جایگاه ایران در منطقه و جهان را آن طور که 
در شأن ملت  ایران است، ارتقاء داد، توسعه صنعت گردشگری است. 

روحانی افزود: صنعت گردشگری با توجه به ابعاد مختلف و فراوانی که دارد، می تواند یکی از  راه های اشتغال زایی سریع 
برای جوانان باشد. 

رییس  جمهور با بیان اینکه یکی از اهداف بسیار مهم دولت افزایش اشتغال، جذب فناوری و سرمایه  است، اظهار داشت: 
در صنعت گردشگری می توان سرمایه و فناوری الزم را جذب کرده  و در کنار  شکوفایی این صنعت زندگی مردم بویژه 

اشتغال جوانان تحصیل کرده را در مسیری قرار داد که مورد  نظر جامعه ما می باشد. 

تهدید اصلی در امور 
داخلی است

امروز خطر اصلی متوجه 

ارزش های فرهنگی است

سخنگوی وزارت خارجه: 

سعودی ها پا جای پای صدام نگذارند
 جزایر سه گانه جزو الینفک خاک ایران است

12

فصل جدید تولید و 
خرید طالی کشاورزان

شدن  شکسته  از  ایران  دولتی  بازرگانی  شرکت  مدیرعامل 
رکورد تاریخ تولید و خرید تضمینی گندم در کشور خبر داد. 
علی قنبری با بیان اینکه مراکز خرید شرکت بازرگانی دولتی 
تن  هزار  میلیون و480  مقدار 11  امسال  مباشرین،  و  ایران 

گندم ازکشاورزان در سراسر کشور خریداری کرده اند...

حمایت 10هزار میلیارد تومانی 
از محصوالت دانش بنیان

معاون علمی و فناوری رییس جمهور گفت: بر اساس مصوب 
هیأت دولت دستگاه های اجرایی موظف شده اند ظرف یک 
بازارسازی  برای  را  و سهم دستگاه خود  برنامه  ماه هدف، 
محصوالت دانش بنیان تولید داخل به میزان 10 هزار میلیارد 

تومان ارائه کنند.

خبراقتصاد

3 115 3

این  بیان  با  سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان 
مطلب که ایران از هیچ کشوری، به خصوص آمریکا، 
خواهش نمی کند؛ اذعان داشت: برجام را می توان به 
یک قرارداد تشبیه کرد که بین دو مؤسسه یا شرکت 

می تواند امضا شود.
به گزارش خبرنگار زمان، بهرام قاسمی، سخنگوی 
وزارت امور خارجه کشورمان، دیروز در نشست هفتگی 
خود با اصحاب رسانه، برجام را به یک قرارداد تشبیه 

کرد و بیان نمود: در این پروسه ممکن است یک طرف 
به دالیلی به تعهدات خود عمل نکند، که طرف مقابل، 
می تواند به او تذکر دهد و با ابزارهایی که دارد، وارد 

عمل شود.

 آگهی مزایده عمومی 
دستگاه مزایده گذار: دستگاه شهرداری 

ایزد شهر 
با قیمت کارشناسی  تریپلکس  موضوع مزایده: فروش ٧ ویالی 

روز در محمود آباد- بخش سرخرود – روستای معلم کال 
منابع تامین اعتبار : منابع داخلی

برآورد اولیه: ٧9/850/000/000 
وجه  در  بانکی  ضمانتنامه  مزایده:  در  شرکت  تضمین  نوع 
)چهارصد  ریال   ٤/000/000/000 مبلغ  به  ایزدشهر  شهرداری 
میلیون تومان( اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز 

به حساب ٧٧٤٤5 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت
مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده: از تاریخ 1395/6/31 الی 

 1395/0٧/1٧
تاریخ و محل ارسال اسناد مزایده: تا پایان وقت ادرای روز شنبه 

مورخ 1٧/٧/1395 
تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت )مزایده(: روز یکشنبه ساعت 

10:30 مورخ 18/1395/0٧ 
برای اطالعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و یا سایت شهرداری 

ایزد شهر رجوع گردد.
تلفن: ٤٤536000-٤٤53٤068 

مرحاله اول 95/6/31 مرحله دوم چاپ 6/٧/95
حسن یحیی پور – شهردار ایزد شهر

 نوبت دوم

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان با بیان این 
مطلب که ایران از هیچ کشوری، به خصوص آمریکا، 
خواهش نمی کند؛ اذعان داشت: برجام را می توان به 
یک قرارداد تشبیه کرد که بین دو مؤسسه یا شرکت 

می تواند امضا شود.
به گزارش خبرنگار زمان، بهرام قاسمی، سخنگوی 
نشست  در  دیروز  کشورمان،  خارجه  امور  وزارت 
هفتگی خود با اصحاب رسانه، برجام را به یک قرارداد 
تشبیه کرد و بیان نمود: در این پروسه ممکن است 
یک طرف به دالیلی به تعهدات خود عمل نکند، که 
طرف مقابل، می تواند به او تذکر دهد و با ابزارهایی 

که دارد، وارد عمل شود.
وی گفت: اگر بتوانیم به برخی از مشکالت فی مابین 
فایق آییم، می تواند منجر به تحول میان دو کشور 
شود. با توجه به وجود چند صد هزار ایرانی فرهیخته 
در کانادا، وجود بخش کنسولی در کانادا از اهمیت 
باالیی برای ما برخوردار است و تهران نیز برای کانادا 

مهم است که بتواند سفارت خود را داشته باشد.
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه این نشست با بیان 
اینکه تغییری در مواضع خودمان در سوریه نداریم، 
انتخابات  و  مذاکره  از  سوریه  حل  راه  کرد:  تاکید 

دموکراتیک می گذرد.
قاسمی گفت: هیچگونه تفاهم و توافقی در سوریه 

بدون حضور ایران اتفاق نخواهد افتاد.
وی  پیرامون دیدار ظریف با وزیر امور خارجه مصر در 
نیویورک و رفتار سعودی ها نسب به این دیدار اظهار 
حاشیه  در  کشور  دو  خارجه  وزرای  دیدار  داشت: 
مجمع عمومی سازمان ملل در چارچوب تماس های 
ایران با کشورهای منطقه و پیرامون آخرین وضعیت 
و تحوالت منطقه محسوب می شود که این مذاکرات 

برای تعامالت بیشتر میان تهران و قاهره  بود.
های  سیاست  به  هنوز  عربستان  گفت:  قاسمی 
ایران ادامه می دهد و هیچ  کارشکنانه خود علیه 
روزنه ای مبنی بر اینکه آنها از مواضع غیرمسئوالنه 
خود عقب نشینی کنند وجود ندارد و همواره سعی در 
تخریب روابط میان ایران و کشورهای منطقه دارند و 
البته این برخورد مقامات سعودی از نظر ما طبیعی 

است.
این  به  پاسخ  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
سوال که موضع ایران در قبال آتش بس در سوریه 
چیست؟ پاسخ داد: مواضع کلی ما در سوریه روشن 
و ثابت است و تغییری در سیاست های ما در قبال 
آن کشور رخ نداده است، سوریه راه حل نظامی ندارد 
و تنها راه ممکن از طریق مذاکرات سیاسی و برای 
رسیدن به مذاکرات هم نیاز به آرامش و آتش بس 

وجود دارد.
وی ادامه داد: برای آتش بس باید از ارسال سالح 
به تروریست ها جلوگیری شود و به آنها اجازه ادامه 

فعالیت در آن کشور داده نشود.
امور خارجه تصریح کرد:  آتش  وزارت  سخنگوی 
بس در سوریه نمی تواند در وضعیتی اتفاق بیفتد 

آنها وقت  برای  که حامیان تروریست ها بخواهند 
خریداری کنند تا آنها تجدید قوا کرده و بار دیگر 

اقدامات تروریستی خود را دنبال کنند.
سوریه  بحران  خروج  حل  راه  کرد:  تاکید  قاسمی 
سیاسی است و نهایتا باید دید مردم سوریه چه راهی 
را انتخاب می کنند که آن راه حل نهایی خواهد بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: آنهایی که 
صحبت از جنایات جنگی کردند باید به خودشان 
که  هستند  خودشان  این  که  ببینند  و  برگردند 
بودند  جنگی  جنایات  شریک  دیگران  از  بیشتر 
و این مساله ای است که در دهه های اخیر اتفاق 
افتاده، به طور مثال حمایت آنها از صدام و یا تجهیز 
کردن گروه های افراط گرای تروریستی هم به لحاظ 

تسلیحاتی و هم معنوی.
وی در ادامه گفت: لذا آنها باید عملکرد خودشان را 
در برابر آیینه ببینند که اگر بحث جنایات جنگی هم 
مطرح باشد ابتدا همین کشورها هستند که باید مورد 

مواخذه قرار بگیرند.
قاسمی در خصوص دیدارهای ظریف در نیویورک 
اظهار داشت: آنچه گفتنی بود توسط آقای رئیس 
جمهور و شخص وزیر خارجه در نیویورک اعالم شد. 
ما قرار بود بدعهدی های طرف مقابل را که عمدتا 
به آمریکا هم برمی گردد را در کمیسیون مشترک 
برجام مطرح و به آنها تذکر دهیم و بگوییم که در چه 

مسیرهایی کارها به خوبی پیش نرفته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: در نشست 
های  عهدی  بد  موضوع  این  جدیت  به  نیویورک 
آمریکا از طرف دولتمردان ایران به آنها اعالم شد و 
هشدار دادیم اگر برجام بخواهد به عنوان یک سند 
باقی بماند باید همه طرف ها یکسان وظایف خود را 

انجام دهند.
وی افزود: برخی دولت های اروپایی هم تا حدی با 
ما هم صدا بودند و گالیه هایی را مطرح کردند که 
امیدواریم با این هشدارهایی که به طرف آمریکایی 
داده شد آنها بتوانند توصیه های الزم را به بانک ها و 
شرکت های اروپایی داشته باشند تا آنها نیز بتوانند 
تعامالت تجاری خود را با ایران داشته باشند و دیگر 

نگران جریمه از طرف آمریکایی ها هم نباشند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال 
در  سعودی  مقامات  بی مسئولیت  موضوع  آیا  که 
فاجعه منا توسط هیات ایرانی در نیویورک پیگیری 
و مطرح شد یا خیر، اظهار داشت: همانطور که می 
دانید ما با عربستان رابطه سیاسی نداریم و مذاکره 
ای هم بین ما صورت نمی گیرد لذا ما از رسانه ها 
مواضع خود  بیان  برای  بین المللی  تریبون های  و 
استفاده می کنیم. تا جایی که من مطلع هستم اقدام 
خاصی برای مساله منا در مجمع عمومی نداشتیم 
چرا که اصوال جای چنین مباحثی هم در آنجا نیست 
ولی در حاشیه آن نشست دیدارهای دوجانبه ای را با 
کشورهای مختلف داشتیم و این مساله را در آنجا 

مطرح کردیم.
قاسمی در پاسخ به این سوال که موضع ایران در 
قبال طرح شکایت عربستان به سازمان ملل مبنی بر 
اینکه ایران در مساله یمن دخالت می کند چیست، 
پاسخ داد: عربستان به یک کشور مستقل و دارای 
حاکمیت تجاوز کرده است و دست به کشتار مردم 
بی گناه آن کشور زده است و با توجه به گرفتاری 
هایی که در یمن پیدا کرده و نمی تواند از آن هم 
فرار کند، اقدام به فرافکنی و اتهاماتی را به ایران وارد 

می کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آنچه در یمن 
مبارزه مردم خود آن کشور  جاری و ساری است 
علیه متجاوزان به آن کشور است که در راس آنها 
سعودی ها قرار دارند، و آنچه که سعودی ها مبنی 
بر شکایت به شورای امنیت سازمان ملل در خصوص 
ایران در مساله یمن مطرح می کنند، راهی عبث و 
بیهوده است و نتیجه ای هم برای آنها نخواهد داشت. 
عربستان نقش تخریبی در منطقه دارد و از هر عاملی 
برای فشار به ایران استفاده می کند ولی ما از این 
مساله هیچ نگرانی نداریم چرا که مطمئنیم با توجه 
به تیزبینی و هوشمندی مقامات سیاست خارجی 
کشور  این مساله هم مانند گذشته برای سعودی ها 

بی نتیجه خواهد ماند.
اد      امه د      ر صفحه ۲

سخنگوی وزارت خارجه: سعودی ها پا جای پای صدام نگذارند
 جزایر سه گانه جزو الینفک خاک ایران است

رئیس جمهور با بیان اینکه قدردان همه نیروهای 
تعامل  رویکرد  با  گفت:  هستیم،  مسلح  و   امنیتی 

سازنده، واهی بودن ایران هراسی را ثابت کردیم.
حجت االسالم حسن روحانی در مراسم گرامیداشت 
روز جهانی گردشگری  گفت: یکی از موضوعاتی که 
ملت ایران حداقل در صد سال اخیر دنبال آن بوده 
است، دستیابی به  توسعه همه جانبه مطلوب در کشور 
است و اساس توسعه متوازن و جامعه به عنوان هدف 
مهمی برای  جامعه ایران حداقل از زمان مشروطه تا 

امروز محسوب می شود. 
رییس  جمهور خاطر نشان کرد: یکی از راه هایی که 
می توان رفاه مردم را افزایش و اشتغال  و  خوداتکایی 
در محصوالت را تقویت کرد و جایگاه ایران در منطقه 
و جهان را آن طور که در شأن ملت  ایران است، ارتقاء 

داد، توسعه صنعت گردشگری است. 
ابعاد  با توجه به  روحانی افزود: صنعت گردشگری 
مختلف و فراوانی که دارد، می تواند یکی از  راه های 

اشتغال زایی سریع برای جوانان باشد. 
رییس  جمهور با بیان اینکه یکی از اهداف بسیار 
مهم دولت افزایش اشتغال، جذب فناوری و سرمایه 
 است، اظهار داشت: در صنعت گردشگری می توان 
سرمایه و فناوری الزم را جذب کرده  و در کنار 

اشتغال  بویژه  زندگی مردم  این صنعت   شکوفایی 
که  داد  قرار  مسیری  در  را  کرده  تحصیل  جوانان 

مورد  نظر جامعه ما می باشد. 
روحانی با بیان اینکه ایران جزء 10 کشور اول جهان 
از نظر جاذبه های طبیعی، اقلیمی، تاریخی  و فرهنگی 
است، اظهارداشت: آثار فرهنگی، تنوع قومی، فرهنگی، 
مذهبی و آداب و رسوم مخالف  می تواند از جاذبه های 

مهم جذب گردشگر برای کشور باشد. 
بر  عالوه  کرد:کشورمان  اضافه  جمهور  رییس  
جاذبه های فرهنگی و طبیعی از جاذبه های تاریخی 
و  انقالبی فراوانی نیز برخوردار است که از مهمترین 
آن می توان به تاریخ نهضت مشروطه، انقالب  اسالمی 

ایران و دفاع مقدس اشاره کرد. 
اد      امه د      ر صفحه ۲

روحانی:  پیشرفت، میوه امنیت است

صالحی: دوام برجام به اجرای کامل تعهدات 
طرف دیگر بستگی دارد

رییس سازمان انرژی اتمی ایران هشدار داد که توافق تاریخی هسته ای 
کشورش با قدرت های جهانی ممکن است با پا پس کشیدن از تعهد 
به  اتمی  فعالیت های  برای کاهش  تهران  تعهد  ازای  رفع تحریم ها در 

مخاطره بیفتد.
علی اکبر صالحی گفت که حذف جامع و سریع همه تحریم ها که در این 
توافق ترسیم شده حتی با وجود این که ایران تمامی تعهداتش تحت این 

توافق را اجابت کرده هنوز تحقق نیافته است.
صالحی در اظهاراتش در کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
از کشور خاصی نام نبرد، اما دیگر مقامات  رسمی ایرانی ایاالت متحده را 

مسوول این تاخیرهای مشهود در رفع تحریم های مالی می دانند.
صالحی با اعالم هشدار نسبت به این که این توافق ممکن است بر سر مساله 
تحریم ها به خطر بیافتد افزود: دوام توافق هسته ای به اجرای کامل و متقابل 

طرف دیگر بستگی دارد.
تهران اعتراض می کند که تحریم های مالی بین المللی تحت توافق هسته ای 

به سرعت کافی برداشته نمی شوند.
حسن روحانی، رییس جمهور ایران این موضوع را هفته گذشته در مجمع 
عمومی سازمان ملل مطرح کرد. با این که موسسات مالی ایاالت متحده 
تحت محدودیت های شدید به عنوان بخشی از تحریم های غیرمرتبط با 
هسته ای قرار دارند روحانی گفت که دیگر بانک ها درباره دریافت نشانه های 
سردرگم کننده وزارت خزانه داری ایاالت متحده که باعث ایجاد تردیدهای 

زیادی درباره مشروعیت تجارت با تهران می شود شکایت می کنند.
وی گفت: از یک طرف آن ها )وزارت خزانه داری آمریکا( به آن ها می گوید 
شما در معامله با ایران در فعالیت های بانکی آزاد هستید در زمان دیگر 

آن ها با تهدیدهایی وارد این صحنه می شوند.

همین صفحه

همین صفحه
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کالم  نور

آب سنگین ایران 
در تاسیسات روس اتم

 رئیس شرکت دولتی روس اتم اعالم کرد: ایران 
سپتامبر )ماه جاری میالدی( 38 تن آب سنگین 

به روسیه تحویل داده است.
به گزارش ایرنا، سرگئی کریینکو رئیس شرکت 
روس اتم دیروز در شصتمین کنفرانس عمومی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین گفت: ایران 
در 13 و 20 سپتامبر )23 و 30 شهریورماه( 38 
روسیه  به  هوایی  صورت  به  را  سنگین  آب  تن 

تحویل داد.
خبرگزاری روسیا سگودنیا به نقل از کریینکو افزود: 
ایران و روسیه به همکاری های خود برای تغییر 
کاربری دو بخش از سایت هسته ای فردو برای 
تولید ایزوتوپ های پایدار همچنان ادامه می دهند.

با  روسیه  مذاکرات  از  پیشتر  روسی  های  رسانه 
ایران برای خرید 38 تن آب سنگین برای استفاده 
در برخی دستگاه های هسته ای خبر داده بودند.

به گزارش ایرنا، سازمان انرژی اتمی اعالم کرده 
است: جمهوری اسالمی ایران در قالب برجام صرفاً 
مازاد بر نیاز آب سنگین خود را به بازارهای جهانی 
عرضه می کند و اگر مشتری با شرایط مناسب 
قرارداد  عقد  تا  تواند  می  باشد،  نداشته  وجود 
فروش و تحویل بدون محدودیت زمانی در اختیار 
و کنترل تهران باقی بماند. قرار است در راستای 
برجام، راکتور 40 مگاواتی آب سنگین اراک نیز 
بازطراحی شده و به راکتور 20 مگاواتی تبدیل 
شود. ایران همچنین با مشارکت روس ها کاربری 
سایت هسته ای فردو را تغییر داده و در این مرکز 

هسته ای ایزوتوپ های پایدار تولید خواهد شد.

ایرانیان با خفت به حج نمی روند

وزیر دادگستری با بیان اینکه ایرانیان با خفت به 
حج نمی روند، گفت: اگرچه دشمنان خبیث و 
مکار هستند اما نباید کنار کشید و کنار نکشیدن 
یعنی حاضر شدن در پای میز مذاکره و حضور در 

سازمان ملل.
والمسلمین  االسالم  حجت  ایرنا،  گزارش  به 
جمع  در  دوشنبه  روز  پورمحمدی  مصطفی 
بسیجیان این وزارتخانه و در همایش گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس، افزود: عربستان سد سبیل ا... 
و شر به پا کرده و گفته بود به حجاج ایرانی ویزا 
نمی دهیم و از کشور ثالت وارد عربستان شوند و 
اجازه پرواز به آنان نمی دهیم بعد می آیند در دنیا 
وانمود می کنند که جمهوری اسالمی ایران مانع 

رفتن حجاج به حج امسال شد.
وی ادامه داد: طوری که شینزو آبه نخست وزیر 
ژاپن در دیدار با آقای روحانی به او گفته بود چرا 

مانع از رفتن حجاج ایرانی به حج شدید؟
پورمحمدی تاکید کرد: قرار نیست حجاج ما با 
خفت، تحقیر، دون پایه ای و توسری خوردن به 
حج بروند. وزیر دادگستری با گرامیداشت سالروز 
دفاع مقدس، اظهار داشت: اگر چه جنگ تحمیلی 
با خود سختی ها، مرارت ها، شهادت ها، اسارت 
ها، خرابی ها و آوارگی های بسیار داشته است اما 
امروز که به عقب برمی گردیم جز افتخار، عزت و 

شرف پشت سرمان نمی بینیم.
وی افزود: صحنه های سخت جبهه و پشت جبهه 
تمام شد و امروز آنچه مانده این است که کام ما 
از انجام وظیفه شیرین است و شیرینی آن بقدری 
ماندگار است که نسل های بعد هم آن را لمس و 
حس خواهند کرد. پورمحمدی خاطرنشان کرد: 
اینکه امروز از شهادت پدران و برادرانمان با تجلیل 
و عزت یاد می کنیم یعنی فضای حماسی دفاع 
مقدس در جامعه وجود دارد و هنوز فرهنگ ایثار 

و شهادت زنده است.
وی ادامه داد: البته در همان زمان خانواده هایی 
برای حاضر نشدن در جنگ و همراه  بودند که 
نشدن با مردم از کشور رفته و مهاجرت کردند 
اما قاطبه مردم ایستادند و کشور خود را از دست 

ناپاکان نجات دادند.
وزیر دادگستری با رذل، خبیث و پیمان شکن، 
کرد:  تصریح  دشمن،  خواندن  دروغگو  و  مکار 
اگرچه دشمن خبیث و مکار است اما این دلیل 

بر کنار کشیدن از معرکه ها نمی شود.

وزیر تجارت استرالیا در راه تهران

وزیر تجارت، گردشگری و سرمایه گذاری استرالیا 
با انتشار بیانیه ای گفت: این هفته در راس هیاتی 
بازرگانی  روابط  تا  رفت  خواهم  ایران  به  تجاری 
استرالیا را با یکی از بزرگترین اقتصادهای خاورمیانه 

بازسازی کنم.
بیانیه  در  چیوبو  استیون  ایرنا،  گزارش  به 
در  هفته  این  افزاید:  می  خود  مطبوعاتی 
تا  رفت  خواهم  ایران  به  تجاری  هیاتی  راس 
بزرگترین  از  یکی  با  را  استرالیا  بازرگانی  روابط 

اقتصادهای خاورمیانه بازسازی کنم. 
وی ادامه داده است: دفتر تجاری استرالیا در تهران 
بازگشایی  بود  بسته شده  سال 2010  در  که  را 
خواهم کرد. این دفتر نقش بسیار مهمی در حضور 

تجاری استرالیا در بازار ایران خواهد داشت.
در این بیانیه که بوسیله سفارت استرالیا در تهران 
منتشر شده آمده است: جمعیت 80 میلیونی و 
ایران  تولید ناخالص داخلی 393 میلیارد دالری 
باعث شده که بازگشت این کشور به اقتصاد جهانی، 

فرصت های بسیاری را به وجود آورد. 

»علی طیب نیا« وزیر امور اقتصادی و دارایی در 
جمع اعضای ستاد راهبری پروژه های اولویت 
باید  تردید  بدون  گفت:  مقاومتی،  اقتصاد  دار 
بگوییم که طرح جامع مالیاتی مهمترین طرح 
اقتصادی دو دهه اخیر کشور است که اجرای 
آن می تواند منشاء تحوالت اساسی در اقتصاد 

ملی ما باشد.
طیب نیا افزود: یکی از مولفه های اصلی اقتصاد 
است،  نفت  به  وابستگی  کاهش  مقاومتی، 
از  اخیر  های  دهه  طی  همواره  که  موضوعی 
سوی صاحب نظران و مسووالن به عنوان یک 
دغدغه جدی مطرح بوده و از مهمترین طرح 
هایی است که در چارچوب سیاست های اقتصاد 
مقاومتی ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب در 

دستور کار دولت قرار گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: در 
جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز 
که با حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار 
از روند پیشرفت  ابراز رضایت  شد، وی ضمن 
پروژه، بر اولویت دار و مهم بودن طرح جامع 
مالیاتی تاکید مضاعف داشتند. طیب نیا تاکید 
کرد: این طرح یک طرح پویاست و مجریان آن 
باید توجه داشته باشند که طراحی و اجرای آن 
باید به گونه ای باشد که درجه تمکین مودیان 
مالیاتی را با رضایتمندی باال ببرد و همچنین 
زمینه تحقق عدالت در مالیات ستانی و ارتقاء 

رضایت عمومی را در پی داشته باشد.
وی با اشاره به گزارش ارایه شده در این جلسه 

گفت: براساس گزارشی که ارایه شده می توان با 
اطمینان گفت که روند پیشرفت پروژه رضایت 
و  کار جهادی  به  نیاز  هم  باز  اما  است  بخش 
تالش مجاهدت گونه داریم تا به وعده ای که 
انشاا...  بتوانیم عمل کرده و  ایم  به مردم داده 
تا پایان سال جاری شاهد استقرار این طرح در 

نظام مالیاتی کشور باشیم.
این  تحقق  که  باشید  داشته  یقین  افزود:  وی 
هدف و استقرار کامل طرح جامع مالیاتی باقیات 
صالحاتی برای همه دست اندرکاران این طرح 
خواهد بود، زیرا اجرای آن سبب تحقق عدالت 
مالیاتی، حراست از بیت المال، شفافیت اقتصادی 
و رعایت هرچه بیشتر حقوق مردم خواهد شد 
. طیب نیا در پایان به عملکرد مناسب سازمان 

امور مالیاتی در 6 ماهه سال جاری اشاره کرد 
و بیان داشت: خوشبختانه سازمان امور مالیاتی 
در 6 ماهه اول سال جاری عملکرد خوبی داشته 
و امسال ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی شاهد 
نیز  مودیان  نارضایتی  مالحظه  قابل  کاهش 

بوده ایم که جای خرسندی دارد.

طیب نیا: طرح جامع مالیاتی مهمترین طرح اقتصادی دو دهه اخیر است

خبر

توسعه نظامی ایران 
با اندیشه دستیابی به اقتدار جهانی

é مهشید معراجی

تسلیحاتی  توسعه  و  نظامی  توان  افزایش 
تعیین  در  مهمی  مولفه  همواره  کشورها 
معادالت  در  تغییر  برای  کشور  یک  قدرت 
رود  می  شمار  به  جهان  نظامی  و  سیاسی 
توان  از  که  کشوری  هر  که  ای  گونه  به 
نظامی باالتری برخوردار است در  زمره ابر 

قدرت های جهانی قرار می گیرد.
روسیه ، آمریکا، چین و حتی کره شمالی ازین دسته کشورها به 
شمار می روند که با سرمایه گذاری های گسترده توانسته اند به 
این جایگاه دست یابند. در مورد ایران و پس از پیروزی انقالب 
اسالمی توسعه تسلیحاتی در ابتدای سالهای انقالب متوقف شد 
و با آغاز جنگ تحمیلی کمبود ها و فشارهای بسیاری در این 
زمینه به کشور وارد آمد به گونه ای که این فاصله قابل توجه 
و استراتژیک، ایران را به تنهایی در برابر قدرت هایی قرار می 
داد که عراق را برای رویارویی با ایران از نظر بنیه نظامی تقویت 
می کردند در حالی که تحریم ها این اجازه را برای تجدید بنیه 
پایان  با  که  حساسی  و  دشوار  سالهای  داد.  نمی  ایران  نظامی 
جنگ تحمیلی دولتمردان را به فکر انداخت تا با رویکرد دفاعی 

به توسعه تسلیحاتی کشور به شکل جدی تری بیاندیشند.
با این وجود سالها اخیر را می توان سال های رشد و بالندگی 
نه  آن  ارزشمند  برد که دستاورد های  نام  ایران  صنعت دفاعی 
تنها مرزهای ایران را به سنگری محکم و دیواری نفوذ ناپذیری 
تبدیل کرده و اجازه هیچ گونه دست اندازی و یا تعرض به خاک 
مقدس این سرزمین نمی دهد بلکه به عنوان الگویی موفق در 
خودکفایی علمی و صنعتی در این زمینه مطرح شود تا همگان 
به این انگاره برسند که ایران ابرقدرتی دست نیافتنی در منطقه 
است که نه تنها خاک و دریا و آسمان را در سیطره خود دارد 
بلکه با دستیابی به سطح های پیشرفته تر علمی در سی و پنج 
سال گذشته فضا را نیز در اختیار گرفته است و همانند تمامی 
استفاده  اقتدار خود  برای حفظ  زمینه های موجود  از  کشورها 

می کند.
اما دستاوردهای این رویکرد به این موارد محدود نشده و ذکر 

چند نکته الزم و ضروری است:
قرار  کامل  امنیت  در  را  مرزهای خود  بتواند  • هر کشوری که 
داده و در برابر قدرتهای سلطه جو آمادگی خود را برای دفاع از 
سرزمین خود حفظ کند ، می تواند موج های روانی ایجاد شده 
توسط بنگاه های شایعه پراکنی را برای به خطر انداختن امنیت 
داخلی و ایجاد تشویش در اذهان عمومی نیز به کنترل خود در 
آورد . اتفاقی که در سال های پس از انقالب بار ها و بارها رخ 
داد و کشورهایی که با پیروزی انقالب اسالمی منافع خود را در 
کشور ما از دست دادند همواره در تالش بودند برای رسیدن به 
اهداف خود با رخنه در اذهان مردم ، با استفاده از جنگ نرم به 
مقاصد سلطه جویانه خود دست یابند اما سیاست های  دفاعی 
ایران در مراحل مختلف توانست این نقشه شوم را به حاشیه ببرد 
و امروزه شاهد آن هستیم که شهروندان ایرانی همواره بر قدرت 
منطقه  ای و جهانی ایران و میزان تاثیر گذاری آن واقف بوده و 
هر هجمه ای از سوی مهاجمان خارجی به هر نحوی ، به بهترین 
و سریعترین زمان ممکن دفع می شود و این باور در مردم ایران 
بوجود آمده که می توان با اقتدار مسیر توسعه همه جانبه کشور 

را بدون هیچ تهدیدی طی کرد.
• تاثیر گذاری خارجی این مسئله از نتایج داخلی آن بسیار پر 
ترین  ایران تحت شدید  که  در سالهایی  است.  بوده  تر  اهمیت 
تحریم ها قرار داشت ، اتکا به علم و دانش جوانان نخبه ایرانی 
توانست تمامی علوم نظامی و تسلیحاتی را به روی ایران باز کند 
و امروز ایران کشوری قلمداد می شود که خود صادر کننده این 
فناوری است. کشورهای مظلوم و ستم دیده ای که مورد هجوم 
مورد  اخیر  های  سال  در  اند  رگرفته  قرا  جو  ستیزه  کشورهای 
 ، لبنان  در  اند  توانسته  و  برده  بهره  دانش  ازین  ایران،  حمایت 
نیز  هایی  پیروزی  به  و  کنند  مقاومت  یمن  و  عراق   , فلسطین 
دست یابند. در مقابل نیز تمامی جریان های خرابکارانه رسانه 
ای بر علیه ایران که با طرح محور شرارت توسط آمریکا و رژیم 
صهیونیستی بوجود آمد را به مرور کمرنگ کند و امروز همگان 
بر این باورند که با تمامی تالش های توسعه گرایانه در ایران در 
حوزه نظامی ، تنها دفاع در برابر تهاجم خارجی مد نظر است 
و ایران به هیچ وجه قصد حمله و تجاوز به خاک هیچ کشوری 

نداشته و نخواهد داشت. 
• دستیابی به اقتدار نظامی این اجازه را به ایران داده است که با 
گسترش تروریسم در منطقه ، حضور بال منازع نیروهای نظامی 
ایران به عنوان قدرتی منطقه ای در سوریه و عراق ، از پیشروی 
این نیروهای افراطی که تحت حمایت شدید دولت های غربی 
و برخی از دول منطقه ای به کشتار و تخریب دست می زنند، 
جلوگیری کند تا عالوه بر تامین اهداف دولت های همسایه و 
که  شود  یادآوری  جهانی  جامعه  به  ایران،  استراتژیک  شرکای 

ایران می تواند در هر زمینه ای تاثیر گذار باشد.

واکنش ائتالف عربی 
به طرح صلح پیشنهادی انصارا...

ائتالف متجاوز عربی در واکنش به طرح پیشنهادی انصارا... یمن 
برای آتش بس در این کشور جنگ زده مدعی شد، ریاض خواهان 
حل و فصل کامل بحران یمن و نه فقط آتش بس بدون نظارت است.

اظهارات  این  فرانسه،  خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
سخنگوی ائتالف تحت رهبری عربستان در پی آن ایراد شد که 
صالح الصماد، رئیس شورای عالی سیاسی یمن طرح جدیدی را 
برای صلح در این کشور ارائه داد که براساس آن حمالت علیه 
ائتالف  توسط  یمن  علیه  شده  اعمال  محاصره  و  متوقف  یمن 
عربی تحت امر عربستان برداشته و در مقابل شلیک موشک به 

عربستان سعودی و عملیات نظامی در مرزها متوقف شود.
در همین راستا، احمد العسیری، سخنگوی ائتالف عربی مدعی 
شد که ریاض خواهان حل و فصل کامل بحران یمن به جای 

اجرای یک آتش بس بدون نظارت یا حضور ناظران است.
وی گفت: به نظر من مساله به آتش بس مربوط نمی شود چرا که 
حوثی ها با پاسخ مثبت به طرح صلحی که وزیر خارجه آمریکا 

در 25 اوت ارائه داده بود اجتناب کردند.
داد  پیشنهاد  را  طرحی  اخیرا  آمریکا  خارجه  وزیر  کری،  جان 
که در آن بر مشارکت حوثی ها در دولت وحدت ملی یمن در 
مقابل عقب نشینی ها از صنعاء و مناطق شمال یمن و تحویل 

سالح هایشان به دولت بود.

نگاه روز

اد      امه از صفحه1
این سه حادثه بسیار مهم تاریخی و آثاری که از 
این دوران ها بجا  مانده است ، باید مورد حفاظت و 

صیانت قرار گیرند. 
آن  آثار  و  مقدس  دفاع  اینکه  بیان  با  روحانی 
می تواند از جاذبه های مهم گردشگری داخلی و 
خارجی  باشد، خاطر نشان کرد: میلیون ها نفر از 
اقشار مختلف مردم در طول سال به مناطقی سفر 
می کنند که  آثاری از هشت سال دفاع مقدس در 
آنجا وجود دارد بنابراین ضروری است که از این 

آثار به خوبی  حراست شود. 
به لزوم توجه  با اشاره  ادامه  رییس  جمهور در 
به آثار طبیعی اقلیمی از جمله جنگل و کویر ، 
خود را فرزند کویر معرفی کرد و گفت: کویر برای 
بسیاری از ملت ها از جاذبه گردشگری فراوانی 
برخوردار است و باید مورد توجه و سرمایه گذاری 
قرار بگیرد و ضرورت دارد انواع جاذبه های کشور 

برای جذب گردشگر توسعه یابد.
روحانی در ادامه با تأکید بر اینکه در حوزه توسعه 
توجه  مورد  را  اصولی  باید  گردشگری،  صنعت 
جدی قرار داد، گفت: اولین اصل، مسأله فرهنگی 
است باید توجه داشت که با طبیعت زیبا و آثار 
تاریخی دوره گذشته نمی توان گردشگر جذب 
کرد. یکی از شرایط الزم برای جذب گردشگر 

وجود فرهنگ الزم در این زمینه می باشد.
رییس  جمهور افزود: گردشگر به کشوری وارد 
می شود که با چهره گشاده آن کشور روبرو باشد و 
در آن جامعه تحمل فرهنگی باال بوده و اخالق به 

عنوان یک اصل اساسی مورد توجه باشد.
سفر  ایران  به  که  آنهایی  همه  گفت:  روحانی 
کرده اند در خاطرات خود یکی از نقاط مهم را 
ایران  مردم  مهربانانه  اخالق  و  میهمان نوازی 
ذکر کرده اند و باید این منش را هر چه بیشتر 
تقویت کرد. رییس  جمهور تصریح کرد: مسأله 
فرهنگی شرط الزم و بسیار مهم برای جذب 
گردشگر محسوب می شود و ملت بزرگ ایران 
در طول تاریخ پیروان مذاهب و ادیان مختلف 
را تحمل کرده و به آن احترام گذاشته است و 
همواره اقوام و آداب سنن مختلف آنان مورد 

احترام ملت ایران بوده است.
روحانی اصل دوم در موضوع جذب گردشگر را 
سیاست خارجی فعال دانست و گفت: سیاست 
خارجی یک دولت و نحوه ارتباط آن با کشورهای 
گردشگر  جذب  اساسی  پایه های  از  مختلف 
می باشد و اگر شرایط سیاست خارجی کشورمان 
توطئه  به  نتوانیم  و  باشد  نامطلوب  جهان  در 

ایران هراسی غلبه کنیم، بدون تردید در جذب 
گردشگر هم موفق نخواهیم بود.

رییس  جمهور یکی از افتخارات دولت یازدهم را 
غلبه بر ایران هراسی در جهان دانست و گفت: 
امروز چهره ایران با چند سال پیش به طور کامل 
متفاوت است و یکی از آثار مهم برجام مقابله با 

ایران هراسی و شکستن آن بوده است.
ثابت کردیم که آنچه  افزود: در برجام  روحانی 
فناوری های  و  ایران  از  ترس  درباره  برخی ها 
مطرح  کشورمان  دفاعی  قدرت  و  صلح آمیز 

می کردند، بی اساس است.
شدیم،  موفق  برجام  در  گفت:  جمهور  رییس  
ثابت کنیم که ابعاد احتمالی نظامی در موضوع 
هسته ای مسأله ای واهی و بی اساس است و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی بعد از 13 سال و با هزاران 
اعتراف کرد  اذعان و  ایران  بازرسی سر زده در 
که فعالیت هسته ای ایران صلح آمیز بوده است 
و پرونده ابعاد احتمالی نظامی را به طور کامل 
بسته و اعالم کرد که از این به بعد توجه آژانس به 
آینده فعالیت هسته ای ایران خواهد بود و این به 
معنای پایان یکی از ابعاد مهم تبلیغاتی در زمینه 

ایران هراسی در دنیا می باشد.
روحانی در ادامه با بیان اینکه دولت در زمینه 
امنیت کشور، سرمایه گذاری عظیمی انجام داده 
است، بر لزوم بهره برداری از ثمرات این امنیت 
تأکید کرد و گفت: ثمره سرمایه بزرگ امنیت 
جذب سرمایه و گردشگر است و باید از میوه این 

سرمایه بزرگ برای توسعه کشور استفاده کرد.
رییس  جمهور با قدردانی از تالش همه نیروهای 
امنیتی و نظامی برای تقویت امنیت کشور، گفت: 
امروز فقط نباید از سایه درخت امنیت استفاده 

کرد بلکه باید از میوه این درخت نیز برای توسعه 
کشور استفاده کنیم.

