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ظریف:

 آیا نباید  مرد م د ر برجام 
احساس خوشحالی کنند 

نمایند گان از پاسخ های ظریف قانع شد ند 

اعالم وصول 
استیضاح فانی
 به تعویق افتاد 

رهبر معظم انقالب تاکید  کرد:

تد وین طرح تحول و تشکیل مرکز مطالعات راهبرد ی د رحوزه علمیه

حضـرت آیـت ا... خامنه ای رهبر معظم انقاب اسـامی د یـروز د ر د ید ار 
اعضـای شـورای عالـی حوزه های علمیه، حـوزه ی علمیـه را از حکومت 
اسـامی انفکاک ناپذیـر د انسـتند  و بـا تأکیـد  بـر نیازمنـد ی حکومـت 
اسـامی بـه حـوزه ی علمیـه ی »پرمغز و صاحـب علم و پویـا و نوآور و 
آشـنا بـا نیازهـای روز« به منظـور امتـد اد  معـارف و احکام اسـامی د ر 
ابعـاد  مختلـف زند گـی و اعمـاق جامعـه گفتند : یکـی از نیازهـای مهم 
حـوزه ی علمیـه د ر شـرایط کنونـی، »تد ویـن طرح تحـول« د ر حوزه و 
برنامه ریـزی بلند مـد ت، د قیـق و زمان بند ی شـد ه بـر اسـاس ایـن طرح 

تحـول و اهـد اف مورد  نظر اسـت.

صاد رات نفت
 1۵۰ هزار بشکه 
افزایش می یابد 

موجود ی صند وق
 توسعه ملی

 ۶۸ میلیارد  د الر

وزیر اقتصاد د ر چارچوب اقتصاد  مقاومتی تاکید  کرد :

شتاب گرفتن نرخ رشد ، هد فگذاری امسال کشور

11

ریسک سرمایه گذاری د ر 
ایران کاهش می یابد  ؟

مجلـس  مصـوب  قانـون  اسـاس  بـر  اقتصـاد: گـروه
همـه  از  د ولـت  رسـید ه،  تصویـب  بـه   ۸۱ سـال  د ر  کـه 
غیـر  ریسـک های  مقابـل  د ر  خارجـی  سـرمایه گذاری های 
تجـاری حمایـت و ضمانـت می کنـد  و موارد  متعـد د  د یگری 
هـم د ر ضمانتنامـه ای کـه صـاد ر می کنیـم از سـوی د ولـت 

می شـود ... شـامل  ایـران 

جزییات برنامه ورود  هواپیماهای 
ایرباس و بوئینگ به ایران

وزیــر راه و شهرســازی معتقــد  اســت فرآینــد  ورود  
هواپیماهــای خریــد اری شــد ه از ســوی ایــران رونــد  
طبیعــی خــود  را طــی می کنــد  و هیــچ نگرانــی د ربــاره ی 
ایــن رونــد  و یــا نحــوه صــد ور مجــوز الزم بــرای ورود  آنهــا 

ــد ارد . ــود  ن ــران وج ــه ای ب

خبراقتصاد

3

2

3

111۰ 1

وزیــرامــوراقتصــادیودارایــیبــابیــاناینکــهاقتصــادمقاومتــیوقتــیمعنــاپیــدامــیکنــدکــهمــردمگشــایشهــایناشــیازآنرادرزندگــیخــودحــس
کننــد،تاکیــدکــرد:دربرنامــهریــزیهــاواقدامــاتبــرایپیشــبرداهــدافاقتصــادمقاومتــیگــرهگشــاییازمشــکالتوحــلمســائلتولیــدبایــددراولویــت

قــرارگیرد.

از  اجتماعی  تامین  سازمان  د رمان  معاون 
با  بیمارستانی  تخت  هزار   ۸ هتلینگ  ارتقای 

اعتبار ۲۰۰ میلیارد  تومان خبر د اد .
محمد علی همتی د یروز د ر مورد  طرح ارتقای 
تامین  سازمان  های  بیمارستان  هتلینگ 
طرح  راستای  د ر  طرح  این  افزود :  اجتماعی 
شود   می  اجرا  سازمان  د ر  سامت  تحول 
هتلینگ  ارتقای  کشوری  ستاد   تاکنون  و 
د اد ه و همچنین کتابی  را تشکیل  بیمارستان 

د ر این خصوص چاپ شد ه است.
بیمارستان سازمان  اینکه ۸۰  به  اشاره  با  وی 
مورد  ارزیابی قرار گرفت گفت: پس از ارزیابی 
ارتقا  به  نیاز  بیمارستان   ۷۰ که  شد   مشخص 
بند ی  اولویت  نیز  اساس  همین  بر  که  د ارند  
های الزم صورت گرفت به طوری که از سال 
گذشته ۲۲ بیمارستان وارد  طرح ارتقا هتلینگ 
شد ند  که قسمتی از کار انجام و مابقی آن نیز 

د ر سال جاری اجرایی می شود .
همتی گفت: د ر تهران این طرح د ر بیمارستان 
که  طوری  به  است  شد ه  انجام  نژاد   لبافی 
نیازمند ی های ۳۰ ساله بیمارستان و بیماران 

با اجرای آن مرتفع شد ه است.
معاون د رمان سازمان تامین اجتماعی با تاکید  
 ۴۸ هتلینگ  برای  جاری  سال  د ر  اینکه  بر 

بیمارستان بود جه مصوب شد ه است گفت: این 
بود جه توسط هیات مد یره اباغ شد ه است.

همتی از تد وین و تصویب  برنامه استراتژیک 
پنج ساله سازمان تامین اجتماعی خبر د اد  و 
را  عملیاتی  برنامه  برنامه،  این  قالب  د ر  گفت: 
امسال د ر  ایم و خوشبختانه  تد وین کرد ه  نیز 
حوزه د رمان تعد اد  زیاد ی برنامه عملیاتی د اریم 
که یکی از آنها ارتقای هتلینگ است که بود جه 

آن نیز مصوب و اباغ شد ه است.
وی از اختصاص ۲۰۰ میلیارد  تومان برای این 
طرح خبر د اد  و افزود : ۸ هزار تخت بیمارستانی 

با این اعتبار هتلینگ پید ا خواهند  کرد .
رتبه  و  بیماران  نیازهای  رفع  همتی،  گفته  به 
بند ی بیمارستان ها از جمله اهد اف این طرح 
های  بیمارستان  تمامی  که  طوری  به  است 

ملکی تا پایان سال سه ستاره می شوند .
معاون د رمان سازمان تامین اجتماعی با تاکید  
انجام می  ارتقا هتلینگ د ر ۴ محور  اینکه  بر 
و ساختمان  تاسیسات  اول،  شود  گفت: محور 
و  قد یمی  های  ساختمان  که  طوری  به  است 
می شوند .  نوسازی  و  سازی  مقاوم  فرسود ه 
پزشکی  و  بیمارستان  تجهیزات  د وم  محور 
است، محور سوم موضوعات رفاهی بیماران و 
استراحت  برای  که  طوری  به  است  همراهان 

می  گرفته  نظر  د ر  مناسب  مبلمان  همراهان 
نظافت  و  بهد اشت  نیز  چهارم  محور  و  شود  

فضای بیمارستان خواهد  بود .
همتی گفت: د ر سال های آیند ه فاز د وم این 
کار  گرد ش  و  اد اری  فرآیند   بهبود   که  طرح 
بیمارستان و همچنین منابع انسانی بیمارستان 

است، اجرایی خواهد  شد .
جشن  امسال  پایان  تا  امید واریم  گفت:  وی 
تامین  های  بیمارستان  تمامی  هتلینگ  ارتقا 
با  رابطه  د ر  همچنین  و  بگیریم  را  اجتماعی 
آماد ه  کتابی  نیز  هتلینگ  ارتقای  نگه د اشت 
چاپ است که به زود ی مراحل نهایی آن طی 

خواهد  شد .
با  اجتماعی  تامین  سازمان  د رمان  معاون 
و  افزایش کیفیت خد مات  این طرح  به  اشاره 
موسسه  د اشت:  اظهار  بیماران  مند ی  رضایت 
را  افراد   مند ی  رضایت  میزان  پژوهش   عالی 
د ر بیمارستان هایی که طرح ارتقای هتلینگ 
اجرا شد ه است سنجید ه است و مشخص شد ه 
این میزان قابل توجه است و همچنین رضایت 
آرامی کار  اینکه د ر فضای  برای  نیز  همکاران 
کنند  برای ما اهمیت زیاد ی د ارد  که این طرح 

توانسته این موضوع را برطرف کند .
اد       امه د       ر صفحه 3

جزئیات صد ور کارت هوشمند  د رمان

اینکه  بیان  با  د ارایی  و  اقتصاد ی  امور  وزیر 
پید ا می کند  که  معنا  وقتی  مقاومتی  اقتصاد  
مرد م گشایش های ناشی از آن را د ر زند گی 
خود  حس کنند ، تاکید  کرد : د ر برنامه ریزی ها 
و اقد امات برای پیشبرد  اهد اف اقتصاد  مقاومتی 
تولید   مسائل  حل  و  مشکات  از  گشایی  گره 

باید  د ر اولویت قرار گیرد .
»علی طیب نیا« وزیر امور اقتصاد ی و د ارایی 
د ر جلسه هماهنگی سفر به استان سمنان به 
عنوان جانشین رئیس ستاد  فرماند هی اقتصاد  
و  معاونین  حضور  با  که  استان  آن  مقاومتی 
مد یران ارشد  وزارت اقتصاد  و مسئولین استان 
شد ،  برگزار  وزارتخانه  این  محل  د ر  سمنان 
نگاه  یک  مقاومتی  اقتصاد   به  ما  نگاه  گفت: 
د ستوری و تکلیف اد اری نیست بلکه مجموعه 
د ولت به عنوان یک باور و رهیافت برای رشد  
بد ان  توسعه همه جانبه کشور  و  تثبیت شد ه 

می نگرند .
سال  د ر  افزود :  د ارایی  و  اقتصاد ی  امور  وزیر 
هد فگذاری  و  ها  تاش  همه  ابتد اء  از  جاری 

مقاومتی  اقتصاد   سیاستهای  د ر چهارچوب  ما 
 5 رشد   به  حد اقل  بتوانیم  که  است  بود ه  این 
اجازه  نباید   برسیم  شد ه  د اد ه  وعد ه  د رصد ی 
مهم  این  از  را  ما  د یگری  موضوع  هیچ  د هیم 

غافل کند .
استان  به  سفر  گفت:  اد امه  د ر  نیا  طیب 
پروژه  پیشرفت  روند   بررسی  هد ف  با  سمنان 
بررسی  و  استان  اقتصاد  مقاومتی د ر آن  های 
اجرای  مسیر  د ر  احتمالی  موانع  و  مشکات 
راهکاری  تسهیل  و  شد ه  تعیین  های  پروژه 
اجرایی و عاجل انجام خواهد  شد ، به گونه ای 

که سرعت اجری پروژه ها را شتاب بخشد .
وی با تاکید  بر این که این سفرها نباید  صرفا به 
برگزاری جلسه و تثبیت محد ود  شود ، تصریح 
مسئله  براساس  که  است  براین  انتظار  کرد : 
شناسی که شد ه و گره هایی که شناسایی شد ه 
بتوانیم گره گشایی کرد ه و د ر عمل و صحنه 

عملیات مشکات را حل کنیم .
پیوستگی  افزود :  و د ارایی  اقتصاد ی  امور  وزیر 
و  مسائل  رصد   د ر  استمرار  و  ها  پیگیری  د ر 

این  مقاومتی  اقتصاد   های  برنامه  مشکات 
از  من  که  است  مشخصی  د رخواست  استان 
د ر  که  د ستگاههایی  سایر  و  خود م  همکاران 
پروژه های مربوط به استان سمنان ماموریتی 

برعهد ه آنها گذاشته شد ه د ارم.
جلسه  این  ابتد ای  د ر  گزارش  این  برپایه 
مد یر کل  و  اقتصاد   وزارت  مد یران  و  معاونین 
از  گزارشی  سمنان  د ارایی  و  اقتصاد ی  امور 
اقتصاد   های  پروژه  پیشرفت  وضعیت  آخرین 
مقاومتی د ر آن استان ارائه کرد ه و برنامه های 
پیش بینی شد ه به منظور سفر وزیر اقتصاد  را 

تشریح کرد ند .
گفتنــی اســت وزیــر امــور اقتصــاد ی و د ارایــی 
ــتاد  اقتصــاد   ــس س ــوان جانشــین رئی ــه عن ب
ــنبه  ــه ش ــمنان، س ــتان س ــی د ر اس مقاومت
ــد  و نظــارت  ــه منظــور بازد ی ــه جــاری ب هفت
ــاد   ــای اقتص ــروژه ه ــرفت پ ــد  پیش ــر رون ب
مقاومتــی آن اســتان، د یــد ار بــا مقامــات 
ــاد   ــتاد  اقتص ــه س ــرکت د ر جلس ــی و ش محل
ــرد . ــد  ک ــفر خواه ــمنان س ــه س ــی ب مقاومت

ورود   فرآیند   است  معتقد   شهرسازی  و  راه  وزیر 
روند   ایران  سوی  از  شد ه  خرید اری  هواپیماهای 
طبیعی خود  را طی می کند  و هیچ نگرانی د رباره ی 
این روند  و یا نحوه صد ور مجوز الزم برای ورود  آنها 

به ایران وجود  ند ارد .
این مطلب تصریح کرد :  بیان  با  عباس آخوند ی، 
شرکت ایرباس فرانسه پس از توافق نامه ای که با 
د ریافت  برای  را  خود   کار  رساند ،  امضاء  به  ایران 
به  هواپیما  فروش  نهایی شد ن  و  مجوزهای الزم 
این فرآیند  د ر  ایران ایر آغاز کرد  که خوشبختانه 
حوزه د ریافت مجوز از اوفک به موفقیت رسید  و با 
نهایی شد ن مذاکرات د و طرفه نخستین هواپیماها 

د ر آیند ه نزد یک به ایران تحویل خواهند  شد .
ایرباس د رخواست مجوز خود   با بیان این که  وی 
نوبت مجزا تحویل د اد ه است،  را د ر د و  اوفک  از 
مجوز  به  مربوط  مرحله  نخستین  د اد :  توضیح 
فروش ۱۷ هواپیمای فوری به ایران د ر سال ۲۰۱6 
میاد ی است که این مجوز به طور کامل صاد ر شد ه 

و د ر این موضوع هیچ ابهامی باقی نماند ه است.
اد امه د اد : د یگر د رخواست  راه و شهرسازی  وزیر 
مجوز ایرباس مربوط به فروش هواپیما به ایران د ر 
سال های آیند ه می شود  که این موضوع نیز روند  

طبیعی خود  را طی می کند  و هیچ جای نگرانی د ر 
این رابطه وجود  ند ارد ، زیرا قرار نیست هیچ اتفاق 

عجیبی بیفتد .
شرکت  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  د ر  آخوند ی 
باید   خود   هواپیماهای  فروش  برای  نیز  بوئینگ 
شرایط  گفت:  نیز  کند   طی  را  ایرباس  شرایط 
بوئینگ متفاوت است، زیرا آنها د رخواست د ریافت 
مجوز خود  را برای کل توافق منعقد  شد ه با ایران 
این  تمام  برای  الزم  مجوز  اوفک  و  کرد ه اند   ارائه 

هواپیماها را صاد ر کرد . از این رو با نهایی شد ن 
مذاکرات و با توجه به مجوز صاد ر شد ه امکان آن 
وجود  خواهد  د اشت که تمام هواپیماهای بوئینگ 
خرید اری شد ه از سوی ایران برهمین اساس وارد  
کشور شود . وی خاطر نشان کرد : آنچه د ر این بین 
مهم بود  باز شد ن امکان صد ور مجوز الزم به ایران 
بعد   به  اینجا  از  و  شد   نهایی  مساله  این  که  بود  
می توان گفت فضای به وجود  آمد ه امکان فروش 

هواپیما به ایران را عملی کرد ه است.

 معاون اول رئیس جمهوری گفت: رشد  و توسعه 
مهمترین  از  یکی  ایران  د ر  گرد شگری  صنعت 
راهکارهای رهایی از اقتصاد  تک محصولی مبتنی 
بر نفت و کمک به توزیع عاد النه د رآمد ها و ایجاد  

اشتغال پاید ار است.
 اسحاق جهانگیری د ر همایش بین المللی › فرصت 
های سرمایه گذاری صنعت گرد شگری با رویکرد  
اقتصاد  مقاومتی › که د ر سالن اجاس سران برگزار 
شد  افزود : گرد شگری یکی از مهمترین حوزه ها 
و عوامل موثر د ر ارتباطات میان فرهنگی است 
د ر  اساسی  نقشی  امروز  جهان  د ر  آن  توسعه  و 
گسترش تفاهم ها و افزایش سطح اد راکات ملی، 

منطقه ای و جهانی د ارد . 
ابعاد   شد ن  جهانی  پد ید ه  هرچه  د اد :  اد امه  وی 
گیرد ،  می  خود   به  جد ید تری  و  تر  پیچید ه 
د ارای  آن  پیشینه کهن  رغم  به  نیز  گرد شگری 
اند ازهای  مفاهیم، زمینه ها، سازوکارها و چشم 
و  گرد شگری  میان  نسبت  می شود .  جد ید تری 
د رآمد  ملی، سرمایه گذاری، اشتغال و کارآفرینی 
رئیس  اول  معاون  تحولند .  این  بارز  های  نمونه 
جمهوری با بیان این که گرد شگری نوین به عنوان 
یک صنعت، نیازمند  ایجاد  زیرساخت های سخت 
افزاری و نرم افزاری جد ید  و سرمایه گذاری های 
توسعه  گفت:  است  خارجی  و  د اخلی  متناسب 

توسعه،  خاص  بعد   هر  مثل  گرد شگری  صنعت 
وابسته به ابعاد  د یگر آن است، یعنی زمینه های 
د اخلی،  سیاست  خارجی،  سیاست  د ر  مساعد  
فرهنگ، اقتصاد ، حقوق و قوانین، طبیعت و اجتماع 

می توانند  به آن تحرک و شتاب بخشند .
جهانگیری افزود : گرد شگری را می توان محد ود  به 
وجوهی خاص کرد ، گرد شگری فرهنگی و تاریخی، 
گرد شگری اقتصاد ی و تجاری، گرد شگری علمی و 
پژوهشی، گرد شگری سامت و د رمان و گرد شگری 
فراغت و تفریح و گونه های د یگر گرد شگری همه 

د ر جای خود  مهم و موثر و د ر خور سرمایه گذاری 
و برنامه ریزی های جد ید ند . وی اضافه کرد : اگر 
چنین توافقی بر سر این گونه مبانی، مفاهیم، زمینه 
ها و ضرورت های توسعه صنعت گرد شگری وجود  
د اشته باشد ، می توان برخی ظرفیت های ویژه و 
کم نظیر ایران را موضوع بحث، گفت وگو و تصمیم 
گیری د ر این همایش قرار د اد  که از جمله این 
استعد اد ها و ظرفیت های بالفعل می توان به موارد  

متعد د ی اشاره کرد . 
اد       امه د       ر صفحه 2

وزیر اقتصاد د ر چارچوب اقتصاد  مقاومتی تاکید  کرد :

شتاب گرفتن نرخ رشد ، هد فگذاری امسال کشور

جهانگیری: رشد  صنعت گرد شگری مهمترین راهکار رهایی از اقتصاد  تک محصولی استجزییات برنامه ورود  هواپیماهای ایرباس و بوئینگ به ایران

والیتی مطرح کرد: 

بررسی منظم موضوع برجام توسط هیات نظارت

صفحه 2
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کالم  نور

مجلس خبرگان رهبری با اذعان 
به جایگاه رهبری د ر خصوص 

القای فضای د و قطبی د ر جامعه 
هشد ار د اد 

ای  بیانیه  د ر  رهبری  خبرگان  مجلس 
و  امر  والیت  واالی  جایگاه  به  اذعان  با 
رهبری امت اسالمی بر فصل الخطاب بود ن 
و د ر  تاکید   مقام معظم رهبری  فرمایشات 
القای فضای د و قطبی د ر جامعه  خصوص 

هشد ار د اد .
به گزارش ایرنا، بیانیه پایانی جلسه مشترک 
مجلس  های  کمیسیون  و  رئیسه  هیات 
خبرگان رهبری که روز هشتم مهر برگزار 
منتشر  مهر  یازد هم  یکشنبه  روز  بود   شد ه 

شد .
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است: 

بسم ا... الرحمن الرحیم 
هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیونهای مجلس 
جلسه  نخستین  پایان  د ر  رهبری  خبرگان 
مشترک خود  د ر د وره پنجم، ضمن تبریک 
هفته د فاع مقد س و هفته نیروی انتظامی با 
صد ور بیانیه ای بر موارد  ذیل تأکید  کرد ند :

به  اذعان  با  رهبری  خبرگان  مجلس   .1
امت  رهبری  و  امر  والیت  واالی  جایگاه 
فرمایشات  بود ن  الخطاب  فصل  بر  اسالمی 
خصوص  د ر  و  تأکید   رهبری  معظم  مقام 
هشد ار  جامعه  د ر  قطبی  د و  فضای  القای 

می د هد .
2. مذاکره با آمریکا د ر مسأله هسته ای و 
برجام، نشان د اد  این د ولت بد عهد  همچنان 
با همان خوی استکباری د ست از د شمنی و 
سنگ اند ازی د ر مقابل ملت و نظام اسالمی 
ما بر ند اشته و د ر هیچ عرصه د یگری قابل 
با  رهبری  خبرگان  مجلس  نیست.  اعتماد  
انتقاد  از عهد شکنی د ولت آمریکا د ر اجرای 
تعهد ات برجام، خواستار اتخاذ موضع محکم 
اند رکاران سیاست  د ست  و  د ولت  از سوی 
خارجی علیه این بد عهد ی بود ه و نسبت به 
هر نوع مذاکره با این د ولت د ر مسائل د یگر 

هشد ار جد ی می د هد . 
3. مجلس خبرگان رهبری با تقبیح ولنگاری 
فرهنگی د ر سطح جامعه به ویژه د ر عرصه 
حجاب و عفاف و فضای مجازی که انحطاط 
جامعه را هد ف گرفته است از مسؤوالن و 
خواهد   می  فرهنگ  عرصه  اند کاران  د ست 
که با ارائه راهکارهای علمی و عملی، تقابل 
با تهاجم فرهنگی را بیش از پیش د ر د ستور 

کار خود  قرار د هند .
مورد   همواره  مقاومتی  اقتصاد   اجرای   .4
تاکید  رهبر معظم انقالب و د لسوزان نظام 
رهبری ضمن  است. مجلس خبرگان  بود ه 
بر  گرفته  صورت  اقد امات  از  قد رد انی 
اجرایی شد ن تمام مفاد  سیاست های کلی 
د ولت  از  و  نمود ه  تاکید   مقاومتی  اقتصاد  
تعهد ات  پذیرش  د ر  خواهد   می  محترم 
همچون  المللی  بین  قرارد اد های  انعقاد   و 
و  مالی«  اقد ام  »گروه  به  مربوط  تعهد ات 
نظام  عالی  مصالح  نفتی«،  یا»قرارد اد های 
را با د قت نظر و کمترین مسامحه د ر نظر 
د اشته و جلوی زیاد ه خواهی و د ست اند ازی 
طرف های غربی به منافع ملی را سد  نماید .

5. د ر آستانه بازگشایی مد ارس، حوزه های 
شروع  تبریک  ضمن  ها  د انشگاه  و  علمیه 
از  نماییم  می  تأکید   جد ید   تحصیلی  سال 
آنجا که نسل جوان، امید های امروز و آیند ه 
سازان کشور عزیزمان هستند ، ضروری است 
با برنامه ریزی و تالش و مجاهد ت د ر جهت 
اعتالی علمی و اخالقی آنان و رشد  و توسعه 
کشور حرکت کرد ه و زمینه را برای توسعه 
عزت و سربلند ی میهن اسالمی هموار کرد  
و راه نفوذ و توطئه د شمنان اسالم و انقالب 
با  نمود . مجلس خبرگان رهبری  را خنثی 
اذعان به نقشه های پلید  د شمنان از جوانان 
و نوجوانان و مسؤوالن تعلیم و تربیت کشور 
آرمان  از  و صیانت  پاسد اری  با  می خواهد  
مقام  و  علیه«  امام»رحمةا...  حضرت  های 
به  نسبت  العالی«،  رهبری»مد ظله  معظم 
توطئه ها هوشیار و د ر برابر تهاجم معاند ان و 
بد خواهان میهن اسالمی، بید ار و آگاه باشند  
و تحت تأثیر القائات شیطانی و نقشه های 

اجانب قرار نگیرند .
شهید ان  ساالر  و  سرور  سوگواری  ایام   .6
فرصت  الحسین)ع(  اباعبد ا...  حضرت 
مغتنمی جهت نشر و ترویج معارف د ینی 
به  عمل  و  اسالمی  نظام  مبانی  تبیین  و 
فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. 
از همه واعظان، روحانیان و برگزارکنند گان 
از  پرهیز  با  خواهیم  می  عزاد اری  مجالس 
نهضت  ناب  حقائق  ضعیف،  مطالب  نقل 
نشأت  که  را  اسالمی  انقالب  و  حسینی 
گرفته از قیام سید الشهد اء و شعار »هیهات 
من الذله« است آن گونه که شایسته است 

بیان نمایند .

خبر

آیا فساد  اقتصاد ی د ر ایران یک مشکل جد ی است؟
é مهشید  معراجی

یکی از د غد غه های جد ی د ولتمرد ان د ر 
ایران و د ر د هه های اخیر مبارزه با نفوذ 
فشاد  د ر سیستم اقتصاد ی کشور بود ه و 
تا به امروز هر د ولتی با هر گرایش سیاسی 
که اد اره کشور را به عهد ه گرفته است آن 
را به عنوان یکی از اولویت های خود  بر 

شمرد ه است.
شاید  اتفاقات و روید اد  های رسانه ای که به انعکاس اظهار نظر های 
برخی د ر خصوص مفاسد  اقتصاد ی می پرد ازد  موید  اهمیت این مطلب 
است به گونه ای که هر گونه موضع گیری د ر این خصوص عالوه بر 
تعیین خط مشی سیاسی جامعه ،ایجاد  موج های اجتماعی و جهت 
د هی افکار عمومی ، ترازویی است برای سنجش میزان تعهد  ، پایبند ی 

و اعتقاد  به ارزش های انقالب اسالمی.
اما نکته قابل تامل وجود  برخی جریان هایی است که بعضا د ولت را 
برای مبارزه با فساد های سیستماتیک به حاشیه می برد  و با ایجاد  جو 
تخریب بر علیه د ولت د ر صد د  است تا برخی از این موضوعات را ازر 
گرد ونه توجه افکار عمومی خارج کند  . این مسئله به اند ازه ای مهم است 
که معاون اول رییس جمهور د ر جمع د انشگاهیان قزوین به این معضل 
اشاره د اشت و به د روغ هایی اشاره کرد  که مطرح شد ه و د ولت را د ر راه 

مقابله با فساد  به عقب می راند .
رانت ، رشوه و زیر میزی هایی که د ر تمامی سطوح اد اری و سازمانی 
ایران رسوخ کرد ه و د ر سطح کالن به افراد ی با نام ها ی خاص و فعالیت 
های گسترد ه چون بابک زنجانی می رسد .با نگاهی بد بینانه تر می توان 
گفت این مسئله موجب شد ه تا فساد  د ر د ستگاه ها و مراکز اقتصاد ی 
د ولتی به یک فرهنگ تبد یل شود  و همگان به این باور برسند  د ر زمانی 

که همه به این کار د ست میزنند  لذا آنها نیز می توانند .
ریشه و بنیان این گونه باورها به قوانین د اخلی کشور بر می گرد د  به 
گونه ای که میتوان با قطعیت قوانین اضافه د ر برخی زمینه ها ، تورم و 
ازد یاد  قوانین د ر بخشی د یگر و یا تقص د ر تفسیر برخی قوانین د ر حوزه 
های مختلف عنوان کرد  و به عقید ه من تا زمانیس که سیستم برکراسی 
اد اری د ر ایران اصالح نشد ه و ساختار سازمانی د ر ایران شفاف سازی 
نشود  ، فساد  د ر کلیه ارکان اقتصاد ی و اد اری ایران اجتناب ناپذیر است.
کاهش اعتماد  مرد م به د ولتمرد ان ، نبود  امنیت سرمایه گذاری د ر د خل 
کشور ، فرار سرمایه های د اخلی به د یگر کشور ها ، روند  کند  توسعه 
اقتصاد ی و صنعتی و همچنین تورم و به تعظیلی کشید ه شد ن حوزه 
های پیمانکاری د ر کشور تنها بخشی از تبعات فساد  عنوان می شود  
رانت ، قاچاق و اختالس بیش از پیش تن تب د ار اقتصاد  ایران را به 
ورطه نابود ی خواهد  کشاند  لذا باید  بپذیریم که فساد  اقتصاد ی د ر ایران 

یک مشکل جد ی است.
المللی نمره فساد   تا آنجایی است که سازمان های بین  این مسئله 
اقتصاد ی را از د ه برای ایران 9.2 می د انند  لذا برای گذار ازین بحران باید  
سیستم های مالی شفاف را د ر همه جهات بوجود  آورد  تا با این اقد ام 
اولین گام د ر جهت از بین برد ن زمینه های گسترش جرایم اقتصاد ی 

د ر کشور برد اشته شود .
اما یک جای نگرانی هنوز وجود  د ارد  و ان هماستفاد ه ابزاری ازین مسئله 
برای حذف رقبای سیاسی از صحنه رقابت است. اتفاقی که د ر د ولت 
قبل کلید  خورد  و با روشن شد ن ابعاد  تازه این فساد  ها د ر د ه سال اخیر 
، طرح مسائلی چون فیش های حقوقی میلیونی و .. موجب شد ه تا د ر 
آستانه انتخابات د وازد هم ریاست جمهوری از آن به عنوان پوششی بر 

جرایم سازمان یافته استفاد ه شود .
این تالشی وصف ناپذیر برای به چالش کشید ن اقتد ار و توان مد یریت 
کشور از سوی د ولت تعبیر می شود  د ر حالی که د ر مقطع کنونی جز 
یاری و همراهی با د ولت نمیتوان د ر مسیر اصالح سیستم اقتصاد ی 
د ولت گام برد اشت . د ر افق 1404 ،یکی از مهمترین موضوعاتی که به 
آن پرد اخته شد ه مسئله مبارزه با فساد  است و باید  د ر راستای اجرای 
اصل 44 قانون اساسی با هد ف کوچک کرد ن د ولت و کاهش تصد ی 
گری د ولت بر بخش های اقتصاد ی ، تا حد ود ی د ر کنار د یگر راهکارها 

به این مهم د ست یافت.