روحانی با بیان اینکه امروز شرایط سیاسی کشور 
بیش از گذشته برای جذب گردشگر آماده است، 
گفت: دولت گام به گام سیاست تعامل سازنده 
اساسی  پایه های  از  یکی  عنوان  به  را  با جهان 
توسعه کشور، پیگیری می کند و این سیاست در 
چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسالمی نیز 
مورد تأکید قرار گرفته است لذا باید با همه توان 

آن را اجرا کنیم.
از  دیگر  یکی  را  اقتصاد  مسأله  جمهور  رییس  
اصول اساسی در جذب گردشگر دانست و گفت: 
گردشگر برای سفر به یک کشور هزینه های مادی 
آن را محاسبه می کند و لذا هر مقدار مخارج سفر 
به کشوری کمتر باشد، آن کشور جاذبه بیشتری 

خواهد داشت.
افزایش  با  روز  هر  که  کشوری  افزود:  روحانی 
به  نمی تواند  گردشگر  باشد،  مواجه  تورم 
درستی محاسبه و برنامه ریزی کند، لذا یکی از 
سیاست های اصولی دولت یازدهم کاهش رشد 

تورم بوده است و آن را ادامه خواهد داد.
رییس  جمهور افزود: امروز از تورم ساالنه باالی 
40 درصد به حدود 8 درصد رسیده ایم و تورم 
نقطه به نقطه نیز از 45 درصد به 7 درصد رسیده 
است، بنابراین مسیر تورم کاهنده است و باید این 

مسیر را دنبال کنیم.
گردشگر  یک  وقتی  امروز  گفت:  روحانی 
می کند،  محاسبه  را  ایران  به  سفر  هزینه 
به  می تواند  و  نداشته  ایران  به  دغدغه ای 

درستی برنامه ریزی کند.
زیرساخت های  تقویت  ادامه  در  رییس  جمهور 

صنعت گردشگری را مورد تأکید قرار داد و گفت: 
جذب  الزمه های  از  اینترنت  و  مجازی  فضای 
گردشگر است و تالش دولت این است که شبکه 
ملی اطالعات و اینترنت را به میزانی توسعه دهد 
که سراسر ایران و حتی روستاها بتوانند از آن به 

خوبی استفاده کنند.
روحانی با بیان اینکه حل و فصل مسایل بانکی 
یکی از پیشنهادهای مهم در حوزه گردشگری 
است، گفت: دولت در این زمینه نیز گام به گام 
پیش می رود و قدم های خوبی در زمینه روابط 
بانکی کشورمان در جهان برداشته شده است و 
یکی از محورهای مذاکراتی دولت با سران سایر 

کشورها مسأله بانکی است.
رییس  جمهور همچنین توسعه زیرساخت ها در 
زمینه مواردی نظیر حمل و نقل ریلی و هوایی و 

هتل ها را مورد تأکید قرار داد.
روحانی در ادامه تأکید دین مبین اسالم برای سیر 
و سفر را مورد اشاره قرار داد و گفت: گردشگری از 
نظر دینی یک اصل الزم برای علم، دانش و رونق 

اقتصادی است.
رییس  جمهور با بیان اینکه دولت در سه سال 
گردشگری  صنعت  در  خوبی  اقدامات  گذشته 
داشته، گفت: از حدود 4 میلیون و 700 هزار 
گردشگر خارجی در سال 91، به 5 میلیون و 
200 هزار نفر در سال گذشته افزایش یافته است 
و شاهد رشد 10 درصدی در سال بوده ایم و این 

روند باید با رشد سریع تری پیگیری شود.
حوزه  در  کشور  ارگان های  همه  به  روحانی 
گردشگری توصیه کرد، به دنبال سود ناعادالنه 
از طریق گردشگری نباشند چرا که این موضوع 

باعث خشک شدن این صنعت خواهد شد.
رفتار  گردشگران  با  باید  افزود:  جمهور  رییس  
این  و  داشت  اخالق  با  توأم  و  انسانی  اسالمی، 
فرهنگی  دیپلماسی  تقویت  موجب  می تواند 

کشورمان در جهان شود.
با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  روحانی 
داشت:  اظهار  مقدس،  دفاع  هفته  گرامیداشت 
مقاومت  روزهای  یادآور  مقدس،  دفاع  هفته 
ملت بزرگ ایران در برابر تجاوز خارجی بود و 
جوانان عزیز کشورمان در صحنه نبرد توانستند 
استقالل  و  ملی  حاکمیت  ارضی،  تمامیت  از 

کشورمان به خوبی دفاع کنند.
رییس  جمهور تأکید کرد: امروز نیز ملت ایران 
و جوانان کشورمان همان آمادگی را برای دفاع 
مقدس  نظام  و  انقالب  دستاوردهای  کشور،  از 

جمهوری اسالمی دارند.

روحانی:  پیشرفت، میوه امنیت است

اد      امه از صفحه1
از  ها  سعودی  اینکه  از  امیدواری  ابراز  با  وی 
عبرت  درس  صدام  همچون  کسانی  سرنوشت 
بگیرند افزود: مقامات سعودی بهتر است پا جای 

پای امثالی مانند صدام نگذارند.
در  آمریکا  دوگانه  رویکرد  خصوص  در  قاسمی 
مبارزه با تروریسم اظهار کرد: اقدام آمریکایی ها 
و  رفتار  این  و  نبود  غیرمنتظره  هم  خیلی 
عملکرد آنها طبیعی است. آنها عمدتا از یکسری 
می  و  کنند  می  پیروی  دوگانه  استانداردهای 
به طور  را تغییر دهند؛  توانند مواضع خودشان 
مثال با وجود آنکه گزارش 28 صفحه ای کنگره 
آمریکا از دخالت سعودی ها در حادثه 11 سپتامبر 
منتشر شد، بنا بر برخی دالیل و مالحظات و البته 
هزینه های هنگفت سعودی ها برای حفظ رابطه 
حداقلی با آمریکا، اقدام مقامات آمریکایی تا حدی 

قابل تصور بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: عربستان 
نهایتا راه به جایی نخواهد برد و باید پاسخگوی 
المللی  بین  تروریسم  با  رابطه  اقدامات خود در 

باشیم.
وی در خصوص مساله برجام و تعهد آمریکایی ها 
مبنی بر انجام وظایف خود اظهار داشت: برجام 
شبیه به یک قرارداد میان دو شرکت است که 
در پروسه عمل به آن، یک طرف به دالیلی کار 
خودش را انجام نمی دهد یا به کندی انجام می 
دهد و طرف مقابل می تواند به او تذکر دهد و از 

طرق مختلف آن مساله را پیگیری کند.
تعهد  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  قاسمی 
آمریکایی ها نسبت به جریمه نکردن بانک های 
در  گفت:  خیر،  یا  می کنید  تایید  را  اروپایی 
شده  متعهد  آمریکا  گرفته  صورت  مذاکرات 
و  بردارد  اروپایی  بانک های  از  را  خود  فشار  که 
به آنها توصیه کند که کار خودشان را با ایران 
بانک  همکاری  عدم  اصلی  مشکل  دهند.  انجام 
نیاز به هشدار ما و  اروپایی بود که  های بزرگ 
تضمین آمریکا به آنها داشت که جریمه ای از 

طرف واشنگتن در کار نخواهد بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص بحران 
سوریه و نقش ایران در آن مساله اظهار داشت: 
جایگاه منطقه ای ایران مشخص و برجسته است 
و مواضع ما هم در قبال سوریه روشن است و هیچ 
توافق و تفاهمی در آن کشور بدون حضور ایران 

رخ نخواهد داد و اجرا شدنی نیست.
روابط  روسیه یک  و  ایران  روابط  داد:  ادامه  وی 
خاص و نزدیک است و تا حدی می توان از کلمه 
نظامی  زمینه  در  کرد،  استفاده  هم  راهبردی 
سوریه  مورد  در  داریم،  خوبی  همکاری های 
رایزنی های سیاسی میان تهران و مسکو وجود 

داشته و خواهد داشت.
قاسمی در پاسخ به این سوال که سفر یک سناتور 
آمریکایی را به ایران تایید می کنید، گفت: خیر، 
سفر فردی به عنوان سناتور را تکذیب می کنم؛ 
ویزای  درخواست  خود  دوستان  با  آقایی  یک 
توریستی می کند و همه مراحل قانونی آن هم 
توسط نهادهای ذیربط انجام می گیرد، آنها به 
و  بازمی گردند  خود  کشور  به  و  آیند  می  ایران 
سپس آن آقایی که خود را سناتور معرفی کرد 
هم  راحتی  به  و  کردیم  ایران سفر  به  ما  گفت 

برگشتیم ولی در عمل آن آقا بدون استفاده از 
ظرفیت سناتوری خود و با ویزای شخصی به ایران 

سفر کرده بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در خصوص 
علت تعیین زمان سخنرانی رئیس جمهور در مجمع 
عمومی سازمان ملل در روز سوم در شرایطی که 
اظهار  می شد،  انجام  اول  روز  در  قبل  سال های 
داشت: سفر آقای روحانی به نیویورک پیچیدگی 
های خاصی داشت. قبل آن باید ایشان به ونزوئال 
می رفت و ریاست جنبش عدم تعهد را به آن کشور 
تحویل می داد و پس از آن به کوبا سفر می کرد.  
در مورد سفر به نیویورک هم تا حدی دیر اقدام 
شد و آنجا نوبت ها برای سخنرانی روسای جمهور 
و مقامات عالی بر اساس زمان درخواست سفر و 

سخنرانی ها اعمال می شود.
سخنرانی  برای  اقدامات  این  داد:  ادامه  قاسمی 
رئیس جمهور به دلیل سفر ایشان به دو کشور 
مذکور دیر اقدام شد و اینکه زمان سخنرانی آقای 
روحانی روز سوم تعیین شده بود یک امر طبیعی 

است.
وی در خصوص اهمیت سفررئیس جمهور و وزیر 
امور خارجه به نیویورک گفت: مجموعه سفر این 

دو مقام عالیرتبه ما به ونزوئال، کوبا و نیویورک 
سفر موفقی ارزیابی می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص ادعاهای 
داشت:  اظهار  گانه  سه  جزایر  درباره  امارات 
ادعاهای آنها مکرر و واهی است وهیچ نیازی به 
دعاوی حقوقی ندارد. جزایر سه گانه جزو الینفک 
خاک ایران است و امری ابدی و تغییرناپذیر است 
و هیچ کشوری نمی تواند و جرات ندارد که به جد 

سخنی را در این رابطه مطرح کند.
قاسمی در خصوص رابطه میان ایران و ترکیه و 
برخی اختالف نظرهای این دو کشور در مساله 
سیاست خارجی اظهار داشت: رابطه میان ایران 
و ترکیه دیرینه است به خصوص پس از کودتای 
ترکیه  و  ما  میان  روابط  کشور  آن  در  نافرجام 
به  ترکیه  از طرفی  و  گسترده تر هم شده است 
عنوان یک کشور همسایه با ما اشتراکات بسیاری 

را برخوردار است.
وی ادامه داد: هیچ دو کشوری را پیدا نمی کنید 
که از مواضع یکسانی در همه جوانب سیاسی و 
اقتصادی برخوردار باشند حتی کشورهای اولیه 
تشکیل دهنده اتحادیه اروپا را هم بررسی کنید، 
میان آنها دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ لذا 
سیاست  مواضع  همه  در  ترکیه  که  تصور  این 
انتظار  می کند  فکر  یکسان  ما  با  خود  خارجه 
درستی نیست و ما در عین نزدیکی و دوستی 
اختالف نظراتی را هم داریم که آنها را در مذاکرات 

دوستانه مطرح می کنیم.
خصوص  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
مساله کشمیر و تحوالت آن هم اظهار داشت: 
ما همواره طرفین درگیر را به نشست و مذاکره 
و  کردیم  دعوت  آمیز  مسالمت  راه حل های  و 
امیدواریم طرفین درگیر از برخوردهای خشن 

میان یکدیگر بکاهند.
وی در پایان در خصوص زمان سفر اردوغان به 
این سفر هنوز قطعی  ایران اظهار داشت: زمان 
نیست و هر وقت که تعیین شود، اطالع رسانی 

الزم خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه: سعودی ها پا جای پای صدام نگذارند
 جزایر سه گانه جزو الینفک خاک ایران است

با تعامل سازنده
واهی بودن ایران 
هراسی را ثابت 
کردیم



سه شنبه 6 مهر 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 33329
اخبار

سرویس های اطالعاتی دنیا 
به دنبال رمز امنیت جمهوری اسالمی

وزیر اطالعات، از تمایل سرویس های اطالعاتی دنیا نسبت به کشف رمز 
امنیت جمهوری اسالمی خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین سید محمود علوی  در دیدار با 
نماینده  ولی فقیه در لرستان اظهار کرد: در حال حاضر دنیا نسبت به امنیت 
حاکم بر جمهوری اسالمی معترف و متعجب بوده و در برنامه هایی که با 
مسئولین سرویس های اطالعاتی خارجی مذاکره می شود این کشورها به 

دنبال راز و رمز امنیت جمهوری اسالمی هستند.
وی ادامه داد: امروز همدلی، هماهنگی و فهم مشترک بین دستگاه های 
موثر در مقوله امنیت شامل وزارت کشور، شورای امنیت، شورای تامین 
استان ها، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی وجود دارد که این 

مهم موجب امنیت کشور شده است.
وزیر اطالعات حفظ امنیت کشور را مسئله ای بسیار مهم دانست و خاطر 
نشان کرد: با همدلی بین دستگاه های مرتبط با امنیت عالوه بر تحقق این 

مهم، آرامش نیز در جامعه ایجاد شده است.
وی با تاکید بر حفظ وحدت مسئوالن اضافه کرد: اختالف و تفرقه میان 

مدیران ناامیدی و تضعیف روحیه مردم می شود.

نصب یک سامانه راداری جدید در مناطق کویری ایران

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص(ارتش جمهوری اسالمی از 
برنامه ریزی این قرارگاه برای نصب یک سامانه راداری جدید در مناطق 
کویری ایران خبر داد و گفت: این سامانه که بزودی مستقر می شود بیش 

از 1000کیلومتر برد دارد.
امیر فرزاد اسماعیلی در جمع خبرنگاران در سمنان اظهار کرد: این سامانه 
راداری تمامی مناطق کویری ایران از جمله کویر سمنان، کویر مرکزی و 

مناطق کویری شرقی و غربی آن را پوشش می دهد.
وی همچنین از برنامه این قرارگاه برای استقرار یک سامانه موشکی از 
خانواده مرصاد و از موشک های«تالش« که کامال بومی است در مناطق 
کویری کشورمان در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: با نصب این سامانه 

موشکی کویرهای ایران از پوشش کامل پدافند هوایی برخوردار می شود. 
این فرمانده ارشد نظامی از آسمان ایران به عنوان امن ترین آسمان منطقه 
نام برد و افزود: باوجود همه ناامنی هایی که در منطقه وجود دارد ایران 
اسالمی به اتکاء جوانان انقالبی و والیی اش از امن ترین آسمان منطقه 
برخوردار است. وی با  تاکید براینکه به هیچ هواپیمای بی مجوزی اجازه 
عبور از آسمان کشور داده نمی شود تصریح کرد: تنها به هواپیماهایی که 
براساس قوانین بین المللی با هماهنگی و مجوز از آسمان کشورمان عبور 

می کنند اجازه تردد هوایی داده می شود.
ناتو  نیروهای  حامل  هواپیماهای  از  یکی  نشاندن  به  بااشاره  اسماعیلی 
توسط پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی خاطرنشان کرد: هواپیمای 
این نیروهای نظامی که در پوشش یک هواپیمای مسافربری قصد داشتند 
از افغانستان برای تفریح و خوشگذرانی به یکی از کشورهای عربی بروند، 
به هشدار نیروهای ایرانی توجه نکرده و مسافت طوالنی را در آسمان ما 
پیمودند اما با ورود دالورمردان ارتش ایران سرانجام در بندرعباس به زمین 
نشانده شدند و رسما از ایران اسالمی عذرخواهی کردند. وی با بیان اینکه 
این اتفاق مربوط به یکی دو سال گذشته است تصریح کرد: البته این خبر در 
آن زمان چندان رسانه ای نشد. وی از نیروهای نظامی و انتظامی کشورمان 
به عنوان مقتدرترین نیروی نظامی منطقه نام برد و گفت: ما در عین اینکه 
مظلوم ترین کشور دنیا هستیم اما مقتدرترین کشور منطقه هستیم چرا که 

روی پای خود ایستاده ایم و به آرمان شهادت مسلح هستیم.

پایان نشست بی نتیجه شورای امنیت درباره حلب

نشست فوق العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت شهر 
حلب در شمال سوریه بدون دستیابی به هیچ گام عملی خاتمه یافت.

به گزارش ایسنا، جلسه فوق العاده شورای امنیت درباره حلب بار دیگر به 
صحنه دعوای نماینده روسیه با نمایندگان آمریکا، انگلیس و فرانسه تبدیل 

شد و باعث شد این نشست بدون هیچ گام عملی پایان یابد.
تنش در این جلسه به حدی باال بود که در جریان سخنرانی بشار جعفری 
نماینده سوریه در شورای امنیت نمایندگان آمریکا، فرانسه و انگلیس جلسه 
را ترک کردند و نماینده روسیه را به خاطر حمایت از ارتش سوریه مورد 
سرزنش قرار دادند. ویتالی چورکین، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل 
متحد در این نشست اعالم کرد که بازگشت به صلح و امنیت در سوریه به 

امری تقریبا غیرممکن تبدیل شده است.
چورکین گفت، صدها گروه مسلح در خاک سوریه فعال هستند که بازگشت 
صلح و امنیت به این کشور را تقریباً غیرممکن می سازند. او گروه های مخالف 

مسلح دولت سوریه را به کارشکنی در آتش بس متهم کرد.
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت با رد 
همه اتهامات مطرح شده از سوی غرب، شورشیان و آمریکا را متهم به اوج 
گرفتن درگیری ها در سوریه دانست. چورکین گفت: در شرایطی که آمریکا 
همچنان مواضع خود را هر دو روز یکبار عوض می کند مذاکره درباره 

سازش در سوریه بسیار دشوار خواهد بود.
در شرایطی که آمریکا همچنان مواضع خود را هر دو روز یکبار عوض می 

کند مذاکره درباره سازش در سوریه بسیار دشوار خواهد بود 
ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز درباره اتهامات غرب علیه 
روسیه با اشاره به جنگ عراق، به خبرنگار اینترفاکس گفت: در گذشته نیز 
غرب از ما می خواست در جهت حرکت تاریخ باشیم و موضعی مخالف با 

دولت عراق اتخاذ کنیم.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه در ادامه گفت: کسی که از ما خواستار 
دالیلی مبنی بر خواست صلح آمیزمان است، باید خود ابتدا ثابت کند که به 
کشورهای منطقه هجوم نبرده و سیاست تهاجمی در منطقه نداشته است.

ژان مارک آیرو، وزیر امور خارجه فرانسه نیز در جریان نشست شورای 
امنیت سازمان ملل ادعا کرد، اگر ایران و روسیه به طوالنی شدن جنگ در 

سوریه ادامه دهند، در وقوع جنایات جنگی همدست سوریه خواهند بود.
وی با اشاره به این که ایران و روسیه از حامیان بشار اسد، رئیس جمهوری 
سوریه هستند، از آنها خواست تا به آنچه وی »استراتژی مرگبار« خواند، 
پایان دهند. وزیر خارجه فرانسه در ادامه مدعی شد، دولت اسد آگاهانه 
خواستار اوج گرفتن درگیری های نظامی است. او از روسیه و ایران خواست 
با مسئولیت پذیری از نفوذ خود برای توقف این نقشه بشار اسد جلوگیری 
کنند. سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل هم در سخنانی در شورای 
امنیت سازمان ملل عملیات روسیه در سوریه را »وحشیانه« خواند، نه 

عملیاتی برای مقابله با تروریسم.
پاور گفت که تاریخ نسبت به کسانی که از سیاست روسیه در سوریه حمایت 

می کنند، مهربان نخواهد بود.
نماینده آمریکا در سازمان ملل افزود: مطمئن باشید که روسیه درباره 

فعالیت هایش در سوریه حقیقت را نمی گوید.
انگلیس نیز در انتقاد شدید از روسیه با فرانسه و آمریکا هم صدا بود و متیو 
رایکرافت، نماینده بریتانیا در سازمان ملل گفت: مهمات آتش زایی که بر 
شهر حلب فروریخته شده هیچ کس را مصون نمی گذارد و این نقض آشکار 

قوانین بین المللی است.
استفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هم خطاب 
به شورای امنیت سازمان ملل گفت که ابعاد تازه ای از وحشت و ترس بر 

مناطق تحت کنترل شورشیان در شهر حلب حاکم شده است.
دی میستورا افزود، اگر دولت سوریه بخواهد با توسل به زور این بخش های 

شهر حلب را به کنترل درآورد، تمامی این شهر باستانی نابود خواهد شد.
نماینده ویژه سازمان ملل در عین حال تأکید کرد که هنوز فرصت اندکی 

برای کنار گذاشتن خشونت ها و اتخاذ راه حلی دیپلماتیک وجود دارد.
از  این جلسه گفت: ده ها هزار تن  به سوریه در  فرستاده سازمان ملل 

غیرنظامیان در حلب محاصره شده اند و بمباران ادامه دارد.

دفاع مقدس مجموعه درهم 
تنیده ای از عظمت ملت ایران

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران گفت: دفاع مقدس، مجموعه درهم تنیده ای 
از عظمت ملت بزرگ ایران در سایه رهبری والیی و 
آموزه های اسالم ناب در مقابله با هجمه های نظامی 
طیفی از دشمنان شرقی و غربی و منطقه ای است.

سردار سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری در گفت 
و گو با ایرنا، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تعریف 
چیست،  مقدس  دفاع  سال  هشت  از  حضرتعالی 
افزود: دوران دفاع مقدس مظهر تجلی و بسیاری از 
ظرفیت های مکتب اسالم و ارزش های الهی به شمار 
می آید که با اشاره به برخی شاخص های آن مفهوم 

روشن تری از آن دوره به دست می آید.
وی ادامه داد: از جمله شاخص های آن دوران سراسر 
حماسه و ایثار می توان به عنصر معنویت، مقاومت 
بر  مبنی  برابر خواست دشمن  در  ملت  نظیر  بی 
سرنگونی نظام، روح اعتماد به نفس ملی و شکوفایی 
توانمندیهای  و  داخلی  های  سرمایه  و  استعدادها 
علمی، همکاری و انسجام نیروهای مسلح کشور، 
جلوه های ویژه فرهنگ و هنر، فرهنگ عاشورایی، 

مدیریت و فرماندهی و سایر موارد اشاره کرد.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح کشورمان در پاسخ 
به سئوالی مبنی بر اینکه تعامل نیروهای مسلح به 
ویژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در کنار سایر رزمندگان دلیر اسالم در 
هشت سال دفاع مقدس چگونه بود؟ نیز توضیح داد 
و گفت: جنگ که آغاز شد، حضرت امام خمینی)ره( 
نیروهای مسلح را به هماهنگی و انسجام فراخواند 
و همه را یک ید واحد خواندند که باید به دشمن 
بتازند. سردار جزایری اضافه کرد: در شراط خاص 
اوائل انقالب و وضعیتی که ارتش بعنوان یک نیروی 
کالسیک داشت و سپاه و سایر گروههای شبه نظامی 
که در حال شکل گیری بودند، ایجاد هماهنگی کار 
چندان ساده ای نبود، لیکن در سایه تدابیر رهبری و 
روحیه انقالبی و جهادی، سرعت هماهنگی و همدلی 
شکل گرفت که آثار و برکات فراوانی از آن به دست 
آمد. رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور تصریح کرد، 
در طول هشت سال جنگ و مقابله با دشمنان این 
هماهنگی از اشکال حرفه ای تر برخوردار شد و این 
مسیر بعد از جنگ و در شرایط امروز از ویژگی های 
خاص و انحصاری برخوردار است و زمینه های یک 
دفاع مستحکم در برابر هر متجاوزی را ایجاد کرده 
است. وی یادآورشد، وجود نیروهای ارتش، سپاه، 
کمیته های انقالب اسالمی و سایر گروه های رزمنده 
مثل جنگ های نامنظم و پشتیبانی آحاد مردم از 
برای  را  مقدس  دفاع  معجزه  توانست  رزمندگان 

همیشه در تاریخ ثبت کند.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد، 
را  خود  انسجام  ارتش  که  بود  دوران  همین  در 
بازیافت، بسیج همگانی و سازماندهی مردمی اتفاق 
افتاد، رشد و تکامل سپاه سرعت گرفت و نیروهای 
سه گانه زمینی، هوایی و دریایی در سپاه پاسداران 
موجودیت یافت. سردارجزایری در ادامه در پاسخ به 
سئوالی مبنی بر اینکه به نظر جنابعالی دفاع مقدس 
پس از پایان رسمی جنگ تحمیلی هم تداوم داشته 
است، اگر پاسخ شما مثبت است در کدام حوزه ها 
و جبهه ها؟ نیز گفت: در جنگ تحمیلی کشورهای 
زیادی علیه تمامیت انقالب اسالمی و تمامیت ارضی 
کشورمان به میدان آمدند و همکاری دو ابرقدرت 
بین اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا علیه جمهوری 
اسالمی از مواردی نادر و پدیده انحصاری جنگ در 
سده اخیر بحساب می آید؛ با این وجود به فضل 
الهی دشمن چاره ای جز فرار از خاک مقدس ایران 

اسالمی نداشت.

آغاز شصتمین کنفرانس عمومی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی 

شصتمین کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی با حضورنمایندگان 168 کشور عضو آژانس از 

دیروز در مقر آژانس در وین آغاز شد.
یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
قرار است در سخنرانی آغاز این کنفرانس پنج روزه، 
گزارشی درباره اقدمات و دستاوردهای آژانس در یک 

سال گذشته ارائه کند.
کشورهای عضو آژانس نیز در این کنفرانس آژانس 
در یک سال گذشته را بررسی و اولویت های کاری 
آژانس را تعیین می کنند. مسائل بودجه ای و مالی 
آژانس از جمله کمک های مالی سال 2017 برای 
»صندوق همکاری فنی« نیز در این کنفرانس مورد 

بررسی قرار می گیرد. 
بنا بر اعالم پایگاه اطالع رسانی آژانس بین المللی 
درباره  عضو  کشورهای  نمایندگان  اتمی،  انرژی 
تقویت  ای،  هسته  امنیت  با  مرتبط  موضوعات 
کارآمدی پادمان های آژانس ، اجرای توافق های 
پادمانی بین آژانس و کره شمالی و همچنین اجرای 

پادمان ها در خاورمیانه بحث خواهند کرد.  
همزمان با شصتمین کنفرانس عمومی آژانس بین 
المللی انرژی اتمی، نشست علمی با عنوان ›فناوری 
هسته ای برای اهداف توسعه پایدار‹ روزهای 28 و 
29 سپتامبر )هفتم و هشتم مهر ( برگزار خواهد شد.

چین قدرت مطلق سپرده های 
بانکی جهان

اقتصاد جهان دچار رکود شده و  در شرایطی که 
بحران های مالی بانک های دنیا از جمله در آسیا و 
کشورهای غربی را به چالش انداخته، آمارها حاکی 
است که چین از لحاظ سپرده های بانکی یکی از 

قدرت های مطلق جهان به حساب می آید.
به گزارش ایرنا، تارنمای کمیسیون مقررات بانکی 
چین به تازگی گزارشی منتشر کرده که نشان می 
دهد سپرده های 133 بانک تجاری در شهرهای 
سراسر چین به مرز سه هزار و 760 میلیارد دالر 

رسیده است.
آنطور که این نهاد بانکی چین اشاره کرده میزان 
سپرده های این بانک ها در طول سال های گذشته 
هر سال به طور میانگین 40 درصد رشد داشته است.

خبرخبر

رئیـس مجلس شـورای اسـالمی بـا تجلیل 
از مقاومـت ملـت و دولـت سـوریه مقابـل 
تروریسـم تکفیـری گفت: امروز سـوریه در 
صـف مقـدم مبـارزه بـا تروریسـم فعالیـت 

کند. مـی 
شورای  مجلس  رئیس  الریجانی  علی 
عباس  خلف  هدیه  با  دیدار  در  اسالمی 
پارلمان  رئیس  که  خرسندیم  امروز  گفت: 
سوریه به ایران تشریف آوردند. ایشان اخیراً 
انتخاب  سوریه  پارلمان  رئیس  عنوان  به 

شدند.
وی ادامه داد: کشور سوریه، کشور دوست 
و برادر ما است که در شرایط سخت دفاع 
مقدس در زمان مرحوم حافظ اسد حامی 

ایران بود. ما فراموش نمی کنیم.
خط  در  سوریه  امروز  داد:  ادامه  الریجانی 

مقدم مبارزه با تروریسم فعال است.
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
رئیس مجلس  با  اینکه در جلسه مشترک 
نمایندگان سوریه در خصوص وضعیت این 
کشور در مبارزه با تروریسم بحث و گفتگو 
شد، اظهار داشت: اطالعات خوبی را خانم 
مورد  در  و  دادند  ارائه  عباس  خلف  هدیه 
المجالس  بین  همکاری های دو کشور در 
و بین المجالس اسالمی در راستای افزایش 

همکاری ها رایزنی کردیم.
از  اسالمی  جمهوری  کرد:  تصریح  وی 
ابتدای مسائلی که در سوریه شکل گرفت 

راه  سوریه  مشکل  حل  راه  که  بود  معتقد 
اما  نظامی؛  حل  راه  نه  است  سیاسی  حل 
و  المللی  بین  صحنه  در  کشورها  برخی 

منطقه ای آتش این بحران را افروختند.

و  آمریکا  اخیر  توافق  به  اشاره  با  الریجانی 
آمریکا  که  هم  اخیراً  حتی  گفت:  روسیه 
داشت سر عقل می آمد که توافقی به نفع 
سوریه صورت بگیرد، فریبکاری کردند و با 
بمباران ارتش سوریه نشان دادند که کاماًل 
تروریستی  جریان  از  حمایت  راستای  در 
با  مبارزه  دروغ شعار  به  و  کنند  عمل می 

تروریسم را سر می دهند.
به  اشاره  با  اسالمی  مجلس شورای  رئیس 

اظهارات برخی کشورهای منطقه مبنی بر 
اینکه برای تعمیق دموکراسی، بحران هایی 
را در سوریه ایجاد کرده ایم، گفت: برخی 
زنند  می  را  حرفها  ای  منطقه  کشورهای 
که حتی تجربه یک انتخاب در کشورشان 

ندارند.
وی تصریح کرد: تعمیق دموکراسی در یک 
کشور با بحران آفرینی امنیتی امکان پذیر 
نیست. باید شرایط برای تعمیق دموکراسی 

فراهم شود.
الریجانی ابراز امیدواری کرد: بعد از تجربه 
5 سال بحران در سوریه، امروز مجامع بین 
تروریسم  که  باشند  شده  متوجه  المللی 
فقط به سوریه اختصاص ندارد و این بحران 

می تواند در اروپا و آمریکا هم مسئله ساز 
باشد.

مسئله  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
و  خواند  جهانی  مسئله  را  تروریسم 
از  تروریسم  های  ریشه  باید  اظهارداشت: 
دوگانه  رفتار  تواند  نمی  غرب  برود.  بین 
در  تروریسم  با  سو  یک  از  باشد،  داشته 
کشور خودش مبارزه کرده و از سوی دیگر 
در سوریه آتش تروریسم را برافروخته کند.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با تروریسم با 
بیانیه امکان پذیر نیست، اظهارداشت: باید 

در میدان عمل اقدامات واقعی انجام شود.
الریجانی با اشاره به تالش های جمهوری 
عراق  در  تروریسم  با  مبارزه  برای  اسالمی 
و سوریه گفت: جمهوری اسالمی در عراق 
آنها  کمک  به  عراق  دولت  درخواست  به 
به عقب  زیادی  تا حد  را  و داعش  شتافت 

نشاند.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در 
به  سوریه  دولت  درخواست  به  هم  سوریه 
کمک آنها پرداخت و امروز شرایط در آن 

کشور بهتر است.
امیدواری کرد: بحران امنیتی در  ابراز  وی 
واقع  و  درست  رفتار  هماهنگی،  با  منطقه 

بینانه کشورها به راه حل برسد.
سفر  امیدواریم  گفت:  پایان  در  الریجانی 
رئیس پارلمان سوریه، سفر موفقی باشد که 

به دوستی بیشتر دو ملت بیانجامد.

الریجانی: آمریکا فریبکاری کرد
سوریه در صف مقدم مبارزه با تروریسم قرار دارد

فرمانده نیروی زمینی ارتش با تاکید بر اینکه 
مقابله  زمینه  در  کشورمان  مسلح  نیروهای 
کرد:  اظهار  ندارند  تعارفی  هیچ  تهدیدات  با 
نیروهای مسلح در جنگ های نیابتی این قابلیت 
را دارند که اگر تهدیدی خودنمایی کرد، هم 
به تهدید و هم کشوری که به نیابت از آن 

می جنگد پاسخ سخت و کوبنده ای بدهند.
فرمانده  پوردستان  احمدرضا  سرتیپ  امیر 
نیروی زمینی ارتش دیروز در مراسم صبحگاه 
نمونه ارتش که در مرکز آموزشی و پشتیبانی 
شهید امانی برگزار شد با گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس به توطئه های دشمن در طول 
با  اشاره و  انقالب اسالمی  از  سال های پس 
اسالمی شوکی  انقالب  پیروزی  اینکه  بیان 
ژئوپلوتیک برای آمریکا بود خاطر نشان کرد: 
آمریکایی ها 18 ماه کشور را درگیر ضد انقالب 
کردند اما در همین زمینه نخستین یگان هایی 
که سینه به سینه انقالب ایستادند یگان های 
این مدت  ارتش در  یگان های  بودند.  ارتش 

بیش از 2000 شهید تقدیم انقالب کردند.
وی با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی از سوی 
از  دشمنان  که  زمانی  کرد:  اظهار  آمریکا 
مجموع توطئه های خود در سال های پس از 
انقالب به نتیجه ای نرسیدند سراغ صدام رفتند 
و با وعده اینکه او را ژاندارم منطقه می کنند 
و رهبری جهان عرب را به او می سپارند و 
همچنین با وعده پیوستن خوزستان به عراق، 
او را وادار به جنگ ایران کردند و در این زمینه 

نیز از او حمایت کردند.
نشان  خاطر  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
کرد: در این دوران 8 سال جنگ تحمیلی و 
با وجود ناکارآمدی های دولت بنی صدر، ارتش 
دشمن را تشخیص داد و بارها این موضوع را 

به مسئولین کشور اطالع داد.
پوردستان با تاکید بر اینکه اولین سیلی را 
یگان های نیروی زمینی ارتش به صورت صدام 

وارد کردند اظهار کرد: این که برخی می گویند 
ارتش در آغاز جنگ غافلگیر شد حرفی اشتباه 
است؛ چرا که در گزارشات ارتش بارها آمده 
است که یگان های بعثی قصد دارند علیه ایران 

عملیات هایی انجام دهند.
وی با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح در 
جنگ  نخست  روز  در  گفت:  جنگ  آغاز 
یگان های نیروی زمینی به خوبی در مقابل 
عراق ایستادگی کردند؛ در روز دوم نیز نیروی 
هوایی ارتش 140 فروند از هواپیماهای خود 
را آماده کرد و اهدافی را در عمق عراق مورد 
هدف قرار داد. نیروی دریایی نیز با آمادگی 
خودنمایی  فارس  خلیج  در  آنچنان  کامل 
می کرد که رژیم بعث به خود اجازه تعرض 
به آب های ایران را نمی داد. پدافند هوایی نیز 
با وجود همه کاستی های موجود، به گونه ای 
آسمان های کشور را مورد رصد قرار می داد 
که هواپیماهای عراق به خود اجازه عرض 
اندام نمی دادند. اینها همه نشان می دهد که 
ارتش در زمینه مقابله با هر تهدیدی از قبل 

آمادگی داشت.
پوردستان در ادامه صحبت های خود با بیان 
درس های  مقدس  دفاع  و  جنگ  از  اینکه 
امروز  کرد:  نشان  خاطر  گرفته ایم  فراوانی 
نیروهای مسلح با اعتماد به نفس در مقابل 
حرف  اقتدار  با  و  می ایستند  تهدیدی  هر 
حق خود را بر زبان می آورند. امروز با تکیه 
و  متخصص  انسانی  مهم  ظرفیت های  بر 
همچنین صنعت دفاعی دست قدرت نیروهای 
مسلح تا هزاران کیلومتر دورتر می تواند هر 

دشمنی را جای خود بنشاند.
کرد:  اظهار  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران این 
قابلیت را دارند که در جنگ های نیابتی اگر 
تهدیدی خودنمایی کرد هم به خود تهدید و 
هم به کشوری که به نیابت از طرف او می 
جنگد پاسخ سخت و کوبنده ای بدهد. در این 

زمینه ما با هیچ کشوری تعارف نداریم.
دکترین  اینکه  بر  تاکید  با  پایان  در  وی 
نیروهای مسلح کشور مبتنی بر بازدارندگی 
و دفاعی است اظهار کرد: ما قصد تجاوز به 
هیچ کشوری را نداریم و با توجه به تهدیدات 
ظرفیت های دفاعی مناسبی ایجاد می کنیم 
و در این راه هیچ توقفی را نمی پذیریم. در 
اگر  بدانند که  باید  همین زمینه متجاوزان 
پشیمان  ما  پاسخ  کنند،  وارد  را  اول  ضربه 

کننده خواهد بود.

جمهور  رییس  فناوری  و  علمی  معاون 
دولت  هیأت  مصوب  اساس  بر  گفت: 
دستگاه های اجرایی موظف شده اند ظرف 
یک ماه هدف، برنامه و سهم دستگاه خود 
را برای بازارسازی محصوالت دانش بنیان 
میلیارد  هزار   10 میزان  به  داخل  تولید 

تومان ارائه کنند.
دکتر سورنا ستاری با اشاره به پیش بینی 
به  تومان  میلیارد  هزار  یک  اختصاص 
منظور بازارسازی شرکت های دانش بنیان 
اظهار کرد: در همین راستا، دستگاه های 
اجرایی موظف شدند ظرف یک ماه سهم 
و روش  برنامه  از هدف،  را  دستگاه خود 
فناوری  و  علمی  معاونت  به  آن  اجرای 
ریاست جمهوری برای جمع بندی و ارائه 

به هیأت وزیران اعالم کنند.
فعاالنه  مشارکت  بر  تاکید  به  ستاری 
به  شتاب دهی  برای  اجرایی  دستگاه های 
اقتصاد دانش بنیان در مصوبه اخیر هیات 
نخستین  در  افزود:  و  کرد  اشاره  دولت 
محور این مصوبه مسأله بازارسازی برای 
محصوالت دانش بنیان داخلی مورد توجه 

قرار گرفته است.
برای  مناسب  تقاضای  نبودن  وی، 
محصوالت شرکت های دانش بنیان را یکی 
شرکت ها  این  چالش های  مهمترین  از 
برشمرد و افزود: از این رو برای تحریک 
محصوالت  برای  بازارسازی  و  تقاضا 
دانش بنیان دولت به طور مستقیم به عنوان 
خریدار عمده و متقاضی مهم محصوالت 
دانش بنیان در مواردی همچون خریدهای 
جاری دستگاه های اجرایی، پروژه های ملی 
و توسعه ای، برگزاری مناقصات و مزایده ها 
و نیز قراردادهای خارجی می تواند تقاضا را 
برای محصوالت دانش بنیان افزایش دهد.