تصویب کلیات الیحه برنامه ششم توسعه

نائب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از تصویب کلیات 
الیحه برنامه ششم توسعه با رای قاطع نمایند گان عضو این کمیسیون 
خبر د اد . محمد رضا تابش د ر گفت وگو با ایسنا تاکید  کرد  که کلیات این 
الیحه کمیسیون تلفیق برنامه ششم با 27 رای موافق و تنها با یک رای 

مخالف به تصویب رسید .
وی افزود : د ر این جلسه بعد از توضیحات د کتر نوبخت به عنوان نمایند ه 
د ولت و نمایند گانی از مرکز پژوهش ها، د یوان محاسبات ،  اتاق تعاون، 
اصناف ، بازرگانی و صنایع و معاد ن  و سه نفر از نمایند گان به عنوان 
به رای گذاشته شد  که  نفر د ر مخالفت، کلیات الیحه  موافق و سه 

نمایند گان عضو کمیسیون با قاطعیت به آن رای مثبت د اد ند .
بررسی  جهت  چهارگانه  کارگروه های  جلسات  امروز  از  افزود :  تابش 
کارگروه ها  گزارش  طبق  و  د اد   خواهند   اد امه  کارشان  به  جزییات 

کمیسیون به کار خود  اد امه می د هد .

تجلیل سخنگوی وزارت امور خارجه 
از مقاومت مرد م فلسطین

سخنگو و رئیس مرکز د یپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه 
با گرامید اشت سالگرد  انتفاضه قد س، از مقاومت مرد م فلسطین تجلیل 
کرد .  به گزارش ایرنا، مرکز د یپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه 
انتفاضه قد س و پاید اری  افزود : بهرام قاسمی با گرامید اشت سالگرد  
ملت و گروه های جهاد ی فلسطینی د ر برابر سیاست های جنایتکارانه 
رژیم صهیونیستی، از شهد ای مظلوم انتفاضه قد س که با نثار جان خود  
این تجاوزات را رقم زد ند ،  با  پاید اری و مقاومتی ستود نی د ر مقابله 

تجلیل کرد . 
وی تاکید  کرد : اقد امات ظالمانه رژیم صهیونیستی د ر تضییع حقوق 
فلسطینیان، یهود ی سازی قد س، هتک حرمت و نابود ی مسجد االقصی 
و توسعه شهرک سازی ها و نیز کشتار، زند ان و شکنجه مرد ان و زنان 
و کود کان، مورد  نفرت جامعه جهانی بود ه و با اد امه مقاومت توسط 
فلسطینیان و تمسک آنان به اصول خود ، این تالش های مذبوحانه راه 

به جایی نخواهد  برد .

جزئیات زخمی شد ن فرماند ار اهواز

معاون سیاسی و اجتماعی فرماند اری اهواز از زخمی و بستری شد ن 
فرماند ار اهواز به د لیل اصابت یک گلوله خبر د اد .

علی مظفری د ر گفت وگو با ایسنا اظهار کرد : آقای ارزانی فرماند ار اهواز 
عصر روز گذشته د ر حال تمیز کرد ن اسلحه خود  بود  که د ر این حین، 
یک تیر که د ر د رون اسلحه جا ماند ه بود ، شلیک می شود  و به پای 
وی اصابت می کند . وی افزود : آقای فرماند ار اکنون د ر بیمارستان آپاد انا 
اهواز بستری هستند  و حال ایشان خوب است و امروز از بیمارستان  
ترخیص خواهد  شد . معاون فرماند ار اهواز گفت: هیچ مشکل خاصی د ر 

این زمینه وجود  ند ارد .

یادداشت روز

معظم  رهبر  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
اعضای  د ید ار  د ر  د یروز  اسالمی  انقالب 
حوزه ی  علمیه،  حوزه های  عالی  شورای 
علمیه را از حکومت اسالمی انفکاک ناپذیر 
نیازمند ی حکومت  بر  تأکید   با  و  د انستند  
و  »پرمغز  علمیه ی  حوزه ی  به  اسالمی 
صاحب علم و پویا و نوآور و آشنا با نیازهای 
احکام  و  معارف  امتد اد   به منظور  روز« 
اعماق  و  زند گی  مختلف  ابعاد   د ر  اسالمی 
جامعه گفتند : یکی از نیازهای مهم حوزه ی 
طرح  »تد وین  کنونی،  شرایط  د ر  علمیه 
بلند مد ت،  برنامه ریزی  و  حوزه  د ر  تحول« 
د قیق و زمان بند ی شد ه بر اساس این طرح 

تحول و اهد اف مورد  نظر است.
برنامه ریزی های  اینکه  بر  تأکید   با  ایشان 
مختلف  بخش های  د ر  علمیه  حوزه ی 
به ویژه د انش آموختگی و د انشوری، اجرایی 
و عرصه ی حکومت باید  با هد ف پشتیبانی 
و تغذیه ی ارتباط با حکومت اسالمی باشد ، 
اقامه ی  پشتوانه ی  علمیه  حوزه ی  افزود ند : 
حکومت  اگر  بنابراین  است،  اسالمی  حکم 
اجرا  به خوبی  را  اسالمی  حکم  اسالمی، 

از  وجود   تمام  با  باید   علمیه  کند ، حوزه ی 
آن حمایت کند  و اگر د چار اشتباه می شود ، 

تذکر د هد .
رهبر انقالب اسالمی »برنامه ی بلند مد ت« 
ضروری  بسیار  را  علمیه  حوزه ی  برای 
د راین  کرد ند :  خاطرنشان  و  برشمرد ند  
و  مشخص  کاماًل  اهد اف  باید   برنامه ریزی 
باشند   زمان بند ی  د ارای  و  د ستیابی  قابل 

کّمی  قابل سنجش  برنامه ی  که  به گونه ای 
و همچنین قابل انعطاف باشد .

حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید  بر اینکه 
برنامه ی بلند مد ت حوزه باید  مبتنی بر یک 
باید   افزود ند :  باشد ،  حوزه«  تحول  »طرح 
متشکل  راهبرد ی«  مطالعات  »مرکز  یک 
حوزوی  هوشمند   فرزانگان  و  نخبگان  از 
تشکیل و برنامه ی تحول و د یگر برنامه های 

راهبرد ی حوزه، د ر این مرکز تد وین شوند .
چند   خود ،  سخنان  پایان  د ر  ایشان 
از  پرهیز  گفتند :  و  کرد ند   بیان  را  توصیه 
و  نشست  د ولتی،  شبه  د یوان ساالری های 
ایجاد   طلبه ها،  با  حوزه  مد یران  برخاست 
طالب،  میان  د ر  قرآن  با  انس  فضای 
شناسایی استعد اد های برتر، ترویج مطالعه 
علوم حوزه  تاریِخ  سیِر  زمینه ی  د ر  به ویژه 
سخنور  قلمی،  مبلغ های  تربیت  تفسیر،  و 
و مبلغ فضای مجازی ازجمله نکاتی است 
که باید  د ر حوزه های علمیه توجه ویژه ای 

به آنها شود .
پیش از بیانات رهبر انقالب اسالمی، آیت ا... 
حوزه های  عالی  شورای  -د بیر  استاد ی 
فعالیت های  برنامه ها و  از  علمیه- گزارشی 
بیان  آن  روی  پیش  مشکالت  و  شورا  این 

کرد .
والمسلمین  حجت االسالم  همچنین 
اعرافی -مد یر حوزه های علمیه- مهم ترین 
اخیر  سال های  طی  انجام گرفته  اقد امات 
را  علمیه  حوزه های  مختلف  بخش های  د ر 

تشریح کرد .

رهبر معظم انقالب تاکید  کرد:

تد وین طرح تحول و تشکیل مرکز مطالعات راهبرد ی د رحوزه علمیه

اد       امه از صفحه1
گفت:  اد امه  د ر  جمهوری  رئیس  اول  معاون 
ایران نقطه اتصال میان فرهنگ ها و تمد ن های 
ایرانی  تمد ن  و  غربی و شرقی است. فرهنگ 
آثار بی  ایران،  و فرهنگ و تمد ن اسالمی د ر 
بد یلی به جا نهاد ه است که هر کد ام د ر د ور و 
نزد یک کشور ما می توانند  جاذبه های فراوان 
برای توسعه صنعت گرد شگری باشند . اگر ایران 
د یروز گرانیگاه جاد ه ابریشم و جاد ه اد ویه بود ، 
امروز هم یکی از بزرگترین نقاط تالقی فرهنگی 
و تاریخی جهان است. تنها طبیعت د ر ایران 
نیست.  متناوب  های  زیبایی  د ارای  و  متنوع 

فرهنگ ایرانی و اسالمی هم رنگین کمانی از 
زیبایی ها و د ید نی هاست.

وی افزود : ایران به لحاظ اماکن، آثار و مفاخر 
های  زمینه  مهمترین  از  یکی  خود ،  بزرگ 
جذب و حضور مشتاقان زیارت را به ویژه برای 
مطهر  حرم  وجود   د ارد .  شیعیان  و  مسلمانان 
حضرت امام رضا )ع( د ر مشهد  و اماکن مذهبی 

و مقد س، شواهد ی برای توسعه امر زیارت و 
سفرهای معنوی و د ینی است.

کوه  از  ایران  طبیعت  کرد :  تاکید   جهانگیری 
و د شت و کویر و د ریا تا محیط های طبیعی 
های  جاذبه  و  هوایی  و  آب  تنوع  با  مختلف 
فراوان و حتی منحصر به فرد  خود ، د امنه را 
برای توسعه گرد شگری د ر زمینه های مختلف 

باز کرد ه است. 
معاون اول رئیس جمهوری افزود : پیشرفت ها 
ما د ر عرصه های  اخیر کشور  توسعه های  و 
علمی، د رمانی، اقتصاد ی، صنعتی، فرهنگی و 
هنری افق های تازه ای برای سرمایه گذاری، 
سامان د هی و توسعه انواع جد ید  گرد شگری 

گشود ه است.
›سفر‹،  که  جایگاهی  و  اهمیت  گفت:  وی 
ما  آیین  و  فرهنگ  د ر  ›سیاحت‹  ›زیارت‹و 
د ارد ، با فرصت ها و امکانات جد ید  و فناوری 
همه  ای  فزایند ه  طور  به  ارتباطی  نوین  های 
شهروند ان ایرانی و جهانی را مستعد  و مشتاق 

ایران گرد ی و جهان گرد ی کرد ه است.

سوالی  به  پاسخ  د ر  ظریف  جواد   محمد  
گفت:  هولوکاست  افسانه  نمایشگاه  د رباره 
د اشتم  د خالتی  نه  خارجه  وزیر  عنوان  به 
این موضوع  د ر  د انم  به مصلحت می  نه  و 
تجربه  اساس  بر  اینکه  به خاطر  وارد  شوم 
رژیم  را  آن  منافع  معتقد م  ساله   35

صهیونیستی برد ه و خواهد  برد .
رییس د ستگاه د یپلماسی د ر پاسخ به سوال 
علت  د رباره  قد وسی  کریمی  جواد   د یگر 
عد م حضور د ر نمایشگاه افسانه هولوکاست 
بیان  آزاد ی  به  احترام  ضمن  اظهارد اشت: 
د ر کشور و آزاد ی گروهای غیرد ولتی برای 
ارائه نظراتشان،اعتقاد  شخصی ام این است 
د د منش  رژیم  نمایی  به مظلوم  این کمک 
وغاصب صهیونیستی است و به نفع مرد م 

فلسطین نیست.
وی افزود : د ر این باور تمامی د وستانی که 
حضور  المللی  بین  فعالیت  های  حوزه  د ر 
د ارند  و کشورهایی که د ر خط مقد م مبارزه 
هم  د ارند   را  موضع  بهترین  صهیونیسم  با 

نظر با بند ه هستند  .
محکوم  کرد :من  خاطرنشان  ظریف 
شرکت  جلسه  این  د ر  ما  گفتم  اما  نکرد م 
بخش  توسط  که  است  کاری  کنیم؛  نمی 
خصوصی و غیرد ولتی انجام شد  . کماکان 
اقد ام  این   . کنم  می  تاکید   موضع  این  بر 
توسط بخش غیر د ولتی انجام شد ه و د ولت 

د خالتی د ر آن ند اشته است.
وی تصریح کرد : به عنوان وزیر خارجه نه 
د خالتی د اشتم و نه به مصلحت می د انم د ر 
این موضع و موارد  شوم به خاطر اینکه بر 
اساس تجربه 35 ساله معتقد م منافع آن را 

رژیم صهیونیستی برد ه و خواهد  برد .
é  واقعیات د اد یم همه  گزارش  آنچه   

است
به  پاسخ  د ر  د یپلماسی  د ستگاه  رییس 
ارائه  د رباره  قد وسی  کریمی  د یگر  سوال 
گزارش های سه ماهه برجام به کمیسیون 
امنیت ملی مجلس گفت: سوال این است 
گزارش  برجام  د رباره  خارجه  وزارت  چرا 
گزارش  ما  آنچه  است.  ند اد ه  را  واقعیات 
د اد یم گزارش واقعیات است ،همه واقعیات.
حق  هم  توانسته  کرد :برجام  تصریح  وی 

هسته ای ایران را که د ر د نیا به یک عنوان 
اقد ام مخالف قطعنامه های شورای امنیت 
بگذارند   پا  زیر  را  ما  حق  د اشتند   تالش 
تامین کند ، کاری بکند  که شورای امنیت 
بشناسند   رسمیت  به  را  ما  حق  تنها  نه 
بلکه به عنوان تنها مورد  شورای امنیت از 
ایران  ای  هسته  برنامه  با  بخواهد   کشورها 

همکاری بکنند .
که  نیست  طور  این  کرد :  تصریح  ظریف 
هم  آن  د ار  مشکل  نکات  صرفا  واقعیات 
باشد   کسانی  توسط  برجام  اجرای  د ر 
ایران  اسالمی  جمهوری  با  همواره  که 
و  برجام  واقعیات  د اشتند .  سرناسازگاری 
گزارش نحوه اجرای برجام باید  شامل همه 

موارد  باشد .
رییس د ستگاه د یپلماسی اضافه کرد :وزارت 
امور خارجه د ر کمال صد اقت د ر حوزه هایی 
مجلس  به  د ارد   ارتباط  آنها  با  برجام  که 
گزارش د اد ه است، یک گزارش را سر سه 
ماه اول و گزارش د وم را سر سه ماه د وم 

ارائه د اد یم .
وی با بیان اینکه اعتقاد  د اریم هر چه واقعیت 
باز  ایران  بیمه  کرد :اگر  اضافه  گفتیم  بود ه 
شد ه نباید  بگوییم؟ اگر نفت ایران فروشش 
به قبل برجام برگشته نباید  بگوییم؟آیا نباید  

مرد م احساس خوشحالی کنند ؟
د اد :اگر  اد امه  د یپلماسی  د ستگاه  رییس 
به  که  محد ود یتهایی  جای  به  توانستیم 
مرد م ایران تحمیل شد ه بود  امروز آمریکا را 
پاسخگو کنیم که چرا بر کشورها فشار وارد  

می کنند  نباید  به مرد م بگوییم؟
کنند   احساس  نباید   مرد م  افزود :ایا  ظریف 
بر اثر مقاومت خود شان و ایستاد گی و ایثار 
خود شان ، ناکام کرد ن د سیسه های د شمنان 
توسط خود شان و بر اثر حضور د ر صند وق 
های رای توانستند  حربه تحریم را ناکارآمد  
میز  پای  را  بزرگ  کشورهای  آن  و  کنند  
مذاکره بکشانند ، آنها ناگزیر شوند  حقوق ایران 
را نه تنها خود  بلکه توسط شورا به رسمیت 
باز  نطنز  اجرا شوند   این حقوق  و  بشناسند  
آب  عنوان  به  اراک  بماند ،  باز  فورد و  بماند ، 
سنگین به فعالیت خود  اد امه د هد ، آیا نباید  

مرد م بد انند ؟ اینها گزارش برجام است.

خاطرنشان  د یپلماسی  د ستگاه  رییس 
د ستاورد های  اصلی حفظ  هد ف  مگر  کرد : 
فناوری و هسته ای کشور نبود ؟ مگرهد ف 
اصلی حفظ عزت نبود ؟ ایا نباید  به مجلس 
گزارش د هیم ؟ د ر کنارش بد عهد ی ها را 
هم گزارش د اد یم، تعلل ها و اهمالها را هم 
گزارش د اد یم و راهکارهایی برای مقابله با 

آنها اتخاذ کرد یم.
امور خارجه یک  وزارت  اینکه  بیان  با  وی 
هیات  اظهارد اشت:  است  اجرایی  د ستگاه 
طبق  که  است  هیاتی  برجام  بر  نظارت 
ایشان  نامه  د ر  رهبری  مقام معظم  د ستور 
ملی  امنیت  عالی  د ر شورای  و  تایید  شد ه 
تنها  امور خارجه  وزیر  و  تشکیل می شود  

یکی از اعضای هیات است.
ما هم  نظرات آن هیات  افزود : حسب  وی 
اقد ام می کنیم، اقد اماتی که تاکنون وزارت 
امور خارجه کرد ه مورد  تایید  آن هیات که 
ریاست محترم مجلس شورا هم از اعضای 

فعال آن هستند  قرار گرفته است.
با  بتوانیم  کرد :کماکان  امید واری  ابراز  وی 
اهد اف  نظام  د ستگاههای  همه  همکاری 
نتیجه  به  را  ای  هسته  مذاکرات  از  کشور 
بخشیم،  بهبود   را  مرد م  معیشت  برسانیم، 
را  کشور  به  فناوی  انتقال  و  سرمایه  بازار 
گشایش د هیم و همین طور این امکان را 
که  چرا  کنیم  فراهم  کشور  صاد رات  برای 
امروز هیچ منع قانونی برای تعامالت کشور 

با خارج وجود  ند ارد . 
وزیر امور خارجه با بیان اینکه با بد عهد ی 

شود   می  برخورد   امریکا  اهمالهای  و  ها 
گفت:ما تنها نیستیم که با آن برخورد  می 
کنیم. د نیا که د ر کنار آمریکا علیه ما متحد  
فضای  بازگرد اند ن  برای  بود ،امروز  شد ه 
د ولت  بر   ، کرد ه  ایجاد   آمریکا  که  روانی 
آقای  که  آورد   می  فشار  حد ی  به  آمریکا 
کری هر روز د ر میان مجبور است بگوید  ما 

به تعهد ات خود مان عمل کرد یم. 
وی خاطرنشان کرد : تالش های جمهوری 
ارکان  . حضور همه  واقعیت است  اسالمی 
موضع  از  را  آمریکا  د ولت  توانسته  نظام 
طلبکار و کسی که اد عا د اشت برنامه ایران 
غیر صلح آمیز است با تمام شد ن پی ام د ی 
هر روز د ر مقام پاسخگویی قرار د هد  چرا 

تعهد اتش را کامل اجرا نکرد ه است.
ظریف تصریح کرد :این یک تغییر کیفی د ر 
جهان  د ر  ایران  اسالمی  جمهوری  شرایط 
است ما باید  این تغییر را که برای آن وامد ار 
و  ای  هسته  شهد ای  خون  مرد م،  مقاومت 
معظم  مقام  د اهیانه  های  رهبری  وامد ار 

رهبری هستیم، قد ر بد انیم و ارج بنهیم.
کریمی قد وسی د رمورد  د لیل تغییر حسین 
آفریقای  و  عربی  معاون  امیرعبد اللهیان 
علت شرکت   ، امور خارجه  وزارت  پیشین 
نمایشگاه  د ر  خارجه  امور  وزیر  نکرد ن 
افسانه هولوکاست و ارایه نشد ن واقعیت ها 
د رگزارش های برجام به کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس از وزیر امور 
سه  این  به  ظریف  که  کرد   سوال  خارجه 

سوال به طور کامل و مشرح پاسخ د اد . 

ظریف:

 آیا نباید  مرد م د ر برجام احساس خوشحالی کنند 

جهانگیری: رشد  صنعت گرد شگری مهمترین 
راهکار رهایی از اقتصاد  تک محصولی است

نمایند گان از پاسخ های ظریف قانع شد ند 
نمایند گان مجلس شـورای اسـامی از پاسـخ هـای محمد  جواد  ظریـف وزیر امور 
خارجـه بـه سـه سـوال کریمـی قد وسـی نمایند ه مشـهد  قانـع شـد ند  و اعام 

کرد نـد  که ایـن سـوال هـا وارد  نبود .
 علی مطهری که ریاسـت سـاعاتی از جلسـه علنـی دیروز - یکشـنبه - مجلس 
شـورای اسـامی را برعهد ه د اشـت، پس از پاسـخ های وزیر امور خارجه به سـه 
سـوال کریمـی قد وسـی از ایـن نمایند ه سـوال کننـد ه پرسـید  که آیا از پاسـخ 
هـای ظریف قانع شـد ه اسـت که وی بـه د لیل این که قانع نشـد ه بـود  از مطهری 

خواسـت د ر مجلس رای گیری شـود .
مطهـری وارد  یـا وارد  نبود ن سـه سـوال کریمی قد وسـی از وزیر امـور خارجه و 
ایـن کـه پاسـخ های ظریـف قانع کننـد ه بـود  را به رای گذاشـت کـه نمایند گان 
مجلس شـورای اسـامی نیز با 105 رای موافـق، 135 رای مخالـف و 9 رای ممتنع 
از مجمـوع 254 رای ماخـوذه اعـام کرد نـد  کـه سـوال کریمی قد وسـی از وزیر 

امـور خارجه وارد  نیسـت و پاسـخ هـای ظریف قانع کنند ه اسـت.
کریمـی قد وسـی د رمورد  د لیـل تغییـر حسـین امیرعبد اللهیان معـاون عربی و 
آفریقـای پیشـین وزارت امـور خارجه ، علت شـرکت نکـرد ن وزیر امـور خارجه 
د ر نمایشـگاه افسانه هولوکاسـت و ارایه نشـد ن واقعیت ها د رگزارش های برجام 
به کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت خارجی مجلـس از وزیر امور خارجه سـوال 

کـرد  که ظریف به این سـه سـوال به طـور کامـل و پٌرقد رت پاسـخ د اد .
براسـاس ماد ه 210 آیین نامه د اخلی مجلس، د ر بررسـی سـوال د ر جلسـه علنی 
ابتد ا گزارش کمیسـیون متنضمن طرح سـوال و بررسـی های انجام شـد ه توسط 
سـخنگوی کمیسـیون بـه مـد ت حد اکثر پنـج د قیقه مطرح می شـود  و سـپس 
وزیـر و نماینـد ه سـوال کنند ه به ترتیـب و هر کـد ام حد اکثر به مـد ت 15 د قیقه 
توضیحـات خـود  را ارائـه مـی د هنـد  و د رصـورت قانع نشـد ن نماینـد ه رییس 

جلسـه نظر مجلـس را د ر ایـن مورد  اخـذ می کند .
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اعالم وصول استیضاح فانی به تعویق افتاد 

یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی، گفت: فعال اعالم وصول 
طرح استیضاح فانی )وزیر آموزش و پرورش( به تعویق افتاد ه تا کمیته 
قضاوت کنند ه ای که د ر رابطه با موضوعات مطرح تشکیل شد ه به نتیجه 

برسد .
اکبر رنجبرزاد ه د ر گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد : مسأله 
استیضاح د ر اختیار هیأت رئیسه نیست که بخواهد  آن را منتفی اعالم کند . 
تنها امضا کنند گان هستند  که تصمیم می گیرند  استیضاح اعالم وصول شود  
یا خیر. وی با اشاره به جلسه  مشترک وزیر و 20 نفر از نمایند گان گفت: 
مقرر شد  که با وساطت هیأت رئیسه فرصتی د اد ه شود  تا مسائل مطرح د ر 
سطح ملی، استانی و منطقه ای مورد  بررسی قرار گیرد  که بر این اساس 

اعالم وصول به تعویق اند اخته شد .
این عضو هیأت رئیسه مجلس، اظهار کرد : آنچه که مطرح است باید  
د ر چارچوب قانونی انجام شود  و پاسخ منطقی از سوی وزارت آموزش 
و پرورش د اد ه شود . رنجبرزاد ه همچنین اظهار کرد : د ر حال حاضر 
ماند ه  باقی  امضا  استیضاح د اشت  35  این طرح  امضایی که  از 58 
ند اریم، تالش می کنیم که چالش های  امضاها کاری  تعد اد   با  ما  اما 
موجود  د ر وزارت آموزش و پرورش به حد اقل برسد . این عضو هیأت 
رئیسه مجلس د ر پایان با تأکید  بر اینکه امید واریم اقد اماتی د ر مسیر 
تعامل د ولت و مجلس انجام شود ، گفت: کمیته چهارنفره ای متشکل 
استیضاح  از  نفر  یک  مجلس،  رئیسه  هیأت  اعضای  از  رنجبرزاد ه  از 
وزیر  تأیید   با  پرورش  و  آموزش  وزارت  از طرف  نفر  د و  و  کنند گان 
د ر جلساتی که هر روز برگزار می شود  به بررسی مسائل د ر سطوح 

مختلف می پرد ازند  تا به نتایج منطقی و قابل قبولی برسیم.

آغاز اجرای طرح امنیتی د ر کربال برای ماه محرم

فرماند هی عملیات کربال اجرای طرح ویژه امنیتی را با هماهنگی و همکاری 
فرماند هی عملیات فرات میانه و حشد  شعبی برای تأمین امنیت د ر ماه 

محرم آغاز کرد .
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری سومریه نیوز، احمد  علی زوینی، 
رئیس پلیس استان کربال اعالم کرد : اجرای این طرح امنیتی با هماهنگی 
فرماند هی عملیات فرات میانه برای ماه محرم آغاز شد ه و تمامی مأموریت ها 
و وظایف یگان های امنیتی، ارتش، پلیس محلی، پلیس فد رال، حشد  شعبی، 
د ستگاه های اطالعاتی و نیروهای د اوطلب و یک نیروی متشکل از زنان 

توزیع شد ه است.
وی گفت: این طرح د ر تمامی استان کربال اجرا شد ه و نیروهای ما عملیات 
پیشد ستانه ای را با بازرسی مناطق صحرایی و مجاوز استان کربال و برخی 
اهد اف د ر د اخل شهر آغاز کرد ند . این عملیات ها به بازد اشت برخی متهمان 
منجر شد . عملیات پیشد ستانه و تعقیب متهمان تا زمان اجرای مرحله د وم 

طرح امنیتی که د ر اربعین حسینی اجرا خواهد  شد ، اد امه د ارد .
فرماند هی عملیات کربال هر ساله طرح ویژه امنیتی را برای محافظت از 
جان زائرانی که د ر ماه محرم به حرم امام حسین )ع( می روند ، اجرا می کند .

د ر این راستا نیروهای امنیتی عراق یک طرح تروریستی را خنثی و یک 
گروهک را که قصد  د اشت زائران مرقد های شیعه را د ر طول ماه محرم هد ف 
قرار د هد ، شناسایی کرد ند . مد یر سازمان اطالعات نظامی عراق روز شنبه 
اعالم کرد ، این طرح وابسته به »والیت بغد اد  د ر تشکیالت د اعش« بود ه و 

د ر این عملیات مقاد یر زیاد ی سالح و بمب کشف و ضبط شد .

العباد ی »طرح جامع« آزاد سازی موصل را 
تحویل گرفت

وزارت د فاع عراق روز یکشنبه اعالم کرد  که نخست وزیر این کشور و 
فرماند ه کل نیروهای مسلح عراق »طرح جامع« آزاد سازی موصل را از 
سوی فرماند هی عملیات مشترک تحویل گرفته است و تمامی مقد مه 

چینی ها و طرح های مربوط به این نبرد  پایان یافته است.
به گزارش ایسنا، به نقل از اذاعه النور، محمد  العسکری، مشاور نظامی وزارت 
د فاع عراق اعالم کرد ، فرماند هی عملیات مشترک جزئیات طرح آزاد سازی 
موصل را به پایان رساند ه و طرح کامل را به حید ر العباد ی، نخست وزیر 
و فرماند ه کل نیروهای مسلح عراق تحویل د اد  و این فرماند ه کل نیروهای 

مسلح است که تصمیم می گیرد  زمان آغاز این عملیات چه زمانی باشد .
وی تصریح کرد : این طرح از جوانب نظامی و اطالعاتی و همچنین انسانی و 
خد ماتی کامل است و بخش های نظامی همگی تجهیز شد ه اند  و اطالعات 
آوری شد ه است و  این منطقه جمع  بسیار کاملی د ر مورد  د اعش د ر 
وزارت خانه های بهد اشت و مهاجرت و د یگر وزارت خانه ها برای امد اد رسانی 

به آوارگان و کمک به نیروهای مسلح آماد ه هستند .
العسکری تاکید  کرد : یگان هایی که د ر نبرد  موصل شرکت خواهند  کرد ، 
تمامی آموزش ها و تجهیزات را کامل کرد ه اند  و آماد ه ورود  به نبرد  آزاد سازی 

موصل هستند .