با  رییس جمهور  فناوری  و  علمی  معاون 
برای  دولت  همه جانبه  اهتمام  به  اشاره 
افزود: معاونت  اقتصاد دانش بنیان  تحقق 
با  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
همکاری تمامی بدنه دولت تالش می کند 
و  فرابخشی  دستگاه  یک  عنوان  به  تا 
و  اجرایی  را  برنامه  این  هماهنگ کننده، 

محقق کند.
نظام  ساماندهی  مساله  به  توجه  ستاری 
دانش  اقتصاد  توسعه  پشتیبان  مالی 

دانست  مصوبه  این  دوم  محور  را  بنیان 
و تصریح کرد: یکی از ارکان دانش بنیان 
شدن اقتصاد کشور شکل گیری و گسترش 
صورت  به  که  است  مالی ای  نهادهای 
تخصصی از فعالیت های نوآورانه حمایت 
محصوالت  تولید  ریسک  در  و  می کنند 

دانش بنیان مشارکت دارند.
نظام  ساختار  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
مالی کشور مشوق و پشتیبان خوبی برای 
فعالیت های معطوف به تولید محصوالت 
دانش بنیان نیست و در همین راستا در 
»معاونت  که  شد  مصوب  دولت  هیات 
موظف  جمهوری  ریاست  فناوری  علمی 
وزارت  همکاری  با  ماه  دو  ظرف  است 
مرکزی  بانک  دارایی،  و  اقتصادی  امور 
مالی  نظام  بودجه،  و  برنامه  سازمان  و 
اهدافی  با  را  دانش بنیان  اقتصاد  توسعه 
سرمایه گذاری  نهادهای  ایجاد  نظیر 
خطرپذیر، ابزارهای بیمه و پوشش ریسک 
فعالیت های دانش بنیان و روش های تأمین 
مالی )فاینانس( داخلی برای فعالیت های 
فناورانه شرکت های ایرانی جهت تصویب 

به هیات وزیران ارائه کند«.
تصریح  جمهور  رییس  علمی   معاون 
کرد: همچنین در هیات دولت مقرر شد 
حوزه  فعال  تعامل  ایجاد  راستای  در  تا 
اصلی  بخش های  و  دانش بنیان  اقتصاد 
نظام نامه  اجرایی سازی  و  کشور  اقتصاد 
پیوست فناوری در قراردادهای بین المللی 
ستاد  مصوب  ملی  مهم  طرح های  و 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معاون علمی و 
فناوری رییس جمهور به عنوان عضو مدعو 
در جلسات اصلی شورای اقتصاد و نماینده 

معاونت در کمیسیون شورا دعوت شود.

ستاری خبر داد:

حمایت 10هزار میلیارد تومانی 
از محصوالت دانش بنیان

با اصالح اساسنامه صندوق سرمایه گذاری تعاون، 
این صندوق مجاز شد ساالنه تا 30 درصد از مبلغ 
خدمات خود را در صورت عدم وجود تقاضا در 
بخش تعاون، به بنگاه های زودبازده ومشاغل خانگی 

اختصاص دهد.
به گزارش مهر،  در اساسنامه جدید صندوق ضمانت 
سـرمایه گذاری تعاون، این صندوق می تواند در هر 
سال مالی حداکثر تا 30 درصد از مبلغ خدمات 
اشخاص  تقاضای  وجود  عدم  در صورت  را  خود 
فعالیت های  و  بنگاه ها  به  تعاونی  بخش  حقوقی 
اقتصادی مجاز در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی 
بخش خصوصی خرد و کوچک تا 50 نفر شاغل 
عضو  اقتصادی  بنگاه های  و  مشاغل  اولویت  با 
شرکت های تعاونی تأمین نیاز حرفه ای با تأکید بر 
مشاغل خانگی، خوداشتغالی و شرکت های دانش 
بنیان اختصاص دهد. البته گزارش نحوه عملکرد 
مجمع  به  ساالنه  گزارش  در  باید  موضوع  این 

عمومی ارائه شود.
بر اساس این گزارش،  صندوق ضمانت سرمایه 
گذاری تعاون با تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری ها 
اقدام به حمایت از شرکت های تعاونی و تسهیل در 
تأمین منابع مالی آنان می کند که دامنه فعالیت آن 
سراسر کشور را در بر می گیرد. این صندوق که در 

گذشته با عنوان »صندوق تعاون« فعالیت می کرد، 
بر اساس مصوبه اسفندماه سال 88 هیأت وزیران 
به »صندوق ضمانت سـرمایه گذاری تعاون« تغییر 

نام یافت.
اما اخیرا نیز هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت 
صندوق  اساسنامه  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون، 
ضمانت سرمایه گذاری تعاون را اصالح کرد و از 
سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 

به وزارت تعاون و وزارت اقتصاد ابالغ شد.
در اساسنامه جدید صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
تعادن، تاکید شده »صندوق از نظر مالی به صورت 
و  تکالیف  چنانچه  و  شود  می  اداره  خودگردان 
مأموریت های خاصی از جانب دولت به آن محول 
شود از محل اعتبارات عمومی  تأمین اعتبار خواهد 
شد«. ضمن اینکه با اصالح ماده 2 این اساسنامه، 
صندوق برای مدت نامحدود و به صورت شرکت 

سهامی خاص فعالیت می کند.
با این وجود، در حالی که طبق اساسنامه قبلی، 
مجمع  تأیید  از  پس  صندوق  سرمایه  افزایش 

عمومی باید به تصویب هیأت وزیران می رسید، 
افزایش سرمایه صندوق  طبق اسناسنامه جدید 
صرفا با تصویب مجمع عمومی  امکان پذیر است 

و نیازی به تصویب هیأت وزیران ندارد.
در  صندوق  فعالیت های  و  اهداف  میان  این  در 
اساسنامه جدید نیز با رویکرد توسعه سرمایه گذاری 
انجام  طریق  از  تعاونی  بخش  در  فعالیت  و 
تضمین ها با تغییراتی مواجه شد؛ به این ترتیب 
و  اعتبارات  تا  مقرر شد  اساسنامه جدید  در  که 
معامالت  و  مطالبات  تعهدات،  گذاری،  سرمایه 
سهامی  تعاونی  شرکت های  تعاونی،  شرکت های 
 عام و شرکت های تعاونی فراگیر ملی، اتحادیه های 
تعاونی، اتاق های تعاون و شرکت هایی که بیش از 
50 درصد سهام آنها متعلق به شرکت های مذکور 
است تضمین شوند؛ این در حالیست که تا پیش از 
اصالح اساسنامه، فقط سرمایه گذاری و تعهدات 

شرکت های تعاونی مشمول تضمین می شدند.
همچنین با اصالح بندی در ماده 5 این اساسنامه، بر 
جلب همکاری بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، 

و  داخلی  مجاز  ضمانت  صندوق های  و  بیمه ها 
خارجی و همکاری متقابل در راستای تحقق هدف 
صندوق و انجام فعالیت های مشترک در موضوع 
فعالیت مشترک، قبول یا واگذاری ضمانت اتکایی، 
سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز 

با اولویت بانک توسعه تعاون تاکید شد.
عالوه بر این، طبق اساسنامه جدید مقرر شد، در 
اقتصاد جمهوری  تعاونی  بخش  قانون  چارچوب 
توسعه  و  ایجاد  از  قوانین،  و سایر  اسالمی  ایران 
شرکت های تعاونی ضمانت سرمایه گذاری حمایت 

شود.
 در اساسنامه جدید صندوق ضمانت سـرمایه گذاری 
مالی  سال  هر  در  می تواند  صندوق  این  تعاون، 
حداکثر تا 30 درصد از مبلغ خدمات خود را در 
صورت عدم وجود تقاضای اشخاص حقوقی بخش 
تعاونی به بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی مجاز در 
قالب اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی 
خرد و کوچک تا 50 نفر شاغل با اولویت مشاغل 
تعاونی  شرکت های  عضو  اقتصادی  بنگاه های  و 
تأمین نیاز حرفه ای با تأکید بر مشاغل خانگی، 
خوداشتغالی و شرکت های دانش بنیان اختصاص 
دهد. البته گزارش نحوه عملکرد این موضوع باید در 

گزارش ساالنه به مجمع عمومی ارائه شود.

صندوق تعاون به مشاغل خانگی وام می دهد

امیر پوردستان: متجاوزان بدانند
پاسخ ما پشیمان کننده خواهد بود
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و  اهداف  از  یکی  اسالمی  انقالب  شروع  با 
و  آموزش  وزارت  تشکیل  نظام،  دستاوردهای 
یکدیگر  کنار  در  واژه  دو  این  بکارگیری  پرورش 
بود. آموزش دانش، تفکر و رفتار مناسب سه عنصر 
ترسیم  یابد.  می  معنا  معلمان  کارکرد  در  اساسی 
منشور ادب و اخالق و آموزش به فرزندان این مرز 
به  آرمانها  به  دستیابی  های  راه  از  یکی  از  بوم  و 
شمار می رفت. اما در چند سال اخیر برخی رفتارها 
از  و کمبودها در آموزش کامال آشکار شده است. 
آنجایی که همه  انسانها تربیت پذیرند، تنها تفاوت 
تربیت است. جامعه  یا زود پذیرش  و  آنها در دیر 
انسانی مدام در حال تغییر و تحول است. یکی از 
عناصر مهم در زندگی انسانهایی که تحت آموزش 
شناس  وظیفه  معلمان  وجود  گیرند،  می  قرار 
آموزش  خوبی  به  چنانچه  اگر  که  است  دلسوز  و 
دهند، نسلی که تربیت می شود نسلی پویا، کاری 

و مسوولیت شناس است.
آشنایی با هویت، ایجاد انگیزه 

بیشترین  پیشرفته  درکشورهای  دلیل  همین  به 
هزینه را به آموزش و پرورش اختصاص می دهند. 
پرورش اخالق و آموزش به نسل های آینده یکی 
از کارهای معلمان این مرز و بوم است که با نفوذ و 
تاثیری که بر دانش آموزان دارند این امکان برای 
که  نفوذی  شد.  خواهد  فراهم  آنان  تعالی  و  رشد 
تاثیر  دارد،  آموزان  دانش  بر  معلم  رفتار  و  سخن 
بسزایی بر دانش آموزان داشته و این تاثیر بیشتر از 

خانواده نمایان می شود.
ایجاد هویت در میان نسل جدید و دادن انگیزه در 
معلمان  وظایف  از  دیگر  یکی  ها  مسوولیت  انجام 
است که اگر خواستار شکل گیری هویت هستیم 
و نسلی مبتکر با اعتماد به نفس و منضبط داشته 

باشیم، کلیدش در دستان معلمان است.
آموزشی  نظام  برای  باید  که  حساسیتی  وجود  با 
در کشور قائل شد، چند صباحی است که زمزمه 
استیضاح وزیر آموزش و پرورش به گوش می رسد. 
و  آموزش  نابسامان  اوضاع  مقصر  و  عامل  واقع  در 
پرورش را وزیر دانسته و تصمیم به استیضاح وی 

دارند.
بودجه آموزش و پرورش و چالش های پیش 

رو
نایب رئیس مجلس دهم به نقل از خبرگزاری خانه 
وزارت  بودجه  از  درصد   98 که  کرد  عنوان  ملت؛ 

کارکنان  پرورش صرف حقوق  و  آموزش 
و فرهنگیان می شود. پزشکیان به بودجه 
اشاره  وزارتخانه  این  باقیمانده  درصد   2
کرده و می گوید آیا می توان با 2 درصد 

باقیمانده معجزه کرد؟
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس دهم 
و نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو گفت که  
که  شود  استیضاح  وزیر  یک  باید  زمانی 
مشکالت بزرگی ایجاد کرده باشد؛ نه آنکه 
با  به جای پیدا کردن راه حل مشکالت، 
استفاده از استیضاح، به دنبال پاک کردن 
است  حالی  در  این  رفت؛  مسئله  صورت 
که کمتر از یک سال به ادامه کار دولت 
وزیر  پرسید  باید  و  مانده  باقی  یازدهم 
جایگزین چگونه می خواهد در عرض چند 

ماه، برنامه ارائه و آن را اجرا کند؟
از این روش استیضاح  انتقاد  با  پزشکیان 
کردیم،  سعی  همیشه  ما  کرد  عنوان 
نه  کنیم  پیدا  مشکالت  برای  را  مقصری 
راهکاری؛ مگر آموزش و پرورش در طول 
38 سال گذشته وضعیت بهتری نسبت به 
امروز داشته که حاال با استضاح یک وزیر 
آن بخواهیم مشکالتش را حل کنیم؛ اگر 
این وزارتخانه در طول سال های پیش راه 
درستی رفته بود، اکنون چنین وضعیتی 

نداشت و این ایراد کار ما است.
هزینه مدارس بردوش خانواده ها

وجود مشکالت بیشمار در حوزه وزارت آموزش و 
پرورش، مشکالت معلمان، معیشت و امرار معاش 
مناسب،  درس  های  کالس  و  امکانات  نبود  آنان، 
کمبود بودجه و... عواملی است که افراد مسوول را 

از آموزش در کنار پرورش باز می دارد.
مشکالت اقتصادی و معیشت بسیاری از خانواده ها 
تامین هزینه های مدرسه  به  را درکمک  آنان  نیز 
مدارس  مدیران  و  مسووالن  دغدغه  و  بازداشته 
سال  پایان  تا  آن  گذران  و  ها  هزینه  این  تامین 
تحصیلی است. مطلبی که نمی توان به سادگی از 
آن گذشت و امری که اگر همچنان مغفول بماند، 
آینده  نسل  پرورش  در  را  شماری  بی  مشکالت 

بدنبال خواهد داشت.
اصلی ترین  از  یکی  را  بودجه  کمبود  نیز  پزشکیان 
از  بسیاری  و  دانسته  وپرورش  آموزش  مشکالت 

مشکالت آموزشی و تربیتی را نیز نشات گرفته از 
کمبود بودجه می داند.

تغییر وزیر فرصت یا تهدید
از  مشکلی  تنها  نه  آن  استیضاح  و  وزیر  تغییر 
به  زود  تغییرات  این  بلکه  نکرده  را حل  مشکالت 
آموزشی  های  گیری  تصمیم  بر  منفی  تاثیر  زود 
داشته و با وجود تعلل کمیسیون آموزش برای ارائه 
گزارش نهایی استیضاح ورایزنی های هیات رئیسه 
برای جلوگیری  پرورش  و  آموزش  وزارت  مجلس، 
ازاستیضاح فانی، هنوز50 نماینده براستیضاح وزیر 

آموزش وپرورش اصرار دارند.
طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش از مرداد ماه 
سالجاری کلید خورده که با امضا برخی نمایندگان 
به نحوه عملکرد وزیر و دستگاه مربوطه راهی را جز 

استیضاح انتخاب نکرده اند.
تغییرات زود هنگام و بدون برنامه ریزی چند سالی 
و  آموزش  پیکره  به  فراوان  های  آسیب  که  است 
در  آموزش  اصل  از  دوری  با  و  کرده  وارد  پرورش 

کنار پرورش مسائل را به حاشیه رانده است.
بی  دستخوش  را  آموزان  دانش  که  هایی  حاشیه 
برنامگی کرده و آنچه باقی مانده تالش هایی است 
که برخی در جهت بهبود اوضاع کرده اند و حال با 

تغییرات از باال به پایین بی نتیجه می ماند.
از نگاه پزشکیان اگر مشخص شود، وزیر نتوانسته 
از امکاناتی که در اختیار داشته به خوبی استفاده و 
طبق برنامه عمل کند به یقین باید مورد سوال قرار 
گیرد، اما زمانی که می دانیم بودجه این وزارتخانه 
بسیار ناکافی است، باید پرسید با پول موجود چه 

کاری می توان انجام داد که صورت نگرفته است؟
این نماینده بر این عقیده است که باید نمایندگان 
را قانع کرد تا مشکالت با آرامش حل شوند، چرا 

که با استیضاح وزیر گره ای باز نمی شود.
پزشکیان معتقد است که 37 سال است مسئوالن 
استاندار  بانک،  رییس  وزیر،  از  اعم  مملکت  ارشد 
و... مدام تغییر یافته اند؛ درواقع مدیران تا بخواهند 
برای حل مشکلی برنامه ریزی کنند، آن ها را تغییر 

مفید  عمر  متاسفانه  می دهند؛ 
کوتاه  بسیار  ایران  در  مسئولیت 
باید  که  است  ساختار  این  و  است 

تغییر کند.
فالحی کارشناس مسایل آموزش و 
پرورش به نقل از ایرنا معتقد است 
دوره  در  آمده  پیش  که  مشکالتی 
فانی نبوده که حال با رفتنش این 
مشکالت مرتفع شوند؛ چرا که این 
باقی  که  است  دهه  چند  مشکالت 

است و همچنان حل نشده است.
امرار معاش مشکلی دیرینه

است  این  معلمان  همیشگی  گالیه 
که دولت اهمیت الزم را به آموزش 
حالی  در  این  دهد،  نمی  وپرورش 
پرورش  و  آموزش  وزیر  که  است 
جزئی از دولت است و در دوره های 
امتیاز  نتوانسته  چندان  مختلف 
خاصی برای این وزارتخانه بگیرند. 

چالش  بزرگترین  از  یکی  شاید 
مسوولین  میان  موجود  های 
محافظه  پرورش  و  آموزش  کنونی 
وزرای  باشد.  حد  از  بیش  کاری 
مانند  نیز  پرورش  و  آموزش  قبلی 
وزیر فعلی محافظه کار بودند و در 
تصمیم گیری های اساسی دچار تردید بوده اند که 
طرح  شدن  مطرح  باعث  است؛  ممکن  امر  همین 
دهم  مجلس  نمایندگان  برخی  سوی  از  استیضاح 

باشد.
نیاز به تصمیم  آموزش و پرورش نهادی است که 
های  طرح  در  که  داشته  شجاعانه  و  قاطع  گیری 
رفاهی، تصمیم های آموزش و پرورش برای دانش 
آموزان و سرنوشتی که در تعالی و رشد آنان موثر 

است محافظه کاری نقشی ندارد.
انتقادهایی که در حوزه آموزش و پرورش به وزرای 
آنان وارد است نحوه مدیریت و نظارت بر عملکرد 
مدیران میانی است که تصمیم گیری ها جهت رفاه 
نحوه  دهند.  می  صورت  را  کارهای  معلمان  حال 
است  مشکالتی  از  یکی  معلمان  انتقاد  با  برخورد 
که وزیر فعلی با آن دست به گریبان است. با وجود 
آنکه معلمان آگاهند که مشکالت معیشتی آنان نه 
در دولت کنونی بلکه در دولتهای قبلی نیز وجود 

داشته، اما توجه به مسئله رفع تبعیض در پرداخت 
حقوق با سایر کارمندان در شرایط مساوی و تاخیر 
در پرداخت حق و حقوق قانونی فرهنگیان یکی از 
مسائلی است که به آن تاکید داشته و همین امر 
تاثیر بسزایی در رفتار آنان با دانش آموزان خواهد 

داشت.
اما نکته ای که باید بر آن تاکید کرد؛ طرح استیضاح 
وزیر آموزش و پرورش نه تنها مشکلی از مشکالت 
را حل نخواهد کرد و از آنجایی که وزارت آموزش 
طور  به  جامعه  افراد  از  عظیمی  قشر  با  پرورش  و 
مستقیم و غیر مستقیم سر و کار دارد، تصمیمات، 
چهره ای سیاسی به خود گرفته و با تصمیم نابجا 
سرنوشت قشر عظیمی از دانش آموزان دستخوش 
تغییرات شده که بعدها در زندگی آنان تاثیر نابجا 
این  خصوص  در  تصمیم  بنابراین  داشت.  خواهد 
از سیاست زدگی صورت  به دور  باید  وزارت خانه 
گرفته و از طرفی به اعتراض معلمان نیز گوش فرا 
داده و با مدیریتی صحیح موجب پیشرفت و توسعه 

کشور شود.
باید به این نکته تاکید کرد که رفاه حال معلمان 
و دبیران موجبات پیشرفت و توسعه دانش آموزان 
را فراهم کرده و این امری ثابت شده است که اگر 
آن  باشد، خروجی  داشته  معیشت  دغدغه  معلمی 
همان مشکالتی است که بسیاری از دانش آموزان 
دور و نزدیک پایتخت با آن دست به گریبان بوده 
اشاره  معلمان  برخی  کاری  کم  به  توان  می  و  اند 

کرد.
نباید  این وزارتخانه درآمدزا نیست،  از آنجایی که 
دغدغه مالی داشته باشد، اما در واقعیت این گونه 
ای  گونه  به  کشور  در  آموزش  وضعیت  و  نیست 
پیش می رود که شاهد درآمد زایی برخی مدارس 
که  اند  کرده  عنوان  مدارس  برخی  یا  و  ایم  بوده 
حتی قادر به پرداخت هزینه های آب، برق، گاز و 

تلفن خود نیستند.
حال این مشکالت برای نسل آینده چه دستاوردی 
مشکل،  هزاران  وجود  با  توان  می  چگونه  دارد؟ 
انتظار داشت آموزش در کنار پرورش شکل گرفته 
و اخالق و رفتار مناسب به دانش آموزان آموزش 
داده شود. بنابراین به نظر می رسد مجلس به جای 
اصرار بر استیضاح، روش های مناسبی را در پیش 
گیرد و از وزیر و مدیران میانی آموزش و پرورش در 
خصوص مشکالت و ریشه یابی آنها، آسیب شناسی 
کرده و تالش خود را برای احیا و اجرای آموزش در 

کنار پرورش بکار گیرد.

نـسل آیـنده در انـتظار آمـوزش با پـرورش 
خانی نژاد

دادنامه
پرونده کالسه 9409982163601558 شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مفتح تهران تصمیم نهایی شماره 9509972163600580
خواهان-شراره نیکوکار فرزند داود با وکالت مهدی فکری ایردموسی فرزند عزیزا...

خواندگان-فاطمه آذر پناه –حوا ریاحی مهر-
خواسته ها-مطالبه خسارت تاخیر تادیه –مطالبه خسارت دادرسی-مطالبه وجه چک

گردشکار –خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 

پرونده و   ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
دادنامه تصحیحی –از آنجا که در دادنامه شماره 95000467 در سطر چهاردهم به 
جای خانم فاطمه آذر پناه اشتباها شراره نیکوکار قید شده است لذا دادگاه مستندا 
به ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را به شرح فوق تصحیح 
می نماید دادنامه تصحیحی به طرفین ابالغ میگردد و ارایه رونوشت از دادنامه اصلی 

بدون دادنامه اصالحی ممنوع است .
110/72630 رئیس شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران 

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 589مورخ 1395/5/27هیات اول موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در  و ساختمانهای  اراضی  ثبت   تکلیف وضعیت  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای عزت اله بیرانوندی فرزند اسداله بشماره شناسنامه 1236 صادره ازپلدختر در 
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  302/60 متر مربع 
مالک رسمی  از  پلدختر خریداری  واقع در کاوکالی  اصلی  از 116  پالک 1فرعی 
آقای پاپی خان سگوند  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :1395/6/23  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/6

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه 203/92و رای شماره 5480 مورخه 95/5/3به تقاضای خانم سهیال 
حیاتی پور فرزند حمید نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 85/15 متر 
مربع مجزی شده از پالک - فرعی 2074اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرم 
آقای روشنعلی دولتیاری رسیدگی  اولیه )رسمی(  مالک  مالکیت  از  آباد خروجی 
و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و 
ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین 
انتشار و عالوه  االنتشار و محلی آگهی  و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
اعتراض  الصاق به مدت دو ماه  تاریخ  از  اولین آگهی و در روستاها  تاریخ نشر  از 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف 41179
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/6/23

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

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه 210و رای شماره 3186مورخه 95/3/22به تقاضای آقای حجت اله 
برفی پورفرزند رحیم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 119/80متر 
بخش یک  در  واقع  اصلی  باقیمانده  فرعی 2091   - از پالک   مربع مجزی شده 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای محمد حسین 
تعیین  قانون  اجرای ماده 3  انشاء گردیده مراتب در  و  تائید  و  والیزاده رسیدگی 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4068
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/6/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/6

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

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کالسه 114و رای شماره 1005226 مورخه 95/4/29به تقاضای آقای احمد 
احمدیان فرزند سبزی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 166/50 متر 
مربع مجزی شده از پالک 25 از 4فرعی از 5اصلی واقع در بخش چهار شهرستان 
خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( شرکت تعاونی کارگران پارسیلون 
2- پرونده کالسه 533 و رای شماره 1004863 مورخه 95/4/22 به تقاضای آقای 
عباس رضائی الشتر  فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
195/23متر مربع مجزی شده از پالک 25 فرعی از 4فرعی از 5اصلی واقع در بخش 
چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( شرکت تعاونی 
کارگران پارسیلون 3- پرونده کالسه 541و رای شماره 1004434مورخه 95/4/13 
به تقاضای آقای ابراهیم ده نوری فرزند نصراله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 200 متر مربع مجزی شده از پالک 25 فرعی از 4فرعی از 5اصلی واقع 
در بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( شرکت 
تعاونی کارگران پارسیلون رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 
روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی 
آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و 
برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
اقدام و گواهی تقدیم دادخواست  به مراجع قضایی ذیصالح  به تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد 
در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. 

م الف 4019
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/6/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/6

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

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه 1608و رای شماره 4044مورخه 95/4/5به تقاضای آقا/خانم فرخ 
بابائی فرزند نامدار نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 91/50متر مربع 
مجزی شده از پالک - فرعی 2209اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای یداله افتخاری رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41122
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/6/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/6

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

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
آقای  تقاضای  95/5/3به  5505مورخه  شماره  رای  4824/91و  کالسه  1-پرونده 
مساحت  به  عمارت  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  کریم  فرزند  مهر  صالحی  ولی 
در بخش یک  واقع  از پالک 24فرعی 2091اصلی  مربع مجزی شده  72/16متر 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای  محمد حسین 
والیزاده 2- پرونده کالسه 2463/91و رای شماره 806مورخه 94/2/24 به تقاضای 
آقای حسین شیراوند فرزند درویش نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 
بخش  در  واقع  2091اصلی  20فرعی  پالک  از  شده  مجزی  مربع  متر   126/61
االکرم  آقای   )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  شهرستان  یک 
ملکشاهیان رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41180
تاریخ انتشار نوبت اول :1395/6/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/6 

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

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

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

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 

آقای  تقاضای  95/5/4به  شماره 1005579مورخه  رای  و  1-پرونده کالسه 463 
به  به سه دانگ مشاع یکباب عمارت  زاده فرزند صید علی نسبت  علی محمدی 
مساحت 181/40متر مربع مجزی شده از پالک - فرعی 2اصلی باقیمانده  واقع 
در بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای 
محمد علی پاپی زاده 2- پرونده کالسه 464 و رای شماره 5609مورخه 95/5/5به 
یکباب  دانگ  سه  به  نسبت  علی  صید  فرزند  زاده  محمدی  حمزه  آقای  تقاضای 
عمارت به مساحت 181/40متر مربع مجزی شده از پالک - فرعی 2اصلی واقع 
در بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای  
1005573مورخه  شماره  رای  و   461 کالسه  پرونده   -3 زاده  پاپی  علی  محمد 
آقای علی محمدی زاده فرزند صید علی نسبت به ششدانگ  تقاضای  95/5/4به 
یکباب عمارت به مساحت 184/76متر مربع مجزی شده از پالک - فرعی 2اصلی 
واقع در بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
آقای  محمد علی پاپی زاده رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 
3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41181
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/6/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/6

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

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه 1758و رای شماره 5029مورخه 95/4/24 به تقاضای خانم گل بانو 
رضایی بقا فرزند خداداد نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 202/71 
2شهرستان  بخش  در  واقع  اصلی   42 فرعی   - پالک  از  شده  مجزی  مربع  متر 
خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای خدامروت داودی رسیدگی 
و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و 
ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین 
انتشار و عالوه  االنتشار و محلی آگهی  و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
اعتراض  الصاق به مدت دو ماه  تاریخ  از  اولین آگهی و در روستاها  تاریخ نشر  از 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف 41178
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/6/23
تاریخ انتشار نوبت دوم  :1395/7/6

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

آگهی ابالغ 
فعال   ) خو  حافظ  علی   -2 خسرو  فرزند  برزگر  حمزه   -1( آقایان  به  بدینوسیله 
از سند مجعول(  استفاده  و  )مشارکت در جعل  به  متهم هستند  المکان  مجهول 
از خود در  از نشر آگهی جهت دفاع  ابالغ می گردد حداکثر ظرف یک ماه پس 
شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دشتستان حاضر شوند در 
غیر اینصورت به استناد ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری آگهی به منزله ابالغ 

رسمی است و تصمیم مقتضی است اتخاذ خواهد شد.
م الف: 192 بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دشتستان
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حصر واثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به    137 شناسنامه   شماره  به  اشراقی   محمد  آقای 
950533/108/95      از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان  زهرا ایزدی به شماره شناسنامه  67 در تاریخ 95/3/12 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

 محمد اشراقی ش ش 137 ت ت 1324 صادره از گلپایگان همسر متوفی
فرزین اشراقی ش ش 1233 ت ت 1352 صادره از تهران پسر متوفی
فرناز اشراقی  ش ش 176 ت ت 1359 صادره از تهران دختر متوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 361 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/72634 دبیر  شعبه   108  شورای حل اختالف مجتمع شماره3 تهران

آگهی مفقودی
برگ و سبز و سند مادر پراید مدل 1384 شماره شهربانی 77-437ط21 و شماره 
موتور 1182638 و شماره شاسی S1412284535934 به نام حمید رنجبران پور 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
دادنامه بابل

پرونده کالسه 9509983854400232 شورای حل اختالف شماره 2 سامان تصمیم 
نهایی شماره 9509973854400261

خواهان :آقای ابراهیم  ایمانی چمعالی فرزند جمال به نشانی سامان خ پاسداران  کوی 
فرهنگ سه راه کاهکش کوچه اول پالک 8 

خوانده : آقای فرزاد مقیم فرزند فتح ا... به نشانی شهرکرد آپارتمان های نگین خیابان 
مولوی شرقی کوچه 6/1 پالک 4 خواسته : مطالبه وجه چک  به مبلغ 10000000 ریال 
به شماره 278/409168 عهده بانک صادرات شعبه سامان  به سررسید 85/7/12 به 

انضمام هزینه دارسی و خسارت تاخیر تادیه
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی آقای ابراهیم ایمانی چمعالی فرزند جمال به طرفیت آقای فرزاد 
مقیم فرزند فتح ا... به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 10000000 ریال به شماره 
278/409168  عهده بانک صادرات شعبه سامان به سررسید 85/7/12 به انضمام هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه شورا از توجه به محتویات پرونده و گواهی عدم پرداخت 
وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و اظهارات خواهان در  رسیدگی مورخ 95/5/18 و 
عدم حضور خوانده علیرغم ابالغ قانونی و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده 
چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه 
از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه 
به نظریه مشورتی شورا به شرح صورت جلسه مورخ 1395/5/18 و با احراز اشتغال ذمه 
خوانده و استصحاب دین و مستندا« به ماده11 قانون  شورا های حل اختالف و مواد 
313 و 311 و 310 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 522 و519 و 198 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10000000 ریال بابت اصل خواسته و 
150 هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید دین مورخ 
85/7/12 لغایت اجرای حکم که توسط دایره ی اجرای احکام بر مبنای شاخص اعالمی 
بانک مرکزی محاسبه و وصول میگردد در حق خواهان صادر و اعالم میدارد رای صادره 
غیابی بوده و وفق مقررات ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شورا و 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی محترم شهرستان 

سامان می باشد .
قاضی شورای حل اختالف شعبه 2 شهرستان سامان –محمد رضا بالنیان

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت دادرسی پرونده - کالسه   شورای حل اختالف شماره 2 سامان

خواهان :کیوان اسدی سامانی فرزند علی به نشانی سامان خ امام روبروی بانک ملت 
فروشگاه گل نرگس خوانده :تراب علی پور فرزند حسن به نشانی مجهول المکان 

  251997 و  ل   /86/50/251964 های  شماره  به  چک  فقره   2 مطالبه   : خواسته 
/86/50 / ل بانک رفاه  وقت رسیدگی : 95/8/18 ساعت 9 صبح

خواهان دادخواستی به خواسته مذکور در مورخه 95/6/13 به طرفیت خوانده تقدیم 
شعبه شوراي حل اختالف شماره 2 سامان نموده که به کالسه  325/95 ش 2 ثبت 
گردیده است وبه عنایت به مجهول المکان بودن خوانده مراتب در اجرای ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی  یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي میگردد 
تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن در 

تاریخ فوق در جلسه دادرسی حاضر شود.
دبیرخانه شوراي حل اختالف شماره 2 سامان

دادنامه 
پرونده کالسه 9409981295600536 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار 

102 جزایی سابق تصمیم نهایی شماره 9509971293900725
شاکی آقای قربان فرج تبار فرزند کریم ا... به نشانی شهرستان جویبار سراج کال شهید 

ابراهیمی 
متهم آقای محمود قاسمی حاجی فرزند نجف به نشانی شهرستان بابل گنج کال 

اتهام مزاحمت تلفنی 
تصمیم دادگاه : دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با 

استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان مبادرت بصدور رای مینماید 
رای دادگاه 

دادنامه  به  نسبت  نجف  فرزند  حاجی  قاسمی  محمود  آقای  واخواهی  خصوص  در 
9409971293901145 صادره از این دادگاه که بنوجب آن نامبرده به اتهام مزاحمت 
تلفنی به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم گردیده با توجه به انکار ایشان و اینکه جای 
تعجب است بگوییم وی با 81 سال سن مرتکب بزه مزاحکت تلفنی شده باشد و از طرفی 
شاکی نسبت به ایشان گذشت نموده  بدین نحو باستناد مواد 407و4 قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب 1392 با اصالحات بعدی حکم به پذیرش واخواهی ایشان و نقض دادنامه 

مذکور و برائت مشارالیه را صادر و اعالم مینماید رای صادره قطعی است م.  الف 974
رییس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار  - سید محمد اسداله پور 

ابالغ 
شاکی خانم مهدوی  علیه متهم آقای علی محمد نعمتی فرزند نظر علی به خواسته 
ترک انفاق تقدیم  دادسرای عمومی شهرستان جویبار نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار 101 جزایی سابق ارجاع و به کالسه 
9509981295500300ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/8/26و ساعت 10:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 
344 قانون آیین دادرسی کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار اگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد م. الف 973 
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار 101 جزایی سابق 

ابالغ 
مرکز بهداشت جویبار علیه متهم آقای قربان مدانلو به اتهام اقداماتی که تهدید علیه 
بهداشت عمومی محسوب می شود تقدیم دادسرای عمومی شهرستان جویبار نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار 101 جزایی 
سابق ارجاع و به کالسه 9509981295100033ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 95/8/25و ساعت 8:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و 
درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی می شود تا متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد م. الف 972 
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار 101 جزایی سابق 

توسعه و تقویت مراکز درمان 

ناباروری در کشور
این  آمادگی  از  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
به  بیمارستان ها  واگذاری  جهت  وزارتخانه 
ارگان های دولتی و خصوصی خبر داد و  سایر 
گفت:  بیمارستان ها از وابستگی مستقیم وزارت 

بهداشت خارج می شوند.
ارتباط  در  خبری  نشست  در  حریرچی  ایرج 
هزینه های  و  ناباروری  درمان  مراکز  توسعه  با 
 23 تا   17 حدود  داشت:  اظهار  آن  با  مرتبط 
تا  و  شده  ایجاد  ناباروری  درمان  جهت  مرکز 

پایان سال راه  اندازی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه دولت به درمان ناباروری 
داریم  تالش  است، گفت:  داشته  زیادی  توجه 
را  مسئله  این  حوزه  دو  در  فعالیت  طریق  از 
مد نظر قرار دهیم که نخستین راهکار تقویت 
دولتی  تعرفه  و  ناباروری  درمان  دولتی  مراکز 

است. 
جدید  مراکز  به  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
دولتی درمان ناباروری و افزایش سرویس دهی 
مدنظر  مسائل  جمله  از  را  موجود  مراکز  در 
دولت برشمرد و گفت: همچنین تالش می کنیم 
هزینه مراجعه به مراکز درمانی ناباروری برای 
پوشش  تحت  ندارند،  مالی  توانایی  که  افرادی 

قرار دهیم.
وزارت  گفته می شود  اینکه  مورد  در  حریرچی 
را  خود  بیمارستان های  است  قرار  بهداشت 
در  گفت:  کند،  واگذار  اجتماعی  تأمین  به 
بهداشت  وزارت  اصلی  نقش  بیمارستان ها 
نظام  کلی  سیاست  در  البته  است،  تولیت 
 7 بند  انتهایی  ماده  در  خدمات  ارائه  سالمت 
و  عمومی  دولتی،  بخش  سه  به  خدمات  ارائه 
دولتی  بخش  فعالیت  و  تقسیم شده  خصوصی 

را منع نکرده است. 
وی با تأکید بر اینکه مایلیم بیمارستان هایمان 
مستقیم  غیر  و  مستقیم  بودجه های  تمامی  با 
هر  افزود:  کنیم  واگذار  بتوانند،  که  کسانی  به 
بیمارستان ها  که   ... و  دولتی  ارگان خصوصی، 
میزان  و  تعرفه  همین  با  و  بگیرد  تحویل  را 
و  بودجه  ما  دهد  ارائه  را  خدمات  خدمت، 

سوبسید الزم را به آنها ارائه می دهیم.
این  کرد:   اضافه  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
این  در  تمایلی  کنون  تا  دیگر  طرف های  که 
زمینه داشته باشند را ندیده ایم، البته در برنامه 
ششم هم تکالیفی را داریم ایجاد می کنیم که 
وزارت  مستقیم  وابستگی  از  را  بیمارستان ها 

بهداشت رها کنیم.
وی گفت: این مسئله پیشنهاد دولت نیز بوده 
است.  افزوده  آن  به  را  مسائلی  هم  مجلس  و 
البته اینکه بخش خصوصی و یا سایر ارگان ها 
وارد  زمینه  این  در  فعاالنه  خیلی  کنون  تا 
نشده اند را می توان ناهمگون بودن قیمت تمام 
شده بیمارستان ها با تعرفه های فعلی دانست. 

نشان  خاطر  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
در  حل هایی  راه  ایجاد  دنبال  به  ما  کرد: البته 
متمایل  دیگر  بخش های  تا  هستیم  زمینه  این 
به تحت پوشش قرار دادن بیمارستان ها باشند.

افزایش 14درصدی حقوق بازنشستگان 
درسال 95 

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه کار بسیار بزرگی در رابطه با 
مدیریت منابع و مصارف این سازمان انجام می شود، گفت: در هر ماه 5200 
میلیارد تومان برای ارائه خدمات به اقشار گوناگون تحت پوشش تأمین 

اجتماعی هزینه می شود.
به گزارش پیام زمان ،،دکتر سیدتقی نوربخش افزود: در سال 95 با توجه 
به افزایش 14 درصدی حقوق بازنشستگان و افزایش حدود 12 درصدی 
هزینه های درمانی، مجموع هزینه سازمان تأمین اجتماعی در هر ماه بالغ 

بر 5200 میلیارد تومان است.
نوربخش گفت: 94 درصد هزینه سازمان تأمین اجتماعی از طریق حق 
بیمه و 6 درصد نیز از طریق سود حاصل از سرمایه گذاری وصول می شود.
وی افزود: در شرایطی که بسیاری از بنگاه ها و واحدهای تولیدی دچار 
مشکالت اقتصادی و کمبود نقدینگی هستند، تأمین منابع نقدی الزم برای 
ایفای تعهدات در قبال اقشار گوناگون جامعه با مجاهدت و پیگیری خستگی 

ناپذیر مدیران و کارکنان تأمین اجتماعی در سراسر کشور انجام می شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به بررسی برنامه ششم توسعه 
در مجلس شورای اسالمی، گفت: در سازمان تأمین اجتماعی اقداماتی 
برای ارائه دیدگاههای تخصصی به نمایندگان مجلس در حال انجام است 
و امیدواریم در این برنامه زمینه الزم برای انجام اصالحات پارامتریک در 

سازمان تأمین اجتماعی فراهم شود.
نوربخش افزود: در زمان بررسی برنامه ششم توسعه برخی دیدگاهها نیز 
برای ادغام و تغییرات و جابجایی در حوزه های مختلف سازمان تأمین 
اجتماعی و از جمله جدا کردن بخش درمان این سازمان از سوی برخی افراد 
و محافل مطرح می شود که این مسائل بدون تردید هرگز به نتیجه نخواهد 

رسید و تنها وقت و انرژی کشور در مواجه با این مسائل تلف می شود.
وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی با سه بخش بیمه ای، درمانی و 
سه  و  است  کشور  مختلف  اقشار  به  رسانی  حال خدمت  در  اقتصادی 
بخش اصلی این سازمان مکمل هم هستند و جدا کردن این بخش ها 
از یکدیگر امری غیرممکن است.نوربخش گفت: استداللهای کارشناسی و 
قانونی سازمان تأمین اجتماعی در ادوار مختلف به مبادی قانونی و مجامع 
کارشناسی و تخصصی ارائه شده است و در بررسی برنامه ششم توسعه 
نیز به نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی ارائه می شود.وی حوزه 
درمان تأمین اجتماعی را در ارائه خدمات به بیمه شدگان و بازنشستگان 
این سازمان کارآمد و موفق دانست و گفت: در سال گذشته 400 میلیارد 
تومان در درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی هزینه شده و یک سوم 
خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان تأمین اجتماعی از طریق درمان 
مستقیم ارائه می شود.نوربخش افزود: دو سوم خدمات درمانی نیز از طریق 
600 بیمارستان و 5 هزار مرکز درمانی طرف قرارداد به بیمه شدگان تأمین 

اجتماعی ارائه می شود.