گشایش نمایشگاه نانو از 14 مهرماه
محصول   330 عرضه  به  اشاره  با  نانو  فناوری  توسعه  ستاد   د بیر 
نانویی به بازارها گفت: د ر زمینه توسعه صاد رات این محصوالت نیز 
برنامه های مشترکی با کشور چین و کره جنوبی د اشتیم که د ر برنامه 
مشترک با کشور چین موفق به عقد  قرارد اد  با حجم یک میلیون و 

500 هزار د الر شد ه ایم.
به گزارش ایسنا، د کتر سعید  سرکار د ر نشست خبری د یروز با اشاره به 
برگزاری نهمین جشنواره فناوری نانو از 14 تا 17 مهرماه، افزود : د ر این 
جشنواره که د ر نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود ، تمام فعاالن د ر 
عرصه توسعه فناوری نانو شامل نهاد های ترویجی د ر بخش های د انشجویی 
و د انش آموزی، پژوهشگاه، شرکت های خد ماتی و شرکت های تولید کنند ه 

محصوالت فناوری نانو حضور می یابند .
وی با بیان اینکه مراسم افتتاح این نمایشگاه د ر روز 14 مهرماه د ر ساعت 
15:30 د قیقه برگزار می شود ، خاطرنشان کرد : افتتاحیه این نمایشگاه با 
حضور معاون اول رییس جمهور، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و 

د بیر شورای عالی انقالب فرهنگی برگزار می شود .
سرکار، تقد یر از شرکت های برتر فعال د ر حوزه نانوفناوری را از برنامه های 
مراسم افتتاح این جشنواره نام برد  و خاطرنشان کرد : د ر این مراسم از هفت 

شرکت و  مرکز رشد  برتر تقد یر به عمل می آید .
د بیر ستاد  توسعه فناوری نانو برگزاری نشست با سفرای بیش از 50 کشور 
د نیا را از برنامه های روز د وم نهمین جشنواره فناوری نانو ذکر کرد  و افزود : 
د ر این نشست که با مشارکت فعال وزارت امور خارجه برگزار می شود ، 
قابلیت های ایران د ر عرصه نانوفناوری عرضه خواهد  شد  تا از این طریق 

ظرفیت های تعامالت ایران د ر عرصه های بین المللی را ارتقاء د هیم.
سرکار، توسعه همکاری های علمی و فناوری، آموزشی و تباد ل د انشجو و 
تباد الت فناوری و عرضه محصوالت نانویی ایران به سایر کشورها را از جمله 
د ستاورد های این نشست نام برد  و اد امه د اد : عالوه بر آن، برای سفرا تور 
بازد ید  از نمایشگاه پیش بینی شد ه است تا بتوانند  از این طریق با قابلیت های 

ایران د ر این حوزه آشنا شوند .
وی برگزاری نشست هایی د ر زمینه ثبت پتنت، بازاریابی، نهاد های فعال د ر 
عرصه نانو، کشاورزی و برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی، بهد اشت و مد یریت 

پسماند  را از د یگر برنامه های نهمین جشنواره نانو ذکر کرد .
سرکار، همچنین از برگزاری نشست کنسرسیومی برای منسوجات نانویی 
د ر این جشنواره خبر د اد  و گفت: د ر این کنسرسیوم تمام تولید کنند گان 
منسوجات نانویی حضور خواهند  یافت تا د ر زمینه عرضه منسوجات نانویی 

با برند  مشترک بحث و تباد ل نظر صورت گیرد .
وی، د لیل تعریف برند  مشترک برای منسوجات نانویی را به د لیل کاهش 
سرد رگمی مصرف کنند گان د انست و یاد آور شد : این اقد ام ستاد  نانو از حوزه 

منسوجات آغاز می شود  و به تد ریج به سایر حوزه ها تسری می یابد .

نامه رییس مجلس به رهبر انقالب 
د رباره برنامه ششم توسعه

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس از نامه رئیس مجلس 
به مقام معظم رهبری پیرامون تعیین تکلیف ارائه 

برنامه ششم توسعه خبر د اد .
بهروز نعمتی د ر گفت وگو با ایسنا اظهار کرد :آقای 
الریجانی نامه ای به رهبر انقالب  پیرامون تعیین 

تکلیف ارائه برنامه پنج ساله ششم توسعه نوشته اند .

مهار ریزگرد ها د رکوتاه مد ت 
ممکن نیست

 80 گفت:  کشور  بحران  مد یریت  سازمان  رئیس 
د رصد  ریزگرد ها منشاء خارجی د ارد  و با توجه به 
وسعت کار و محد ود یت های مالی د ولت نمی توان 
انتظار د اشت این مشکل د ر زمان کوتاهی حل شود .

اسماعیل نجار د یروز د ر محل هفتمین کنفرانس 
سوانح  ریسک  یکپارچه  مد یریت  بین المللی 
د ر  برگزارشد ،  اصفهان  د ر  که   )2016 IDRiM(
گفت وگو با ایرنا افزود : 80 د رصد  ریزگرد هایی که 
وارد  کشور بویژه استان های غربی و میانی می شود  
از کشورهای عراق، سوریه و عربستان است و به د لیل 
مشکالت د اخلی مقابله با ریزگرد ها د ر اولویت این 

کشورها نیست.
وی افزود : بسته شد ن رود خانه های د جله و فرات د ر 
باالد ستی و ایجاد  سد ها نیز روی این موضوع تاثیر 

گذاشته است.
به گفته وی تالش های گسترد ه بین المللی صورت 
گرفته است تا این کشورها واد ار به کنترل ریزگرد ها 
المللی  بین  مجامع  کمک  با  است  امید   و  شوند  

مقد اری از این مشکالت حل شود .
معاون وزیر کشور با بیان اینکه 20 د رصد  ریزگرد ها 
نیز منشاء د اخلی د ارد ، تصریح کرد : مقابله با این 
ریزگرد ها با توجه به تغییر اقلیم، بیابانزایی و کاهش 
پوشش گیاهی نیاز به کارهای گسترد ه د ارد  اما تالش 
شد ه که با کاشت نهال د ر کانون های تعیین شد ه 

این مساله را رفع کرد .
رئیس سازمان مد یریت بحران کشور همچنین با 
اشاره به موضوع خشکسالی گفت: امسال 13 هزار 
و 500 میلیارد  ریال اعتبار برای پرد اخت خسارت 

خشکسالی به کشاورزان د ر نظر گرفته شد ه است.
 10 گذشته  اعتبارد رسال  این  اینکه  بیان  با  وی 
هزار میلیارد  ریال بود ، افزود : بهتر است کشاورزان 
محصوالت و آنچه زیرمجموعه کشاورزی است را 

بیمه کنند .

ائتالف متجاوز عربی انصارا... را 
تهد ید  کرد 

ائتالف متجاوز عربی به رهبری عربستان سعود ی د ر 
پی انهد ام ناو جنگی امارات د ر سواحل جنوب غرب 
یمن گروه انصارا... را تهد ید  کرد ، این د ر حالی است 
که ارتش یمن اعالم کرد  که برای هر حمله آماد ه 

است.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه االخباریه 
عربستان، احمد  العسیری، سخنگوی ائتالف متجاوز 
کشتی  یک  انصارا...  گروه  که  شد   مد عی  عربی 
»غیرجنگی و امد اد رسان« را که کار انتقال کمک ها 
به عد ن را برعهد ه د اشت، طی ساعات اولیه روز شنبه 
د ر سواحل تنگه باب المند ب د ر د ریای سرخ هد ف 

قرار د اد .
العسیری د ر گفت وگوبا این شبکه رسمی عربستان 
اد عا کرد : انصارا... هیچ تصمیمی برای ثبات یمن 
ند ارد  و آنها از کشتی های صید  د ر عملیاتشان د ر 
تنگه باب المند ب استفاد ه می کنند  و این د لیلی بر 

ناتوانی آنهاست.
حوثی ها«  »تناقض  را  آن  که  آنچه  به  العسیری 
خواند ،  اشاره کرد  و گفت: آنها هم می جنگند  و هم 

خواهان آتش بس هستند .
وی د رباره  امنیت گذرگاه د ریایی باب المند ب گفت: 
مساله باب المند ب بین المللی است و بر منافع تمامی 
عربی  ائتالف  سخنگوی  می گذارد .  تاثیر  کشورها 
افزود : تد ابیر ما شد ید تر، جد ی تر و با د قت تر خواهد  
بود  تا کشتی هایی که از باب المند ب عبور می کنند  

امنیت کامل د اشته باشند .
العسیری به ماهیت این اقد امات اشاره ای نکرد ، اما 
جنگند ه های ائتالف سلسله حمالتی را به مقرهای 

انصارا... د ر نوار ساحلی د ریای سرخ د اشتند .

خبرخبر

مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
هیات  عضو  و  نظام  مصلحت  تشخیص 
بر  نظارت  هیات  گفت:  برجام  بر  نظارت 
رئیس  حضور  با  منظم  صورت  به  برجام، 
جمهوری تشکیل می شود  و موضوع برجام 

را بررسی می کند .
د ید ار  حاشیه  د ر  د یروز  والیتی  اکبر  علی 
بلژیک  خارجی  روابط  کمیسیون  رئیس  با 
سوالی  به  پاسخ  د ر  خبرنگاران  جمع  د ر 
برگزاری  و  ها  آمریکایی  بد عهد ی  د رباره 
اظهار  برجام  بر  نظارت  هیات  جلسات 
د اشت: به صورت خالصه جمع بند ی هیات 
سالیانه  نطق  د ر  روحانی  آقای  را  نظارت 
از بد عهد ی  خود  د ر سازمان ملل عنوان و 

آمریکایی ها شکوه کرد .
قرار  ابتد ا  از  که  همانطور  ایران  افزود :  وی 
پاید ار  و  استوار  خود   عهد   به  بود   گذاشته 
است اما آنها بد عهد ی کرد ند  و اگر بخواهند  
به آنچه  باید   این مسیر، د رست پیش رود  

که تعهد  کرد ه اند  عمل کنند .
هم  کری  آقای  حرف  این  گفت:  والیتی 
به  آمریکا  گفته  که  نیست  د رستی  حرف 
باب  از  که  چرا  است؛  کرد ه  وفا  خود   عهد  
تبلیغات چنین حرفی می زند  و گرنه همه 
می د انند  آمریکایی ها بد عهد ی کرد ه اند  و 

به آن وظایف خود شان د ر رابطه با گشایش 
نکرد ه  عمل  بود ند   د اد ه  قول  که  اقتصاد ی 

اند .
بر  مبنی  د یگری  سوال  به  پاسخ  د ر  وی 
بهانه جویی آمریکا برای مد اخله نظامی د ر 
سوریه گفت: آمریکایی ها شانس خود شان 
را د ر افغانستان و عراق امتحان کرد ند  و د ر 
هر د و کشور شکست خورد ند  و مرد م این 

د و کشور د ر برابر آنها پیروز شد ند . 
والیتی اد امه د اد : سوریه ای که قریب به 6 
سال د ر برابر د خالت بیگانگان به خصوص 

غربی ها و د ر راس آنها آمریکا و د ر منطقه، 
رژیم غاصب صهیونیستی مقاومت می کند ، 
حتما توان این را د ارد  که د ر برابر د خالت 

نظامی آمریکایی ها ایستاد گی کند .
مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رییس 
که  این  بیان  با  نظام  مصلحت  تشخیص 
نخواهند   کار  این  به  د ست  ها  آمریکایی 
زد  گفت: اگر آمریکایی ها این کار را انجام 

د هند  یک کار انتحاری برای آنها است.
وی اد امه د اد : سوریه سرپا ایستاد ه است و 
بشار اسد  رییس جمهور قانونی این کشور 

سوریه  مرد م  منافع  و  مواضع  از  محکم   ،
د فاع می کند . اگر آمریکایی ها عقل د اشته 
نخواهند  کرد   تکرار  را  کاری  باشند  چنین 
بعد   آنها د ر منطقه،  چرا که شکست سوم 
از افغانستان و عراق خیلی سخت تر خواهد  

بود . 
د رباره  د یگری  سوال  به  پاسخ  د ر  والیتی 
آلمانی  های  مقام  بعضی  گذاشتن  شرط 
برای  آنها  گفت:  ایران  با  ارتباط  برای 
ها  آمریکایی  و  ها  صهیونیست  خوشایند  
چنین سخنی می گویند . ما نیازی به این 

نوع رابطه با آلمانی ها ند اریم.
ما  سر  بر  خواهند   می  آنها  د اد :  اد امه  وی 
منت بگذارند  که د ر صورتی با ایران رابطه 
صهیونیستی  رژیم  با  که  کنند   می  برقرار 
ارتباط برقرار کنیم که این آرزو را هر کسی 
د ارد  به گور خواهد  برد . جمهوری اسالمی 
به  را  غاصب  رژیم  این  وجه  به هیچ  ایران 

رسمیت نخواهد  شناخت. 
مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رییس 
آلمان  یاد آور شد :  نظام  تشخیص مصلحت 
اگر رابطه با ایران ند اشته باشد  منافع خود  
را از د ست خواهد  د اد  چرا که د ست ایران 
برای رابطه برقرار کرد ن با هر کشوری که 

منافع اش اقتضا کند ، باز است.

والیتی مطرح کرد: بررسی منظم موضوع برجام توسط هیات نظارت
آمریکا به قول خود  برای گشایش اقتصاد ی عمل نکرد 

این که تمامی  به  اشاره  با  نیروهای مسلح  وزیر د فاع و پشتیبانی 
وجود   مقاومتی  اقتصاد   سیاست های  د ر  اقتصاد   حوزه  اند یشه های 
د ر  راهنمایی ها  و  اختیارات  غایی،  هد ف  کرد :  تصریح  د ارد ، 

سیاست های اقتصاد  مقاومتی د ید ه شد ه است.
سرد ار سرتیپ حسین د هقان اظهار کرد : با تشکیل ستاد  فرماند هی 

اقتصاد  مقاومتی، حجت بر خد متگزاران مرد م تمام شد ه است.
وی با اشاره به این که همه اند یشه های حوزه اقتصاد  د ر سیاست های 
اقتصاد  مقاومتی وجود  د ارد ، تصریح کرد : هد ف غایی، اختیارات و 

راهنمایی ها د ر سیاست های اقتصاد  مقاومتی د ید ه شد ه است.
سرد ار د هقان با اشاره به مرد می بود ن اقتصاد  مقاومتی افزود : د ولت 
موفقیت  به  مرد می  مشارکت های  تا  می د هد   انجام  تسهیل گری 

برسند .
همه  به  یعنی  مقاومتی  اقتصاد   بود ن  عد الت پایه  گفت:  د فاع  وزیر 
فاصله  و  شوند   وارد   عرصه  این  د ر  تا  شود   د اد ه  یکسان  فرصت 
مقاومتی  اقتصاد   بود ن  برونگرا  و  د رون زا  نیاید .  وجود   به   طبقاتی 
و  قاچاق  با  مبارزه  کشور،  امکانات  از  بهره برد اری  و  صیانت  یعنی 

تولید  محصوالتی که بازار خارج از کشور را نیز د ر اختیار بگیرد .
و محلی  د اخلی  مرزهای  به  توجه  لزوم  بر  تاکید   با  د هقان  سرد ار 
اظهار کرد : باید  رقابت مثبت د ر موارد ی نظیر ترویج سبک زند گی 

بهتر و ایجاد  اشتغال با استان های د یگر وجود  د اشته باشد .
بوی  و  رنگ  باید   کار  محل  د ر  حضور  که  این  بیان  با  د فاع  وزیر 
جهاد ی د اشته باشد ، تصریح کرد : مد یران د ستگاه های عضو اقتصاد  
مقاومتی باید  تالش بسیار بیشتری انجام د هند . ثبات د ر قانون و 
قانونگذاری، ایجاد  امید  د ر جامعه، رفتن به سمت حل مشکالت با 
سایر کشورها و استفاد ه از همه ظرفیت های موجود  از برنامه های 

د ولت تد بیر و امید  بود ه است.
باید   د ولت  کار  نتایج  که  این  به  اشاره  با  پایان  د ر  د هقان  سرد ار 
به مرد م اطالع رسانی شود ، گفت: امروز تنها کشوری که می تواند  

اد عای مبارزه با تروریسم و خشونت د اشته باشد ، ایران است.

به  اشاره  با  مجازی  فضای  عالی  شورای  د بیر 
های  سایت  به  شبیه  ها  سایت  برخی  راه اند ازی 
مرجع مانند  بانکها)فیشینگ(، گفت: این سایتها 
به د نبال کالهبرد اری هستند  و کاربران باید  د قت 

الزم را د اشته باشند .
همایش  حاشیه  د ر  فیروزآباد ی  ابوالحسن  سید  
جمع  د ر  اطالعات  فناوری  وامنیت  حراست 
فیشینگ  افزایش  به  توجه  با  افزود :  خبرنگاران 
ها، مقرر شد ه است با همکاری وزارت ارتباطات 
با  تا  امکاناتی را د ر اختیار پلیس فتا قرار د هیم 

فیشینگ ها برخورد  شود .
فیروزآباد ی تاکید  کرد : امید واریم با برنامه ریزی 
مجازی  فضای  د ر  امنیت  افزایش  شاهد   جد ید  

باشیم.
کشور  مجازی  فضای  عالی  شورای  د بیر 
باید  د ر هنگام ثبت اطالعات  اظهارد اشت: مرد م 
د ر فضای مجازی مراقب باج افزارها باشند ، اخیرا 
تعد اد ی باج افزار د ر فضای مجازی فعالیت د ارند  
که اطالعات گران قیمت کاربران را د ر وی سی 
مجد د   بازیابی  برای  و  کنند   می  اختالل  د چار 

اطالعات از مرد م وجوهی را مطالبه می کنند .
فیروزآباد ی افزود :د ر حال حاضر ابزارهایی وجود  
می  باال  را  کاربران  سیستمی  حفاظت  که  د ارد  
الکترونیکی  سواد   و  آگاهی  باید   کاربران  اما  برد  
خود شان را افزایش د هند  تا از باج افزارها د ر امان 

بمانند .
وی اضافه کرد :کاربران باید  از اطالعات خود شان 
کپی بگیرند  تا اگر مورد  تعرض باج افزاری قرار 

گرفتند  با مشکل مواجه نشوند .
د بیر شورای عالی فضای مجازی کشور د ر پاسخ 
فیشینگی  با حمالت  اخیرا  آیا  که  این سوال  به 
مواجه بود ید  یا خیر؟ گفت: د ر روزهای گذشته 
و  آمد   پیش  اختالالتی  آمار  سرشماری  برای 
این  ما  که  گرفت  صورت  فیشینگی  های  تالش 

تالشها را خنثی کرد یم.
نخستین  برگزاری  از  هد ف  د رباره  فیروزآباد ی 
اطالعات  فناوری  امنیت  و  حراست  همایش 
افزود : بحث توسعه تکنولوژی ارتباطات و فناوری 
فضای  د ر  امنیت  توسعه  بر  مبتنی  اطالعات، 

مجازی است.
و  تعامل  فرصت  همایش  د اد :این  اد امه  وی 
فضای  د ر  امنیت  توسعه  برای  ویژه  همکاری 
مجازی به وجود  می آورد  تا متصد یان و مسئوالن 

و  د ولتی  سازمانهای  اطالعات(،  فناوری   ( فاوا 
هماهنگی  با  سازمانها  این  حراست  مسئوالن 
سازمان حراست کل کشور د رباره توسعه امنیت 

تباد ل نظر کنند .
د بیر شورای عالی فضای مجازی کشور د ر پاسخ 
د ر  سازمانها  و  نهاد ها  نقش  که  پرسش  این  به 
توسعه امنیت فضای مجازی را چطور ارزیابی می 
کند ؟ گفت: سازمانهای متعد د ی د ر حوزه امنیت 
با  مرد م  اگر  عمومی  حوزه  د ر  که  د ارند   فعالیت 
می  رسید گی  فتا  پلیس  شوند   مواجه  مشکالتی 
صد ور  استاند ارد سازی؛  های  حوزه  د ر  اما  کند  
مجوز و فعالیت شرکت ها باید  با وزارت ارتباطات 

هماهنگ شود .
فیروزآباد ی تصریح کرد : یکی از فضاهایی که د ر 
به  و  د ارد   متعد د ی  های  د ارایی  مجازی  فضای 
د ولتی  سازمانهای  د هد   می  خد مات  هم  مرد م 
مد یریت  سازمانها  این  های  حراست  که  است 

امنیت این د ارایی ها را به عهد ه د ارند .
به گزارش ایرنا، فیشینگ Phishing به تالش 
برای به د ست آورد ن اطالعاتی مانند  نام کاربری، 
گذرواژه، اطالعات حساب بانکی و غیره از طریق 
ایمیل و روشهایی  جعل یک وب سایت، آد رس 

مشابه آن گفته می شود .
شبکه های اجتماعی و وب سایت های پرد اخت 
آنالین از جمله اهد اف حمالت فیشینگ هستند .

باج افزار، نوعی بد  افزار است که به مجرمان این 
از  از طریق کنترل  بتوانند   تا  را می د هد   امکان 
راه د ور، کامپیوتر قربانی را قفل کنند  به طوری 
که کاربر نتواند  از سیستم خود  استفاد ه کند . انها 
سپس برای گشود ن قفل کامپیوتر قربانی از وی 

د رخواست باج می کنند .

کاربران »فضای مجازی« مراقب باج افزارها باشند  وزیر د فاع: تمامی اند یشه های اقتصاد ی 
د ر اقتصاد  مقاومتی وجود  د ارد 

اد       امه از صفحه1
همتی د ر مورد  طرح حذف د فترچه های د رمانی بیماران گفت: برای اجرایی شد ن این طرح 
 HIS نیاز به چند  فعالیت اجرایی و تامین زیرساخت های الزم د اشتیم که د ر ابتد ا سیستم
بیمارستانی را د ر تمامی بیمارستان های ملکی راه اند ازی کرد یم و د ر مرحله بعد  زیرساخت 
های الزم را برای اجرایی شد ن نسخه الکترونیک نیز آغاز کرد یم به طوری که به صورت 
آزمایشی حذف د فترچه را از ماه های قبل د ر استان یزد  آغاز کرد یم و مرحله بعد  نیز صد ور 
کارت هوشمند  بود  که د ر این خصوص نیز این امکان فراهم شد  تا کارت هوشمند ی را 
طراحی کنیم که قابلیت نرم افزار NFC د اشته باشد  تا بتوان د ر موبایل هم از سیم کارت 

آن استفاد ه کرد .
به گفته وی، این امکان قبال فراهم نبود  و با استفاد ه از متخصصین توانستیم به این امکانات 
جد ید  د ست پید ا کنیم و د ر حال حاضر د ر د و مرکز آزاد ی و کلینیک ابوریحان حذف د فترچه 
برای بیماران اجرایی می شود  و بر اساس زمان بند ی انجام شد ه تا پایان شهریور سال آیند ه د ر 

تمامی مراکز ملکی د فترچه بیمه هست و از کارت هوشمند  استفاد ه خواهد  شد .
همتی گفت: با ارائه کارت هوشمند  هیچ خد متی که د ر گذشته به بیماران ارائه می شد  حذف 

و یا کاهش پید ا نخواهد  کرد  و فقط این کارت جایگزین د فترچه می شود .
معاون د رمان سازمان تامین اجتماعی گفت: بر اساس برنامه ریزی های مد ونی که شرکت 
رایتل انجام د اد ه آماد گی این وجود  د ارد  که کارت ها تا پایان سال ارائه شود  و همه بیمه 
شد گان د ر یک فاصله زمانی مشخص و با اعالم سازمان مراجعه و د فترچه ها را تحویل و کارت 
را د ریافت خواهند  کرد . همتی به مزیت های کارت هوشمند  اشاره کرد  و گفت: عد م استفاد ه 
سایرین از کارت به جز بیماران، عد م انجام آزمایش های تکراری و کاهش خطاهای پزشکی از 
جمله مزیت های کارت هوشمند  د رمان است. وی با اشاره به اینکه د ر مرحله بعد ی بر اساس 
همکاری با وزارت بهد اشت و سایر مراکز غیرملکی استفاد ه از کارت هوشمند  د رمان د ر مراکز 
غیرملکی و بیمارستان های خصوصی توسعه پید ا خواهد  کرد  اما فعال حذف د فترچه فقط د ر 

مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی اتفاق می افتد .
همتی تاکید  کرد : با توسعه زیرساخت ها د ر مراکز د رمانی به جز تامین اجتماعی تا پایان 

شهریور سال 97 کارت هوشمند  با حذف د فترچه د ر سایر مراکز نیز استفاد ه خواهد  شد .

جزئیات صد ور کارت هوشمند  د رمان
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منتشر  تحوالت سوریه  از  روزها  این  که  اخباری 
این  د ر  خشونت  سطح  افزایش  گویای  شود   می 
مواضع  تقابل  همزمان،  است.  زد ه  بحران  کشور 
روسیه و آمریکا به عنوان بازیگران جهانی مید ان 
سوریه شد ت یافته و د ورنمای برقرار صلح و پایان 
مصائب انسانی این کشور را تیره تر ساخته است.
و  تنش  آتش بس سوریه،  پایان  از  هفته پس   2
زمینه  د ر  واشنگتن  و  مسکو  میان  لفظی  جد ال 
فزونی  ای  به طور کم سابقه  این کشور  تحوالت 

یافته است.
مقام های وزارت امور خارجه ایاالت متحد ه می 
صورت  د ر  که  اند   د اد ه  هشد ار  مسکو  به  گویند  
اد امه بمباران حلب، مذاکرات د وجانبه با روسیه، 
کرد .  خواهند   متوقف  را  سوریه  بحران  مورد   د ر 
به گفته مقام های واشنگتن، »جان کری« وزیر 
»سرگئی  با  تلفنی  وگویی  گفت  د ر  خارجه  امور 

اعتراض  مراتب  خود   روس  همتای  الوروف« 
کشورش را به روسیه اعالم کرد ه است. د ر برابر، 
که  کرد ند   اکتفا  پاسخ  این  به  روسیه  های  مقام 
متوقف  حلب  د ر  ها  تروریست  مواضع  بمباران 

نخواهد  شد .
وزارت  سخنگوی  کربی«  »جان  ارتباط،  این  د ر 
روسی  های  مقام  به  خطاب  آمریکا  خارجه  امور 
گفت: صالح د ر این است که روسیه خشونت د ر 
است  ممکن  تند روها  زیرا  کند   متوقف  را  سوریه 
از خالء ایجاد  شد ه برای حمله به منافع روسیه و 
استفاد ه کند ؛ گفته  این کشور  بسا شهرهای  چه 
امور  وزیر  معاون  ریابکوف«  »سرگئی  که  هایی 
خارجه روسیه آن را نابخرد انه خواند  و به معنای 

حمایت صریح از تروریسم د انست.
اند از  چشم  مواضع،  تقابل  این  است  روشن 
و  صلح  مذاکرات  پیگیری  بس،  آتش  برقراری 
د ستیابی به راهکار سیاسی حل بحران سوریه را 
آتش  ورتر  و خطر شعله  تیره می کند   به شد ت 

بی  همین  واقع  د ر  د هد .  می  افزایش  را  جنگ 
روسیه  روابط  بر  حاکم  نظر  اختالف  و  اعتماد ی 
با  شد .  بس  آتش  شکست  ساز  زمینه  آمریکا  و 
شامگاه  از  که  شکنند ه  بسی  آتش  نشد ن  تمد ید  
بیست و د وم شهریورماه با توافق روسیه و آمریکا 
اجرایی شد ه بود ، شعله های جنگ بار د یگر و با 

شد ت بیشتر زبانه کشید . 
نیروهای ارتش سوریه با پشتیبانی هوایی روسیه 
حمله های گسترد ه ای را علیه مواضع تروریست 
ها د ر حلب آغاز و حلقه محاصره آنها را تنگ تر 
د وم  پایتخت  برخی،  گفته  به  که  شهری  کرد ند ؛ 
شکست  مسیر  د ر  آن  بر  تسلط  و  است  سوریه 
سرنوشت  بسیار  مخالفان  و  ها  تروریست  کامل 

ساز است. 
گذرد ،  می  سوریه  بحران  از  که  ماهی   67 طی 
برای  توافق  وگوهای طوالنی،  گفت  پی  د ر  بارها 

آتش بس صورت گرفته اما هربار با آتش افروزی 
مجد د  و پایبند  نبود ن به توافق، آتش بس بی ثمر 
نقض  به  را  د یگری  ها  طرف  از  یک  هر  و  ماند ه 

آتش بس محکوم کرد ه اند .
حد ود  هفت ماه پیش، آتش بس د یگری با توافق 
روسیه و آمریکا اجرا شد  اما به د لیل از سرگیری 
هیچ  بد ون  نیز  پیشین  بس  آتش  ها،  خشونت 
د ر  هایی  ابهام  وجود   خورد .  شکست  د ستاورد ی 
توافق های آتش بس و نکته هایی که خواسته یا 
اسباب  شود ،  می  د اشته  نگاه  مسکوت  ناخواسته 
به  را  آن  شد ن  ثمر  بی  و  توافق  خورد ن  ضربه 
وجود  می آورد . از مهم ترین مسایلی که د ر ناکام 
شد ن  مستثنا  بود ،  موثر  بس  آتش   2 هر  ماند ن 
النصره  جبهه  و  د اعش  تروریستی  های  گروه 
است. بر اساس توافق صورت گرفته میان آمریکا 
و روسیه حمله به پایگاه های این 2 گروه مشروع 
شناخته و مقرر شد  د سته هایی هم که با این 2 
هد ف  مورد   هستند   ارتباط  د ر  تروریستی  گروه 

قرار گیرند .
تفکیک  امکان  عمل  د ر  که  است  جا  این  نکته 
مسلح  های  گروه  د یگر  از  ها  تروریست  موقعیت 
و  روسیه  آمریکا،  رو  این  از  است.  د شوار  بسیار 
به  که  کند   می  متهم  را  سوریه  د ولتی  نیروهای 
تروریستی،  های  گروه  مواضع  به  حمله  بهانه 
قرار  هد ف  را  مخالف  های  گروه  د یگر  موقعیت 

می د هند .
مید انی  موقعیت  و  وضعیت  به  بعد ی  مساله 
طرف های د رگیر د ر بحران سوریه بر می گرد د . 
با  د ولت سوریه از حد ود  یک سال پیش تاکنون 
حمایت هوایی روسیه توانسته است کفه ترازوی 
و  کند   سنگین  خود   نفع  به  را  مید انی  تحوالت 
د ر  را  حماه  و  حمص  همچون  مهمی  شهرهای 
اختیار بگیرد . حال که سرنوشت سازترین مرحله 
برای  نیز  هایی  پیروزی  و  رسید ه  فرا  حلب  نبرد  
نیروهای د ولتی د ر آزاد سازی شهرک های حومه 
د هد   می  ترجیح  د مشق  است،  آمد ه  حاصل  آن 
که با اد امه پیشروی ها کار را یکسره و سر مار را 
قطع کند . د ر صورت تسلط د ولت د مشق بر حلب، 
مخالفان د یگر هیچ منطقه بزرگ و مهمی را د ر 
د ولت  خاطر  همین  به  د اشت.  نخواهند   اختیار 
موضوع  د وباره  شد ن  مطرح  است  معتقد   سوریه 
آتش بس د ر ماه سپتامبر تنها برای تجد ید  قوا و 

تجهیز د وباره تروریست ها بود ه است.
به  حلب  به  نیز  اسد   د ولت  مخالفان  مقابل،  د ر 
عنوان تنها پایگاه باقی ماند ه خود  نگاه می کنند  
هستند ،  ممکن  نحو  هر  به  آن  د ر صد د  حفظ  و 
پس با خرید  زمان تغییر تحوالت مید انی به نفع 
مذاکرات  د ر  بتوانند   تا  کنند   می  د نبال  را  خود  
توان  نمی  البته  بگیرند .  امتیاز  سیاسی  فرآیند   و 
انکار کرد  آتش بس د ر عین حال که فضایی برای 
تنفس مخالفان د ولت ایجاد  می کند ، فرصتی هر 
چند  کوتاه را برای ارسال کمک های بشرد وستانه 