تقدیر از برگزار کنندگان اردوی ملی 
پیشتازان و فرزانگان 

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان 
برنامه و بودجه با ارسال  تقدیرنامه ای، از دکتر حمیدرضا کفاش رئیس 
سازمان دانش آموزی جمهوری اسالمی ایران برای برگزاری اردوی ملی 
اعضا و مربیان پیشتاز و فرزانه کشور تقدیر و تشکر کرد. به گزارش پیام 
زمان از  روابط عمومی سازمان دانش آموزی جمهوری اسالمی ایران، در 

متن این تقدیر نامه آمده است:
اردوی ملی اعضا و مربیان پیشتازان و فرزانگان با ظرفیت 5000 نفر که 
در تابستان سال جاری در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار گردید، نمونه 
بارزی از فعالیت های گروهی با نشاط و هوشمند در بین دانش آموزان است 
که بدون شک در ایجاد روحیه جمعی و حضور با نشاط آنان در محیط 
اجتماعی تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.با سپاس از تالش بی شائبه 
جنابعالی در هدایت برنامه های فرهنگی و تربیتی کشور، بدین وسیله از 
زحمات ارزشمند شما در ایجاد بستری مناسب برای توسعه ی مهارت های 
اجتماعی در بین دانش آموزان، با محوریت سازمان دانش آموزی جمهوری 

اسالمی ایران، تقدیر و تشکر بعمل می آید.

خبرخبر

اجتماعی  آسیب های  به  اشاره  با  کشور  وزیر 
به عنوان یک تهدید داخلی تأکید کرد: نگران 
تهدیدات خارجی نیستیم، بلکه تهدید اصلی در 

امور داخلی است.
عبدالرضا رحمانی فضلی اظهار کرد: آسیب های 
اجتماعی موضوعی میان بخشی است و حل آن 
نیازمند همکاری همه دستگاه ها و به ویژه مردم 
اجتماعی کشور که 24 دستگاه  است. شورای 
گذشته  در  مختلف  دالیل  به  بودند  آن  عضو 
کند.  محقق  را  شده  تعیین  اهداف  نتوانست 
بر همین اساس الزم دیده شد در آن بازنگری 

انجام شود.
ایجاد  و  بازنگری  این  ایجاد  برای  افزود:  وی 
حساسیت در همه مسئوالن، موضوع در دفتر 
مقام معظم رهبری مطرح شد و چندین جلسه 
در حوزه کارشناسی با ارائه گزارش دستگاه های 

مختلف برگزار شد.
آمار  نبود  دلیل  به  داد:  ادامه  فضلی  رحمانی 
وزارت  شد  مقرر  اعتماد  قابل  و  مشخص 
کند.  تهیه  باشد  اتکا  قابل  که  گزارشی  کشور 
معاونت  برعهده  کشور  وزارت  در  موضوع  این 
اجتماعی گذاشته شد و ضمن هماهنگی همه 
دستگاه ها حدود 20 هزار صفحه گزارش از همه 

دستگاه ها تهیه و جمع آوری شد.
آمد  دست  به  که  آنچه  گفت:  کشور  وزیر 
مبنای  می توانست  و  بود  اعتماد  قابل  تقریباً 
تقدیم  گزارش  این  گیرد.  قرار  تصمیم گیری 
نظرات  نیز  ایشان  شد.  رهبری  معظم  مقام 
خود را اعالم کردند و مقرر شد شش ماه بعد 
گزارش  ارائه  برای  و  سران  حد  در  جلسه ای 
گذاشته شود. این جلسه شش ماه بعد با ارائه 
طول  به  ساعت  سه  حدود  مسئوالن  گزارش 
ارائه  به  موفق  مسئوالن  همه  چون  و  انجامید 

میزان  همین  با  دیگری  جلسه  نشدند  گزارش 
ساعت برگزار شد.

از  اقداماتی  شد  مقرر  نهایتاً  کرد:  تأکید  وی 
کشور،  اجتماعی  شورای  سطح  ارتقای  جمله 
عضویت  و  اجتماعی  امور  سازمان  تشکیل 
انجام  فرهنگی  انقالب  شورای  در  کشور  وزیر 
رهبری  معظم  مقام  تقدیم  آن  گزارش  و  شود 
شود. این جلسه نیز شش ماه بعد برگزار شد و 

اولویت های آسیب های اجتماعی شامل اعتیاد، 
حاشیه نشینی و طالق به همراه دو مورد دیگر 
تعیین شد تا شش ماه آینده یعنی در 10 آبان 
ماه گزارش اقدامات انجام شده در این حوزه ها 

تقدیم مقام معظم رهبری شود.
همه  وظایف  اینکه  بر  تأکید  با  کشور  وزیر 
دستگاه ها در خصوص اولویت های تعیین شده 
متعددی  جلسات  افزود:  است،  شده  تبیین 
توسط شورای اجتماعی کشور تشکیل شده و تا 
10 آبان ماه دو جلسه دیگر نیز برگزار می شود. 

در اجرای اهداف تعیین شده تقسیم کار ملی 
میان دستگاه ها صورت گرفته، برش های استانی 
ارائه شده و مقرر شده دستگاه ها از محل منابع 
دهند  انجام  را  شده  تعیین  وظایف  خود  مالی 
موضوع  برای  نیز  تومان  میلیارد   1400 البته 
تخصیص  مجزا  بودجه  اجتماعی  آسیب های 

داده شده است.
به  توجه  دالیل  تشریح  در  فضلی  رحمانی 

موضوع آسیب های اجتماعی گفت: به دلیل باال 
بودن حساسیت این موضوع و تسری مشکالت 
به سایر حوزه های کشور  اجتماعی  آسیب های 
و حق داشتن شرایط مطلوب برای مردم مقرر 
ضمن  اجتماعی،  آسیب های  حوزه  در  که  شد 
بازنگری، وظایف هر یک از دستگاه ها به صورت 
کامل مشخص شود.وزیر کشور در بخش دیگری 
از صحبت های خود در پاسخ به این سوال که 
چرا حاشیه نشینی به یک معضل جدی تبدیل 
شده است، گفت: صدا و سیما به همراه رسانه ها 

بی تردید  دارند.  برعهده  اصلی  وظیفه  سه 
رسانه ها گفتمان سازی در خصوص آسیب های 
اجتماعی به گونه ای که همه احساس مسئولیت 
افزایش  و  تقویت  بعدی  مرحله  در  و  کنند 
بدون  قطعاً  دارند.  برعهده  را  مردم  مشارکت 
اجتماعی  کمک مردم حل موضوع آسیب های 
و  کمک  وظیفه  رسانه ها  شد.  نخواهد  محقق 
پرسشگری از مسئوالن را نیز برعهده دارند. در 

این مسیر همه مسئوالن باید پاسخگو باشند.
رحمانی فضلی تأکید کرد: اولویت مشکل کشور 
در مسائل اقتصادی و بیکاری قرار گرفته است. 
کشور  تحصیلکرده های  و  جوانان  برای  باید 
و  مبارزه  امر  در  بتوانیم  تا  کنیم  اشتغال زایی 
بی تردید  باشیم.  موفق  اجتماعی  آسیب های 
انتخاب  خود  حاکمین  عنوان  به  را  ما  مردم 
برنامه ریزی کشور نیز در دست  کردند و نظام 
ماست؛ لذا باید مردم را هدایت و مدیریت کنیم 
و با نشان دادن شرایط مناسب آن ها را به سمت 

شرایط مناسب ترغیب کنیم.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  کشور  وزیر 
امور  مدیریت  می توانند  شهرداری ها  آیا 
حاشیه نشینی را برعهده بگیرند و به این مناطق 
در  شهرداری ها  گفت:  بدهند  را  الزم  امکانات 
شرایط کنونی تنها با نگاه خدمات رسانی صرف 
شناخته می شوند. در حال حاضر حدود 1000 
مشکالت  گرفتار  کوچک  شهرهای  شهرداری 
اگر  نیز  بزرگ  شهرهای  در  هستند.  مالی 
شهرداری ها چنین مشکلی را کمتر دارند منابع 
مالی خود را از راه صواب جمع نمی کنند. باید 
در این حوزه اقدامات اساسی انجام شود لذا در 
یازدهم  دولت  در  بار  اولین  برای  مسیر  همین 
آن  در  تا  شد  ایجاد  کالنشهرها  کمیسیون 
دستورالعمل ها و الیحه های مناسب تهیه شود.

وزیر کشور:

تهدید اصلی در امور داخلی است

وزیر آموزش و پرورش درباره تعطیلی مدارس 
هفته ای  دو  تعطیلی  افزود:  پاییز  فصل  در 

باید یک کمیته  مدارس یک پیشنهاد است و 
مشترکی برگزار شود تا در این کمیته مشترک 
امکان اجرایی شدن این مساله را بررسی کنیم 
و هر زمان به نتیجه ای رسیدیم اعالم خواهیم 

کرد. 
علی اصغر فانی درباره پیشنهاد سازمان محیط 
تعطیلی  یا  و  ساعت  کاهش  بر  مبنی  زیست 

هوا  آلودگی  علت  به  پاییز  فصل  در  مدارس 
گفت: وضعیت تعطیلی دو هفته ای مدارس در 

پاییز هنوز قطعی نیست.
درصد   10 پرورش،  و  آموزش  وزیر  گفته  به 
و  ما در کل کشور دو شیفته هستند  مدارس 
اگر بخواهیم ساعات مدارس را تغییر دهیم به 

دانش آموزان لطمه وارد می شود.

فانی خاطر نشان کرد: ما نمی توانیم به طور 
شناور مدارسمان را تعطیل کنیم. اینکه در چه 
تاریخ هایی وارونگی هوا رخ می دهد از ابهامات 
کمیته  در  و  می کنیم  استقبال  ما  اما  است 
بررسی  را  موضوع  زیست  محیط  با  مشترکی 
ما   برای  دانش آموزان  سالمت  زیرا  می کنیم 

حائز اهمیت است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: 22 هزار 
و 184 زوج در فاصله اعیاد سعید قربان تا عید 

سعید غدیر خم به خانه بخت رفتند.
ماهه  اظهار کرد: در شش  نیا  حمید درخشان 
ابتدای سال جاری، بیش از 403 هزار ازدواج و 
92 هزار طالق در کشور به ثبت رسیده است. 

و  والیت  دهه  به  اشاره  با  کشور   وزیر  معاون 
جایگاهی  مذهبی  اعیاد  داشت:  اظهار  امامت، 
عموما  و  دارند  ایرانیان  فرهنگ  در  ویژه 
از  یکی  که  ازدواج،  عقد  تا  شود  می  تالش 
در  ماست،  زندگی  رخدادهای  سرورآمیزترین 

روزهای اعیاد مذهبی سال منعقد شود.
به  های  ازدواج  تعداد  همچنین  نیا،  درخشان 
ثبت رسیده در شش ماهه ابتدای سال جاری را 
بیش از 402 هزار رویداد اعالم کرد و گفت: این 
سراسر  در  ازدواج  های  دفترخانه  در  رویدادها 

کشور به ثبت رسیده است. 
وی یکی از نکات جالب در بررسی های آماری 
را ثبت 976 مورد ازدواج در یکی از دفترخانه 
های یکی از استان های جنوبی کشور دانست.

رییس سازمان ثبت احوال، همچنین ادامه داد: 
در نیمه اول سال جاری، بیش از 92 هزار طالق 

در کشور به ثبت رسیده است.
درخشان نیا، ضمن اعالم آمادگی ثبت احوال 
با مراکز پژوهشی و  ارتباط پویا  ایجاد  برای 
تحلیل  و  تولید  روند  بهبود  دانشگاهی، 
اهداف  از  یکی  را  کشور  جمعیتی  آمارهای 

اساسی سازمان ثبت احوال کشور دانست.
بر ضرورت  تاکید مجدد  با  وزیر کشور،  معاون 
آمار  و  احوال  ثبت  به  به مباحث مربوط  توجه 
حیاتی در دهه ثبت احوال در آسیا و اقیانوسیه 
)سال های 2015 تا 2024 میالدی( خواستار 
مواد  تمامی  به  مسئوالن  و  مردم  ویژه  توجه 

سیاست های کلی جمعیت و نیز سیاست های 
کلی خانواده، ابالغی مقام معظم رهبری شد و 
گفت: ضروری است طرح موضوعات جمعیتی 
لحاظ  با  ابالغی،  های  سیاست  چارچوب  در 
اجتماعی  های  پیچیدگی  و  جوانب  تمامی 

صورت پذیرد.

علی  اصغر فانی خبر داد؛ 

احتمال تعطیلی دوهفته ای 
مدارس پایتخت در پاییز

سبقت ازدواج از طالق در شش ماه اول سال
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حصر واثت 
به  دادخواست  شرح  به  صالحی  کتایون  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
وراثت   گواهی حصر  درخواست  شعبه  این   از  کالسه9509980927300451   
نموده و چنین توضیح داده که شادروان بی بی صالحی  به شماره شناسنامه  31 
در تاریخ 94/12/29اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
 کیانوش صالحی ش ش 2650 ت ت 1343 صادره از تهران پسر متوفی
کیوان رضا صالحی ش  ش91 ت ت 1346 صادره از سبزوار پسر متوفی
کتایون صالحی ش  ش183 ت ت 1348 صادره از سبزوار دختر متوفی

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

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/72645 دبیر  شعبه 114 شورای حل اختالف مجتمع شماره  3  تهران

حصر واثت 
به  دادخواست  شرح  به  خدادادی  حسن  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
وراثت   گواهی حصر  درخواست  شعبه  این   از  کالسه9509980927300442   
شناسنامه   شماره  به  خدادادی   علی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
0440618061 در تاریخ  95/5/11  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 حسن خدادادی ش ش 7 ت ت 1333 صادره از قاینات پدر متوفی

مرضیه رضا زاده ورقچی ش ش 1117 ت ت 1332 صادره از مشهد مادر متوفی
   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را  در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.
 110/72639 دبیر  شعبه  114شورای حل اختالف مجتمع شماره 3   تهران

حصر واثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت به شرح دادخواست به کالسه  9509980927300447 
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت   حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این   از 
 94/10/29 تاریخ    در    198 شناسنامه  شماره  به  فرد   یزدی  فاطمه  شادروان 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به:
 محمد ذاکری نژاد ش ش 94 ت ت 1307 صادره از تربت حیدریه همسر متوفی

احمد ذاکری نژاد ش ش 1913 ت ت 1340 صادره از تهران پسر متوفی
سعید ذاکری نژاد ش ش 5418 ت ت 1352 صادره از تهران پسر متوفی
الهه ذاکری نژاد ش ش 1627 ت ت 1338 صادره از تهران دختر متوفی

نسرین ذاکری نژاد ش ش 5782 ت  ت 1343 صادره از تهران دختر متوفی
   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را  در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.
 110/72642 دبیر  شعبه 114 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3   تهران

حصر واثت 
آقای   محمد رحیم حسامیان  به شماره شناسنامه  108  به شرح دادخواست 
وراثت   حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این   950516/108/95از  کالسه  به 
به شماره شناسنامه  نازنین حسامیان   داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده 
1940106362  در تاریخ  95/4/15اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 محمد رحیم حسامیان ش  ش108 ت ت 1330 صادره از ماه شهر پدر متوفی

معصومه حمیده ش  ش27509 ت ت 1338 صادره از کازرون مادر متوفی
 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 361 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/72635 دبیر  شعبه   108  شورای حل اختالف مجتمع شماره3   تهران

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پژو GL 405به شماره شهر بانی  72-

387ق25 وشماره شاسی 71003689مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر

مفقودی
انتظامی  شماره  کارت 4215643با  شماره  270با  رنو  خودروی  هوشمند  کارت   

639ع39ایران 85مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کالسه 465و رای شماره 1002712 مورخه 95/3/11به تقاضای آقای 
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  برانازار  فرزند  فرهادی  مجید 
153/20متر مربع مجزی شده از پالک 25 از 4فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 
چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( شرکت تعاونی 
تقاضای  به   1002742 شماره  رای  522و  کالسه  پرونده   -2 پارسیلون  کارگران 
آقای شاکرم محمود نیا فرزند صید مهدی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 168/81 متر مربع مجزی شده از پالک 25فرعی از 4فرعی از 5 اصلی 
واقع در بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
شرکت تعاونی کارگران پارسیلون 3- پرونده کالسه 586و رای شماره 1002852 
به تقاضای آقای عزیز مراد صیادی نظر آباد فرزند صید رحیم نسبت به ششدانگ 
از  25فرعی  پالک  از  شده  مجزی  مربع  162/28متر  مساحت  به  عمارت  یکباب 
مالکیت  از  آباد خروجی  واقع در بخش چهار شهرستان خرم  از 5 اصلی  4فرعی 
انشاء  و  تائید  پارسیلون رسیدگی و  تعاونی کارگران  اولیه )رسمی( شرکت  مالک 
گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق 
تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند  تسلیم  آباد  امالک شهرستان خرم  و  اسناد 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4017
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/6/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/6

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

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
آقای  تقاضای  1395/4/23به  شماره 4982مورخه  رای  پرونده کالسه 755/94و 
به مساحت  یکباب ساختمان  به ششدانگ  نسبت  کامحمد  فرزند  عباس سپهوند 
در  واقع  باقیمانده  2091اصلی  فرعی   - پالک  از  شده  مجزی  مربع  166/15متر 
آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  شهرستان  یک   بخش 
قانون  ماده 3  اجرای  مراتب در  انشاء گردیده  و  تائید  و  والیزاده رسیدگی  طوس 
فاصله 15  به  نوبت  دو  فاقد سند رسمی  های  و ساختمان  اراضی  تکلیف  تعیین 
روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی 
آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت 
دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4072
تاریخ انتشارنوبت اول : 1395/6/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/6

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

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه 498/94و رای شماره 3498مورخه 95/3/26 به تقاضای آقای عزیز 
منصوری فرزند درویش نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 180/60متر 
آباد  در بخش4 شهرستان خرم  واقع  از پالک 4فرعی 5اصلی  مربع مجزی شده 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای روح اله هاشمی نژاد رسیدگی و تائید 
و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان 
سایر  و  مالکین  اطالع  جهت  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  رسمی  سند  فاقد  های 
صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در 
تاریخ  از  دارند  اعتراض  تقاضا  به مورد  اشخاص نسبت  تا چنانچه  الصاق  روستاها 
را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  الصاق  تاریخ  از  روستاها  در  و  آگهی  اولین  نشر 
کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات 
معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
تحویل  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست 
ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف 41177
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/6/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/6

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

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه 6023رای شماره 4979مورخه 1395/4/23به تقاضای آقای صمد 
به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت  محمد  میرزا  فرزند  میری  درویشی 
مساحت 99متر مربع مجزی شده از پالک - فرعی 2اصلی واقع در بخش چهار 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای عیسی پیرزاده 
تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف 4071
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/6/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/6

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

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
آقای  تقاضای  95/4/22به  4925مورخه  شماره  رای  5784/91و  کالسه  پرونده 
به  ساختمان  یکباب  به ششدانگ  نسبت  کاظم  محمد  فرزند  زرین جوئی  محمد 
مساحت 151/62متر مربع مجزی شده از پالک 18فرعی 10اصلی واقع در بخش 
2 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای کاپیتان صیاد 
تعیین  قانون  اجرای ماده 3  انشاء گردیده مراتب در  و  تائید  و  بیرانوند رسیدگی 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41125
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/6/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/6

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

آگهی ابالغ
اجرایی  پرونده  خصوص  در  رساند  می  سعیدی  عبدالساده  آقای  اطالع  به 
طبق  سعیدی  عبدالساده  علیه  )ع(  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی  له  فوق  کالسه 
ثبتی1- ،پالک  پیوست  تصویر  شرح  به  دادگستری  رسمی  کارشناس  گزارش 
سندرهنی  دربخش:3اهوازموردوثیقه  اصلی1570باقیمانده  فرعی:6439ازپالک 
شماره 218920تنظیمی دفترخانه اسنادرسمی شماره9شهراهوازاستان خوزستان 
پالک  ارزیابی  مبلغ  به  گردیده.لذاچنانچه  ارزیابی  1100000000ریال  مبلغ  به 
مذکورمعترض می باشید،اعتراض کتبی خودراظرف مدت پنج روزازتاریخ ابالغ این 
اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزدکارشناس تجدیدنظربه مبلغ 3000000ریال 
به دفتراین اجراتسلیم نمایید.ضمنابه اعتراضی که خارج ازموعدیافاقدفیش بانکی 
سه  نخواهدشد.ضمناظرف  اثرداده  تجدیدنظرباشدترتیب  کارشناس  دستمزد 
روزنسبت به پرداخت هزینه ارزیابی به مبلغ3000000ریال اقدام تاادامه عملیات 

میسرگردد.   شماره م.الف)5/2671(
رییس اداره اجرای اسنادرسمی اهواز-مهدی بهمئی

آگهی ابالغ
عبدالعباس  آقای  علیه  محکوم  به  درجرایدبدینوسیله  منتشره  های  پیروآگهی 
تابنده فرزندعبداالمیرکه مجهول المکان می باشدابالغ می گرددچون وفق دادنامه 
خرمشهردرپرونده  حقوقی  دوم  ازشعبه  شماره9409976141201509صادره 
نفقه  بابت  ویکصدهزارریال  میلیون  چهل  پرداخت  به  شماره940846محکوم 
ازتاریخ93/11/10لغایت94/10/30وازتاریخ94/11/1لغایت  خواهان  گذشته 
ماهیانه  وپرداخت  وپانصدهزارریال  میلیون  سه  ماهیانه  نفقه  استحقاق  زمان 
جاریه  نفقه  بعنوان  بعد  ازتاریخ94/8/25به  وپانصدهزارریال  دومیلیون  مبلغ 
زاده  قصاب  مرضیه  خانم  له  محکوم  درحق  علیرضاتابنده  بنام  فرزندمشترک 
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چه ورزش هایی برای درمان 
افسردگی و اضطراب مفید هستند؟ 
 ورزش نقش اساسی در مقابله با انرژی و اضطراب 
که  دارند  وجود  خاصی  ورزش های  می کند.  ایفا 
و  می گذارند  تاثیر  ذهن  سالمت  روی  بر  بیشتر 
با  را دور کنند.جسم و ذهن  افسردگی  می توانند 
شخص  که  هنگامی  هستند.  ارتباط  در  یکدیگر 
ورزش می کند و از بدن خود مراقبت می کند در 
واقع بر روی ذهن خود نیز کار کرده است. البته 
تمام کسانی که مشکالت وخیم ذهنی دارند باید 
برای درمان با پزشک خود مشورت کنند. با این حال 
آنچه که در تحقیقات مختلف مشخص شده نشان 
می دهد که سه نوع ورزش نقش زیادی در کاهش 

افسردگی دارند که عبارتند از :
 دویدن:

دویدن برای سالمتی بسیار مناسب است. این ورزش 
کالری سوزی باالیی دارند و احتمال بیماری های 
تنها پنج  دقیقه دویدن  را کاهش می دهد.  قلبی 
بر  دویدن  می دهد.  افزایش  را  عمر  طول  روز  در 
روی روحیه نیز تاثیر مثبت دارد.دویدن تغییراتی 
در انتقال دهنده های عصبی همچون سروتونین و 
نورپینزین ایجاد می کنند که باعث احساس خوب 
می شوند. به نظر می رسد که دویدن تاثیر زیادی 
بر آرامش ذهن دارد.بررسی ها نشان داده است که 
ورزش مانند داروهای ضد افسردگی عمل می کند و 
می تواند افسردگی های مزمن را با کمک رشد نرون 
های جدید در مغز کاهش دهد. دویدن خواب شب 
را راحت تر می کند و باعث افزایش حافظه و کاهش 

استرس نیز می شود.
 پیاده روی در جنگل و طبیعت:

و  جنگل  در  روی  پیاده  مسیرهای  کنید  سعی 
طبیعت را طی کنید. طبیعت تاثیر زیادی بر آرامش 
ذهن دارد. گذراندن زمان در کنار طبیعت باعث 
کاهش اضطراب می شود و ترشح هورمون آرامش 
افزایش می دهد. ضمنا این کار  بخش را در بدن 

حافظه را نیز بهبود می بخشد.
 یوگا:

بررسی های انجام شده در سال 2007 نشان داده 
است که انجام ورزش یوگا، عصبانیت، اضطراب و 
برای  یوگا  بنابراین  می دهد.  کاهش  را  افسردگی 

بیماران مبتال به افسردگی تجویز می شود.
بر  یوگا  تاثیر  از محققان  در سال 2012 گروهی 
این  که  دریافتند  آنها  کردند.  بررسی  را  استرس 
ورزش تاثیر زیادی بر کاهش نشانه های افسردگی و 
استرس دارد.یکی از ویژگی های خوب یوگا این است 
که این ورزش بر پایه حرکات کششی و قدرتی است 
و بر تنفس تمرکز دارد. بنابراین باعث آرامش فرد 
می شود.هنگامی که فرد تنفس عمیق انجام می دهد 

احتمال اضطراب و استرس کاهش می یابد.
salamatnews.com:منبع

چرا کودک شما نمی تواند با همساالن خود 
ارتباط برقرار کند؟

که  بچه هایی  می کند.  تجربه اش  کسی  هر  که  است  حسی  تنهایی 
تجربه  را  دیگر  مسائل  و  خانواده  مکان  نقل  همساالن،  فشار  تغییر، 
می کنند، ممکن است گاهی احساس تنهایی داشته باشند. اگر فکر 
می کنید فرزند شما وارد فاز تنهایی شده، با ما همراه باشید تا بتوانید 

به او برای رهایی از این وضعیت کمک کنید.
آیا فرزند شما واقعا تنهاست؟

نباشد.  تنها  واقع  به  اما  کند،  تنهایی  احساس  کودک  است  ممکن 
که  تنهایی  خاطر  به  نه  است  ممکن  درون گراست،  شما  فرزند  اگر 
درونگرایی  اغلب  برون گرا  والدین  باشد.  شخصی اش  میل  خاطر  به 
کودک را با تنهایی اشتباه می گیرند. اگر فرزند شما همیشه دوست 
دارد تنها باشد و از تنهایی نیرو می گیرد، می شود گفت فرزند شما 
که  بفهمید  است  مشکل  صورت  این  در  درون گراست.  فرد  یک 

فرزندتان چه موقع تنهاست و چه موقع دوست دارد تنها باشد.
او را در بهبود امور دخالت دهید

اگر فرزند شما در برقراری ارتباط با همساالنش مشکل دارد، شاید 
را  او  شود.  دوست  همکالسی هایش  با  که  کنید  کمک  او  به  باید 
بتواند  تا  کنید  ثبت نام  ورزشی  کالس های  در  یا  ببرید  باشگاه  به 
خاصی  عالقمندی  فرزندتان  آیا  ببینید  کند.  پیدا  جدید  دوستان 
برقراری  نحوه  همچنین،  باشد.  کردنش  دنبال  به  مایل  که  دارد 
ارتباط او با همساالنش را زیر نظر بگیرید. ببینید آیا می داند چطور 
در  مشارکت  برای  آیا  و  کند؟  آغاز  را  دوستانه  مکالمه  یک  باید 

فعالیت های گروهی راحت است یا نه؟
به حرف هایش گوش کنید

که  دارند  نیاز  به شدت  دارند،  قرار  در شرایط سخت  که  کودکانی 
کسی حرف هایشان را بشنود. او را تشویق کنید که صحبت کند و 
مشکالتش را با شما در میان بگذارد. از گوشزد کردن اشتباهاتش 
از فرصت هایش به نحو احسن  به او خودداری کنید و اجازه دهید 
به  می توانید  بهتر  دهید،  گوش  حرف هایش  به  اگر  کند.  استفاده 
مشکالتش  بر  که  کنید  کمک  او  به  و  برده  پی  تنهایی اش  عمق 

غلبه کند.

خوبی ها و بدی های دوستی های دوران مدرسه
امر  یک  این سن  در  کودکان  برای  دوستی  روابط  به  دادن  اولویت 
از  دوستان  کنار  در  بودن  است  ممکن  سن  این  در  است.  طبیعی 
باشد.  داشته  بیشتری  اهمیت  کودکان  برای  والدین  کنار  در  بودن 
این نباید موجب نگرانی شما شود، بلکه می بایست باعث خوشحالی 
شما شود. هیچ وقت کودک را به خاطر این کار سرزنش نکنید. چون 
این امر بخشی از روند طبیعی رشد اوست و به این معنی است که 
کودک دایره اعتمادش را تا محیط بیرون از خانه گسترش داده است. 
کودکان در این سن به یک شبکه قوی از روابط دوستانه نیاز دارند تا 

به کمک آن بتوانند از زندگی خود لذت ببرند.
بسیاری از دوستی های دوران مدرسه نه تنها پس از مدرسه پابرجا 
می مانند، بلکه به مراتب قوی تر و مستحکم تر شده و از منافع مشترک 
دو طرف قدرت می گیرند. دو دوست واقعی، حتی اگر در مدارس و 
برخوردار  زیادی  اشتراکات  از  هم  باز  باشند،  مختلف  کالس های  یا 
خواهند بود. داشتن روابط دوستی قوی در این سن بر زندگی کودک 

تاثیر بسیار مثبتی دارد.

کودکانهگوناگون

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

زندگِی پایدار را نقش می بندد.
مثبت  تفکر  حاضر،  دنیای  در  متأسفانه  اما 
برای  کافی  دلیِل  داشتن،  امنیت  احساس  و 
تا  دودو  و  شود  نمی  محسوب  خوشبختی 

شده  حاکم  ها  خانواده  در  چهارتایی 
و  معیشت  وضعیت  دلیِل  به  که  است 
بر خانواده ها حاکم است،  اقتصادی که 
نوعی جبر را در اعضاء خانواده به وجود 
آورده است تا برای دستیابی به هرآنچه 
پیشترها راهی بود که هزار شبه طی می 
شد، یک شبه طی می کنند و بر عواقبی 
در  بزرگی  با دستهایشان سهم  که خود 

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

می شد، لحاظ می شود.
مدارج  کسب  و  اشتغال  امر،  بدو  در 
باید  را  بانوان  برای  عالیه  مدارک  و 

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

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

بازتابی شفاف در جامعه پیدا می کند.

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

روا می دارد.
تحوالت کاری در بانوان که به صورت مضمر به 

تحوالت هویتِی خود و به تبِع آن فرزندان می 
سوی  از  تربیتی  نگرانی های  تشدیِد  و  انجامد 
پیامدهای اشتغال  از مهمترین  باید  را  والدین 
ساعات  رفتِن  درنظر  بدون  که  دانست  بانوان 
و  خودباوری  برای  محدود  زمان  و  مشخص 
انگیزه های یک  استقالل فردی، تمام آمال و 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

درخوِر بانوان ایران زمین است دست یابیم.

تغییر الگوی مشارکت اجتماعی زنان و تحوالت هویتی...
الهام آمرکاشی
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آگهی
ابوالفضل و جواد صیاد و مشیری تبریزی و عبداله عزیزی دادخواستی  خواهان  
به طرفیت خوانده ابراهیم میر شجاعی و اکبر حسینقلی زاده به خواسته  توقیف 
جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  اجرایی  عملیات 
رسیدگی به شعبه 1004دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ولیعصر واقع در تهران 
مجتمع  کشور  رسمی  روزنامه  ساختمان  شهر  پارک  روبروی  بهشت  خ  خیام  خ 
که  گردیده  ثبت    9009982185400010 کالسه  به  و  ارجاع  ولیعصر  قضایی 
مجهول  علت  به  است  شده  تعیین    11 ساعت   95/8/22و  آن   رسیدگی  وقت 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
  110/72661    رئیس شعبه 1004 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ولیعصر تهران

دادنامه
پرونده کالسه 9209982163600858 شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مفتح تهران دادنامه شماره 9309972163600494
خواهان-بانک صادرات با وکالت نگار ایلخانی زاده 

پور  محمد  احدی-نوید  قوام  احدی-میر  علی  –سید  قهرمانی  خواندگان-ابراهیم 
غیاثیان –شرکت پخش روناک آذربایجان –رامین طهماسبی –

خواسته ها-مطالبه خسارت –مطالبه طلب
تقدیم  باال  خوانده  طرفیت  به  فوق  خواسته  به  دادخواستی  –خواهان  گردشکار 
داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی 
در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به 
محتویات پرونده و   ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 

می نماید 
ایلخانی زاده به  با وکالت نگار  ایران  بانک صادرات  رای دادگاه-در خصوص دعوی 
طرفیت شرکت روناک پخش آذربایجان –نوید محمد پور غیاثیان –رامین طهماسبی 
–سید علی احدی –میر قوام احدی –ابراهیم قهرمانی به خواسته صدور حکم بر 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 1062438356 ریال بابت اصل سود 
و سود حاصل از قرارداد مضاربه به شماره 8037622412 مورخ 88/12/26 و مبلغ 
ایفای تعهد به ماخذ 38 درصد در سال  1321789746 ریال بابت خسارت عدم 
از تاریخ سر رسید مورخ 89/6/22 تا تاریخ 92/9/30 و از تاریخ 92/9/30 الی یوم 
الوصول با احتساب خسارت دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به 
این که طبق قرارداد مستند دعوی خوانده ردیف اول الی سوم مبلغ 950000000 
ریال به عنوان تسهیالت از خواهان دریافت نموده و متعهد بوده اند در پایان مدت 
قرارداد که 180 روز از تاریخ امضای قرارداد می باشد اصل سرمایه و سود مضاربه 
را در سر رسیده استرداد و در غیر این صورت عالوه بر پرداخت اصل و سود مورد 
انتظار وجه التزام تاخیر درتادیه را طبق فرمول معین در قرارداد پرداخت نمایند و 
نرخ وجه التزام در صورت تاخیر در پرداخت بدهی از تاریخ سر رسید معادل 38 
سوم  ردیف  خواندگان  که  این  به  توجه  با  و  است  گردیده  تعیین  سال  در  درصد 
الی ششم ضمن تائید مندرجات قرارداد موصوف کلیه تعهدات و تکالیف ناشی از 
آنجا که  از  اند و  الی سوم تعهد نموده  اول  با خواندگان ردیف  را متضامنا  قرارداد 
خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و ایراد و اعتراضی 
در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به 
واقع تشخیص داده با استناد به مواد 10-219-221-228-230 قانون مدنی و مواد 
198-519 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره های 1-2 ماده 15 قانون عملیات 
بانکی بدون ربا اصالحی مصوب 65/12/28 حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ 1062356438  ریال بابت اصل و سود حاصل از قرارداد مضاربه 
و مبلغ 1321789746 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 89/6/22 تا تاریخ 
قرارداد  در  فرمول معین  اجرای حکم طبق  لغایت  تاریخ 92/9/30  از  و   92/9/30
مستند دعوی و پرداخت حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز دیگر 

قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
110/72653  رئیس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

اجرائیه
محکوم له-سید حسین دیبائی  محکوم علیه-علی همایونی فرزند غالمحسین 

محکوم به-بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره9510092185400469 
و شماره دادنامه مربوطه محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ هشتاد و پنج 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 147200 ریال بابت خسارت دادرسی و 
اعالمی  بر مبنای  الوصول  الی یوم  تاریخ صدور  از  نرخ تورم چکها  پرداخت مبلغ 
بانک مرکزی در حق خواهان ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه 

میباشد.
110/72657   مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 1004 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی 
ولیعصر تهران 

دادنامه
پرونده کالسه 9409982163601521 شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مفتح تهران تصمیم نهایی شماره 9509972163600441
خواهان-صمد نخستین ماهر مشتقین فرزند احمد با وکالت احسان گودرزی فرزند 

ابراهیم 
خوانده-امیر ارسالن عندلیبی فرزند حسن 

خواسته ها-مطالبه خسارت دادرسی-مطالبه خسارت تاخیر تادیه-تامین خواسته 
–مطالبه وجه چک

تقدیم  باال  خوانده  طرفیت  به  فوق  خواسته  به  دادخواستی  –خواهان  گردشکار 
داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی 
در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به 
محتویات پرونده و   ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 

می نماید 
احسان  وکالت  با  مشتقین  ماهر  نخستین  صمد  دعوی  خصوص  دادگاه-در  رای 
پرداخت  به  بخواسته محکومیت خوانده  عندلیبی  ارسالن  امیر  بطرفیت  گودرزی 
مبلغ دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 731399-
الوکاله وکیل و  ایران و مطالبه هزینه دادرسی و حق  94/3/22 عهده بانک ملی 
مصدق  کپی  ابرازی  مستندات  و  تقدیمی  دادخواست  مفاد  تادیه  تاخیر  خسارت 
اشتغال  دعوی  صحت  از  حاکی  علیه  محال  بانک  پرداخت  عدم  گواهی  و  چک 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان و بقا اصول مستندات در ید خواهان دال بر بقا 
مطروحه  دعوی  قبال  در  قانونی  ابالغ  علیرغم  چون  و  است  خوانده  عهده  دین 
دفاعی بعمل نیامده لذا دادگاه دعوی را مقرون به صحت تلقی و مستندا به مواد 
310-313-315 قانون تجارت و تبصره الحاقی ذیل ماده 2 قانون صدور چک و 
519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده موصوف به پرداخت 
مبلغ دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید دایره 
اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سر رسید تا زمان اجرای حکم بر 
اساس تغییر تناسب شاخص ساالنه بانک مرکزی محاسبه و از خوانده وصول و به 
خواهان پرداخت نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم 

تجدیدنظر استان تهران میباشد.
110/72649  رئیس شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران 

آگهی مفقودی
مدل  بک  هاچ  پراید  سواری  مالکیت  اسناد  تسلسل  و  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
1377 به شماره انتظامی ایران 82-371 س 53 و شماره موتور 00059890 و 
شماره شاسی S1442277143309 به نام محمد رضا شعبانی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز و کارت شناسایی تاکسی سمند مدل 1386 به شماره انتظامی 
ایران 62-168ت19 و شماره موتور 12486011372 و شماره شاسی 72501847 به 

نام سید حسن هاشمی کروئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
آقای  تقاضای  به   95/4/20 شماره1004762مورخه  رای  854و  کالسه  پرونده 
به مساحت  یکباب عمارت  به ششدانگ  فرزند شاعباس نسبت  کرمعلی خسروی 
266/05 متر مجزی شده از پالک 2353 فرعی2091 اصلی واقع در بخش  یک  
علی  آقای حسین  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  شهرستان 
محمدی پوررسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 54 سیار 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/6/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/6

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

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
آقای  تقاضای  95/3/11به  1002746مورخه  شماره   460رای  کالسه  1-پرونده 
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  چراغعلی  فرزند  ندری  عیسی 
در  واقع  5اصلی  از  4فرعی  از  25فرعی  پالک  از  شده  مجزی  مربع  185/86متر 
بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( شرکت 
تعاونی کارگران پارسیلون 2- پرونده کالسه 525ورای شماره  1004487مورخه 
1395/4/14 به تقاضای آقای ماشااله رومی پور فرزند زنیکه نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 163/72متر مربع مجزی شده از پالک 25فرعی از 
مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  شهرستان  چهار  بخش  در  واقع  5اصلی  از  4فرعی 
انشاء  و  تائید  پارسیلون رسیدگی و  تعاونی کارگران  اولیه )رسمی( شرکت  مالک 
های  ساختمان  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4073
تاریخ انتشار نوبت اول :1395/6/23  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/6

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

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
آقای  تقاضای  1395/3/24به  3423مورخه  شماره  رای  4430و  کالسه  پرونده 
مساحت  به  عمارت  یکباب  به ششدانگ  نسبت  فرزند سعید خان  بیرانوند  مجید 
چهار  بخش  در  واقع  اصلی   5 فرعی  یک  پالک  از  شده  مجزی  203/32مربع 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای اسداله میسمی 
تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف 41120
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/6/23 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/7/6

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

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
آقای  تقاضای  به   1395/4/14 4512مورخه  شماره  رای  118و  کالسه  پرونده 
به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  مردان  فرزند  چگنی  جهانی  سرتیپ 
از پالک 13فرعی  3اصلی واقع در بخش  مساحت 48/96متر مربع مجزی شده 
حسین  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  چهارشهرستان 
سیاهپوش رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4065
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/6/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/6

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

دادنامه
خواهان: عثمان شکوهی فرزند عبداله

خوانده: 1- خبات احمدی فرزند احمد 2- اسماعیل نادعلی فرزند نجیب اله
خواسته: الزام به انتقال سند و تعویض پالک خودرو

وقت رسیدگی: 95/08/10 ساعت 9:30)دوشنبه(
خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف پاوه نموده که به کالسه 2/474/95 
ثبت گردیده و وقت رسیدگی به تاریخ 95/08/10)دوشنبه( ساعت 9:30 تعیین 
و  خواهان  درخواست  خوانده حسب  بودن  مجهول المکان  به  التفات  با  و  گردیده 
موافقت شورا مستنداً به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی، خوانده مذکور می تواند در وقت 
مقرر فوق جهت شرکت در جلسه رسیدگی حضور یابد در صورت عدم حضور در 

دادگاه غیاباً رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد./
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان پاوه

تصمیمات شورای المپیک آسیا به نفع ایران
شورای المپیک آسیا )OCA( اعالم کرد برخالف بازیهای المپیک، هر 
کشور در هر ماده به جای حداکثر سه نماینده، می تواند دو نماینده در 
بازیهای آسیایی داشته باشد؛ موضوعی که می تواند به سود ورزش ایران باشد.