به مرد م حلب فراهم می سازد .
های  د رگیری  افزایش  نتیجه  که  نیست  شکی 
خونین د ر حلب بین نیروهای د ولتی و مخالفان، 
افزایش تلفات غیر نظامیان است. اوضاع انسانی 
طی  شود .  می  گزارش  وخیم  بسیار  حلب  د ر 
و  کشته  مرد م  از  نفر  صد ها  اخیر  روزهای 
زخمی شد ه اند  و بر اساس گزارش های رسید ه 
د سترسی به امکانات رفاهی اولیه مانند  آب، غذا 
حد   د ر  شهر  این  مناطق  از  برخی  د ر  د ارو  و 

صفر است.
از بحران سوریه می گذرد . بر  از پنج سال  بیش 
اساس آمار نهاد  های بین المللی، این جنگ بین 
300 هزار تا نیم میلیون کشته بر جای گذاشته 
اند .  شد ه  آواره  سوریه  جمعیت  از  نیمی  و  است 
نگاهی به این سال ها نشان می د هد  که د مید ن 
د ر آتش جنگ تنها اوضاع را وخیم تر می کند . 
برابر، راه حل بحران سوریه از طریق مذاکره  د ر 
و د ر سایه آتش بسی قوی و بد ون ابهام به د ست 

می آید .
حال باید  منتظر ماند  و د ید  که آیا وخامت اوضاع 
انسانی د ر سوریه قد رت های بزرگ را به سمت 
تالش برای د ستیابی به یک آتش بس د یگر سوق 
و  روسیه  روزهای  این  لفظی  جد ال  یا  د هد   می 

آمریکا وضعیت را د شوارتر می سازد ؟

کشورهای5+1  و  ایران  میان  ای  هسته  توافق 
نیز  آلمان  تا  شد   سبب  گذشته  سال  تیرماه  د ر 
به  کنند ه،  مذاکره  گروه  این  از  عنوان عضوی  به 
د نبال بهره وری از فضای پساتوافق برآید . انتظار 
معاون  گابریل«  »زیگمار  سفرد یروز  با  رود   می 
صد ر اعظم و وزیر اقتصاد  آلمان به ایران، مشکل 
تا  برطرف شود   د و کشور  روابط  د ر  های موجود  
میان  اقتصاد ی  و  تجاری  بانکی،  روابط  اینگونه 

تهران و برلین بهبود  یابد .
زیگمار گابریل معاون صد راعظم و وزیر اقتصاد  و 
بلند پایه  هیات  یک  صد ر  د یروزد ر  آلمان،  انرژی 
کارشناسان سیاسی  و  ها  مقام  برخی  از  متشکل 
و اقتصاد ی این کشور به ایران امد . این سفر د و 
روزه د ر حالی انجام شد  که 9 ماه از توافق هسته 
عنوان  با  جهان  بزرگ  های  قد رت  و  ایران  ای 
»برجام« )برنامه جامع اقد ام مشترک( می گذرد  
بنابراین،  است.  لغو شد ه  ها  تحریم  از  بسیاری  و 
ایران می  به  آلمان  سفر د یروز معاون صد راعظم 
به  ای  مالحظه  قابل  های  گشایش  سبب  تواند  
تجاری  بانکی،  های  تعامل  بهبود   زمینه  د ر  ویژه 

و اقتصاد ی شود . 
روابط جمهوری اسالمی ایران و آلمان از پیشینه 
های  اشتراک  است؛  برخورد ار  تاریخی  قد متی  و 
ها  زمینه  فرهنگی،  علمی-  های  تعامل  تاریخی، 
د ر طول  و...  پیوند   اقتصاد ی هم  و ظرفیت های 
تاریخ روابط این د و کشور زمینه را برای نزد یکتر 
شد ن آنها به یکد یگر فراهم کرد . پیش از تحریم 
های هسته ای و صد ور قطع نامه های شش گانه 
ایران؛  علیه  متحد   ملل  سازمان  امنیت  شورای 
تهران و برلین از این بسترها سود  می جستند  تا 
اینکه تنگناها و محد ود یت های بین المللی علیه 

کشورمان از سطح این روابط کاست. 
رییس  خوانساری«  »مسعود   گذشته  سال  آبان 
اتاق بازرگانی تهران د ر د ید ار با فعاالن اقتصاد ی 
ارزیابی سطح مناسبات  به  آلمان  باواریایی  ایالت 
وی  پرد اخت.  آلمان  و  ایران  تجاری  و  اقتصاد ی 
سطح مباد له های تجاری میان این د و کشور را 
2.5 میلیارد  د الر عنوان کرد  که د ر مقایسه با پنج 
نصف  حد ود   به  ها  تحریم  از  پیش  د الر  میلیارد  

کاهش یافته بود . 
این د ر حالی است که بسترهای همکاری و عالقه 
و  د اشت  وجود   همچنان  مشترک  های  مند ی 
تالش های برخی کشورها به کاهش روابط آلمان 
و ایران ختم شد . این عالقه مند ی ها از تیر سال 
افزایش   5+1 و  ایران  تاریخی  توافق  با  گذشته 
روند   به  گرفته  شکل  تاریخی  بسترهای  و  یافت 

همکاری سرعت بخشید . 
اینک د ر آستانه سفر گابریل به ایران، خبرگزاری 
»رویترز« به واکاوی این سفر و گمانه زنی د رباره 
این  د ر  و  پرد اخت  آن  از  ناشی  د ستاورد های 
اعظم  صد ر  معاون  همراه  هیات  که  نوشت  باره 
آلمان، نخستین بار است که د ر 15 سال گذشته 
تحلیل  این  د ر  کنند .  می  د ید ار  ها  ایرانی  با 
آلمانی  بانک های  با  موضوع همکاری شرکت ها 
از یکد یگر متفاوت نشان د اد ه شد ه بود  و رویترز 
های  چه شرکت  اگر  شد ،  یاد آور  ارتباط  این  د ر 
آلمانی با احتیاط به برقراری روابط با تهران می 
این کشور  بانک های  پویایی و تحرک  اما  نگرند  
برای مشارکت د ر د اد  و ستد ها با ایران همچنان 

قابل مشاهد ه است. 
همان طور که اشاره شد ، د و کشور د ر این مد ت 

اند ک که از زمان اعالم رسمی اجرای برجام می 
گذرد  تالش های زیاد ی را برای بهبود  همکاری 

های بانکی به کار بسته اند . 
ایران  مرکزی  بانک  مقام  قایم  کمیجانی«  »اکبر 
هیات  با  د ید ار  د ر  جاری  سال  شهریور   14 د ر 
بانک  های  شعبه  گشایش  از  آلمانی  رتبه  عالی 
های »خاورمیانه« و »سینا« د ر مونیِخ آلمان خبر 
بانکی  های  همکاری  سطح  با  ارتباط  د ر  او  د اد . 
میان د و کشور، گفت: اکنون تمرکز بانک مرکزی 
و  بهبود   و  بانکی  کارگزاری  روابط  گسترش  بر 
برهمین  است؛  کشورها  د یگر  با  روابط  تسهیل 
پایه بانک های خاورمیانه و سینا د ر مونیخ آلمان 

شعبه افتتاح می کنند . 
کمیجانی همچنین د ر بخش هایی از سخنان خود  
ایران  روابط  بر  آن  اثرگذاری  و  تحریم  موضوع  به 
ایران و  افزود : روابط تجاری  اشاره کرد  و  آلمان  و 
آلمان پیش از تحریم ها به طور پیوسته د ر جریان 
بود  و کشور آلمان از نظر سیاسی و اقتصاد ی همواره 
به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران 
مطرح بود ه است. متأسفانه تحریم ها سبب ایجاد  
محد ود یت د ر روابط د و کشور شد ه بود  اما با فراهم 
شد ن بسترها و زمینه های تجاری امید واریم سطح 

روابط به پیش از تحریم ها بازگرد د .
شود   می  پیشنهاد   که  این  بیان  با  اد امه  د ر  وی 
های  فرصت  مشترک،  کارشناسی  های  کمیته 
کنند ،  ارزیابی  را  کشور  د و  اقتصاد ی  و  تجاری 
سهولت د ر مراود ه های اقتصاد ی و تجاری را د ر 
گرو بهبود  روابط بانکی ارزیابی و اظهار امید واری 
کرد  که با همکاری بانک مرکزی ایران و آلمان، 
د و کشور  تجاری  و  اقتصاد ی  فعالیت های  حجم 

به د وران پیش از تحریم ها بازگرد د . 
مناسبات  د یگر  زمینه  پیش  بانکی  همکاری 
اقتصاد ی و تجاری به شمار می رود  اما از آنجایی 
که د ر سال های تحریم برخی از بانک های آلمان 
به اتهام همکاری با ایران د ر د ور زد ن تحریم ها، 
جریمه های سنگینی را پرد اخت کرد ند ، اکنون با 

احتیاط حرکت می کنند . 
از این رو، هیات های آلمانی د ر چند  ماه گذشته 
به  بارها  گذرد   می  ای  هسته  توافق  عمر  از  که 
کشورمان  مسووالن  و  ها  مقام  با  و  سفر  ایران 
د ید ار  نخستین  اند .  کرد ه  وگو  گفت  و  د ید ار 
به  ایران  های  مقام  با  آلمان  صد راعظم  معاون 

می  مربوط  گذشته  سال  تیر  پایانی  روزهای 
تن   100 را  سفر  این  د ر  آلمانی  هیات  شود . 
و  بزرگ  های  شرکت  صاحبان  د ولتمرد ان،  از 
زمینه  د اد ند ؛ سفری که  کارشناسان تشکیل می 
د ید ارهای  و  همکاری  سند   چند   امضای  برای  را 

کنونی هموار کرد . 
مختلف  های  سطح  د ر  که  د ید ارهایی  از  پس 
)وزیران، معاونان، کارشناسان و صاحبان سرمایه( 
گرفت،  انجام  آلمانی  و  ایرانی  های  مقام  میان 
نگرانی شرکت های خارجی از سرمایه گذاری د ر 
ایران کاهش و امید  به همکاری ها د ر زمینه های 

مختلف افزایش یافته است. 
آمارهایی که از طرف اتاق بازرگانی ایران - آلمان 
شد ه  منتشر  آلمان  هامبورگ  شهر  د ر  مستقر 
نخست2016  نیمه  د ر  که  د ارد   آن  از  حکایت 
د رصد    15 با  ایران  به  آلمان  صاد رات  میالد ی 
رشد  کرد ه است که ارزش حد ود ی آن به بیش ااز 
برآورد  می شود  حال  د ر سال  یورو  میلیارد   یک 
آن که این رقم می تواند  به چهار میلیارد  د الر د ر 

سال افزایش پید ا کند . 
آلمان  ایران و  همین روند  رو به گسترش روابط 
جایگزینی  از  اقتصاد د انان  برخی  تا  شد   باعث 
آلمان به جای چین د ر بازار ایران سخن به میان 
آورند . آنان بر این باورند  که آلمانی ها توانایی آن 
را د ارند  که د ر کنار گذاشتن چین به عنوان غول 
اقتصاد ی شرق آسیا به بزرگترین شریک تجاری 
کشورمان تبد یل شوند . به باور آنان، د ر چند  سال 
آتی سطح مباد له های تجاری و اقتصاد ی کنونی 

تا مرز 10 میلیارد  یورو نیز کشید ه شود . 
د ر این میان گفت وگوهای د وجانبه برای شناخت 
از  همکاری  فضای  ایجاد   و  مشترک  بسترهای 
اهمیت ویژه ای برخورد ار است. آلمان یکی از قطب 
های صنعتی جهان محسوب می شود  و د ر همکاری 
با ایران د ر زمینه هایی چون تجارت ماشین آالت، 
خطوط تولید  آنها، خود روسازی، بخش ساخت وساز 
نشان می د هد . حال آن که  و غیره عالقه مند ی 
بازار 80 میلیونی ایران به همراه موقعیت جغرافیایی 
را  مناسبی  بسیار  موقعیت  این سرزمین  راهبرد ی 
رقم  آلمانی  ویژه  به  خارجی  گذاران  سرمایه  برای 
می زند ؛ فرصتی که آلمانی ها از سال ها پیش به 
آن چشم د وخته بود ند  که با برجام این امکان فراهم 

شد .

آگهی
مرحوم  فوت  به  توجه  با  این شعبه   پروند ه کالسه 9509981735200008  د ر 
هاشم بهاری بود ه توسط امیر حسین اسماعیلی  د رخواست تحریر  ترکه شد ه و 
قرار تحریر  ترکه صاد ر گرد ید ه  و برابر است  1395/8/25 ساعت  15/10 وقت  
تحریر ترکه تعیین شد ه است . لذا بد ین وسیله به تمامی  ورثه  متوفای یاد شد ه  یا 
نمایند گان  قانونی  و بستکاران  از متوفی  و مد یونین به وی و هرکسی که به هر 
طریقی  حقی بر ترکه   متوفی د ارد  ابالغ میشود  د ر  ساعت و تاریخ  یاد شد ه  د ر 
شعبه 642 مجتمع شماره سی و د و  شورای حل اختالف  تهران واقع د ر تهران  
ابتد ای شریعتی انتهای کوچه بیرجند  مجتمع قضایی کمیته امد اد   جهت شرکت 

د ر عملیات  تحریر ترکه حاضر شوند  
110/74826  منشی د اد گاه حقوقی شعبه 642 مجتمع شماره سی و د و  شورای حل 
اختالف تهران

آگهی
پیرو  آگهی های منتشره  د ر جراید   بد ینوسیله  به محکوم علیه  علی اکبر  قارونی  
که مجهول المکان  میباشد  ابالغ میگرد د  بموجب  شماره د اد نامه  مربوطه  1477 
مورخ 94/12/22 محکوم علیه  محکوم است  به پرد اخت  250/000/000 ریال 
بابت  اصل خواسته  و هزینه د اد رسی  و همچنین خسارت تاخیر تاد یه  بر اساس 
نرخ شاخص  بانک مرکزی  جمهوری اسالمی ایران  از تاریخ تقد یم  د اد خواست 
لغایت  زمان اجرای  کامل حکم  د ر حق محکوم له  و هزینه اجرایی  د ر حق  د ولت  
لذا  د ر اجرای  ماد ه 9 قانون  اجرای احکام مد نی مفاد  اجراییه  یک نوبت  د ر یکی  
از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی و ظرف د ه روز  به موقع  اجرا گذاشته  میشود   
و برای عملیات اجرایی ابالغ و اخطار د یگری بعمل نخواهد  آمد   مگر اینکه  محکوم 

علیه  خود  شخصا  محل اقامتش را به قسمت  اجرا  اطالع د هد  
110/74821  مد یر  د فتر د اد گاه  حقوقی شعبه 1 د اد گاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید  بهشتی تهران

ابالغ 
 د اد خواست  و ضمایم  تجد ید نظر  به علیرضا  کرمی  منشور 

تجد ید نظر  خواه  محمد   علی موسایی د اریان 
تجد ید نظر خواند ه علیرضا  کرمی منشور 

تجد ید نظر خواسته   د اد نامه شماره 344-95/4/13 د ر پروند ه شماره 930844
 به موجب  این آگهی  و ظرف  مهلت د ه روز  از تاریخ  انتشار  تجد ید نظر خواند ه 
میتوانند   با مراجعه به د فتر شعبه   سوم د اد گاه  عمومی تهران نسبت به اخذ نسخه 
ثانی د اد خواست و ضمایم اقد ام نمود ه  و چنانچه مطلبی  د ارید  کتبا اعالم  نمایید   
110/74823 مد یر د فتر شعبه  سه مجتمع قضایی شهید  بهشتی تهران 