به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس، شیخ احمد الفرخ الصباح اعالم کرد 
که هیات اجرایی ایده حضور ورزشکاران اقیانوسیه در بازی های زمستانی 

آسیایی را تایید می کند و منتظر تایید مسئوالن برگزاری بازی ها است.
شیخ احمد در این باره گفت: ورزشکاران اقیانوسیه به عنوان مهمان وزیر 
پرچم کشور خود در بازی ها خواهند بود اما نتایج آنها برای مدال در نظر 
گرفته نمی شود. جان کوتز نایب رییس کمیته بین المللی المپیک و رییس 
کمیته المپیک استرالیا این پیشنهاد را داده است. این پیشنهاد برای دست 

داشتن ورزشکاران در مسابقات سطح باالتر داده شده است.
OCA در جلسه خود تصمیمات دیگری نیز گرفته است:

- شهر ناگویا و آیچی به عنوان میزبان بازی های آسیایی 2026 انتخاب 
شدند.

- در بازی های آسیایی 2018 اندونزی 4 ورزش از 5 ورزش که از سوی 
IOC برای المپیک 2020 انتخاب شدند حضور خواهند داشت. این ورزش 
بیسبال، کاراته، اسکیت بور و ورزش های صعودی هستند. موج سواری برای 

بازی های آسیایی جاکارتا انتخاب نشد.
- کمیته المپیک هر کشوری می تواند حداکثر دو ورزشکار برای هر ماده  در 
رقابتهای انفرادی داشته باشد. این در حالی است که برای المپیک هر کشور 

حداکثر تا سه سهمیه در هر ماده می تواند داشته باشد.
- OCA در پنج منطقه دفاتر منطقه ای تاسیس می کند که این 5 منطقه 

دهلی، آلماتی، بانکوک، کویت و نانشای چین هستند.
- شورای المپیک آسیا شهرهای نامزد برای مقر OCA را بررسی خواهد 
کرد. در حال حاضر مقر OCA در کویت قرار دارد اما به دلیل دخالت های 
دولتی های ورزشی کویت و مشکالت دیپلماتیک ممکن است که مقر 

OCA از کویت خارج شود.
- OCA در جاکارتای اندونزی نیز دفتری باز می کند تا به آماده سازی 
بازی های آسیایی 2018 کمک کند. همچنین دفتری در لوزان سوئیس 

نیز تاسیس می شود.
تصمیم شورای المپیک آسیا مبنی بر کم کردن حداکثر تعداد نماینده 
کشورها در هر ماده از 3 نفر به 2 نفر می تواند به نفع ورزش ایران باشد چرا 
که برای مثال در رقابتهای انفرادی دوومیدانی و در ماده 100 متر کشورهای 
صاحب نام نمی توانند در هر ماده 3 نفر داشته باشند و کاهش یافتن آن به 
دو نماینده، این فرصت را به ایران می دهد که شانس بیشتری برای مدال 
آوری داشته باشد. این در حالی است که ایران در رشته های انفرادی مانند 
دوومیدانی، شنا یا دوچرخه سواری سه ورزشکار سطح باال برای کسب 
سهمیه ندارد که کاهش یافتن آن بخواهد به ضرر ایران باشد، بلکه این 

موضوع تنها حریفان ایران را در اعزام نفرات محدود می کند.

چهارمین مدال کاروان ایران در بازی های ساحلی
قنبر علی قنبری در فینال رقابت های کوراش با قبول شکست مقابل نماینده 

ازبکستان چهارمین مدال کاروان ایران را به دست آورد.
به گزارش ایسنا و به نقل از  روابط عمومی کمیته ملی المپیک، قنبر علی 
قنبری نماینده وزن 66- کیلوگرم کشورمان در رشته کوراش با پیروزی برابر 
نمایندگان ترکمنستان و تایلند راهی مرحله نیمه نهایی شد، در این مرحله 
نیز مقابل نماینده میزبان به برتری رسید و پس از قبول شکست مقابل 

توختائف ویرجیون نماینده کشور ازبکستان اولین نقره ای کاروان شد.

رکورد کریم بنزما در اللیگا
مهاجم رئال  مادرید با گلزنی برابر همه تیم های اللیگا 

رکورد تازه ای به نامش ثبت کرد.
به  گزارش  ایسنا، کریم بنزما در دیدار شنبه شب رئال 
مادرید برابر الس پاالماس از هفته  ششم اللیگا گلزنی 
کرد. الس پاالماس آخرین تیمی در اللیگا بود که 
بنزما نتوانسته بود دروازه اش را باز کند. مهاجم رئال  
مادرید پیش از این برابر 29 تیم اللیگا گلزنی کرده و 
تنها دروازه دو تیم حاضر در اللیگا به نام های آالوس 
و لگانس را به علت اینکه برابر این تیم ها به میدان 

نرفته، باز نکرده بود. 
بنزما رکوردش برابر گرانادا از دیگر تیم ها بهتر است. 
او 9 بار برابر این تیم گلزنی کرده است. ختافه و 
رایووایکانو نیز هفت بار دروازه شان توسط این مهاجم 
فرانسوی باز شده است. او 6 بار نیز برابر بارسلونا گلزنی 
کرده است. اتلتیک بیلبائو، سویا، رئال سوسیداد و 

ماالگا نیز 6 گل از مهاجم فرانسوی دریافت کردند.

تایید صالحیت کفاشیان 
برای انتخابات شورای فیفا

رئیس  نائب  صالحیت  فیفا  اخالق  کمیته 
فدراسیون فوتبال قطر برای شرکت در انتخابات 
شورای فیفا را تایید نکرد، این درحالی است که 
علی  نام  فیفا  اخالق  کمیته  نهایی  گزارش  در 
کفاشیان نائب رئیس فدراسیون فوتبال ایران به 
عنوان نامزد تایید صالحیت شده، دیده می شود.

 27 در  فیفا  شورای  انتخابات  ایسنا،  گزارش  به 
می شود.  برگزار  هند  کشور  میزبانی  به  سپتامبر 
فوتبال  بین المللی  فدراسیون  اخالق  کمیته 
اسامی افراد تایید صالحیت شده از قاره کهن را 

به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد.
نکته جالبی که در گزارش کمیته اخالق فیفا به 
المهندی  سعود  نام  که  است  این  می آید  چشم 
نائب رئیس فدراسیون فوتبال قطر دیده نمی شود.
کنفدراسیون  به  که  نامه ای  در  اخالق  کمیته 
رئیس  نائب  که  کرد  تاکید  نوشت،  آسیا  فوتبال 
فدراسیون فوتبال قطر نمی تواند در این انتخابات 
تایید  قطری  این شیخ  و صالحیت  کند  شرکت 

نشده است.
سعود المهندی نقش زیادی در رسیدن میزبانی 
به قطری ها داشت و کمیته  جام جهانی 2022 
اخالق فیفا اتهاماتی را به این شیخ قطری وارد 
کرده است تا بار دیگر ثابت شود که گمانه زنی 
های درباره تبانی در رسیدن میزبانی جام جهانی 

2022 به قطری ها وجود دارد.
علی  صالحیت  فیفا،  اخالق  کمیته  گزارش  در 
ایران  فوتبال  فدراسیون  رئیس  نائب  کفاشیان 
تایید شده و او می تواند برای کسب یکی از سه 

کرسی آسیا در شورای فیفا رقابت کند.

خبرخبر

مرتضی مهرزاد، ملی پوش تیم والیبال نشسته 
مورد  بسیار  ریو  پارالمپیک  های  بازی  در  ایران 
توجه رسانه ها قرار گرفت و با توجه به ویژگی های 
فیزیکی اش توانست مهره ی موثری در بازی های 

تیم ا یران باشد.
فدراسیون  عمومی  روابط  با  گفتگو  در  مهرزاد 
ورزش های جانبازان و معلولین پیرامون حضورش 
در پارالمپیک گفت: بازی های ریو اولین تجربه 
ی من در پارالمپیک و دومین مسابقه ای بود که 
خارج از کشور شرکت می کردم و با اینکه تجربه 
ام کم بود اما به لطف خدا و کمک مربیان توانستم 

حضور خوبی داشته باشم.
وی افزود: سخت ترین بازی این مسابقات فینال با 
بوسنی بود چرا که دیگر فرصتی وجود نداشت و 
بچه های تیم آمده بودند که انتقام شکست فینال 
لندن را در ریو بگیرند. خوشحالم که توانستم همراه 
با بچه های دیگر به برد تیم کمک کنم و از اینکه 

وظیفه ام را انجام دادم احساس رضایت دارم. 
های  بازی  در  ورزشکار حاضر  ترین  قامت  بلند 
بازی  که  هنگامی  کرد:  نشان  پارالمپیک خاطر 
فینال تمام شد و بردیم خیلی خوشحالم بودم. 
همه ی ما در این یکسال منتظر این لحظه بودیم و 
احساسی که از برد و قهرمانی داشتیم قابل توصیف 
نیست. این احساس اینقدر قوی بود که در آن 

لحظه به هیچ چیز فکر نمی کردم و تمام حواسم 
معطوف به این برد بود. مهرزاد گفت: حدود هفت 
سال است که والیبال نشسته کار می کنم البته 
سالهای اول خیلی جدی نبود و تنها برای تفنن 
بازی می کردم و در چند سال اخیر به صورت 
متمرکز و هدفمند در این رشته فعالیت می کنم. 
هنگام پخش فینال بازی های پارالمپیک لندن 
هرگز تصور نمی کردم روزی خودم هم در همین 
میدان حضور داشته باشم و برای قهرمانی بجنگم. 
ورزشکاران  و  مردم  استقبال  و  توجه  افزود:  وی 
دیگر در برزیل خیلی عجیب و دیدنی بود. به نظرم 
آنقدری که در برزیل من را می شناختند در شهرم 
هنوز من را نمی شناسند! در این مدت توانستم 
چند کلمه به زبان پرتغالی یاد بگیرم و با همین 
کلمات مختصر با افرادی که به سراغم می آمدند 
ارتباط برقرار می کردم.  فکر می کنم این اتفاق و 
شناخت مردم نسبت به من از افتتاحیه و توجهی 

که در این مراسم به حضور من شد کلید خورد.
ملی پوش تیم والیبال نشسته کشورمان تصریح 
کرد: بعد از برنامه ی ماه عسل، آقای گلچین از 
شهر خودمان چالوس، به سراغم آمد و برای شروع 
فعالیت در والیبال نشسته من را تشویق کرد، در 
ادامه ی مسیر از همراهی  دوستانی چون آقای 
ذوالفقاری، خانم قویدل ، مربیان و همی تیمی 

در  عزیزم  مربیان  ب،  ملی  تیم  در  خوبم  های 
تیم ملی الف، آقایان رضایی، معمری، تاروردی، 
مسئولین فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک ، 
هیات جانبازان و معلولین چالوس بهره مند بودم 
و از تمامی این عزیزان و سایرافرادی که  در کنارم 
تشکر  کردند  تالش  من  موفقیت  برای  و  بودند 
می کنم. از خانواده ی عزیزم نیز سپاسگزارم و 
خوشحالم که توانستم با کسب عنوان قهرمانی دل 

آنها را شاد کنم.
مهرزاد افزود: والیبال نشسته معجزه ی زندگی من 
بود و خوشحالم که توانستم در این رشته توانمندی 
خودم را نشان دهم. به غیر از ورزش به مطالعه هم 
عالقه دارم. قبال هر ماه حدود 13 عنوان مختلف 
مجله می خریدم و در کنار آن کتابخوانی هم 
از عالئقم بود. در حال حاضر بیشتر کتاب های 

با  کتاب  چند  و  شناسی  روان  رمان،  تاریخی، 
موضوع دفاع مقدس از جمله » دا« را خوانده ام و 
مطالعه به من حس خوبی می دهد.کتابهایم تمام 
شده و در اولین فرصت که به تهران بیایم حتما 

کتابهای بیشتری خواهم خرید.
دارنده نشان طالی بازی های پارالمپیک ریو در 
پایان گفت: اگر شرایط فراهم باشد دوست دارم در 
بازی های لیگ نیز شرکت کنم و امیدوارم بتوانم 
در آینده و مسابقات برون مرزی پیش رو یکبار 
دیگر با تیم ملی والیبال نشسته برای کشورمان 

افتخار آفرینی کنم.
مهرزاد با 2 متر و 44 سانتی متر قد بلند قامت 
ترین ورزشکار کاروان ایران و بازی های پارالمپیک 
ریو بود و با فیزیک خاص خود چهره ای شاخص 

در میان سایر ورزشکاران بود.

مهرزاد، ملی پوش تیم والیبال نشسته:

والیبال نشسته معجزه ی زندگی من بود

برای  برتر چین  الشریعه در لیگ  خادم 
تیم شاندونگ مسابقه داد و به یک برد، 

یک تساوی و دو باخت رسید.
بانوی  خادم الشریعه  سادات  سارا 
این  در  ایران  شطرنج  یک  شماره 
شطرنج  برتر  لیگ  رقابت های  از  هفته 

این  در  کرد.  پیدا  حضور  چین 
رقابت ها خادم الشریعه در چهار 
دور به مصاف رقبای خود رفت 
و به یک برد، یک تساوی و دو 

باخت رسید.
خادم که برای تیم شاندونگ از 
دور دوازدهم تا پانزدهم مسابقه 
به  منجی  چیو  مقابل  در  داد 
پیروزی دست یافت و برابر لی 

تنجیه به تساوی رضایت داد.
خادم همچنین در برابر ژو وان و 
جو ونجون )نفر دوم شطرنج بانوان 

جهان( نتیجه را واگذار کرد.
تیم شاندونگ هم اکنون در رده 
ششم لیگ برتر شطرنج چین قرار دارد.

به جز خادم الشریعه سه شطرنج باز از 
کشورهای دیگر در این هفته لیگ چین 
جهان  های  لیگ  بهترین  از  یکی  که 

است، حضور پیدا کردند.

رقابت هـای  در  ایـران  کار  دوومیدانـی 
سـاحلی آسـیا بـه مـدال برنـز رسـید.

بـه گـزارش ایسـنا، سـبحان طاهرخانـی 
بازی هـای  طـول  پـرش  رقابت هـای  در 
سـاحلی ویتنـام بـا رکـورد 7 متـر و 35 
سـانتی متـر سـوم شـد و بـه مـدال برنز 

رسـید. ژانـگ از چیـن و وان از ویتنـام به 
ترتیب با 7.53 و 7.47 اول و دوم شـدند.

ایـن  گذشـته  دوره  در  طاهرخانـی 
رقابت هـا بـه مـدال طـال رسـیده بـود.

پنجمین دوره بازی های سـاحلی آسـیا 
بـه میزبانـی ویتنام برگزار می شـود.

برنز »طاهرخانی« در پرش طول بازی های ساحلی آسیا حضور خادم الشریعه در لیگ قدرتمند چین
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جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
جهت توسعه وترویج بخش گردشگری   

به گزارش دفتر امور فرهنگی و ارتباطات اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری مدیر کل میراث فرهنگی 
ازحضور  استان  وگردشگری  دستی  صنایع 
دفتر  کل  مدیر  رازقی  حسین  دکتر  وبازدید 
تسهیالت وتامین منابع سازمان مرکزی از طرح 
واظهار  داد  خبر  استان  این  گردشگری  های 
در شهرستانهای  به 20پروژه  نزدیک  از  داشت: 
شهرکرد ،سامان ،کوهرنگ وبروجن بازدید بعمل 

آمد.
مقرر  اینکه  بیان  با  سوادجانی  عسگری  بهمن 
شد پرونده پروژه مذکور تکمیل وجهت دریافت 
تسهیالت ویارانه به سازمان مرکزی ارائه نمایند 
الزم  شرایط  بودن  ودارا  بررسی  از  پس  گفت: 
بانک  به  کم  سود  با  تسهیالت  دریافت  جهت 

مربوطه معرفی می شوند.
دکتر حسین رازقی با اشاره به اینکه استان چهار 
بسیار  های  پتانسیل  دارای  وبختیاری  محال 
،طبیعت  مطلوب  وهوای  آب  قبیل  از  زیادی 
بکروارتفاع زیاد آن از سطح دریا بام بلند ایران 
بشمار می رود افزود: تالشهای بسیار زیادی در 
جهت  وخارجی  داخلی  گذاری  سرمایه  جذب 
باعث  که  گردشگری  بخش  وترویج  توسعه 
اشتغال ودرامد زایی بسیار خوبی در استان می 

شود فراهم نمود.

مدیران امور آبفاي
 رودان و بندرخمیر منصوب شدند

و  مدیره  هیئت  رئیس  سوي  از  احکامي  با 
آبفای  امور  مدیران  آبفاي هرمزگان،  مدیرعامل 

شهرستان رودان و بندر خمیر منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومي آبفاي هرمزگان، »امین 
را  داوري  قنبر  جداگانه،  احکامی  در  قصمي« 
و  رودان  شهرستان  آبفای  امور  مدیر  عنوان  به 
محمدرضا رضاپور  را به عنوان مدیر امور آبفای 

شهر خمیر منصوب کرد.
بنابراین گزارش، در این مراسم که با حضور جمعی 
شد،  برگزار  شرکت  ارشد  مدیران  و  معاونین  از 
مدیرعامل آبفاي استان ضمن ابراز رضایتمندی 
از عملکرد برجسته و تعامل مهندس رضاپور در 
امور آبفای رودان، وي را به عنوان مدیر جدید امور 
آبفاي شهر خمیر منصوب کرد. همچنین مهندس 
قصمي با معرفی قنبر داوري به عنوان مدیر آبفاي 
ارزنده عبدالخالق  از تالش ها و خدمات  رودان، 

بالغي اینالو مدیر سابق تشکر و قدرداني کرد.
شایان ذکر است، »داوري« پیش از این مدیریت 
تصفیه خانه فاضالب بندرعباس و سرپرستي تیم 
عهده  به  را  فاضالب  تاسیسات  از  برداری  بهره 

داشته است.  

بهره برداری از 5 حلقه چاه جدید در ساوجبالغ
اعتبار 20  با  پنج حلقه چاه جدید  ماه نخست سالجاري  در شش 
میلیارد ریال در شهرستان ساوجبالغ حفر، تجهیز و به مدار بهره 

برداري وارد شده است.
با  ساوجبالغ  شهرستان  آبفاي  مدیریت  مظلومیان،  بهنام  مهندس 
بیان این خبر اظهار داشت: در شش ماه نخست سال 95، پنج حلقه 
و  حفر  گلسار  و  هشتگرد  جدید  شهر  هشتگرد،  شهرهاي  در  چاه 

تجهیز و به مدار بهره برداري وارد شده است.
وي افزود: طبق برنامه سال 95، قرار است 10 حلقه چاه در محدوده 
ي خدماتي شهرستان حفر شود که  هم اکنون دو حلقه در چهار باغ 
وینگي امام در حال حفاري و سه حلقه در چهارباغ، کوهسار و شهر 

جدید در حال اخذ مجوزهاي الزم مي باشد.
وجود  دلیل  به  را  ساوجبالغ  منطقه  در  جمعیت  افزایش  وي 

ساختمانهاي مسکن مهر عنوان کرد و توضیح داد:
عالوه بر این، گسترش فضاهاي سبز شهري و کاهش سطح آبدهي 
چاهها، کج شدن جدار چاه ها به دلیل رانش زمین و کاهش کیفیت 

آب تعدادي از آنها موجب حفاري مجدد و جابجایي چاه مي شود.
مهندس مظلومیان علت کاهش سطح آبدهي و کیفیت آب چاهها را 
کاهش نزوالت جوي و نامتناسب بودن میزان آب ورودي و خروجي 
این  اخیر  از سفره هاي زیرزمیني عنوان کرد و گفت: در سالهاي 

موضوع به شکل ملموس تري به چشم مي خورد.

کاشت نهال صلح و دوستی بمناسبت هفته دفاع مقدس

انسان  گروه  محیطي  زیست  و  دوستانه  انسان  فعالیتهاي  ادامه  در 
از  را  ایران خود  دور  که سفر  گروه  این  دوچرخه سوار  هاي سبز، 
شهر توس بمناسبت هفته دفاع مقدس با هدف توسعه فرهنگ ایثار 
و شهادت، ترویج صلح و دوستي و حفظ محیط زیست آغاز کرده 

است وارد دزفول شد.
سید مسعود طباطبایي جانباز 65 درصد که با گذر از چند استان و 
چندین شهر وارد دزفول شد، مورد استقبال شهردار و تني چند از 

مسئوالن شهرداري دزفول قرار گرفت.
محل  در  که  جانباز  سوار  دوچرخه  این  از  استقبال  مراسم  در 
شهرداري دزفول انجام شد یک اصله نهال بنام نهال صلح و دوستي 
و به بیاد شهداي هشت سال دفاع مقدس در محل شهرداري توسط 
مهندس کرمي نژاد و آقاي مسعود طباطبایي و با حضور مهندس 
چیت زن زاده مدیر عامل سازمان فضاي سبز شهرداري دزفول و 

معاونین شهردار غرس شد.
و خاطره  یاد  گرامیداشت  آیین ضمن  این  در  نژاد  مهندس کرمي 
نهال  که  اکنون  گفت:  مقدس  دفاع  سال  و هشت  انقالب  شهداي 
انقالب تبدیل به درختي تنومند و پربار شده است همیشه باید در 
یاد و نظر داشته باشیم که این بزرگي و اقتدار مرهون خون شهدا و 

جانفشاني جانبازان و مشقت هاي آزادگان بزرگوار است.
وي افزود: تکریم و تعظیم جانبازان، آزادگان و خانواده معزز شهدا 
یک وظیفه همگاني است زیرا این عزیزان تمام هستي خود را جهت 
حفظ انقالب و تثبیت اقتدار ایران اسالمي در طبق اخالص گذاشته 

و از هیچ تالشي در این مسیر دریغ نکردند.
این  زحمات  از  هدیه  و  گل  اهدا  با  دزفول  مراسم شهردار  این  در 

جانباز دوچرخه سوار تقدیر بعمل آورد.

خبر خبر

محیط  معاون  زمان:  پیام  خبرنگار  ارومیه- 
زیست  محیط  سازمان  زیستی  تنوع  و  زیست 
گفت: اقدامات مردم نهاد در تاالب کانی برازان 
می تواند الگوی فعالیت های حفاظت از منابع 

طبیعی و آبخیزداری باشد.
بین  تاالب  از  بازدید  از  پس  دبیری  فرهاد 
المللی کانی برازان، به همراه نمایندگان کمیته 
راهبری حفاظت از تاالب ها اظهار کرد: اگر چه 
تاکنون  سازمان  حفاظت  زیر  مناطق  دیگر  در 
محیط  احیای  و  حفاظت  در  جدی  اقدامات 
زیست انجام شده است ولی فعالیت های انجام 
گسترده  فعالیت  خاطر  به  تاالب  این  در  شده 
›قره  و  ›خورخوره‹  همجوار  روستای   2 مردم 
نهادهای حفاظتی محیط  با  داغ‹ در همکاری 

زیست ارزش چشمگیری دارد.
زیست  محیط  از  حفاظت  اهمیت  بیان  با  وی 
این  آگاهی مردم در  افزایش سطح  و ضرورت 
حفاظت  مفهوم  در  تحول  با  افزود:  خصوص 
جدیدی  رویکرد  باید  الملل،  بین  سطح  در 
با موضوع های پیش رو در زمینه  در برخورد 
این  بر  کنیم  اتخاذ  محیطی  زیست  حفاظت 
این  عمومی  آگاهی  سطح  افزایش  با  اساس 

وظیفه باید برعهده جوانان گذاشته شود.

مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران نیز 
در این بازدید گفت: هدف از این بازدید بررسی 
روش جدید و مدیریت مشارکتی در حفاظت از 
تاالب ها است که در تاالب کانی برازان پیاده 
به صورت  امروز  از  این موضوع  و تسری  شده 
گسترده در سطح سراسری کلید خواهد خورد 
الگوی  برازان  کانی  تاالب  اساس  این  بر  که 
مناسبی برای سایر محیط های زیست مشابه 

در کشور است.
موضوع  افزود:  روزبهانی  سلیمانی  محسن 
مختص  موضوعی  فقط  ها  تاالب  از  حفاظت 
از محیط زیست نیست و  به سازمان حفاظت 
اگر زمینه های مناسبی را برای همکاری مردم 
به خصوص جوانان در طرح ها مهیا کنیم، به 
حفاظت پایدار در حفظ تاالب ها نیز می توانیم 

امیدوار باشیم.

حمید رعنا قد رئیس اداره محیط طبیعی اداره 
کل محیط زیست استان آذربایجان غربی نیز 
ای  بهانه  به  برازان  کانی  بازدید گفت:  این  در 
برای بهبود و افزایش فرهنگ زیست محیطی 
دریاچه  جنوبی  حوزه  آبخیزداری  بخش  در 

ارومیه تبدیل شده است. 
حفاظت  کل  اداره  فنی  معاون  جباری  حجت 
نیز  غربی  آذربایجان  استان  زیست  محیط 
منطقه  در  آبی  کم  مشکل  وجود  بر  تاکید  با 
همکاری بین نهادهای مختلف را امری الزامی 
در پیشبرد اهداف کمیته ملی حفاظت از تاالب 

های کشور دانست.
کمیته راهبردی حفاظت از تاالب های ایران، 
سازمان  جمله  از  مختلفی  های  مجموعه  از 
وزارت  نیرو،  وزارت  زیست،  محیط  حفاظت 
امور خارجه، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و 

بودجه تشکیل شده است.
تاالب کانی برازان در اطراف شهرستان مهاباد 
کشور  نگاری  پرنده  سایت  نخستین  عنوان  به 
در اسفند سال 89 به عنوان بیست و چهارمین 
تاالب کشور در فهرست تاالب های بین المللی 
رسیده  ثبت  به  رامسر  کنوانسیون  در  ایران 

است.

معاون سازمان محیط زیست در ارومیه مطرح کرد:

اقدامات مردم نهاد در تاالب کانی برازان الگوی حفاظت از منابع طبیعی

 آگهی ابالغ اجراییه
 به محکوم علیه مصطفی صفاری در خصوص دعوی مهدی گلشن 

 9510090231201318 شماره  به  مربوطه  حکم  ی  اجرا  درخواست  بموجب 
محکوم  علیه  محکوم   9409970231200609 مربوطه  غیابی  دادنامه  شماره  و 
مبلغ  احتساب  با  و  خواسته  اصل  ابت  ریال  مبلغ 66600000  پرداخت  به  است 
خسارت  احکام  محترم  اجرای  ضمنا  و  دادرسی  خسارت  بابت  ریال   2703000
تاخیر تادیه را به هنگام وصول محکوم به بر مبنای شاخص بانک مرکزی از زمان 
سر رسید محاسبه و پس از وصول در حق محکوم له پرداختنماید نیم عشر اجرایی 
معادل پنج درصد محکوم به بر عهده محکوم علیه میباشد به لحاظ مجهول المکانی 
نامبرده و بر اساس ماده 73 ق آ د م  مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در 
مادتین 118-119 قانون اجرای احکام مدنی آگهی می گردد و ده روز پس از آن 
به موقع اجرا گذاشته می شود در این صورت برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار 
اقامت خود را  اینکه محکوم علیه محل  دیگری به محکوم علیه الزم نیست مگر 

کتبا به قسمت اجرا اطالع دهد.
110/72679   مدیر دفتر شعبه 147دادگاه حقوقی   تهران 

 اجرائیه 
محکوم له-محمدرضا سعادت طلب فرزند قدرت اله

محکوم علیه-زهرا گروسی فرزند حسن رضا
محکوم به –بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9510090213501778 
به  است  محکوم  علیه  محکوم   9409970213501095 مربوطه  دادنامه  شماره  و 
پرداخت مبلغ 105000000 ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی وفق تعرفه 
و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 94/7/19 لغایت پرداخت وجه که در 
زمان اجرای حکم بر مبنای شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه می گردد در حق 

محکوم له و نیز پرداخت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت.
110/72670   رئیس شعبه 184 دادگاه عمومی تهران

آگهی
خواهان علی احسانی مجد   دادخواستی به طرفیت خوانده پرویز کرم جانی به 
خواستهاسترداد مال منقول و مطالبه اجرت المثل اموال و اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسی و مطالبه خسارات دادرسی  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 184   دادگاه  خانواده مجتمع قضایی شهید 
مطهری تهران واقع در تهران یافت آباد کوی ولیعصر مجتمع قضایی شهید مطهری   
رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت    9509980213500395 کالسه  به  و  ارجاع 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین     9:30 ساعت  و    95/8/5 آن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
  110/72674    منشی دادگاه حقوقی شعبه 184  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید مطهری   تهران

آگهی
خواهان نوید و نغمه رحیم آقائی و ارش برنا  دادخواستی به طرفیت خوانده امیر 
سخایی محمدی به خواسته الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی –اخذ پایانکار –
تقدیم  بدوی   مرحله  دادرسی  و خسارت  –مطالبه خسارت  تنظیم سند  به  الزام 
   186 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
دادگاه  خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری تهران واقع در تهران یافت آباد کوی 
ولیعصر مجتمع قضایی شهید مطهری   ارجاع و به کالسه  950307 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن95/8/15 و ساعت   9:30 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
  110/72666    منشی دادگاه حقوقی شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید مطهری   تهران

اصالحیه 
آگهی حصر وراثت از شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل با شماره کالسه 
95/695/2که در تاریخ 3/6/95در روزنامه پیام زمان چاپ شد آقای محمدو خاتون 

میرابی تیجی می باشد که تیجی نوشته نشده که در اینجا اصالح میگردد

دادنامه 
)حقوقی( عمومی  دادگاه  ششم  شعبه   9509986610600272 کالسه  پرونده 

 9509976610600548 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
شهرستان  لرستان  استان  نشانی  به  کرم  فرزند  بیرانوند  هوشنگ  آقای   : خواهان 
خرم آباد روستای سراب یاس بین یاس 6 و 7 جنب میدان تیر لشگر 84 موبایل 
09169794598 –خواندگان :1-آقای انوش باقر پور فرزند نوروز به نشانی استان 
لرستان –شهرستان خرم آباد خ انقالب بین کوچه 9 و 10 آراسته بنگاه اتومبیل 
به  پیرولی  فرزند  فر  بهروزی  رضا  2-آقای حمید  موبایل 09166373897  یاران 
نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد پشته حسین آباد خ طیب پاکمهر 30 

نرسیده به 20متری سمت راست.خواسته :الزام به تنظیم سند خودرو 
رای دادگاه : درخصوص دعوی اقای هوشنگ بیرانوند فرزند کرم به طرفیت آقایان 
انوش باقر پور فرزند نوروز و حمیدرضا بهروزی فر فرزند پیرولی بخواسته صدور 
وانت  انتقال یک دستگاه خودرو  رسمی  تنظیم سند  به  الزام خواندگان  به  حکم 
انضمام خسارت دادرسی دادگاه  پیکان به شماره پالک 925 ب 48ایران 31 به 
با توجه به اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی خواهان و ضمام پیوست 
به  خواهان  مالکیت  اینکه  به  نظر  و  پرونده  نامه ضمیمه  مبایعه  رونوشت مصدق 
خودرو متنازع فیه بداللت بیع نامه عادی و تصرف وی محرز بوده و خواندگان منکر 
مالکیت وی نبوده و توجها به اینکه انتقال رسمی مبیع از الزامات عرفی بوده فلذا با 
استناد به مواد 198و 515 و 519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 220 
قانون مدنی حکم به الزام حمیدرضا بهروزی فر به انتقال رسمی خودرو صدرالذکر 
باقرپور به پرداخت پانصد و شصت و هشت هزار تومان بابت  و محکومیت انوش 
به  نسبت  رای صادره  اعالم می گردد  و  دادرسی در حق خواهان صادر  خسارت 
حمیدرضا بهروزی فر غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از انقضای آن همچنین نسبت به انوش باقرپور ظرف مدت 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – قوام آذر همایون.  

آگهی فقدان اسنادمالکیت
شده  گواهی  استشهادمحلی  دوبرگ  بموجب  حلبوش  یحیی  آقای 
به  سندمالکیت  که  است  مدعی  شماره128خرمشهر  دردفتراسنادرسمی 
پالک106بخش2  ششدانگ  به  مسلسل096882ب/94مربوط  های  شماره 
الکترونیک139520317004000784که  دفترامالک  ناحیه7خرمشهرموردثبت 
وبعلت  است  شده  منتقل  وی  81715دفترخانه31خرمشهربه  سندقطعی  بموجب 
لذادراجرای  است  نموده  مالکیت  صدورسند  ودرخواست  مفقودشده  جابجایی 
مدعی  که  تاهرکس  اعالم  مراتب  ثبت  قانون  نامه  ماده120آیین  تبصره1اصالحی 
انجام معامله ویاوجودسندمالکیت مذکوردرنزدخودمی باشدازتاریخ انتشارآگهی ظرف 
مدت10روز اعتراض خودراکتباوضمن ارائه اصل سندمالکیت ویاسندخریداری به این 
اداره اعالم نمایدودرغیر اینصورت سندمالکیت المثنی به نام مالک صادرواسنادمالکیت 
مفقودشده وازدرجه اعتبارساقط خواهدشد. شماره م.الف)9/601(                                                                                                                            
احمدی زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک خرمشهر

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

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

خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه 1602/92و رای شماره 22721مورخه  94/12/25تقاضای آقای رجب 
قایدرحمت فرزند یکشنبه نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 181/44 متر 
مربع مجزی شده از پالک 3222فرعی 2091اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای محمود عدالت ثمین رسیدگی و تائید و انشاء 
گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41127
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/6/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/6

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

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
آقای  تقاضای  به   93/6/5 مورخه   6084 شماره  رای  و   2143 کالسه  1-پرونده 
مساحت  به  ساختمان  یکباب  به ششدانگ  نسبت  پرویز  فرزند  حیدری  طهماس 
130/36متر مربع مجزی شده از پالک 1فرعی 5 اصلی واقع در بخش 4 شهرستان 
حسن  محمد  سید  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم 
الجزایری2- پرونده کالسه 961 و رای شماره 6436 مورخه 95/5/18 به تقاضای 
به  ساختمان  یکباب  به ششدانگ  نسبت  عالی   فرزند  ریمله   پیرداده  ولی  آقای 
مساحت 100/45 متر مربع مجزی شده از پالک 2353فرعی 52091اصلی واقع 
آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  شهرستان   1 بخش  در 
سید محمد سیاه منصور رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از 
انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس 
مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41176
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/6/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/6

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

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه 89و رای شماره 6033مورخه 1395/5/12به تقاضای آقای مجید 
بیرانوند فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 174/98 متر 
آباد  از پالک 2000 اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرم  مربع مجزی شده 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای اسداله کریمی رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41123
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/6/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/6
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آگهی اخطاریه ماده 101 اموال غیر منقول 
بدین وسیله به بدهکاران خانم فریناز فتاحی فرزند خالید ) راهن( و آقای جلیل 
رسولیان فرزند محمود اعالم میدارد: در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق ، به 
 : فرعی  ثبتی  پالک  دادگستری  رسمی  کارشناس   95/6/8 مورخ  گزارش  موجب 
مهاباد  در:  واقع  ندارد  ناحیه:  مهاباد  بخش: 15  در  اصلی 2360  از پالک   4102
به مبلغ 402/435/000 ریال ارزیابی گردیده . لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک 
از تاریخ  مذکور معترض می باشید ، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز 
ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 
کارشناسان  کانون  بنام   0105702931000 حساب  بشماره  ریال  میلیون  سه 
دادگستری آ غ نزد بانک ملی به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی 
که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. تاریخ انتشار:روز سه شنبه مورخ 95/7/6
صدیق رنجبر – مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مهاباد

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
آقای  تقاضای  به   95/4/23 4993مورخه  شماره  رای  و   97/94 کالسه  پرونده 
محمد فتاحی مهرفرزند مهراب نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
بخش  در  واقع  اصلی   41 824فرعی  پالک  از  شده  مجزی  مربع  122/90متر 
2شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای مهراب سگوند 
تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41124
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/6/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/6
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آگهی حصر وراثت
آقای میر ابوالفضل جامعی دارای شناسنامه شماره 35 بشرح دادخواست به کالسه 
700721/ش 67 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان میر بهنام جامعی بشناسنامه 4417 در تاریخ 95/6/4 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به پدر ، 

مادر، همسر، یک فرزند اناث و یک فرزند ذکور بنامهای:
1-میر ابوالفضل جامعی فرزند: پدر متوفی
2-گوهر خانم غیبی فرزند : مادر متوفی 

3-مریم مرادزاده آقچه کل فرزند : همسر متوفی
4- هانیه جامعی فرزند میر بهنام : دختر متوفی
5- علی جامعی فرزند میر بهنام : پسر متوفی 

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

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

مرکز فرهنگی تربیتی امام صادق)ع( شهرکرد ،سال 
تحصیلی خود را با تحت پوشش قراردادن 147 دانش 
اداره  عمومی  روابط  گزارش  کرد.به  آغاز  ایتام  آموز 
کل اوقاف وامورخیریه چهارمحال وبختیاری،حجت 
االسالم مرتضی عزیزی مدیر کل اوقاف و امورخیریه 
استان گفت: در مجموعه مرکز فرهنگی و تربیتی امام 
صادق)ع( شهرکرد در سال تحصیلی 96-95 تعداد 
147 نفر از دانش آموزان ایتام نگهداری می شوند. وی 
افزود: از مجموع 147 نفر دانش آموز تحت سرپرستی 
این مجموعه 73 نفر بصورت شبانه روزی و مابقی 
دانش آموزان مورد حمایت این کانون در طول سال 

تحصیلی می باشند.
حجت االسالم مرتضی عزیزی با اشاره به اینکه مرکز 
تربیتی امام صادق)ع( شهرکرد از جمله موقوفات بی 
بی ماه بیگم صمصام بختیاری و حاج عبدا... موسوی 
نافچی است که طبق نیت واقف اقدام به نگهداری و 
تربیت ایتام می کند ،گفت: از مجموع 73 نفر دانش 
آموزی که شبانه روزی در این مرکز نگهداری خواهند 
شد ، 23 نفر مقطع دبستان، 46 نفر مقطع دبیرستان 
دوره اول و 4 نفر مقطع دبیرستان دوره دوم مشغول 

به تحصیل می باشند.
مدیر کل اوقاف و امورخیریه چهارمحال وبختیاری در 

ادامه با اشاره به اینکه کلیه هزینه های مربوط به این 
دانش آموزان از محل اجرای نیات واقفین و مشارکت 
خیرین تامین می شود گفت: می توان فعالیتهای این 
مجموعه باارزش و عظیم را به چهار بخش تقسیم 

نمود:
الف: عبادی و مذهبی شامل برگزاری نماز جماعت، 
کریم،  قرآن  تجوید  و  روخوانی  و  احکام  کالس 
مناسبتهای  بزرگداشت  جمعه،  نماز  در  شرکت 

مختلف)برگزاری ادعیه(
ب: شامل کالسهای تقویتی،تهیه ملزومات درسی از 
قبیل کتاب و لوازم تحریر، اجرای طرح معلم یاری، 
ای،  مشاوره  امورات  انجام  رایانه،  سایت  از  استفاده 
ارتباط تنگاتنگ با مدارس و بررسی هفتگی و ماهیانه 
به  اعزام  آموزان،  دانش  اخالقی  و  درسی  وضعیت 
اردوهای مختلف درون استانی و برون استانی، ایجاد 
کارگاههای آموزشی مرتبط با دروس وبرنامه ریزی 

جهت مطالعه دانش آموزان
ج: اجرایی: شامل تهیه و اجرای برنامه اجرایی، برنامه 
غذایی، نظارت بازرسین بهداشتی بر نحوه طبخ غذا، 
برگزاری جلسات مختلف از قبیل شورای سرپرستان، 
هیات امنا و کارکنان، تهیه پوشاک فصل، نظارت بر 

عملکرد کارکنان، نظارت بر بهداشت مجتمع

سرپرستی 147 دانش آموز ایتام درکانون فرهنگی 
تربیتی امام صادق)ع( شهرکرد

از ابتدای سال جاری تا کنون یک هزارو 
500 کودک زیر 5 سال دارای سو تغذیه 
از حمایتهای کمیته امداد استان مرکزی  
بهره مند شدند و سرانه پرداختی به هر 

کودک 748 هزار ریال بوده است.
سو  دارای  نیازمندو  کودکان  از  حمایت 
تغذیه از طرح های مشارکتی و حمایتی 
با  که  است  مرکزی  استان  امداد  کمیته 
همکاری دانشگاه علوم پزشکی و وزارت 
رفاه انجام شده و در سال جاری تا کنون 
برای  ریال  میلیون   394 میلیاردو  هفت 

این منظور اختصاص داده شده است.
امداد،  کمیته  خبری  سایت  گزارش  به 
مجید مشهدی معاون حمایت و سالمت 
طرح  اینکه  بیان  با  استان  امداد  کمیته 
دارای سو  و  نیازمند  از کودکان  حمایت 
تغذیه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی 
و وزارت رفاه انجام می شود، تصریح کرد: 
غیر  و  مددجو  فرزندان  از  کودکان  این 
مددجو بوده و از طریق مراکز بهداشتی 

استان به کمیته امداد معرفی شده اند.
یک  جاری   سال  ابتدای  از   : افزود  وی 

از  تغذیه  سو  دارای  کودک   500 هزارو 
تا  و  بهره مند شده  نهاد  این  حمایتهای 
کنون هفت میلیاردو 394 میلیون ریال 
برای کمک به این کودکان در قالب بن 
کارت هزینه و سرانه پرداختی به هریک 
می  برآورد  ریال  هزار   748 کودکان  از 

شود.
بهداشتی  طرحهای  اجرای  از  وی 
و  داد  خبر  حمایت  تحت  مددجویان 
کنون  تا  جاری  سال  ابتدای  از   : گفت 
مبلغ 750 میلیون ریال ازمحل اعتبارات 
درآمدی امداد بابت احداث و یا بهسازی 
سرویس های بهداشتی روستایی با سرانه 
با اولویت  12 میلیون و 500 هزار ریال 
پرداخت  برخوردار  وکم  محروم  مناطق 

شده است.
از  دعوت  ضمن  پایان  در  مشهدی 
کمک  در  مشارکت  برای  استان  خیرین 
به کودکان نیازمند بیان کرد : این نهاد 
کودکان  به  بیشتر  کمک  برای  مردمی 
دارای سو تغذیه نیاز به همکاری خیران 

در سراسر استان دارد.

1500 کودک استان مرکزی سو تغذیه دارند
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اجراي خطوط انتقال آب چاه هاي شور 
به محل آب شیرین کن اشتهارد

عملیات لوله گذاري با هدف جمع آوري و انتقال 
آب  پروژه  اجراي  محل  به  شور  چاههاي  از  آب 
شیرین کن اشتهارد به طول 3500 متر و با اعتبار 

20 میلیارد ریال به اتمام رسید.
آقاي خدر شاکري یوسفي، مدیرآبفاي شهرستان 
اشتهارد با اعالم این خبر گفت: براي تامین آب 
شور پکیج آب شیرین کن اشتهارد که توسط بخش 
خصوصي و به روش BOO )ساخت، تملک، بهره 
برداري( در حال ساخت است، تعداد پنج حلقه چاه 
با مجموع آبدهي 75 لیتر بر ثانیه حفر و تجهیز 
شده است که براي انتقال آن به محل آب شیرین 
کن عملیات لوله گذاري به طول 3500 متر با لوله 
هایي به قطر 400 میلي متر از جنس چدن داکتیل 

توسط امور اجرایي شرکت، اجرا و به اتمام رسید.
وي افزود: ابتدا آب استحصالي از چاهها به مخزن 
500 مترمکعبي ذخیره آب شور منتقل شده و 
پس از انجام فرایند شیرین سازي به مخزن 5000 
مترمکعبي شماره 2 اشتهارد منتقل و به شبکه 

شهري تزریق مي شود.
وي ظرفیت پکیج آب شیرین کن اشتهارد را 5000 
مترمکعب در شبانه روز ذکر کرد و افزود: در حال 
حاضر پنج حلقه چاه تامین کننده آب براي آب 
شیرین کن کافي است، اما الزم است حداقل پنج 
در  اطمینان،  بردن ضریب  باال  براي  دیگر  حلقه 

اشتهارد حفر و در مرحله آماده بکار باشد.

بهره مندی  388 خانواده تحت حمایت 
و نیازمند ساوجی از کمکهای موردی

در 4 ماهه اول سال جاری  به تعداد 388 خانواده  
تحت حمایت و نیازمند ساوجی  در قالب کمک 
ابن سبیل  ودرمان وغیره کمک  هزینه زندگی، 
موردی شده است. مدیر کمیته امداد شهرستان 
ساوه گزارشی از عملکرد بخشهایی از این نهاد در4 

ماهه نخست سال جاری ارائه کرد.  
محمد  امداد،  کمیته  خبری  سایت  گزارش  به 
محمودی ، با بیان اینکه کمک  های موردی ویژه 
در  یا  و  بالعوض  بصورت  امدادی  منابع  از محل 
قالب وام قرض الحسنه به خانواده های نیازمند و 
تحت حمایت پرداخت می شود ، افزود : در 4 ماهه 
نخست سال جاری  به تعداد 388 خانواده تحت 
حمایت و نیازمند ساوجی  در قالب کمک هزینه 
زندگی، ابن سبیل  ودرمان وغیره کمک موردی 
از  گزارشی  ارائه  ضمن  ادامه  در  وی  است.  شده 
عملکرد کمیته امداد ساوه در سایر بخشها گفت : در 
4 ماهه اول سال جاری تعداد 15 فقره هدیه ازدواج 
به ارزش 48 میلیون ریال برای فرزندان پسر و تعداد 
61 فقره  کمک جهیزیه به مبلغ یک میلیاردو 500 
میلیون ریال به نوعروسان تحت حمایت مساعدت 

شده است.

استاندار آذربایجان غربی:
وضعیت سیستم بانکی آذربایجان غربی اسفناک است

ارومیه- خبرنگار پیام زمان: استاندار آذربایجان غربی گفت: سیستم 
آفت  دچار  صنعتی  های  واحد  به  خدمات  ارائه  در  استان  بانکی 

اساسی شده است.
قربانعلی سعادت در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری 
که در دادگستری آذربایجان غربی برگزار شد گفت: گفت: متاسفانه 
بانک های آذربایجان غربی دچار وضعیت اسفناکی شده و  ازلحاظ 
مدیریتی، تصمیم گیری و اقتدار زیر مجموعه های خود فاقد ثبات 

هستند.
وی با بیان اینکه از 16 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش که 
برای پرداخت به واحدهای تولیدی کل کشور در نظر گرفته شده و 
سهم استان آذربایجان غربی فقط 3,5 درصد است تصریح کرد: از 
این مبلغ فقط 101 میلیارد تومان آن به صاحبان واحدهای صنعتی 

و تولیدکنندگان پرداخت شده است.
سعادت ادامه داد: جای بسیار تاسف است که آذربایجان غربی از نظر 

پرداخت تسهیالت رتبه آخر در کشور را دارد.
وی با بیان اینکه بسیاری از واحد های تولیدی در بدو شروع فعالیت 
ادامه فعالیت و پوشش  بانکی باال قادر به  با وجود بهره های  خود 
هزینه ها و سود نیستند افزود: باید با ورود و بررسی  مکانیزم بانکی 
و سیستم اجرایی آن بسیاری مشکالت واحد های تولیدی وام دار را 
حل کنیم. استاندار آذربایجان غربی افزود: امید است دستگاه قضایی 
و بازرسی کل کشور با بررسی بخشنامه ها و مقررات دست و پا گیر 
بانکی با هدف اصالح آنهاو تسهیل در مسائل واحد های تولیدی در 

مسیر رشد و بالندگی اقتصاد استان گام بردارد.

حضور منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی)ره( 
در چهارمین نمایشگاه دریایی جمهوری اسالمی ایران 

منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره( ضمن شرکت در چهارمین 
نمایشگاه بین المللی دریایی جمهوری اسالمی ایران، موقعیت، مزیت و 
توانمندی های این بندر بزرگ تجاری کشور را به بازدیدکنندگان معرفی 

می نماید. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، این 
نمایشگاه به مدت سه روز از  سوم تا پنجم  مهرماه سال جاری همزمان با 
هفته دریانوردی، در محل شبستان اصلی مصالی بزرگ امام خمینی)ره( 
تهران با حضور دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی و مهندس نعمت زاده 
وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز به کار کرده است و اهدافی مشتمل بر 
ترویج،  اشاعه و گسترش فرهنگ دریامحور، معرفی دستاوردهای علمی، 
پژوهشی و تکنولوژی صنعت دریایی ودریانوردی، معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری در حوزه های دریایی و مشارکت در روند جهانی شدن را 
دنبال می کند. همچنین طی این نمایشگاه بزرگ دریایی کشور، شرکت 
های بخش خصوصی فعال در مجتمع بزرگ بندری امام خمینی)ره( در 
زمینه های پشتیبانی خدمات دریایی و بندری و تخلیه و بارگیری کاال نیز 
در این نمایشگاه حضور یافته و توانمندی های خود را به سرمایه گذاران 

و مشتریان ارائه می نمایند.
در جریان روز نخست این نمایشگاه دکتر آخوندی و مهندس نعمت زاده 
در معیت مهندس سعیدنژاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل 
سازمان بنادر و دریانوردی در غرفه ی منطقه ویژه اقتصادی بندرامام 
خمینی)ره( حضور یافته و از آخرین دستاوردهای این بندر بزرگ تجاری 
کشور در زمینه های جلب مشارکت بخش خصوصی و ارائه خدمات به 

مشتریان مطلع شدند.

خبر خبر

رئیس انجمن صنفی کشاورزان دزفول خواستار 
تجدید نظر و توجه مسئولین ملی و استاندار در 
مساله راه اندازی مرز هوایی دزفول شد و گفت: 
در صورت عدم راه اندازی این مرز هوایی، حیات 
به  استان  صادرات محصوالت کشاورزی شمال 

خطر خواهد افتاد.
ناصر نظرزاده  اظهار کرد: با توجه به تولید ساالنه 
بیش از 5 میلیون تن محصوالت سبزی، صیفی، 
همچنین  و  استان  شمال  در  غالت  و  جالیزی 
به علت این که این منطقه از قطب های اساسی 
کشاورزی و دامداری خوزستان است، راه اندازی 
مرز هوایی در شمال استان کاماًل ضروری به نظر 

می رسد.
از  یکی  را  کشاورزی  محصوالت  صادرات  وی 
کشاورزی  بخش  پایداری  و  توسعه  راه های 
امروزی  و  نوین  نگرش  با  باید  افزود:  و  دانست 
با مقوله صادرات برخورد کرد و صادرات سنتی 
باید به کلی برچیده شود. صادرات نوین از یکسو 
جانبی،  فرآوری،  تبدیلی،  صنایع  راه اندازی  به 
سردخانه و انبارهای عظیم نیاز دارد و از سوی 

دیگر مستلزم احداث پایانه هایکشاورزی است.
به  درصدی   100 نیاز  به  اشاره  با  نظرزاده 

کرد:  خاطرنشان  دزفول  هوایی  مرز  راه اندازی 
مرز  از  دزفول  کاالهای  و  محصوالت  صادرات 
زمینی حدود 3 روز زمان می برد و با توجه به 
این که محصوالت کشاورزی دارای فسادپذیری 
باالیی هستند، صادرات محصوالت کشاورزی از 
مرز زمینی برای بازرگانان صرفه اقتصادی زیادی 

ندارد.

هوایی  مرز  راه اندازی  با  این که  بیان  با  وی 
دزفول، استقبال بیشتری از صادرات محصوالت 
کشاورزی شمال خوزستان خواهد شد، عنوان 
کرد: با وجود این که کیفیت محصوالت بسیاری 
از کشورهای همسایه پایین تر از کیفیت تولیدات 
کشاورزی شمال استان است اما این کشورها به 
صادرات  زمینه  در  که  کمتری  مشکالت  علت 

دارند، در عرض چند ساعت می توانند محصوالت 
بازارهای هدف  به  از طریق مرز هوایی  را  خود 

خود صادر کنند.
رئیس انجمن صنفی کشاورزان دزفول گفت: در 
صورت راه اندازی این مرز، قادر خواهیم بود ضریب 
فسادپذیری محصوالت کشاورزی شمال استان را 
به میزان قابل توجهی کاهش دهیم که به تبع 
استقبال بیشتری برای صادرات این محصوالت 
را شاهد خواهیم بود. اکنون بسیاری از کشورها 
خوزستان  شمال  کشاورزی  محصوالت  نیازمند 
نظیر گل و گیاه، انواع سبزیجات و ... هستند که 

می توان آن ها را از طریق مرز هوایی صادر کرد.
نظرزاده با اشاره به صادرات محصوالت کشاورزی 
و  روسیه  کشورهای  به  کم  میزان  به  دزفول 
آمادگی خود  این کشورها  کرد:  اظهار  اوکراین 
را برای افزایش واردات محصوالت استان اعالم 
و  گل  خواهان  نیز  هلند  کشور  حتی  و  کردند 
گیاه تولیدی این منطقه است که متاسفانه به 
علت عدم راه اندازی مرز هوایی، اکنون این امکان 
وجود ندارد و اگر این مرز راه اندازی نشود، حیات 
به  استان  صادرات محصوالت کشاورزی شمال 

خطر خواهد افتاد.

رئیس انجمن صنفی کشاورزان دزفول خواستار شد:

تالش مسئولین ملی و استانی برای ایجاد مرز هوایی در دزفول

آگهی
در خصوص تجدیدنظر خواهی آذین همتی بروجن بطرفیت شما زهرا فدایی نسبت 
به دادنامه شماره 950082 صادره از این شعبه به شما ابالغ میشود حسب ماده 
چنانچه  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   346
پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت آگهی به دفتر روزنامه مراجعه و نسخه 
تجدیدنظر  به  با همین کیفیت  پرونده  اال  و  تحویل  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی 

ارسال میگردد.
110/72701 شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی شهید محالتی تهران 

اجرائیه 
محکوم له-حمید آجرلو فرزند اسماعیل 
محکوم علیه-ناصر رشوند فرزند عبداله 

شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  –بموجب  به  محکوم 
 9509970231400129 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9510090231401024
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 170000000 ریال بابت اصل خواسته 
و هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به در حق محکوم له .پرداخت نیم عشر بر عهده 

محکوم علیه میباشد.
110/72684  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید محالتی تهران

آگهی
نظریه کارشناس-با توجه به عوامل موثر در قضیه و مراتب فوق الذکر به استحضار 

میرساند
با درنظر گرفتن وضعیت معامالتی روز و با عنایت به قدمت حدودا باالی 30 سال 
اعیانی ملک و قدیمی بودن آن و به شرط بال معارض بودن و نداشتن موانع قانونی 
انتقال سند بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهی و بازداشتی به نظر اینجانب ارزش 
عادله روز شش دانگ عرصه و اعیان ملک مورد تعرفه به پالک ثبتی 19847/4476 
اصلی جمعا به مبلغ چهار میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال 465000000 
تومان و ارزش 4 دانگ مشاع از 6 دانگ ملک مذکور بر اساس اجرای قرار صادره 
معادل سه میلیارد و یکصد میلیون ریال معادل سیصدو ده میلیون تومان ارزیابی 

و اعالم می گردد.
از  فرعی  معامله 19847  مورد  ملک  ثبتی صحیح  اینکه پالک  به  عنایت  با    -2
از اداره ثبت در پرونده مربوط به پالک  4476 اصلی میباشد استعالم اخذ شده 
ثبتی دیگری میباشد لذا در صورت صالحدید آن مقام محترم قضایی اخذ استعالم 
جدید ثبتی جهت مشخص شدن وضعیت ثبتی ملک و مالکیت اشخاص بایستی 

انجام بپذیرد.
110/72698 مدیر شعبه 149 دادگاه حقوقی تهران

آگهی ابالغ نظریه کارشناس 
بدینوسیله به حمید حیدری که دادخواستی به شماره کالسه 940752 از سوی 
امیر عنصری با وکالت رضا علی زاده به طرفیت شما دائر بر مطالبه اجرت المثل 
کارشناس  نظر  بر  بنا  که  مطرح  لغایت 94/1/30   92/11/1 تاریخ  از  منقول  مال 
اجرت المثل انتفاع از سواری بی ام و آی 528 صرفا جهت کاربرد شخصی بطور 
متوسط روزانه برای هر روز 195000 تومان معادل یک میلیون و نهصد و پنجاه 
هزار ریال بر آورده می گردد به شما ابالغ می گردد در صورت اعتراض به نظریه 
کارشناس حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را 
به صورت کتبی به نشانی خ پیروزی بلوار ابوذر نرسیده به پل چهارم ط هفتم به 

دفتر شعبه 147 دادگاه حقوقی تهران تسلیم نمایید.
110/72681   مدیر دفتر شعبه 147 دادگاه حقوقی تهران

اصالحیه 
کالسه  با  بابل  شهرستان  اختالف  حل  سورای  دوم  شعبه  از  وراثت  حصر  آگهی 
95/706/2که در تاریخ 6/6/95در روزنامه پیام زمان چاپ شد آقای بابک وعلی و 
عارف همگی علی زاده خطیر بودند که خطیر نوشته نشده که در اینجا اصالح میگردد

آگهی حصر وراثت
به کالسه  دادخواست  بشرح  دارای شناسنامه شماره 78  میکائیل محمدی  آقای 
700720/ش 67 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مرحوم سجاد محمدی بشناسنامه ملی 1570457638 در تاریخ 
مرحومه   / مرحوم  آن  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   95/6/10

منحصر است به پدر و مادر با مشخصات ذیل:
1-میکائیل محمدی فرزند بخشعلی : پدر متوفی
2-اکرم جامعی فرزند میرابوالفضل : مادر متوفی

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

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

آگهی مزایده
اگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه )9500018(

مطابق پرونده اجرایی کالسه 9500018 آقای کمال قربانی به نشانی مهاباد شهرک 
فجر باالتر از آپارتمانهای فجر منزل شخصی )مدیون( و )راهن( پالک ثبتی یکهزار 
و دویست شصت و نه فرعی از یکهزار و یکصد و چهارده فرعی از دو هزار و سیصدو 
پنجاه و دو اصلی بخش 15 مهاباد را در قبال اخذ تسهیالت بموجب سند رهنی 
شماره 124444 مورخه 1393/8/17 دفتر 11 مهاباد در رهن بانک اقتصاد نوین 
شعبه مهاباد قرارداده اند که منجر به صدور اجرائیه کالسه فوق گردیده و مورد 

مزایده عبارت است از :
ششدانگ یک باب خانه بمساحت 155/3 متر مربع دارای پالک ثبتی یک هزار 
و دویست و شصت و نه فرعی از یک هزار و یکصد و چهارده فرعی از دو هزار و 
سیصد و پنجاه و دو – اصلی بخش 15 مهاباد ذیل ثبت 30972 صفحه 242 دفتر 

جلد 185 بنام کمال قربانی صادر و تسلیم گردیده است.
حدود و مشخصات 

شماال بطول 9 متر محل پی دیواریست به محل پی دیوار قطعه 358 شرقا بطول 
17/85 محل پی دیواریست به محل پی دیوار قطعه 332 تفکیکی

جنوبا بطول 9/14 متر محل پی دیوار و درب ورود است به خیابان ده متری احداثی
غربا بطول 16/32 مترمحل پی دیواریست به محل پی دیوار قطعه 330 تفکیکی

دارای  همکف  طبقه  که  بوده  مستقل  مسکونی  طبقه  دو  دارای  اجمالی:  توصیف 
باالی  طبقه  و  میباشد  پارکینگ  مربع  متر  و 23/62  مسکونی  مربع  متر   94/27
 12/21 مساحت  به  مسکونی  خرپشته  و  مسکونی  مترمربع   108/90 نیز  همکف 
به مساحت 12/32 مترمربع میباشد که جمع  بالکن  مترمربع و همچنین دارای 
کل زیربنا 251/32 مترمربع میباشد . اسکلت ساختمان بصورت بتنی و پوشش 
و  باشد  می  گرانیت  سنگ  ساختمان  اصلی  نمای  و  بلوک  و  تیرچه  آنها  سقف 
دارای انشعابات آب و برق و گاز بوده برابر نظریه وارده به شماره 109/95/4581 
مرقوم  ملک  اعیان  و  عرصه  دادگستری  رسمی  کارشناس   1395/3/24 مورخ 
4/560/000/000ریال معادل 456/000/000 تومان ارزیابی گردیده است که در 
در محل شعبه  الی 12 ظهر  از ساعت 9 صبح  مورخه 95/7/25  روز یک شنبه 
اجرای اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد از طریق مزایده فروخته خواهد شد الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد .
صدیق رنجبر – رییس ثبت اسناد و امالک مهاباد

تاریخ انتشار:روز سه شنبه مورخ 95/7/6

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص دادخواست عبدا... سلیمی فرزند هاشم به طرفیت عماد ظاهری فرزند 
محمد علی مجهول المکان به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک تقدیم شعبه اول 
حقوقی تنگستان که پرونده به کالسه 950041 ثبت و حسب درخواست آدرسی از 
خوانده مجهول المکان یافت نگردیده بنا به دستور دادگاه و تقاضای خواهان خوانده 
مجهول المکان وقت رسیدگی برای مورخه 1395/09/01 ساعت 9 صبح تعیین 
گردیده مراتب در جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا خوانده مجهول المکان در 
وقت مقرر تعیینی در جلسه رسیدگی حضور یابد در صورت عدم حضور دادگاه غیابا 

تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
م الف:193 دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تنگستان

دادنامه
خواهان : فاطمه احمدی تیله نوئی فرزند : قاسمعلی – ساکن : گلوگاه – خ ش 
بهشتی ) نصرتی محه ( ک شکوفه آپارتمان شرافت 3- طبقه اول م مهدی عالیشاه 
خوانده : 1- مهدی عالیشاه فرزند : حسین – ساکن : گلوگاه – خشهید بهشتی 
) نصرتی محه ( ک شکوفه آپارتمان شرافت 3- طبقه اول م شخصی 2 – مریم 
مسیبی قمبوائی فرزند : حسینعلی – تهران صادقیه منطقه 1 بلوار فردوس غرب 
خ شقایق جنوبی نبش 20شرقی پالک 14 واحد 7  خواسته : الزام خواندگان به 

حضور در دفتر خانه و انتقال قطعی سند اتو مبیل سواری 
رای دادگاه 

به طرفیت  قاسمعلی   : فرزند  نوئی  تیله  احمدی  فاطمه  خانم  در خصوص دعوی 
که  حسینعلی   : فرزند  قمبوائی  مسیبی  مریم  و  حسین   : فرزند  عالیشاه  مهدی 
سواری  دستگاه  یک  قطعی سند  انتقال   / خانه  دفتر  در  به حضور  الزام  خواستار 
پژو 206مدل 1380 نقره ای تالیک به تقویم 3/100/000ریال نموده است بدین 
توضیح که خواهان یک دستگاه اتو مبیل به مشخصات صدرالذ کررااز خوانده ردیف 
از  مالکیت  سند  یافت  در  به  اقدام  خواهان  و  خریداری  پیوست  وکالت  برابر  اول 
راهنمایی و رانندگی نموده و خواندگان از انتقال قطعی سند در دفتر خانه امتناع 
داشته و خوانده ردیف اول در جلسه مورخ 94/12/8 شورا حضور یافته مراتب را 
اقرار نموده که اتو مبیل را به خواهان فروخته و خوانده ردیف دوم با وصف ابالغ 
قانونی در جلسه شورا حضور پیدا نکرده و ایراد و دفاع موثری را به عمل نیاورده 
به مواد519،515،198 قانون آئین دادرسی مدنی و  است فلذا این شورا مستنداً 
به حضور  الزام  به  را محکوم  قانون مدنی خواندگان  مواد 220، 219، 10، 221 
در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال قطعی سند یک دستگاه اتو مبیل به 
مشخصات صدر الذکر در دادنامه می نماید . رای صادره نسبت به خوانده ردیف 
اولحضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی و نسبت 
به خوانده ردیف دوم ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این شورا و پس از 
آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم عمومی شهرستان 

گلو گاه می باشد . 
قاضی شورای حل اختالف شهرستان گلوگاه شعبه اول – رحمت عشقی واسو کالئی 

دادنامه
راهی  سه  پاوه  کرمانشاه-  نشانی  به  محمد  فرزند  خاطری  مهوش  خانم  خواهان: 

بیمارستان قنادی پردیس
خوانده: آقای بختیار رحمانی فرزند محمد کریم به نشانی 

خواسته: طالق به درخواست زوجه
گردشکار: خانم مهوش خاطری فرزند محمد در تاریخ 1395/04/01 دادخواستی 
را به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج به طرفیت آقای 
بختیار رحمانی فرزند محمد کریم که در حین تقدیم محاکم عمومی پاوه نموده 
که رسیدگی به این شعبه محول و به کالسه 9500323 ثبت گردیده است، خواهان 
درتاریخ 76/04/07  داشته که  مرقوم  تشریح خواسته خود  دادخواست در  ضمن 
 20 زوج  اخیراً  نموده،  دائم  ازدواج  خوانده  با  سنندج   103 شماره  دفترخانه  در 
این  در  و  نموده  عزیمت  ایران  از  خارج  به  و  ترک  را  مشترک  منزل  است  سال 
مدت نفقه وی را پرداخت نکرده است، خواهان این وضعیت را سبب عسر و حرج 
خود اعالم نموده است، خوانده با وصف ابالغ قانونی)نشر آگهی( و رعایت انتظار 
دادگاه  ننموده است،  ارسال  نیز  الیحه ایی  نیافته  حضور  دادرسی  جلسه  در  کافی 
جهت رفع اختالف و اصالح ذات البین قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده، نظریه 
مکتوب داوران واصل، حکایت از عدم توفیق در ایجاد مصالحه دارد. اینک دادگاه 
با بررسی جمیع اوراق پرونده با اعالم ختم دادرسی بشرح ذیل مبادرت به صدور 

رأی می نماید.
رأی دادگاه

قانون  ماده 1130  به  الحاقی مورخ 1381/06/13  تبصره  به داللت  عسر و حرج 
همراه  مشقت  با  زوجه  برای  را  زندگی  ادامه  که  وضعیتی  آمدن  وجود  به  مدنی 
ساخته و تحمل آن مشکل باشد. در ما نحن فیه با توجه به ترک زندگی مشترک 
توسط زوج به داللت اظهارت شهود تعرفه شده از ناحیه خواهان و تحقیقات صورت 
زوج چنین  بودن  مجهول المکان  و  متواری  بر  مبنی  دادگاه  این  توسط  پذیرفته  
و  تالش  دیگر  از سوی  است.  دادگاه حادث شده  عقیده  به  زوجه  برای  وضعیتی 
مساعی دادگاه در برقراری مصالحه و اصالح ذات البین مؤثر واقع نشده، به همبن 
مواد  و  مذکور  ماده  به  مستند  مشاور  قاضی  نظر  گرفتن  درنظر  با  دادگاه  دلیل 
29،28،27،26،24 و 33 از قانون حمایت از خانواده مصوب 01/ 12/ 1391 حکم 
به الزام آقای بختیار رحمانی به حضور در یکی از دفاتر ثبت طالق و مطلقه نمودن 
خانم مهوش خاطری با شرایط ذیل صادر و اعالم می نماید. شرایط طالق: 1- زوجه 
به موجب صورت جلسه مورخ 1395/06/01 این دادگاه در قبال جاری شدن صیغه 
طالق کلیه حقوق مالی خود را به زوج بذل نموده است. 2- زوجین فاقد فرزند 
مشترک می باشند. 3- زوجه حسب االقرار و گواهی صادره از شبکه بهداشت درمان 
شهرستان پاوه حامله نمی باشد. 4- نوع طالق خلع و اهراز و رعایت شرایط صحت 
طالق با مجری صیغه آن است. 5- مدت اعتبار این رأی شش ماه پس از تاریخ 
ابالغ رأی فرجامی یا انقضا مهلت فرجام خواهی است، ضمن اینکه چنان چه زوج 
برای اجرای صیغه طالق از حضور در دفترخانه امتناع نمود سردفتر در ثبت طالق 
از سوی ایشان نمایندگی دارد. رأی صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز پس از انقضاء واخواهی 

قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه می باشد./
رونوشت برابر با اصل و اداریست- مدیر دفتر شعبه اول حقوقی پاوه- سلیمی

صادق تاری وردی رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و )حقوقی( شهرستان پاوه 

دادنامه
ابالغ دادنامه به 1- موسی بارئی 2- طوبی حسن نژاد 3- علی محمد قوچانلو فعال 

مجهول المکان 
پرونده کالسه 9409981110601208 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

بابل تصمیم نهایی شماره 
هدا  خانم  وکاللت  با  اکبری  علیرضا  مدیریت  به  تعاون  توسعه  بانک  خواهان: 
میرزازاده فرزند رضا علی به نشانی بابل خ مدرس ابتدای ششم بهمن ط فوقانی 

بانک آینده مجتمع توکل ط 7 واحد 40 
خواندگان: 1- خانم خدیجه بلوکی کورنده فرزند محمود به نشانی مازندران – بابل 
خ طالقانی پاسداران 22 ساختمان امیر ط 1 ، 2- شرکت تعاونی تولیدی صنعت به 
نشانی بابل جاده گنج افروز روستای درون کال شرقی شهرک صنعتی 3- آقای علی 
بابل جاده شهید صالحی   – اصغر میرآقازاده فرزند شعبانعلی به نشانی مازندران 
خانم  اصغر 5-  فرزند  بارئی طبری  موسی  آقای   -4 اخوندی  کال  درزی  روستای 
طوبی حسین نژاد نقارچی فرزند مهدی همگی به نشانی مازندران – بابل جاده گنج 
افروز روستای درون کال شرقی شهرک صنعتی6- آقای علی محمد قوجانلو فرزند 
عباس به نشانی مازندران – بابل بلوار طالقانی پاسداران 22 ساختمان امین واحد 2 

خواسته: مطالبه وجه بابت...
تعاون  توسعه  بانک  از  بوکالت  میرزازاده  هدا  دعوی  خصوص  در  داددگاه-  رای 
بطرفیت 1- شرکت تعاونی تولیدی نوشا صنعت 2- موسی بارئی 3- طوبی حسین 
نژاد 4- خدیجه بلوکی 5- علی اصغر میرآقا زاده 6- علی محمد قوجانلو بخواسته 
1100000000 ریال بدهی معوق وام شماره 296289-92/6/12 دادگاه با توجه 
به دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی و بقاء اصول مستندات در ید خواهان 
نیز  خواندگان  و  نماید  می  مستصحب  را  خواندگان  ذمه  استدامه  و  اشتغال  که 
نسبت به دعوی خواهان و مدارک ابرازی دفاع و تعرضی ننمودند لذا داگاه دعوی 
خواهان را صحیح و وارد تلقی مستندا به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی 
مدنی و 10 و 230 قانون مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت 1100000000 
ریال بعنوان اصل خواسته و 3706000 ریال هزینه دادرسی و نیز 27000000 
در حق خواهان محکوم  و الضرر  تسبیب  قواعد  رعایت  باب  از  الوکاله  ریال حق 
از تاریخ 94/12/17  می نماید اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را 
بماخذ 800000000 ریال بر اساس شاخص بانک مرکزی لغایت وصول محکوم 
به محاسبه و در حق محکوم له ایصال نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست 
روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی 

در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان مازندران می باشد.
رئیس شعبه ششم دادگاه حقوقی بابل – صادق غالم نتاج

دادنامه
پرونده کالسه 9509981114400348 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل 

تصمیم نهایی شماره 9509971114400466 
خواهان:خانم مریم جانعلی زاده چوب بستی فرزند کاظم با وکالت آقای ابولحسن آقا گل 
زاده فرزند طهماسب به نشانی مازندران- بابل – بلوار طالقانی – مجتمع تجاری قلی 

تبار – ط دوم – )دادگستری بابل – ستاد اجرائیات – پوشه 7( 
خوانده: آقای محمد طاهر اسماعیلی به نشانی مازندران – بابل – زندان بابل 

خواسته: مطالبه وجه بابت ...
رای دادگاه- در خصوص درخواست خواهان خانم مریم جانعلی زاده چوب سرستی فرزند 
کاظم با وکالت آقای ابولحسن  آقا گل زاده به طرفیت آقای محمد طاهر اسماعیلی مبنی 
بر صدور قرار تامین خواسته به مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال دادگاه با عنایت به تصویر 
مصدق دادنامه صادره از شعبه 104 جزایی بابل به شماره 9409971111500332 که 
مورد استناد خواهان بوده و در پرونده پیوست می باشد با فراهم بودن شرایط پذیرش 
درخواست به استناد بند الف ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته به 
مبلغ مذکور از اموال بالمعارض و غیر از مستثیات دین خوانده را صادر و اعالم میگردد 
قرار صادره پس از ابالغ قابل اجرا می باشد و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در 

رئیس شعبه یازدهم دادگاه حقوقی بابل- حبیب زادهاین دادگاه خواهد بود.

خط مسافری بندر عباس به بندر خصب و هم 
چنین خط تجاری بندر شهید باهنر به بندر شناس 
عمان  با حضور جمعی از مقامات دو کشور همزمان 
با هفته ملی دریانوردی به طور رسمی راه اندازی 
شد.  در این مراسم، السنیدی وزیر صنعت و تجارت 
عمان، خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت و معدن 
ایران، جادری استاندار هرمزگان، مسئوالن اداره 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و جمعی دیگر 
از مسئوالن لشکری و کشوری جمهوری اسالمی 
ایران و هم چنین مقامات کشور سلطنتی عمان، 
حضور داشتند. »علی بن سعودی السنیدی« وزیر 
صنعت و تجارت عمان در این مراسم گفت: روابط 
دو کشور ایران و عمان از گذشته روابط دوستانه 
تعامالت  و  است  بوده  منطقه  در  تاثیرگذاری  و 
محوریت  با  دوکشور  این  گردشگری  و  تجاری 
استان هرمزگان و استان مسندام گسترش می 
و  اندازی خط مسافربری  راه  از  یابد. وی هدف 
تجاری بندرعباس - بندرخصب را گسترش روابط 

گردشگری ایران و عمان عنوان کرد.
نزدیک  آینده  در  داشت:  اظهار  السنیدی 
شناورهای فله بر با هدف حمل و نقل مواد اولیه 
معدنی و سایر اقالم مصرفی میان دو کشور ایران 
و عمان از طریق استان هرمزگان و استان مسندم 

عمان شکل خواهد گرفت.
دراین  نیز  استاندار هرمزگان  »جاسم جادری« 
مراسم با اشاره به برنامه های دولت و تدبیر و امید 
در خصوص توسعه روابط با کشورهای همسایه 
ابراز داشت : دولت از هرگونه سرمایه گذاری در 
استانهای مرزی بویژه هرمزگان استقبال می کند.
وی ابراز امیدواری کرد: راه اندازی خطوط مسافری 
و تجاری بین بندرعباس و خصب بتواند سرآغازی 
برای توسعه با سایر کشورهای همسایه جنوبی 
ایران باشد . »محمد محسنی« مدیر اداره بنادر 
و دریانوردی شهید باهنر نیز در جمع خبرنگاران 
مسیر دریایی میان بندرعباس تا بندرخصب را 
دریایی(  مایل  کیلومتر)معادل 71  حدود 114 
اعالم کرد و افزود: با راه اندازی این خط مسافری 
امکان تردد مستمر مسافران و گردشگران ایرانی 

به عمان و اتباع عمانی به ایران فراهم می شود.
وی ادامه داد: تمهیدات الزم به منظور استقرار 
نمایندگی وزارت امور خارجه کشورمان در بندر 
شهید باهنر به منظور ارائه روادید به اتباع عمانی 
برای ورود به خاک ایران فراهم شده و در بندر 
خصب عمان نیز نمایندگی وزارت خارجه عمان 
برای ایجاد امکان تردد اتباع ایرانی مستقر شده تا 

تردد اتباع دو کشور تسهیل شود.

 راه اندازی خط تجاری و مسافری بین بندر
 شهید باهنر با شناس عمان

جلسه توجیهی تشکیل شرکت تعاونی توسعه و 
عمران شهرستان تبریز با حضور مدیران و فعاالن 
بانک  شعب  مدیریت  در  استان  تعاون  بخش 

توسعه تعاون آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک 
توسعه تعاون آذربایجان شرقی، میر احد حسینی 
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان 
بر مزیت های  تاکید  با  این نشست  شرقی در 
بخش تعاون اظهار داشت: با توجه به سیاسیت 
های ابالغی مقام معظم رهبری و تاکیدات ایشان 
در سند چشم انداز 20 ساله آینده کشور باید 
سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور به 25 درصد 
برسد که متاسفانه هم اکنون کمتر از 6 درصد 

است.
وی اضافه کرد: برای افزایش سهم بخش تعاون 
از ظرفیت های  با بهره مندی  تا  ضرورت دارد 
فوق العاده شرکت های تعاونی و مجموعه های 
این بخش از جمله بانک توسعه تعاون، صندوق 
اتحادیه  و  تعاون  اتاق   ، تعاون  بخش  ضمانت 
ایجاد اشتغال و توزیع  تعاونی در  شرکت های 
ثروت بین اقشار مختلف مردم پروژه های مهم 

و کلیدی نیز به آنها سپرده شود.
وی تشکیل شرکت های تعاونی توسعه و عمران 
شهری را یکی از راهکارهای افزایش سهم بخش 

تعاون در اقتصاد کشور خواند و اذعان داشت: این 
نوع شرکت ها تنها شرکت های تعاونی هستند که 
مجلس شورای اسالمی برای آنها قانون مجزایی 

تدوین و ابالغ کرده است.
حسینی اضافه کرد: تعاونی های توسعه و عمرانی 
مدیرانی  حضور  واسطه  به  توانند  می  شهری 
توانمند و خالق در توسعه و عمران شهرها و 

مناطق مختلف کشور نقشی کلیدی ایفا کنند.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد نیز می توان 
مدیریت  برای  ها  شرکت  نوع  این  ظرفیت  از 
همانند  واگذاری  حال  در  صنعتی  واحدهای 
این  که  چرا  گرفت  بهره  تبریز  سازی  ماشین 
شرکت های می توانند با ظرفیت سازی مناسب 
زمینه رفع مشکالت و توزیع ثروت و فرصت ها 

بین اقشار مختلف مردم را فراهم نمایند.
گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک توسعه 
تعاون آذربایجان شرقی حاکی است، در ادامه این 
نشست هر یک از مدیران حاضر در جلسه به بیان 
دیدگاه های خود در خصوص تشکیل شرکت 
های تعاونی توسعه و عمرانی شهری در آذربایجان 
شرقی پرداختند و مقرر شد پس از مطالعه دقیق 
اساسنامه این نوع شرکت ها در جلسه آتی هیات 
موسس تعیین و مراحل ثبت و تاسیس پیگیری 

شود.

جلسه توجیهی تشکیل تعاونی توسعه و عمران تبریز
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 572مورخ 1395/5/25هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
غفور خدایی فرزند کوهزاد بشماره شناسنامه 637 صادره ازپلدختر در ششدانگ 
عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  256متر مربع پالک 1فرعی 
از 116 اصلی واقع در کاوکالی پلدختربخش 7خرم آباد  خریداری از مالک رسمی 
آقای ملک نیاز نصیر مقدم  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :1395/6/23  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/6

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه 1122و رای شماره 5301مورخه 95/4/30به تقاضای آقای خدایار 
یوسفوند فرزند فتحعلی نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 71/38 متر 
مربع مجزی شده از پالک 13 فرعی 3اصلی واقع در بخش 4 شهرستان خرم آباد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( سید احمد همه وند رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4128
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/6/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/6

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

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کالسه 666و رای شماره 5677مورخه 95/5/6به تقاضای آقای محمد 
عباسی فرزند پیرمراد نسبت به ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 205/04 
بخش  در  واقع  اصلی   5 از  فرعی   4 از  25فرعی  پالک  از  شده  مجزی  مربع  متر 
تعاونی  شرکت  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  4شهرستان 
 3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی  پارسیلون  کارگران 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 58 سیار
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/6/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/6

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

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کالسه 614و رای شماره 4632مورخه 95/4/15به تقاضای آقای شاعباس 
رحیمی فرزند کریم نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 134/75متر 
مربع مجزی شده از پالک 13فرعی  3اصلی واقع در بخش 4شهرستان خرم آباد 
و  تائید  و  دلفان رسیدگی  آقای حسین  اولیه )رسمی(  مالک  مالکیت  از  خروجی 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4066
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/6/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/6

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

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
آقای  تقاضای  به   95/4/6 مورخه  رای شماره 4131  1-پرونده کالسه 118/95و 
به  گاراژ  از ششدانگ  به دودانگ  مشاع  نسبت  مردان  علی  فرزند  مردانی  فرشاد 
مساحت 528/85 متر مربع مجزی شده از پالک 1/677فرعی  5/1 اصلی واقع در 
بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای توکل 
مردانی 2- پرونده کالسه 119/95 و رای شماره 4146 مورخه 95/4/8 به تقاضای 
آقای فرزاد مردانی ده پیر فرزند علی مردان نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
گاراژ به مساحت 528/85 متر مربع مجزی شده از پالک 1/1677فرعی  5 اصلی 
واقع در بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
آقای فرشاد مردانی ده پیری 3- پرونده کالسه 120/95و رای شماره 4149 مورخه 
95/4/8 به تقاضای آقای توکل مردانی فرزند علی مردان نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ گاراژ به مساحت 528/85 متر مربع مجزی شده از پالک 1/1677فرعی  
5 اصلی واقع در بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( آقای فرزاد مردانی ده پیری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در 
اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4067
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/6/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/6

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

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
تقاضای  1021994مورخه94/12/19به  شماره  رای  و   136 کالسه  1-پرونده 
آقای امین راد پور فرزند قاسم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
91/55متر مربع مجزی شده از پالک 19 فرعی 10اصلی واقع در بخش  2شهرستان 
خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای غالمرضا دهقان 2- پرونده 
راد  قاسم  آقای  تقاضای  به  رای شماره 1004410مورخه95/4/13  و  کالسه137 
189/26متر  مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  حسن  فرزند  پور 
مربع مجزی شده از پالک 19 فرعی 10اصلی واقع در بخش  2شهرستان خرم آباد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای غالمرضا دهقان رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4021
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/6/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/6

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

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کالسه 1128/94و رای شماره 4951 مورخه 95/4/23به تقاضای آقای 
کاظم میراسمعیلی فرزند رحم خدا  نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 
135/04 متر مربع مجزی شده از پالک –فرعی 38اصلی واقع در بخش 2شهرستان 
خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای علی دیرکوندی 2- پرونده 
کالسه 1135/94و رای شماره 4954 مورخه 95/4/23 به تقاضای آقای علی محمد 
مربع  به مساحت 162/59متر  یکباب عمارت  به ششدانگ  نسبت  مراد  فرزند  میر 
مجزی شده از پالک –فرعی 38اصلی واقع در بخش 2شهرستان خرم آباد خروجی 
از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای علی دیرکوندی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده 
فاقد سند  و ساختمان های  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  ماده 3  اجرای  مراتب در 
رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در 
روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح 
ثبتی  ادامه عملیات  و  نماید  اسناد  ثبت  دادخواست تحویل  تقدیم  و گواهی  اقدام 
موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می 
باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4020
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/6/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/6

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

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

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

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
آقای  تقاضای  95/3/20به  0003131مورخه  شماره  رای  1316و  کالسه  پرونده 
شهرام عباسی فرزند علی عباس نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
 1 بخش  در  واقع  4اصلی  1860فرعی  پالک  از  شده  مجزی  مربع  153/28متر 
نژاد  ابراهیم  احمد  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  آباد خروجی  شهرستان خرم 
تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف 4070
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/6/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/7/6

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

آگهی وقت دادرسی
ساعت  شنبه  سه  روز  :95/8/4ح  رسیدگی  پرونده:95/2-43ح-وقت  کالسه 
1:15ظهر-خواهان:نام ونام خانوادگی:عبداله محسنی-خواسته:انتقال سندخودرو-
خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهرنموده که 
بعلت  شده  تعیین  رسیدگی  وقت  گردیده  کد2ارجاع  شعبه  به  رسیدگی  جهت 
تجویزماده73قانون  وبه  خواهان  درخواست  وبه  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت درروزنامه رسمی جمهوری اسالمی ویایکی 
نشرآگهی  ازتاریخ  یاسرشجیراتی  آقای  میشودتاخوانده  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
ظرف یک ماه بشورای حل اختالف مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه 
دوم دادخواست وضمائم رادریافت نمایدودروقت مقررباالجهت رسیدگی حضوربهم 

رساند.       شماره م.الف)16/1063(
شورای حل اختالف کد 2 ماهشهر 

مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو آردی رنگ یشمی روغنی به شماره شهر بانی 72-542ب21به 
شماره شاسی 83150645شماره موتور 11783050119مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر 

مفقودی
بانی  شهر  شماره  به  روغنی  یشمی  رنگ  آردی  پژو  سواری  خودرو  سبز  برگ 
72-542ب21به شماره شاسی 83150645شماره موتور 11783050119مفقود 

گردیده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر 

برنامه ریزی برای بومی سازی 99 گروه 
تجهیزات صنعت نفت

  طرح بومی سازی 10 گروه خانواده کاالها و تجهیزات مورد نیاز صنعت 
نفت به نیمه راه رسید و وزارت نفت برای تعمیم این طرح به 99 گروه 

کاالیی برنامه ریزی کرده است. 
تامین  از همکارانی که در استقرار سامانه  بیان کرد:   محمدرضا مقدم 
الکترونیکی کاالی صنعت نفت تالش کردند قدردانی می کنم و امیدوارم 

این کار ماندگار توسعه یابد.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری افزود: با توجه به 
استقرار این سامانه، همه معامالت خرید کاال و تجهیزات به طور شفاف و با 

سرعت و کیفیت بهتری انجام می شوند. 
وی ادامه داد: کارگروه های فنی و بازرگانی را در چهار شرکت اصلی وزارت 
نفت تشکیل داده ایم و حاصل آن تهیه فهرست بلند تامین منابع دستگاه 

مرکزی وزارت نفت )وندورلیست سازندگان داخلی( بوده است. 
 مقدم یادآور شد: پس از سال ها فعالیت، این فهرست به طور رسمی 
اعالم شده است و باید در ادامه، این فهرست از سوی کارگروه های فنی و 
بازرگانی تکمیل و فضایی شفاف در رابطه با سازندگان داخلی، خارجی و 

تامین کنندگان ایجاد شود. 
وی با اشاره به بررسی بلوغ ساخت و بلوغ فناوری سازندگان داخلی تجهیزات 
پرمصرف صنعت نفت، گفت: به این ترتیب، وزارت نفت برای نخستین بار 

موضوع فناوری ساخت را مدنظر قرار داده است. 
 معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری ادامه داد: این موضوع 
جدیدی است که به آن ورود کرده ایم و ما را وادار می کند وارد چند دانش 

شویم و با وجود این کارگروه ها فضای جدید دانشی گشوده می شود. 
 وی اعالم کرد: بحث اصلی و اساسی این کارگروه ها در حوزه استاندارد 
است.  معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری افزود: رضایت و 
مطلوبیت مصرف کننده که در قالب کیفیت عنوان می شود حاصل استاندارد 

است و این استاندارد رضایت مصرف کننده را در پی خواهد داشت.

  براساس اعالم گمرک؛

  صادرات پتروشیمی ها از مرز 8 میلیارد دالر 
گذشت

ارزش صادرات محصوالت مجتمع های پتروشیمی  در نیمه نخست امسال به 
هشت میلیارد و 698 میلیون دالر رسید. 

صادرات بیش از هشت میلیارد دالری محصوالت پتروشیمی در مقایسه با 
مدت مشابه پارسال 22,4 درصد رشد داشته است.

کاالهای پتروشیمی در نیمه نخست امسال در میان دیگر گروه های کاالیی 
بیشترین سهم از ارزش کل صادرات غیرنفتی را در اختیار دارند و از کل 

صادرات غیرنفتی 40,07 درصد به پتروشیمی ها اختصاص دارد.
براساس اعالم گمرک جمهوری اسالمی ایران، سهم دیگر کاالها به استثنای 
پتروشیمی و میعانات گازی از کل صادرات غیرنفتی در 6 ماه نخست امسال 
43,82 درصد  )43 و 82 صدم درصد( بود. در این مدت 9 میلیارد و 512 
میلیون دالر انواع کاال به استثنای میعانات گازی و پتروشیمی صادر شد. 
صادرات دیگر کاالها هم در این مدت 1.84 درصد )یک و 84 صدم درصد( 

رشد داشته است.
مطابق اعالم مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، این 
صنعت  در سه سال گذشته از نظر تولید حدود 15,5 درصد رشد داشته و 

میزان رشد پارسال هفت درصد بوده است.

سه سناریو، پیش روی نشست 
مشورتی اوپک

کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، افزایش تولید نفت 
و رسیدن به میزان پیش از تحریمها را حق مسلم 
ایران دانست و گفت: آشفتگی بازار نفت ارتباطی به 

بازگشت ایران ندارد.
نرسی قربان سه سناریو را برای نشست غیر رسمی 
اعضای اوپک در الجزایر پیش بینی و تصریح کرد: 
به نظر محتمل ترین گزینه  سناریو نخست، که 
است، این است که اعضا در این اجالس به توافق 

نرسند که این امر به معنی ادامه روند کنونی است.
دوم  بعنوان سناریوی  را  اوپک  اعضای  توافق  وی 
مطرح کرد که سبب افزایش قیمت نفت می شود و 
ادامه داد: سناریو آخر نیز این است که، اعضا اجماع 
خود را در گرو اما و اگرها بدانند که این امر سبب 

نوسانات قیمت نفت خواهد شد.
قربان به حذف نظام سهمیه بندی در اوپک اشاره 
نظام  شدن  برداشته  با  نباید  ایران  گفت:  و  کرد 
این  و  کرد  می  موافقت  اوپک  در  بندی  سهمیه 

موضوع برای ایران  گران تمام شده است.
به گفته وی، در شرایط که تحریمهای کشورهای 
غربی مثل شمشیر باالی سر ایران بود این تصمیم 
اکنون  نباید گرفته می شد؛ هم  غیر کارشناسی 
عربستان سعودی و خیلی از هم پیمانان این کشور 
به هیچ عنوان راضی به بازگشت به نظام سهمیه 
بندی نیستند.کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، اصرار 
عربستان برای مقصر جلو دادن ایران برای بی ثباتی 
بازار نفت را ریشه در دالیل سیاسی دانست و گفت: 
هم اکنون این کشور تمامی ناآرامی های موجود در 

منطقه را به گردن ایران می اندازد.
قربان با بیان این که کشورهای عربی عضو اوپک 
افزایش تولید ایران را یک تهدید برای خود می دانند 
در حالی که احیای سهم در بازار نفت حق مسلم 
ایران است، افزود: آنچه بازار نفت را آشفته کرده 
بلکه برهم خوردن  بازار نیست  به  ایران  بازگشت 

تعادل در زمان تحریم ایران رقم خورده است.
وی با اشاره به این که برخی کشورهای عضو اوپک 
از بازگشت ایران به بازار جهانی نفت خام خشنود 
نیستند و طرحی را با عنوان »فریز نفتی« برای 
تثبیت سقف تولید اعضای اوپک دنبال می کنند، به 
پایگاه خبری وزارت نفت اظهار کرد: آنها می خواهند 
از این طریق مانع احیای کامل سهم ایران از بازار، 
قدرت گرفتن کشورمان  و همین طور کاهش بیشتر 

قیمت نفت خام شوند.
بر  تاکید  با  انرژی  اقتصاد  ارشد  کارشناس  این 
تبلیغات کشورهای عربی به خصوص عربستان برای 
مقصر جلو دادن ایران برای بی ثباتی در بازار گفت:  
نشست غیررسمی اعضای اوپک در الجزایر می تواند 
در صورت جدی بودن اعضا، تاثیر بسزایی در بازار 

داشته باشد.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

بازار  کنونی  وضع  که  این  بیان  با  نفت  وزیر 
و  تولیدکنندگان  برای  مطلوبی  شرایط  نفت، 
درازمدت  و  مدت  میان  در  کنندگان  مصرف 
ندارد، گفت: این نشست در حد یک اجالس 
آن  از  حد  همان  در  باید  و  است  مشورتی 

داشت.  انتظار 
در  گذاری  سرمایه  کاهش  به  زنگنه  بیژن 
نفت  صنایع  در  جمله  از  جهانی  بازارهای 
در  درنهایت  این موضوع  کرد:  اظهار  و  اشاره 
خواهد  کنندگان  مصرف  ضرر  به  بلندمدت 
مشورتی  نشست  برگزاری  درباره  بود.وی 
نفت  کننده  صادر  کشورهای  سازمان  اعضای 
)اوپک( گفت: این نشست در حد یک اجالس 
آن  از  حد  همان  در  باید  و  است  مشورتی 

داشت. انتظار 
این  مذاکرات  مجموع  از  افزود:  نفت  به وزیر  توان  می  اوپک  اعضای  مشورتی  نشست 

عنوان یک پیش آمادگی برای اجالس عادی 
ماه نوامبر اعضای اوپک در وین استفاده کرد.

کشورهای  حضور  درباره  همچنین  زنگنه 

غیرعضو اوپک در نشست مشورتی گفت: اگر 
اوپک  غیرعضو  تولیدکننده  بزرگ  کشورهای 
باره  در  آنها  با  کنند  شرکت  اجالس  این  در 

بازار نفت صحبت خواهیم کرد. ثبات 
فشرده  دیدارهای  برنامه  درباره  نفت  وزیر 
کرد:  اعالم  الجزایر،  نشست  حاشیه  در  خود 
نمایندگان  با  الجزیره  در  حضور  مدت  در 
ده ها شرکت و کشور دیدار و مذاکره خواهیم 
شرکت  کل  رئیس  آنان  جمله  از  که  داشت 
فرانسوی توتال درباره مسائل مورد عالقه دو 

طرف گفتگو می کنیم.
انرژی  المللی  بین  مجمع  نشست  پانزدهمین 
تا هشتم  )ششم  روز  به مدت سه  و  امروز  از 
مهرماه( در الجزایر برگزار می شود، همچنین 
این  حاشیه  در  اوپک  اعضای  است  قرار 
نشست، یک جلسه مشورتی خواهند داشت.

  وزیر نفت:

  انتظار از نشست الجزایر در حد یک نشست مشورتی است

روی  از  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر  مقام  قائم 
تفنن سد آب در کشور نمی سازیم، از احداث 
یکهزار کیلومتر تونل جدید آب در کشور خبر 
داد و گفت: تعداد تونل های آب ایران دو برابر 

تونل های راه است. 
ستار محمودی با بیان اینکه آمار نشان می دهد 
که حدود 1.5 میلیارد نفر در سراسر جهان در 
عرصه آبی اشتغال دارند و حدود 250 نوع شغل 
در عرصه های آبی وجود دارد که ساخت سد و 
هنوز  برخی  گفت:  هستند،  نوع  این  از  تونل 
ضرورت  کشور  در  سد  ساخت  که  نمی دانند 
از  مجموعه ای  دلیل  به  کشور  تفنن،  یا  است 
شرایط طبیعی و توپوگرافی شدید نیازمند این 
و  مراسالتی  راه های  توسعه  لحاظ  به  که  است 
مدیریت منابع آب و مجموعه ای از شرایط که 
سراسر  در  متوازن  صورت  به  را  توسعه  بتواند 
به حفاری های مختلف  نیاز  برقرار کند،  کشور 

از جمله احداث تونل و سد دارد.
احداث  اینکه  اعالم  با  نیرو  وزیر  مقام  قائم 
تخریب  از  جلوگیری  آب،  منابع  مدیریت  سد، 
سیالب ها، مقابله با خشکسالی و استحصال آب 
مناطق  به  آن  انتقال  و  زمان های خشک  برای 
روی  از  نه  سدها  ساخت  می دهد  نشان  دیگر 
کشور  توسعه  ضرورت  بلکه  سرگرمی  و  تفنن 
تونل  از  صحبت  وقتی  کرد:  تصریح  است، 
می شود عده ای تصور می کنند که تونل مختص 

راه سازی است.
هزاران  کشور  در  افزود:  مسئول،  مقام  این 

کیلومتر جاده و خطوط راه آهن وجود دارد، اما 
فقط 300 کیلومتر تونل در راه سازی حفر شده 
است، در حالی  که بیش از 500 کیلومتر تونل 
دست  در  آبرسانی  عرصه  در  و  آب  بخش  در 

بهره برداری یا احداث است.
قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به اینکه تونل ها به 
جز سامانه های انتقال آب، جمع آوری آب های 
سطحی و خطوط فاضالب را نیز به عهده دارند، 
دلیل  به  هم  شهری  عرصه  در  داشت:  اظهار 
رشد جوامع شهری، قسمتی از نیازهای شهرها 
از جمله سامانه های حمل و نقل و سامانه ها و 
جامعه  به  است  ممکن  که  نامناسب  تجهیزات 

آسیب برساند به زیر زمین منتقل شده است.
وی با اشاره به سد و تونل به عنوان ابزار توسعه، 
باید نگاه مدیریتی و  بیان کرد: به سد و تونل 
و  سدسازی  مباحث  در  و  داشت  کارشناسی 
محیطی  زیست  عوامل  به  حتماً  سازی  تونل 
تا احداث سد و  و اجتماعی توجه ویژه داشت 
تونل بر منابع آب زیرزمینی و چرخه آب اثرات 

نا مطلوب وارد نکند.
محمودی با اشاره به اینکه تا 40 سال قبل ما 
نبودیم،  آب  صنعت  حداقل های  تواید  به  قادر 
ولی امروز با اعتماد به نفس کامل به احداث سد 
و تونل در داخل و خارج از کشور می پردازیم، 
دقیق  محاسبات  به  نیاز  کار  این  کرد:  تاکید 
دخیل  آن  در  نیز  دیگر  علوم  و  دارد  ریاضی 
با  ما  ارتباط  تا  می شود  باعث  که  هستند 
پژوهشگاه ها و دانشگاه ها قطع نشود تا همواره 

سد سازی و تونل سازی به عنوان یک ارزش در 
جامعه نمود داشته باشد.

به  سازه ها  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
ویژه ای  جایگاه  از  حفاظت  و  امنیت  لحاظ 
کارشناسان  بسیاری  کرد:  تاکید  برخوردارند، 
سدها  و  آبی  سازه های  برای  که  دارند  عقیده 
بزرگترین میزان  نیروگاه هسته ای  از  بعد  باید 

امنیتی را قائل شد.
وی با بیان اینکه سد و تونل نیز مانند بسیاری 
از چرخه های طبیعی عمر مفیدی دارند و باید 
در طول بهره برداری از آنها مراقبت های خاصی 
انجام شود، نتاکید کرد: فراموش نکنیم همان 
طوری که تا قبل از بهره برداری یک پروژه سد و 
تونل، به تأمین اعتبار آن طرح می پردازیم، پس 
از بهره برداری نیز اعتبارات الزم برای مراقبت و 

نگهداری از آنان در نظر گرفته شود.
کرد:  تاکید  همچنین  نیرو  وزیر  قائم مقام 
ابنیه،  این  احداث  زمان  در  ابرسازه ها  متولیان 
می گیرند،  به  کار  را  خود  نیروهای  قوی ترین 
فراموش  را  آنها  تقریباً  بهره برداری  از  پس  اما 
بازنشسته  به چشم  سازه ها  این  به  و  می کنند 

می نگرند.
بین  ارتباط  نباید  اینکه  بیان  با  پایان  در  وی 
رنگ  کم  پژوهشی  مراکز  و  دانشگاه  و  صنعت 
باید  شود، خاطرنشان کرد: در 10 سال آینده 
که  شود  حفر  تونل  کیلومتر   1000 از  بیش 
خصوصی  بخش  توسط  کار  این  عمده  بخش 

انجام خواهد شد.

محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
کارت  سامانه  حفظ  لزوم  به  اشاره  با  مجلس 
سامانه  حفظ  طرح  گفت:  کشور  در  سوخت 
و  فوریت  دو  قید  با  سوخت  هوشمند  کارت 
به هیئت رئیسه  نمایندگان  از  نفر  امضای 20 

مجلس تقدیم شده است. 
طرح  تقدیم  از  دلیگانی  حاجی  حسینعلی 
قید  با  سوخت  هوشمند  کارت  سامانه  حفظ 
به  نمایندگان  از  نفر   20 امضای  و  فوریت  دو 
خبرداد  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت 
شفافیت  ارتقای  منظور  به  طرح  این  افزود:  و 
در عرضه سوخت و پیشگیری از افزایش قاچاق 

فرآوردههای نفتی تدوین شده است.
تصویب  در صورت  اظهارداشت:  همچنین  وی 
طرح مزبور دولت مکلف است هر گونه سوخت 
مایع بنزین و گازوئیل به تمامی وسایل نقلیه با 
استفاده از کارت سوخت خودرو عرضه کند و 
مجاز هست برای جلوگیری از استفاده از کارت 
کارت ها  از  نوع  این  کردن  محدود  و  جایگاه 
کارت  از  استفاده  به  مصرف کننده  ترغیب  و 
اختصاصی از خودرو از سازوکارهای مناسب و 

سیاست های انگیزشی استفاده کند.
محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
مجلس دهم گفت: حفظ سامانه کارت سوخت 
و کنترل  در کاهش  است چون  نفع کشور  به 
مصرف و همچنین جلوگیری از قاچاق سوخت 

بسیار نقش آفرین است.

قائم مقام وزیر نیرو اعالم کرد:

ساخت 1000 کیلومتر تونل آب در ایران
طرح حفظ سامانه کارت 

سوخت در مجلس تدوین شد 
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دالر گران شد
 3574 قیمت  با  را  آمریکا  دالر  هر  روزگذشته  تهرانی  صرافی های 
و  قیمت یک میلیون  با  را  آزادی  تمام بهار  قطعه سکه  هر  و  تومان 
)دوشنبه  فردوسی  خیابان  می فروشند.صرافی های  تومان  118هزار 
پنجم مهر ماه( هر دالر آمریکا را با قیمت 3574 تومان، یورو را با 
قیمت 4020 تومان، پوند را با قیمت 4672 تومان و درهم امارات 

را با قیمت 979 تومان به متقاضیان می فروشند..
 

 تب سکه فروکش کرد

سکه در روزهای اخیر بازار با ثباتی را پشت سر گذاشته و بیشترین 
میزان ثبات را در یک ماه اخیر داشته است، چراکه گفته می شود 
تقاضای خرید در این بخش کاهش یافته است.بازار سکه در روزهای 
اخیر نوسان چندانی نداشت و سکه تمام طرح جدید از اواخر هفته 
گذشته تا بازار روزگذشته حدود 2000 تومان نوسان پیدا کرد.در 
اواخر هفته گذشته سکه تمام طرح جدید با نرخ یک میلیون و 117 
هزار تومان در بازار آزاد عرضه شد. در ادامه و در ابتدای هفته جاری 
با روند افزایشی به یک میلیون و 117 هزار تومان رسید و مجددا در 
بازاریکشنبه به نرخ یک میلیون و 119 هزار تومان بازگشت تا طی 

روزهای اخیر این نوع سکه از ثبات نسبی برخوردار باشد.
 

  بازار سرمایه
رضایت شاخص بورس به رشد اندک 8 واحدی

شاخص بورس در جریان معامالت روزگذشته بازار سرمایه به رشد 
سرمایه  بازار  معامالت  جریان  در  داد.   رضایت  واحدی   8 اندک 
تومان  ارزش 197میلیارد  به  تقدم  تعداد 696میلیون سهم و حق 
در 60هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با ثبت 
افزایش 8واحدی در ارتفاع 77 هزار و 89واحد قرار گرفت. بر اساس 
این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 212میلیون 
ورقه به ارزش 98میلیارد تومان در 23هزار نوبت، آیفکس 1,3 واحد 

افت کرد و در ارتفاع 821 واحد قرار گرفت.
 

 حضور سرمایه گذاران کره جنوبی در بازار سرمایه 
ایران فراهم می شود

گذاری  سپرده  های  شرکت  مشترک  تخصصی  نشست  چهارمین 
مرکزی ایران و کره جنوبی )KSD( با رویکرد توسعه همکاری های 
دو جانبه از روز سه شنبه در جزیره کیش آغاز می شود.مدیر عامل 
شرکت سپرده گذاری مرکزی سمات گفت : این نشست تخصصی 
با هدف معرفی و تبیین مدلی مشخص برای ایجاد امکان سرمایه 
گذاری سرمایه گذاران کره جنوبی در بازار سرمایه ایران از طریق 
خرید اسناد خزانه اسالمی به مدت دو روز در جزیره کیش برگزار 
خواهد شد.محمدرضا محسنی افزود: طرح هفت مرحله¬ ای برای 
به ثمر رسیدن پروژه¬ بزرگ اتصال بازار سرمایه ایران و کره جنوبی 
از طریق نهادهای سپرده گذاری مرکزی طراحی شده است که هم 
اکنون دو طرف درمرحله مدل سازی برای اتصال دو بازار قرار دارند.

 
 بیمه

هیچگونه نرم افزار خارجی نخریده ایم
نرم  اعالم کرد که هیچگونه  ایران  اسالمی  بیمه مرکزی جمهوری 
افزاری از خارج از کشور خریداری نکرده است.بیمه مرکزی با انتشار 
اطالعیه ای تاکید کرد: پیرو انعکاس خبری با مضمون »تذکر یکی 
افزار  نرم  بیمه مرکزی در خصوص خرید  به  نمایندگان مجلس  از 
از کشور آلمان« در برخی از رسانه ها به آگاهی می رساند، بیمه 
مرکزی هیچگونه نرم افزاری از خارج از کشور خریداری نکرده و در 
آینده نیز برنامه ای برای بهره گیری از نرم افزار های خارجی ندارد.

در این اطالعیه آمده است: چنانچه منظور نماینده مجلس قرارداد 
مربوط به بیمه ایران است، پاسخ و توضیحات الزم از سوی شرکت 
مربوطه به طور مبسوط و از طریق پورتال رسمی خود در تاریخ اول 

مهر ماه در رسانه های گروهی اعالم شده است.
 

اصناف
دولت هنوز حق بازرسی اصناف را نداده

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: حق بازرسی اصناف بعد از گذشت 
20 ماه هنوز پرداخت نشده است و از دولت توقع داریم این پول 
داده  آنها  به  دریافت می شود  اصناف  از محل جرایم  را که  اصناف 
شود.علی فاضلی اظهار کرد: اصناف 17 تا 18 درصد درآمد ناخالص 
تامین  عالی  شورای  در  نقشی  اما  می کنند  تولید  را  کشور  ملی 
اجتماعی ندارند.وی خطاب به وزیر کار که در این همایش حضور 
یافته بود گفت: شما به عنوان وزیر می توانید نقشی در این خصوص 
ایفا کنید تا اصناف نیز نماینده ای در شورای عالی تامین اجتماعی 

داشته باشند..
 

 فناوری و ارتباطات
شماره 118 هر ماه 11 میلیون زنگ می خورد

ماهیانه  تماس  میلیون  از 11  تهران  مخابرات  روابط عمومی  مدیر 
با مرکز 118 خبر داد.محمدرضا بیدخام با بیان این مطلب اظهار 
کرد: از میان این حجم تماس حدود 80 درصد آنها با موفقیت انجام 
می شود و سایر موارد می تواند مسائلی مانند مزاحمت های تلفنی 
و غیره را در بر گیرد.وی همچنین عنوان کرد: در استان البرز نیز 
با مرکز 118  در طول ماه حدود یک میلیون و 200 هزار تماس 

صورت می گیرد.
 

کشاورزی
فرسایش ساالنه خاک در ایران 2 میلیارد تن است

و  خاک  حفاظت  پژوهشکده  خاک  و  آب  حفاظت  گروه  رئیس 
فرسایش  تن  میلیارد  دو  میانگین  بطور  ساالنه  گفت:  آبخیزداری 
عرب  دهد.محمود  می  رخ  کشور  در  بادی  و  آبی  بصورت  خاک 
خدری استفاده غیراصولی را مهمترین عامل در تخریب و فرسایش 
دیم  اراضی  در  جهت  خالف  شخم  افزود:  و  دانست  کشور  خاک 
کاری و جابجایی حجم زیاد خاک در مناطق کوهستانی به منظور 
اجرای پروژه های عمرانی سبب خارج شدن نرخ فرسایش از حالت 
سطحی  خاک  جابجایی  اینکه  بیان  با  همچنین  است.وی  طبیعی 
خاک  فرسایش   : داشت  اظهار  کند،  می  تشدید  را  فرسایش  نرخ 
دستاوردهای منفی زیادی دارد. متاسفانه سازمان های برنامه ریزی 
نکرده  موافقت  فرسایش خاک  و  پایش خاک  با  موقع  هیچ  کشور 
کشور  در  خاک  فرسایش  خصوص  در  درستی  آمار  بنابراین  است 

وجود ندارد.

بیمارستان سازی در ایران به یک صنعت 
پررونق تبدیل خواهد شد  

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  درمان  معاون 
نمایشگاه  دومین  گشایش  آستانه  در  پزشکی 
بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی، 
گفت: با توجه به کمبود و نیاز کشور در این حوزه، 
بیمارستان سازی می تواند در آینده به یک صنعت پر 

رونق در کشور تبدیل شود.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی سازمان 
اینکه  بیان  با  آقاجانی  محمد  تجارت،  توسعه 
نمایشگاه بیمارستان سازی فرصت مناسبی برای 
تبادل تجربیات و فناوری های روز دنیا در این حوزه 
ایران  در  بیمارستان  ساخت   هنوز  افزود:  است، 
سنتی است در حالی که بیمارستان های مدرن در 

دنیا سبز، هوشمند و آرام هستند.
وی با بیان اینکه ما نیاز به تبادل تجربیات با جهان 
در این زمینه داریم، یکی از راه های انتقال تجربیات 
های  نمایشگاه  برگزاری  نوین  های  فناوری  و 

تخصصی دانست.
آقاجانی در ادامه به کمبود تخت های بیمارستانی 
در کشور اشاره کرد و گفت: به ازای هر یک هزار 
نفر 1,6 تخت بیمارستانی در کشور وجود دارد که 
این میزان باید به 2,7 برسد تا حداقل  به سطح  

کشورهای منطقه مانند ترکیه برسیم.
وی گفت: این آمار نشان می دهد که ما در کشور 
حداقل به 80 هزار تخت بیمارستانی نیاز داریم 
بیمارستان های  درصد  حدود 60  آن  بر  عالوه  و 
شوند،  بازسازی  باید  که  هستند  فرسوده  کشور 
بنابراین می توان پیش بینی کرد که برای جبران این 
عقب ماندگی در آینده صنعت ساخت بیمارستان در 

کشور، صنعتی پر رونق خواهد بود.

15 مهرماه ، آخرین مهلت ارایه 
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

سازي  فرهنگ  و  عمومي  روابط  دفتر  مدیرکل 
 15 گفت:  کشور  مالیاتي  امور  سازمان  مالیاتي 
بر  مالیات  اظهارنامه  ارائه  مهلت  آخرین  مهرماه، 

ارزش افزوده دوره سه ماهه تابستان 95 است.
ایران،  مالیاتي  رسانه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
غالمرضا قبله اي خاطر نشان کرد:  مطابق قانون، 
حداکثر  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  نظام  مودیان 
دارند  مهلت  فصل  هر  پایان  از  پس  روز   15
اظهارنامه مالیاتي خود را از طریق سایت عملیات 
آدرس به  افزوده  ارزش  بر  مالیات   الکترونیک 

 WWW.EVAT.IR ارائه کنند.
قبله اي شرط بهره مندي از تسهیالت قانوني را 
تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانوني و پرداخت 

مالیات و عوارض دانست .

 خودرو
50 درصد مواد اولیه خودرو

 فوالد است
مدیر عامل شرکت طراحی، مهندسی و تامین 
قطعات ایران خودرو گفت: 50 درصد مواد اولیه 
ایران  در  تولید خودروهای سواری  در  مصرفی 

ورق های فوالدی است.
حسین نجاری در مراسم آغاز به کار پنجمین 
اولیه  مواد  و  ابزار  و  قالب  بین المللی  نمایشگاه 
اظهار کرد: صنعت خودرو سفارش دهنده بیش 
از 50 درصد قالب های صنعتی در جهان است.
هزار   600 از  بیش  امسال  این که  بیان  با  وی 
خواهد  تولید  خودرو  ایران  در  خودرو  دستگاه 
شد، خاطر نشان کرد: سال آینده نیز تولیدات 
خواهد  افزایش  دستگاه  هزار   700 از  بیش  به 

یافت.
 

سرمایه گذاري 100 میلیون دالري براي 
تولید قالب محصوالت ایران خودرو

مدیرعامل ساپکو در مراسم افتتاحیه پنجمین 
نمایشگاه بین المللي قالب، ابزار و مواد اولیه با 
بیان این که صنعت خودرو در جهان بزرگترین 
سرمایه  است،  ابزار  و  قالب  صنعت  مشتري 
هاي سه  قالب  و ساخت  براي طراحي  گذاري 
را  پژو  شرکت  به  مشترک  جدید  خودروي 

100میلیون دالر برآورد کرد. 
در این مراسم که با حضور مدیران ارشد گروه 
کشور  قالب  انجمن  و  خودرو  ایران  صنعتي 
با اعالم این مطلب  برگزار شد، حسین نجاري 
آینده  برنامه هاي  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 
این  نیاز  ایران خودرو،   گروه صنعتي  در  تولید 
شرکت به صنعت قالب، افزون بر تولیدات جدید 
به نوسازي قالب هاي فرسوده قابل توجه است.
وي با اشاره به این که برآورد هزینه طراحي و 
ساخت قالب هاي جدید با توجه به نیاز ایکاپ 
 100 پژو(  و  خودرو  ایران  مشترک  )شرکت 
میلیون دالر است، اضافه کرد: با توجه به برنامه 
براي  که  خودرویي  دستگاه  هزار   700 تولید 
دالر  میلیون  ایم،  45  گرفته  نظر  در   96 سال 
نیز به عنوان هزینه بازسازي و نوسازي قالب ها 

تخمین زده شده است.

خبر خبر

از  ایران  دولتی  بازرگانی  شرکت  مدیرعامل 
خرید  و  تولید  تاریخ  رکورد  شدن  شکسته 

تضمینی گندم در کشور خبر داد.
اینکه مراکز خرید شرکت  بیان  با  قنبری  علی 
بازرگانی دولتی ایران و مباشرین، امسال مقدار 
ازکشاورزان  گندم  تن  هزار  و480  میلیون   11
در سراسر کشور خریداری کرده اند، اعالم کرد: 
حساب  به  ها  گندم  بهای  درصد   70 تاکنون 
کشاورزان واریز شده است و باقیمانده مطالبات 
را به زودی به کشاورزان عزیز پرداخت می کنیم.
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: 
خرید تضمینی گندم در سالجاری از رشد قابل 
)حدود41  تنی  هزار   393 و  میلیون   3 توجه 
درصد(نسبت به سال گذشته برخوردار بوده که 
مدون  استراتژی  وجود  مرهون  امر،  این  تحقق 
و  مقاومتی  اقتصاد  مسیر  در  دولت  هدفمند  و 
همچنین همت و تالش کشاورزان عزیز است.
قنبری خاطر نشان کرد: امسال اگر چه به دالیل 
مشکالت مالی بهای گندم ها با تاخیر پرداخت 
بر  بالغ  توانسته  شرکت  این  تاکنون  اما  شده، 
103 هزار میلیارد ریال) بیش از 70درصد( از 
پول گندمکاران را به حساب آنان واریز کند.وی 
افزود: در حال حاضر هیچ استانی وجود ندارد 
که حدود 50 درصد بهای گندم ها را پرداخت 

از  تومان  میلیارد   4200 حدود  و  باشد  نکرده 
مطالبات گندمکاران نیز باقیمانده است که پس 
از تامین اعتبار تاپایان فصل خرید از طریق بانک 
عامل به کشاورزان پرداخت می شود.مدیر عامل 
با بیان مشکالت  ایران  بازرگانی دولتی  شرکت 
مالی دولت، از عزم و تالش دولت برای تامین 
اظهار  و  داد  گندم خبر  اعتبارات خرید  بموقع 
داشت : دولت برای پایداری تولید و خودکفایی 
دنبال  به  مناسبی  راه  هر  از  گندم،  تامین  در 

تامین اعتبارات خرید و پرداخت پول کشاورزان 
است به گونه ای که در هفته گذشته به عرضه 
مبلغ  به  گندم،  استاندارد  اوراقسلف  فروش  و 
3000 میلیارد تومان، مبادرت و بخش مهمی 
را پرداخت  از مانده مطالبات و بهای گندم ها 
کرد.معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود : امسال 
1127 مرکز خرید در سراسر کشور بیش ازیک 
میلیون و 754 هزار محموله گندم از کشاورزان 
تحویل و درمراکز استاندارد نگهداری و ذخیره 

سازی کرده اند.قنبری ، موجودی کنونی گندم 
کشور را فوق العاده توصبف کرد و گفت: با خرید 
های خوبی که امسال انجام شد و ذخایر منتقل 
از  برای بیش  اکنون  از سال گذشته؛ هم  شده 
یک سال گندم در مراکز استاندارد ذخیره سازی 
به خودکفایی، حتی  شده، که ضمن دستیابی 
می توانیم بیش از 2 میلیون تن گندم معمولی 
و معادل آن آرد وهمچنین 200هزار تن گندم 

دروم صادر کنیم.
در  ایران  دولتی  بازرگانی  شرکت  مدیرعامل 
پایان؛ با اشاره به اینکه امسال 5 استان کشور 
خرید باالی 700 هزارتن و 6 استان نیز خرید 
بیش از نیم میلیون تن داشته اند، اظهارکرد: 11 
به  برتر در زمینه خرید تضمینی گندم  استان 
ترتیب شامل خوزستان با 1میلیون و 396هزارو 
و  هزار  و 362  با 1میلیون  گلستان  تن-   485
 – تن  و 404  با 905هزار  فارس   – تن   675
با  کرمانشاه  تن-  هزار 405  با 853  کردستان 
743هزار و 465 تن- آذربایجان غربی با 633 
هزار و 540تن- خراسان رضوی با600 هزار و 
244 تن- آذربایجان شرقی با 594 هزار و 162 
با  تن- همدان  با 572 هزار 469  اردبیل  تن- 
532 هزار 628 تن و استان لرستان با 509 هزار 

و 925 تن هستند.

رکورد تاریخی گندم شکست

فصل جدید تولید و خرید طالی کشاورزان

مالی  صورت های  از  که  گزارشی  تازه ترین 
حکایت  این  از  شده  منتشر  مرکزی  بانک 
به  دولتی  بخش  بدهی های  حجم  که  دارد 
دو  رشد  با  گذشته  سال  دو  طی  بانک  این 
رسیده  تومان  میلیارد  هزار   62 به  برابری 

است.
به گزارش ایسنا، بخش دولتی اعم از دولت و 
شرکت ها و موسسات دولتی در تیرماه سال 
1393 حدود 34 هزار و 800 میلیارد تومان 
به بانک مرکزی بدهی داشته که این رقم با 
تومان  میلیارد  هزار   52 تا  افزایشی  روندی 
است،  رفته  پیش  گذشته  سال  پایان  در 
نشان  مالی  صورت های  تغییرات  آخرین  اما 
 19.7 رشد حدود  با  بدهی  این  که  می دهد 
به  تاکنون  گذشته  سال  پایان  در  درصدی 
بالغ بر 62 هزار میلیارد تومان رسیده است.

این در حالی است که بدهی دولت به بانک 
میلیارد   500 و  هزار   15 حدود  از  مرکزی 
 1393 سال  تابستان  ابتدای  در  تومان 
میلیارد   500 و  هزار   34 یعنی  برابر  دو  تا 
از  دولت  بدهی  البته  یافته،  افزایش  تومان 
پایان سال قبل تا چهار ماهه ابتدایی امسال 
حدود 41.3 درصد رشد دارد، در عین حال 
از  تومان  میلیارد  هزار   28 به  نزدیک  که 
بدهی های بخش های دولتی به بانک مرکزی 
مربوط به شرکت ها و موسسات دولتی است 
هزار   9 1393حدود  سال  به  نسبت  که 

از  است.اما  داشته  افزایش  تومان  میلیارد 
موسسات  و  بانک ها  به  دولت  دیگر  سویی 
روند  همواره  که  دارد  بدهی  نیز  اعتباری 
افزایشی طی کرده است، این در حالی است 
بررسی بدهی بخش  پایان دوره مورد  تا  که 
دولتی به 134 هزار میلیارد تومان رسیده که 
رقمی  که   1393 سال  تیرماه  با  مقایسه  در 
حدود 86 هزار میلیارد تومان بود بالغ بر 40 
هزار میلیارد تومان رشد دارد. از این بدهی 
متعلق  تومان  میلیارد  هزار   130 به  نزدیک 
به دولت و حدود 3700 میلیارد تومان برای 

شرکت ها و موسسات دولتی است.
و  مرکزی  بانک  به  دولت  بدهی های  رشد 
در  اعتباری  موسسات  و  بانک ها  همچنین 
در  مندرج  ارقام  که  دارد  ادامه  شرایطی 
منتشر  مرکزی  بانک  که  مالی  صورت های 
نبوده  دولت  پذیرش  مورد  چندان  می کند، 
تنها  ارقام حسابرسی شده  تاکید دارد که  و 
پرداخت ها  آن  براساس  و  است  تایید  مورد 

انجام می شود. 
پرداخت  جاری  سال  بودجه  در  حال  این  با 
بخشی از بدهی های دولت به نظام بانکی از 
و  اوراق  انتشار  و  بدهی  بازار  ایجاد  طریق 
همچنین تسویه براساس تسعیر نرخ ارز نیز 
در دستور کار قرار دارد که هنوز گزارشی در 
رابطه با اقدام در این باره و یا تسویه بدهی 

از سوی دولت ارائه نشده است.

عضو انجمن بتن ایران با بیان این که صادرات 
سیمان یک کار عبث است، گفت: اسکله بندر 
شهید رجایی تا امروز 4 بار مرمت شده اما با 

این حال باز هم نیازمند اصالح است. 
بیان  با  خبرنگاران  جمع  در  فامیلی  هرمز 
نهاده  مصرف ترین  پر  آب  از  بعد  این که 
از  یکی  کرد:  اظهار  است،  بتن  ساختمانی 
اهداف ما ارتقای دانش بتن در کشور است، به 
عنوان مثال در خلیج فارس اسکله  می سازند 
که طی 6 ماه تخریب شده و نیازمند مرمت 
 4 امروز  تا  رجایی  شهید  بندر  اسکله  است. 
بار مرمت شده و با این وجود باز هم نیازمند 
این که هم اکنون  به  با اشاره  اصالح است.وی 
ساالنه 70 میلیون تن سیمان در کشور تولید 
در  آن  تن  میلیون   55 تا   50 که  می شود 

داخل مصرف می شود، تصریح کرد: بخشی از 
کار  این یک  مازاد مصرف صادر می شود که 
اقتصاد کشور نیست. نفع  به  عبثی است که 
وی تاکید کرد: سیمان به عنوان یک محصول 
عنوان  هیچ  به  و  می شود  تولید  استراتژیک 

نباید صادر شود.
بیان  با  نیز  بتن  انجمن  عضو  دیگر  تدین 
نظارت  امر  در  دولتی  نمایندگی  این که هیچ 
در  نداریم، گفت:  بتنی در کشور  کارهای  بر 
بتنی  کارهای  به  مربوط  مشکالت  خصوص 
تذکراتی را به دستگاه های دولتی در راستای 
بهبود کیفیت و ارتقای دانش فنی داده ایم.
تمام  با  ایران  بتن  انجمن  کرد:  اظهار  وی 
نهادهای دولتی ارتباط دارد و تالش می  کند 

مشکالت این بخش را حل کند.

صادرات سیمان به نفع اقتصاد کشور نیستبدهی دولت به بانک مرکزی دو برابر شد

اموال  فروش  و  آوری  جمع  سازمان  رئیس 
اداری  عدالت  دیوان  رای  دریافت  از  تملیکی 
برای لغو ممنوعیت واردات خودروهای لوکس 
 137 فروش  مزایده  گفت:  و  خبرداد  متروکه 
خودروی لوکس تا پایان مهر برگزار می شود.
دیوان  عمومی  هیات  رای  گفت:  دلیری  امین 
واردات  ممنوعیت  لغو  برای  اداری  عدالت 
خودروهای لوکس متروکه را از روی سایت این 
سازمان دریافت کردیم و بر همین اساس، در 
حال آماده سازی مقدمات برگزاری مزایده این 

خودروها هستیم.
اموال  فروش  و  آوری  جمع  سازمان  رئیس 

الکترونیکی  صورت  به  افزود:مزایده  تملیکی 
است  این  ما  تالش  تمام  و  خواهد شد  برگزار 
مقدمات  کاری،  روز   15 ظرف  بتوانیم  که 
دلیل  همین  به  کنیم.  فراهم  را  آن  برگزاری 
پایان  تا  لوکس،  فروش 137 خودروی  مزایده 
با  شد.وی  خواهد  انجام  قطع  طور  به  مهرماه 
بیان اینکه عمده این خودروهای لوکس، پورشه 
و بنز هستند تصریح کرد: طی روزهای آینده، 

خودروهای  فروش  مزایده  در  حضور  شرایط 
لوکس متروکه را بر روی سایت سازمان جمع 
آوری و فروش اموال تملیکی قرار خواهیم داد و 
متقاضیان می توانند برای حضور در این مزایده 

و ارایه مدارک الزم، ثبت نام کنند.
در  اداری  عدالت  دیوان  مهر،  گزارش  به 
واردات  رای،  یک  با صدور  امسال،  شهریورماه 
خودروهای لوکس که ثبت سفارش و واردات 

آنها پیش از اعالم ممنوعیت واردات خودروهای 
با حجم موتور 2500 سی سی صورت گرفته 
بود را آزاد اعالم کرد. پیش از این، خودروهای 
مانده در گمرک، بنا بر قانون در اختیار سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته 
باید  آنها  برای   ، جدید  رای  اساس  بر  که  بود 
مزایده برگزار شود. واردکنندگان این خودروها 
هم می توانند هم در مزایده شرکت کرده و در 
صورت برنده شدن خودروهای مورد نظر خود 
را تحویل بگیرند و یا پس از فروش به غیر در 
را  کارشناسی شده  مبلغ  مذکور،  مزایده  قالب 

دریافت نمایند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه 
پرداخت  به هیچ وجه حق  بانکی  شبکه 
زیرمجموعه  های  شرکت  به  تسهیالت 
هیات  به  بانک  دو  گفت:  ندارد،  را  خود 
تخلفی  هر  با  اند.  شده  معرفی  انتظامی 
خارج از چارچوب ابالغی برخورد خواهد 

شد.
فرشاد حیدری تبیین اهداف صدور کارت 
های اعتباری عام در نظام بانکی در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه این طرح تا چه 
رکود  از  اقتصاد  خروج  به  تواند  می  حد 
با  داشت:  اظهار  کند؟،  کمک  دولت  به 
کارت های اعتباری مرابحه قدرت خرید 
می  امر  این  که  یابد  می  افزایش  مردم 
تواند به خروج از رکود اقتصادی و رونق 
پرداخت  سرجمع  کند.وی  کمک  بیشتر 
اعتباری مرابحه  کل تسهیالت در کارت 
را 50 میلیون تومان اعالم کرد و گفت:  
طرح  این  در  ایرانی  شهروند  هر  سهم 
ممکن  و  است  تومان  میلیون  نهایتا 50 
است یک فرد از چند بانک در این طرح 
وام دریافت کند اما سرجمع آنها بیش از 
مقام  باشد.این  نباید  تومان  میلیون   50
اینکه  اعالم  با  مرکزی  بانک  در  مسئول 
فعال کارمزدی در این طرح طراحی نشده 
است افزود:  اما بر اساس برنامه ریزی ها 
قرار است تخفیفاتی در آینده از فروشنده 
کاال به نفع خریداران قائل شویم تا مردم 
اینکه  بیان  با  به خرید ترغیب شوند.وی 
سوابق  پرداخت  نحوه  زمان  مرور  به 
این  به  کرد:   تصریح  شود  می  مشتری 
معنا که اگر مشتری خوش حساب باشد 
به عنوان مشتری بانکی باقی خواهد ماند 
و از این طرح استفاده خواهد کرد در غیر 
مواجه می شود. با محدودیت  اینصورت 
حیدری ادامه داد: اصل اعطای تسهیالت 
وثیقه گذاری نیست و این کار تنها مکمل 
به  اعتبارسنجی و پرداخت  است و اصل 

برای  تنها  وثیقه  دریافت  و  بوده  موقع 
است.  تسهیالت  بازگشت  از  اطمینان 
شرط  عنوان  به  گیری  سپرده  همچنین 
اعطای تسهیالت غیرقانونی است. ضمن 
آنکه اهلیت معامله از سن 18 سال به باال 
است و این طرح شامل خردساالن نمی 
شود.وی خاطرنشان کرد: انتظار می رود 
اصناف،  با  که  هایی  آینده هماهنگی  در 
فروشندگان و مشتریان صورت می گیرد 
الزام را نداشته باشد که  کارت فقط این 
بلکه  شود،   شارژ  اول صدور  ماه  در  تنها 
که  ماهی  در  را  آن  توانند  می  ها  بانک 
انجام شود شارژ  قرار است خرید در آن 
کنند.وی با بیان اینکه خرید اینترنتی در 
این طرح امکانپذیر است افزود:  تنبیهاتی 
صدور  از  اعم  بدحساب  مشتریان  برای 
کارت  ابطال  و  قانونی  اقدامات  اخطار، 
اساس  بر  اصل  اما  شد  خواهد  اعمال 
مشتریان  بندی  رتبه  و  اعتبارسنجی 
است.معاون نظارتی بانک مرکزی  درباره 
اینکه آیا اجرای این طرح باز هم به نفع 
صدور  گفت:  شد؟  نخواهد  خودروسازان 
خودرو  خرید  به  معطوف  ها  کارت  این 

با  و خدمات  کاالها  تمام  برای  و  نیست 
ارقام متفاوت صادر می شود که خودرو 
باشد  کاالها  این  از  یکی  تواند  می  نیز 
نیست؛  خودرو  خرید  برای  منعی  البته 
در عین حال کارت های برنزی تنها می 
تواند بخشی از بهای خودرو را تامین کند.
حیدری در بخش دیگری از سخنان خود 
سه  مکلفند طی  ها  بانک  اینکه  بیان  با 
را  خود  مازاد  های  گذاری  سرمایه  سال 
اقدام  این  اظهارداشت:   برسانند،  بفروش 
کمک  تسهیالت  پرداخت  به  تواند  می 
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  کند.حیدری 
 19 و   18 از  بیش  سودهای  پرداخت 
درصد سود به سپرده گذاران صندوق های 
سرمایه گذاری بانک ها یا حساب های ویژه 
در برخی بانک ها و موسسات اظهار داشت: 
و  به موضوع صندوق های سرمایه گذاری 
و  کردیم  رسیدگی  بانک ها  ویژه  حساب 
به همین دلیل پرونده دو بانک به دلیل 
انتظامی  هیات  به  زمینه  این  در  تخلف 
بانک ها ارجاع شده. بازرسان بانک مرکزی 
این زمینه برخورد  با هرگونه تخلفی در 

خواهند کرد.

رشد  اینکه  بیان  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  مقام   قائم 
را  صادرات  بستر  گفت:  است،  گذاری  هدف  خواهان  صادرات 
دولت ها مهیا می کنند و مجریان امر بخش خصوصی هستند که 

وارد صحنه می شوند و کار را انجام می دهد. 
مجتبی خسروتاج اظهار کرد: صادرات متاثر از آیتم های متعددی 
از جمله انگیزه و توانایی بخش خصوصی و تقاضا و سایر موارد 
با  می سازد.وی  پیچیده ای  پروسه ای  آن  از  اوامر  این  که  است 
امور  کردن  مهیا  استان،  صادرات  شورای  وظیفه  اینکه  بیان 
برای صادرکنندگان است، بیان کرد: این بخش خصوصی است 
با کارشناسان و  را  نیاز و معیارهای رقابت  که تکنولوژی مورد 
متختصصان خود احصاء و وارد می کند.قائم مقام وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با بیان اینکه برجام یکی از بسترهای مهم در امر 
توسعه صادرات است، یادآوری کرد: اینکه چگونه می خواهیم در 
عرصه تجارت و سرمایه گذاری خود را از سایر کشورها متمایز 
است  بررسی  نیازمند  که  است  اساسی  و  مهم  امری  کنیم، 
به  تربیت  به  و سنگاپور  اینکه کشورهای همانند کرواسی  کما 
سبب  نوعی  به  عوامل  این  و  دارند  شهره  نظم  و  سخت کوشی 

رشد آنها شده است.
برای  اینکه هدف گذاری 50 میلیارد دالری  بیان  با  خسروتاج 
صادرات داریم، اضافه کرد: برای تحقق این رقم برای بخش های 
مخلتف هدف گذاری های کلی  و بخشی تعریف شده است.وی در 
ادامه با بیان اینکه نظام تعرفه ای یکی از راه های حمایت از تولید 
از تهدیدات اصلی در  است، گفت: امروز قاچاق به عنوان یکی 
حوزه تولید کشور به شمار می رود.رئیس سازمان  توسعه تجارت 
نیز  آن  تجارت مرزی که حجم  افزود: در پی ساماندهی  ایران 
قابل تامل است، در دولت هستیم کما اینکه در ماه های اخیر به 
وفور مصوباتی را در این راستا داشته ایم که امید است نتیجه این 
ساماندهی ها سبب رفاه بیشتر مرزنشینان شود.وی با بیان اینکه 
نمایندگی های خارجی  باید، در قدم اول با کاالهای سرمایه ای 
و سپس در ساختاری که به سود دانش کشور باشد وارد عرصه 
سرمایه گذاری شوند، اضافه کرد: به تدریج و پله به پله در حال 
پیشبرد تعامالت خود با سایر کشورها هستیم.خسروتاج با بیان 
اینکه اگر تفویضات مورد نیاز به استان ها واگذار نشود نمی توان 
رشد و جهش در صادرات را انتظار داشت، ادامه داد: کما اینکه 
مرکز نیز خود بر این امر واقف است و به دنبال واگذاری سایر 
نیاز به اختیارات بیشتر دولت نیز حاضر  تفویضات است و اگر 
به وگذاری بیشتر اختیارات است.وی تصریح کرد: ایران کشوری 
استراتژیک در حوزه تجارت دنیا به شمار می رود که همه باید 

تالش کنیم به جایگاه واقعی خود برسیم.

 پورشه و بنز در صدر

برگزاری مزایده خودروهای لوکس تا آخر مهر

رشد صادرات هدف گذاری می خواهد معاون نظارتی بانک مرکزی خبر داد:

معرفی 2 بانک متخلف به هیات انتظامی
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اعالم خبر شکست 
پروژه ماهواره ای رژیم غاصب صهیونیستی برای 
اینترنت رایگان در کشورهای در حال  توسعه 
توسعه تصریح کرد: عجیب است که این رژیم به 
عنوان رژیمی تروریستی خیرخواه ملت ها باشد؟
علی جنتی در مراسم گرامیداشت هفته دفاع 
وزارت  سینمایی  سالن  در  اکنون  که  مقدس 
فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد، با تبریک 
فرارسیدن این ایام، با تاکید بر اینکه امروز خطر 
اصلی متوجه فرهنگ کشور است، گفت: موضوع 
دفاع مقدس بسیار فراتر از یک مقطع تاریخی 
است زیرا دفاع از دین، شرف و میهن همواره از 

گذشته وجود داشته است.
ایران همواره رشک بدبینان را بدنبال 

داشته است
ایران  ادامه داد:  ارشاد اسالمی  و  وزیر فرهنگ 
عزیز ما امروز همچون نگینی ارزشمند بر انگشتر 
خاورمیانه می درخشد و همواره رشک بدبینان 
ایران  مردم  گفت:  است.وی  داشته  بدنبال  را 
هرگز حاضر به سر فرود آوردن در برابر استبداد 
و استکبار نبوده و نیستند زیرا روح حماسه و 
شجاعت همواره در فرهنگ تاریخ ایران زمین 

جاری و ساری بوده است.
ملت ایران باید به بصیرت همیشگی عادت 

کند
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد: 
نوجوانان ما از مدرسه با خواندن داستان آرش 

کمانگیر و یکی از نخستین اسطوره های حماسی 
خود  بودن  ایرانی  به  و  شوند  می  آشنا  کشور 
افتخار می کنند؛ همانطور که وقتی سرگذشت 
شهید حسین فهمیده، شهید باکری، شهید صیاد 
شیرازی، شهید همت و ... را می خوانند و به خود 
می بالند.وی با تأکید بر اینکه باب حماسه، ایثار 
و دفاع هرگز بسته نشده و نخواهد شد، گفت: 
دشمن هر روز با ترفندی تازه در فکر نفوذ به 
مرزهای آبی، خاکی، هوایی و عقیدتی ما است. 

امروز خطر اصلی متوجه ارزش های 
فرهنگی است

جنتی ادامه داد: ارزش هایی که مردم ایران به 
آن پایبند هستند، پایداری و دوری گزیدن از 

فرهنگ کمونیست، سرمایه داری و صهیونیسم 
است. این ملت باید به بصیرت همیشگی عادت 
کند.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: دفاع، 
حماسه و ایثار در حوزه فرهنگ و هنر نه تنها 
معنا و مفهوم عمیق و ارزشمند دارد، بلکه بسیار 
مؤثرتر از حوزه هایی است که رویارویی مستقیم 
در آنها صورت می گیرد. امروز خطر اصلی متوجه 

ارزش های فرهنگی است.
 شکست پروژه ماهواره ای رژیم 

صهیونیستی برای توسعه اینترنت رایگان
عضو کابینه دولت یازدهم به منفجر شدن راکتی 
که قرار بود یک ماهواره رژیم صهیونیستی را به 
هوا پرتاب کند، اشاره کرد و گفت: اخیرا راکت 
»آلکنو« که قرار بود ماهواره »آموس« را به فضا 

ببرد، قبل از پرتاب، منفجر شد و از بین رفت. 
رژیم  ساخت  ماهواره  این  افزود:  جنتی 
صهیونیستی بود و هدف اصلی پرتاب آن، توسعه 
اینترنت رایگان برای کشورهای در حال توسعه در 
آفریقا و آسیا اعالم شده بود. به نظر شما چنین 
ارشاد  و  فرهنگ  است!؟وزیر  باور  قابل  هدفی 
اسالمی به عدم موفقیت پرتاب راکت »آلکنو« 
صهیونیستی  رژیم  ساخت  آموس  ماهواره  و 
اشاره کرد و گفت: امروز سالح دشمن فناوری 
رسانه ای فضای مجازی و بنگاه های تبلیغاتی 
است که در انحصار اوست؛ این راکت هم ساخت 
رژیم صهیونیستی بود و هزینه های آن را یکی از 
کارتل های خصوصی آمریکایی با پشتیبانی رژیم 
صهیونیستی تامین کرد.عضو شورای عالی انقالب 
فرهنگی افزود: هدف اصلی توسعه اینترنت رایگان 
برای کشورهای در حال توسعه آفریقایی و آسیا 
عنوان شده اما به نظر شما داشتن چنین هدفی 
قابل باور است؟ عجیب است که رژیم غاصب 
صهیونیستی به عنوان رژیم تروریستی خیرخواه 
ملت ها باشد؟در ادامه این مراسم با حضور وزیر 
آبادی  ارشاد اسالمی، حسین نوش  فرهنگ و 
بسیج  مرکز  فرمانده  حاجی  مرتضی  سخنگو، 
وزارت فرهنگ و شماری از معاونین وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی از خانواده سه شهید مدافع حرم، 
عباسعلی علیزاده، روح ا... قربانی و فیروز حمیدی 

زاده با اهدای لوح قدردانی و هدایا تجلیل شد.

جنتی مطرح کرد:

امروز خطر اصلی متوجه ارزش های فرهنگی است

»زنی با ارابه چوبی« 

با انجام تست گریم نهایی بازیگران فیلم سینمایی »زنی با 
ارابه چوبی« فیلمبرداری این فیلم 1۲ مهر آغاز می شود.

و  نویسندگی  به  چوبی«  ارابه  با  »زنی  سینمایی  فیلم 
تولید  پیش  پایانی  روزهای  در  کارگردانی خداداد جاللی 
قرار دارد و با انتخاب کامل عوامل پشت دوربین و گروه 
دوربین خواهد  مقابل  مهر در شمال کشور  بازیگران 1۲ 
پور،  حاجی  ساقی  رویگری،  رضا  فوالدوند،  رفت.حدیث 
پریسا  شیری،  محمد  کاظمی،  اردشیر  پورایمان،  رامین 
بادران، محمد فتح ا…زاده، بابک والی، حسین محمدرضا، 
احمد احمدی بازیگرانی هستند که به تازگی به این پروژه 

پیوسته اند.
بازیگران اصلی فیلم قرار است در سه مقطع سنی با گریم 
های متفاوت به ایفای نقش بپردازند. تست گریم برخی از 

بازیگران اصلی نیز تاکنون انجام شده است.
بزودی  که  داشت  خواهد  نیز  دیگر  بازیگر  یک  فیلم  این 
در  کامل  طور  به  شود.فیلمبرداری  می  اضافه  پروژه  به 
روستایی در الهیجان، رودسر و اطراف آن انجام می شود 

و تاکنون تمامی لوکیشن ها نیز انتخاب شده است.
»زنی با ارابه چوبی« داستان زندگی آرش ماندگار و بهمن 
ناصری دانشجویان ترم آخر فلسفه را روایت می کند که 
کشور  شمال  به  روز  سه  شان،  نامه  پایان  تحقیقات   برای 
می روند و آنجا با دختری به نام ستاره آفاق آشنا می شوند. 

بازتاب نمایش 
»رستاخیز« درویش در نجف

نمایش ویژه نسخه عربی فیلم سینمایی »رستاخیز« با نام 
اسالم«  »رسانه های جهان  الغدیر  در جشنواره  »القربان« 

در شهر نجف با استقبال روبرو شد.
استقبال  با  ویژه  نمایش  این  رسیده،  گزارش  به 
مدعوین  و  اسالم  جهان  رسانه های  کارشناسان،اهالی 

جشنواره قرار گرفت.
از  نمایش مملو  نفری  به روایت حاضران، سالن چهارصد 
با چشمانی اشکبار  تماشاگرانی بود که در سکوت مطلق 

و ابراز احساسات جمعی، نمایش این اثر را دنبال کردند.
کارگردان  درویش  احمدرضا  حضور  با  ویژه  نمایش  این 
علیرضا  ایرانی؛   هیات  و  »رستاخیز«  سینمایی  فیلم 
نظارت  معاون  فارابی،  سینمایی  بنیاد  مدیرعامل  تابش 
بازیگر  قائمیان  سینمایی،فرهاد  سازمان  ارزشیابی  و 
مجموعه  بازیگر  کوثری  فریبا  ریاحی،  یزید  حرابن  نقش 
تلویزیونی »مختارنامه« و دانش اقباشاوی کارگردان فیلم 
سینمائی »هیهات« برگزار شد و تا ساعتی پس از پایان 
پرسش  مورد  قائمیان  فرهاد  درویش؛  احمدرضا  فیلم 
قرار  جشنواره  مدعو  کارشناسان  و  رسانه  اهالی  پاسخ  و 
خبرنگاران  با  گو  و  گفت  در  درویش  گرفتند.احمدرضا 
حاضر در جشنواره الغدیر ابراز داشت: »رستاخیز« قطره ای 
به  ایران  اقیانوس مهر حسینی است و هدیه سینمای  از 
شیعیان جهان و هدیه جهان شیعه به جهان اسالم و همه 
آزادگان دنیا است و آرزوی ما این است که »رستاخیز« و 
امثال این فیلم در کشورهای اسالمی و سایر نقاط جهان 

به دست مخاطبان فیلم که آزادیخواهان جهان هستند، 

سینمای ایران با چهار فیلم در آبوجا

جشنواره  سیزدهمین  در  ایران  سینمای  فیلم  چهار 
بین المللی فیلم آبوجا به روی پرده خواهند رفت.

سینمایی  بنیاد  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
فارابی، فیلم های »جزیره رنگین« ساخته خسرو سینایی، 
»قول« ساخته محمدعلی طالبی، »تا آمدن احمد« ساخته 
احمد  ساخته  عاشقی«  »حکایت  و  دقیقی  صادق  صادق 
رمضان زاده در جشنواره بین المللی فیلم آبوجا به نمایش 

در می آیند.
رویدادهای  بزرگترین  از  یکی  آبوجا  بین المللی  جشنواره 
سینمایی انگلیسی زبان در غرب آفریقا محسوب می شود، 

از تاریخ 13 تا 16 مهر در کشور نیجریه برگزار می شود.
بنیاد،  این  بین المللی  پخش  طریق  از  این،  از  پیش 
ونکوور  جشنواره های  در  رنگین«  »جزیره  فیلم های 
)بلغارستان(،  منار  صوفیه  )اسپانیا(،  آسیا  کاسا  )کانادا(، 
ابریشم )کرواسی( و همچنین برنامه  ظفار )عمان(، جاده 
نمایش فیلم های ایرانی در دانشگاه یورک )کانادا(، »قول« 
)هلند(،  سینه کید  )کانادا(،  مونترال  جشنواره های  در 
و  )فنالند(  اولو  )هند(،  بمبی  )کانادا(،  کانادا  کودکان 
همچنین برنامه نمایش فیلم های ایرانی در دانشگاه یورک 
با  )هند/  جایپور  جشنواره  در  احمد«  آمدن  »تا  )کانادا(، 
جشنواره های  در  عاشقی«  »حکایت  و  جایزه(  دو  کسب 
مونترال )کانادا(، کاسا آسیا )اسپانیا / با کسب دو جایزه( و 

بنگلور )هند( حضور داشته اند. 

فیلم بارکد

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی می کند از فیلم بارکد فیلمی 
به کارگردانی و تهیه کنندگی مصطفی کیایی و نویسندگی مصطفی 

کیایی و مهیار شاهرخی محصول سال 13۹4 است.
این فیلم برای نمایش در بخش سودای سیمرغ سی و چهارمین 

دوره جشنواره فیلم فجر پذیرفته شده است.
این فیلم در حالی از تاریخ 1۹ خرداد 13۹۵ در سینماهای ایران 
اکران شده است با دستور وزارت فرهنگ و ارشاد ایران مجبور به 

حذف صدای یاس خوانندهٔ تیتراژ خود شده است..
استخدام  برای  رادان(  )بهرام  حامد  نام  به  داستان،جوانی  خالصه 
به دفتر رئیس یک شرکت )رضا کیانیان( مراجعه می کند. داستان 
فیلم، ماجرای چگونگی رسیدن این جوان به این دفتر کار را از زبان 

خود حامد )بهرام رادان( روایت می کند.
که  هست  آدما  زندگی  تو  روزایی  یه  رادان(:  )بهرام  حامد 
سالها برای اومدنش انتظار می کشن. من سختی های زیادی 
تحت  اونو  باید  من  بدم.  انجام  کارو  این  روز  یه  تا  کشیدم 
تأثیر قرار بدم تا منو قبول کنه. این کار هم برای من پول 
داره، هم تمام چیزایی که تو این مدت از دست دادم رو به 
بر می گردونه؛ مثل غرور، آبرو، عشق و خیلی چیزای  من 
برخورد  با  ممکنه  دفعه  یه  عجیبیه…  چیزه  زندگی  دیگه. 
به یکی از همین آدمایی که االن دور و برم هستنو من نمی 
شناسمشون، مسیر زندگیم عوض بشه. من اینو می دونم که 
باید به بعضیا نخورد و جا خالی داد. بعضیا رو هم پذیرفت. 
راحته که فکرشم  انقدر  به خوشبختی  بعضی وقتا رسیدن 
نمی کنی و بی خیالش می شی، ولی یه روز می فهمی خیلی 
دیره و خوشبختی دیگه مال تو نیست و تو برای به دست 

آوردنش باید از نو شروع کنی…

یادها و خاطره ها در زمان .....

در هجر تو گر چشم مرا آب روان است
گو خون جگر ریز که معذور نماندست

حافظ ز غم از گریه نپرداخت به خنده
ماتم زده را داعیه سور نماندست

امروز با حافظ

آل پراک تنیس فیلمساز ُترک:

جشنواره فیلم مقاومت سبب همگرایی 
فیلمسازان مستقل و آزاده شده است

یک فیلمسازتُرک معتقد است جشنواره فیلم مقاومت توانسته است 
به خوبی تمام فیلمسازان مستقل و آزاده دنیا را به دور هم جمع 

کند.
به گزارش پیام زمان ، »آل پراک تنیس« کارگردان ترکیه ای که 

برنامه های تلویزیونی و سینمایی  آثار  از  تاکنون سازنده بسیاری 
جشنواره  چهاردهمین  در  »رویا«  فیلم  با  و  است  بوده  ترکیه  در 
فیلم مقاومت حضور یافته اظهار کرد: موضوع فیلم من ، داستان 
یک زوج افغانی به عنوان عارف و رویا است که برای فرار از جنگ 
افغانستان به ترکیه می آیند تا از آنجا با کشتی راهی اروپا شوند اما 
به دلیل غرق شدن کشتی ، رویا می میرد و عارف  زنده می ماند و 
من از این مساله به عنوان نمادی از کشته شدن مهاجرینی استفاده 

کردم که قصد رفتن به اروپا را دارند.
وی با اشاره به جشنواره فیلم مقاومت از این جشنواره به عنوان یک 
جشنواره خوب ، مفید و تاثیرگذار یاد کرد و یادآور شد: معتقدم 
به  که  است چرا  ، جشنواره خیلی خوبی  مقاومت  فیلم  جشنواره 
هم  ما  که  است  درحالی  این  پردازد  می  جنگ  و  مقاومت  بحث 
از مردم در کشورهای مختلف  اکنون شاهد کشته شدن بسیاری 
مثل سوریه ، یمن ، مصر و لیبی و کشورهای خاورمیانه هستیم 

و مساله جنگ و مقاومت به خوبی دراین جشنواره نمایان است.

آن سوی آبها

آینـده از آن کسـانی اسـت که به اسـتقبالش 
 . می رونـد 

فریدریش ویلهلم نیچه 

سخن حکیمانه

کتاب »رودی در ماهتاب« 

سراینده: استاد علیرضا شهالپور منتشر شد.
محترم  استاد  کتاب  این  اشعار  مورد  در 
جناب دکتر قنبری خطاب به سراینده مرقوم 

فرموده اند: شما آبروی عشق هستید.

»با هم بودن« خواندنی شد

بازار  به  گاوالدا  آنا  نوشته  بودن«  هم  »با 
فرانسوی  نویسنده معروف  این  از  آمد.  کتاب 
دلپذیر«،  »گریز  مانند  کتاب هایی  تاکنون 
»دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد« و 
»دوستش داشتم« در ایران منتشر شده است. 
دختری  مهر»کامیل«  خبرنگار  گزارش  به 
خدمتکاری  و  نظافت  کارهای  به  که  جوان 
ولی  نیست  همخانه  دنبال  به  دارد،  اشتغال 
و  می کند  پیدا  همخانه ای  تصادف  سر  از 
در  نیز  دیگر  آدم هایی  سروکله  تدریج  به 

زندگی اش پیدا می شود.
»با هم بودن« رمانی درباره زندگی شخصی، 
تجربه تنهایی و جستجوی خوشبختی است؛ 
داستان آدم هایی که برای عشق ورزی و با هم 

بودن، تالش می کنند.
فرانسه منتشر  این کتاب در سال ۲004 در 
شده و فیلمی نیز به همین نام در سال ۲00۷ 

براساس کتاب ساخته شده است.
»گریز  عناوین  با  داستان هایی  گاوالدا  آنا  از 
دلپذیر«، »دوست داشتم کسی جایی منتظرم 
ایران منتشر  باشد« و »دوستش داشتم« در 

شده است.
این رمان در ۵۹4 صفحه و با قیمت 3۵ هزار 
پارسه  کتاب  نشر  و  ترجمه  بنگاه  در  تومان 

منتشر شده است.
کامیل« دختری جوان که به کارهای نظافت 
و خدمتکاری اشتغال دارد، به دنبال همخانه 
پیدا  همخانه ای  تصادف  سر  از  ولی  نیست 
دیگر  آدم هایی  سروکله  تدریج  به  و  می کند 

نیز در زندگی اش پیدا می شود.

در بازار کتاب

فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  گروه  مدیر 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی در نشست تخصصی 
» راهکار های توسعه فرصت های شغلی برای فارغ 
التحصیالن زبان و ادب فارسی » در مرکز آموزش 
های تخصصی بازارکار جهاد دانشگاهی گفت: با 
این  از 8 هزار نشریه  ناشر و بیش  وجود هزاران 
حوزه، حوزه مناسبی برای اشتغال فارغ التحصیالن 

علوم انسانی است.
به  پیام زمان ،گزارش روابط عمومی مرکز آموزش 
،دکتر  دانشگاهی  جهاد  بازارکار  تخصصی  های 
ذوالفقاری با اشاره به اینکه تنها راه اشتغال فارغ 
التحصیالن زبان و ادبیات فارسی معلمی و استخدام 
در آموزش و پرورش نیست اظهار داشت: معلمی 
به  ورود  اشتغال  راه  تنها  ولی  است  شغل خوبی 
مدرسه نیست بلکه باید به دنبال فرصت های فراوان 

در این حوزه باشیم.
مدیر گروه زبان و ادب فارسی فرهنگستان زبان و 

ادب فارسی با تاکید بر اینکه  دوره های ویراستاری 
نقش بسیار موثری در توسعه اشتغال و کارآفرینی 

دارند گفت: دوره های کاربردی و جامع ویراستاری 
مرکز آموزش های بازارکار فرصت مناسبی برای 

همه فارغ التحصیالن در راستای درست نوشتن 
و کسب مهارت های ویراستاری در جهت نوشتن 

درست و تدوین مقاله و پایان نامه و کتاب است.
دکتر  تدریس  با  ویراستاری  دوره  است  گفتنی 
حسن ذوالفقاری مدیر گروه فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی در مرکز آموزش های تخصصی بازارکار 
جهاد دانشگاهی که به دلیل تعطیالت شهریورماه 
به مهرماه موکول شده بود پنج شنبه همین هفته 
مورخ هشتم مهرماه برگزار می شود و عالقمندان 
می توانند با شماره های 66۷4۷۷4۷ تماس و یا 
به نشانی خیابان انقالب -چهارراه کالج کنار تاالر 
آموزش  مرکز  وحدت خیابان خارک پالک ۲6  

بازارکار مراجعه نمایند.
دکتر حسن ذوالفقاری مدیر گروه فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی و مولف کتاب  ویراستاری و درست 

نویسی است.

اشتغال فارغ التحصیالن رشته های علوم انسانی در حوزه ویراستاری 