ابالغ 
 د اد خواست  و ضمایم  تجد ید نظر خواهی  تجد ید نظر خواند ه ذیل 

تجد ید نظر  خواه   سید  علی مرتضوی  پور و غیره  
تجد ید نظر خواند گان   عباد اله  خزلی –اسماعیل  مشایخ 

تجد ید نظر خواهی از   د اد نامه شماره 9509970226100622   مورخ 95/5/18
تجد ید  نظرخواه د اد خواست تجد ید نظر خواهی  به شعبه اول د اد گاه  عمومی تهران  
تقد یم نمود ه  است و  به علت مجهول  المکان  بود ن مراتب یک نوبت  د ر یکی از 
جراید   کثیراالنتشار  آگهی  میشود  تا تجد ید  نظر خواند گان  پس از نشر  آگهی و 
اطالع از مفاد  آن  به  د اد گاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود .نسخه د وم 
د اد خواست تجد ید نظر خوهی   و ضمایم  را د ریافت تا نسبت  به پاسخگویی  و 

تباد ل   لوایح اقد ام  نمایند .
110/74819 مد یر د فتر شعبه  اول  د اد گاه  حقوقی تهران 

مفقود ی 
کارت هوشمند  رانند ه 1986005 آقای حسن یوسف زاد ه قزوینی فرزند  حسین 

مفقود  گرد ید ه و از د رجه اعتبار ساقط می باشد 
 بابل 

احضارمتهم
قشالقیان   بهروز  علیه  جواد ی  عیسی  محمد   آقای  مطروحه   شکایت  د رخصوص 
ازابالغ جهت  روز پس  مهلت 5   متهم  ظرف  است  غیر الزم  مال  فروش  د ایربه 
د فاع ازاتهام انتسابی د ر این د اد گاه حضور یابد . عد م حضور بد ون عذرموجه قانونی 
موجب جلب متهم خواهد شد . ضمنا حق معرفی و استفاد ه ازوکیل د اد گستری برای 
متهم محفوظ است ود ر صورت تمایل میتواند  د رمعیت یک نفروکیل د اد گستری 

د رمحکمه حضوریابد . م/الف 1418 
میرزا خانی- رئیس شعبه 101د اد گاه عمومی جزایی بخش چهارد انگه 

آگهی ابالغ وقت د اد رسی 
موسوی  رضا  آقای  خواند ه  طرفیت  به  د اد خواستی  هیزج   حمید   آقای  خواهان 
بالستانی  به خواسته مطالبه وجه  تقد یم شورای حل اختالف چهارد انگه به نشانی 
جاد ه ساوه –  آزاد گان –  بعد  ازکمربند ی آزاد گان –  روبروی ایران خود رو د یزل 
–  خیابان سد ید  –  خ صاحب الزمان –  شورای حل اختالف چهارد انگه تقد یم 
ثبت  95/ح319/2   کالسه  تحت  حقوقی  د وم  حوزه  به  ارجاع  از  پس  که  نمود ه 
گرد ید ه که وقت رسید گی به تاریخ  1395/8/19 و ساعت 15:15تعیین شد ه است. 
به علت مجهول المکان بود ن خواند ه و د ر خواست خواهان و به تجویز ماد ه 73 
قانون آیین د اد رسی د اد گاه عمومی و انقالب د ر امور مد نی و حسب د ستور شعبه 
مراتب یک نویت د ر یکی از جراید  کثیر االنتشار آگهی می شود  تا خواند ه پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد  آن به شورا مراجعه نماید  و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود  نسخه د وم د اد خواست و ضمائم را د ریافت نماید و د ر وقت مقرر فوق جهت 

رسید گی حاضر گرد د . م/الف 1436 
اکبرنیا – رئیس شعبه د وم حقوقی شورای حل اختالف چهارد انگه

آگهی ابالغ
خواهان بهروز سلیمی د اد خواستی به طرفیت خواند گان امیر قاضی و کو قاضی و تارا 
قاضی و آال قاضی به خواسته الزام به ایفای تعهد )مالی( مبنی بر تقد یم د اد گاه های 
عمومی شهرستان مهاباد  نمود ه که جهت رسید گی به شعبه 4 د اد گاه عمومی حقوقی 
شهرستان مهاباد  واقع د ر مهاباد - بلوار مکریان – نرسید ه به فلکه سفیر – د اد گستری 
شهرستان مهاباد  ارجاع و به کالسه 9509984432400448 ثبت گرد ید ه که وقت 
رسید گی آن 1395/08/25 و ساعت 11:00 تعیین شد ه است به علت مجهول المکان 
بود ن خواند گان و د رخواست خواهان و به تجویز ماد ه 73 قانون آیین د اد رسی د اد گاه 
های عمومی و انقالب د ر امور مد نی و د ستور د اد گاه مراتب یک نوبت د ر یکی از جراید  
کثیر االنتشار آگهی می شود  تا خواند ه / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  آن 
به د اد گاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه د وم د اد خواست و ضمائم را 

د ریافت و د ر وقت مقرر فوق جهت رسید گی حاضر گرد د .
حسین آذری -مد یر د فتر د اد گاه حقوقی شعبه 4 د اد گاه عمومی حقوقی شهرستان مهاباد 

د اد نامه
)حقوقی(  عمومی  د اد گاه  د وم  شعبه   8909987710200423 کالسه  پروند ه 

شهرستان بوشهر د اد نامه شماره 9109977710200564 
1-بانک انصار خواهان، با نمایند گی آقای حسین تمجید ی به نشانی بوشهر – خ 
امام – روبروی مسجد  توحید  و با نمایند گی آقای عباس شکوهی زاد ه به نشانی 
بوشهر – خ امام – روبروی مسجد  توحید  2- آقای عباس شکوهی زاد ه خواهان، 
تمجید ی  آقای حسین  توحید  3-  روبروی مسجد    – امام  – خ  بوشهر  نشانی  به 
خواهان، به نشانی بوشهر – خ امام – روبروی مسجد  توحید  4- آقای علی رضا 
یزد ان پرست خواند ه، به نشانی بوشهر – خ شهید  ماهینی – کوچه فجر – پالک 
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رای د اد گاه- د ر خصوص د عوی بانک انصار به طرفیت علیرضا یزد ان پرست د ائر بر 
مطالبه مبلغ یکصد  و چهل میلیون ریال و خسارات د اد رسی و تاخیر تاد یه بد ین شرح 
که خواهان با استناد  به یک فقره چک به شماره 837985 اد عا نمود ه مبلغ فوق را از 
خواند ه طلبکار می باشد  که نامبرد ه علی رغم ابالغ قانونی اوراق د عوی از حضور د ر 
د اد گاه و د فاع امتناع نمود ه است با توجه به مصون ماند ن مستند ات خواهان از ایراد  
و اینکه وجود  اصل سند  تجارتی د ر ید  خواهان د اللت بر اشتغال ذمه خواند ه به وی 
د ارد  د اد گاه د عوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستند ا به مواد  310 و 313 
قانون تجارت و مواد  198و502و515 و519و522 قانون آئین د اد رسی مد نی حکم بر 
محکومیت خواند ه به پرد اخت اصل خواسته و هزینه د اد رسی و خسارت تاخیر تاد یه 
از تاریخ گواهینامه عد م پرد اخت چک )3/7/89( تا هنگام پرد اخت متناسب با تغییر 
شاخص قیمت ساالنه که از طرف بانک مرکزی اعالم می شود  و توسط اجرای احکام 
حقوقی مورد  محاسبه قرار خواهد  گرفت د ر وجه خواهان صاد ر و اعالم می د ارد  رای 
صاد ره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی د ر این د اد گاه می 
باشد  و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست روز قابل تجد ید نظر خواهی 

د ر د اد گاه تجد ید نظر استان بوشهر می باشد .
رئیس شعبه د وم د اد گاه حقوقی بوشهر – پناهی

آگهی حصر وراثت
خانم منصوره سعید ی توتونچی د ارای شناسنامه شماره 729 بشرح د اد خواست به کالسه 
700727 از این شورا د رخواست گواهی حصر وراثت نمود ه و چنین توضیح د اد ه که 
شاد روان مرحوم مجید  بابایی خواجه پاشا بشناسنامه 2 د ر تاریخ 95/6/18 اقامتگاه د ائمی 
خود  بد رود  زند گی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به همسر، ماد ر، فرزند  

ذکور و فرزند  اناث بنامهای ذیل:
1-منصوره سعید ی توتونچی فرزند  احمد  ، زوجه متوفی

2-توران د ایی زاد ه فرزند  ابراهیم ، ماد ر متوفی 
3-رعنا بابایی خواجه پاشا فرزند  مجید  ، د ختر متوفی

4-محمد  بابایی خواجه پاشا فرزند  مجید  ، پسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقد ماتی د رخواست مزبور به استناد  ماد ه 362 قانون امور حسبی را 
د ر یک نوبت آگهی می نماید  تا هر کسی اعتراض د ارد  و یا وصیت نامه از متوفی نزد  او باشد  
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقد یم د ارد  واال گواهی صاد ر خواهد  شد .
رئیس شعبه 67 شورای حل اختالف ارومیه

آگهی احضار متهم 
د ر پروند ه مطروحه د ر شعبه اول بازپرسی د اد سرای عمومی و انقالب شهرستان 
خرم آباد  موضوع شکایت آقای میالد  سپهوند  فرزند  کرمی علیه آقای یاسر نجفی 
فرزند  شنبه د ایر بر سرقت گوشی تلفن همراه نظر به اینکه متهم د ر آد رس اعالمی 
مورد  شناسایی قرار نگرفته و هیچ آد رس د یگری جهت احضار نامبرد ه موجود  نبود ه 
و به طرق د یگری هم ابالغ احضاریه ممکن نگرد ید ه و مجهول المکان می باشد  لذا 
به تجویز ماد ه 174 قانون آیین د اد رسی کیفری مصوب 1392 مراتب )یک نوبت( 
د ر روزنامه آگهی تا نامبرد ه ظرف مد ت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی د ر شعبه 
ششم د اد یاری د اد سرای عمومی و انقالب خرم آباد  واقع د ر گلد شت شرقی خیابان 
ایران زمین نرسید ه به مید ان آرش کمانگیر د اد سرای عمومی و انقالب شهرستان 
خرم آباد  حاضر و از اتهام انتسابی د فاع نماید  د ر صرت عد م حضور د ر موعد  مقرر 

رسید گی و اظهار نظر به عمل می آید . 
بازپرس شعبه اول د اد سرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد  – ایرج حسنوند . 

د اد نامه 
تاریخ:95/4/1           کالسه پروند ه:94/521        شماره د اد نامه:95/212 

مرجع رسید گی: شعبه 7 شورای حل اختالف بوشهر
خواهان:مد یریت بانک انصار بوشهر با وکالت زهرا محمد ی باغمالیی

خواند گان: اسد اله پاپری ثابت فرزند  محمد  مهد ی 2-  محمد  حسین پاپری ثابت 
فرزند  محمد 

خواسته: مطالبه مبلغ 130/000/000 ریال
به تاریخ 95/4/1 د ر وقت فوق العاد ه جلسه شعبه 7 شورای حل اختالف بوشهر به 
تصد ی امضاء کنند ه ذیل تشکیل و پروند ه کالسه 109 -94/521 تحت نظر است. 
اوراق و محتویات پروند ه و مالحظه نظریه مشورتی اعضاء  با بررسی  قاضی شورا 
شورا ختم رسید گی را اعالم و با تکیه بر وجد ان و شرف و استعانت از پرورد گار 

متعال به شرح ذیل مباد رت به صد ور رای می نماید .
رای قاضی شورا- د ر خصوص د عوای خواهان مد یریت بانک انصار بوشهر با وکالت 
زهرا محمد ی باغمالیی به طرفیت خواند گان اسد اله پاپری ثابت فرزند  محمد  مهد ی 
2- محمد  حسین پاپری ثابت فرزند  محمد  بخواسته مطالبه مبلغ 130/000/000 
ریال بابت یک فقره چک به شماره 2112/469610 مورخه 94/8/3 عهد ه بانک 
وجه  پرد اخت  د وم  رد یف  خواند ه  توسط  که  اول  رد یف  خواند ه  از  صاد ره  تجارت 
آن ضمانت گرد ید ه و هزینه د اد رسی و خسارت تاخیر تاد یه و حق الوکاله وکیل 
متضامنا  را  فوق  مبلغ  مذکور  بموجب چک  است  مد عی  خواهان  که  بد ین شرح 
از خواند گان طلبکار بود ه و تقاضای صد ور حکم به شرح فوق نمود ه است. لذا با 
به د اخواست خواهان و محتویات پروند ه و رونوشت مصد ق چک صاد ره و  توجه 
گواهی عد م پرد اخت صاد ره شد ه از بانک محال علیه و اینکه وجود  الشه چک د ر 
ید  مد عی د لیل بر بقاء د ین و اشتغال ذمه صاد ر کننند ه و ضامن مربوطه می باشد  
و از طرفی خواند گان علیرغم ابالغ قانونی وقت رسید گی لکن د ر جلسه رسید گی 
شرکت ننمود ه و الیحه  یا مد رکی د ال بر برائت ذمه خویش ارائه ننمود ه لذا د عوی 
خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستند ا به ماد ه 9 قانون شوراهای حل 
و  عمومی  د اد گاههای  د اد رسی  آئین  قانون  مواد  522،519،515،198  و  اختالف 
انقالب د ر امور مد نی و مواد  314،249،310،313 قانون تجارت و ماد ه 3 و تبصره 
الحاقی به ماد ه 2 قانون صد ور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم 
به محکومیت تضامنی خواند گان به پرد اخت مبلغ 130/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و مبلغ 2/575/000 ریال بابت هزینه د اد رسی و خسارت تاخیر تاد یه 
از تاریخ سررسید  چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی که توسط اجرای 
احکام محاسبه می گرد د  د ر حق خواهان صاد ر و اعالم می نماید  رای صاد ره غیابی 
و ظرف مد ت 20 روز از تاریخ ابالغ واخواهی د ر این شعبه و پس از آن ظرف 20 

روز قابل تجد ید نظر د ر محاکم عمومی حقوقی بوشهر می باشد .
قاضی شورای حل اختالف بوشهر-حید ر حسین پور

آگهی مزاید ه اموال نوبت اول 
د ر پروند ه اجرائی شماره 15/940076 محکوم علیها آقایان مسلم و مهد ی قاسمی 
فرزند ان علی و خانم زر محمد زاد ه فرزند  امراه محکوم به پرد اخت مبلغ 28/830/000 
تومان بعنوان مهریه د ر حق محکوم لها خانم حمیرا علی پور فرزند  عزیز با وکالت آقای 
سید  موسوی برنج آباد  و پرد اخت مبلغ 1/441/500 تومان بعنوان نیم عشر د ولتی د ر 
حق صند وق د ولت می باشد  د ر همین راستا محکوم لها یک د ستگاه خود رو سواری 
پژو 405 مد ل 1383 شماره موتور 83191980 و شماره شاسی 16200339 ک 
توسط کارشناس رسمی د اد گستری ارزش قیمت پایه مبلغ چهل میلیون ریال برآورد  
گرد ید ه است. و از طریق مزاید ه حضوری بتاریخ روز پنجشنبه 95/7/29 ساعت 11 
صبح د ر محل د فتر شعبه 6 د اد گاه خانواد ه ارومیه واقع د ر بلوار والفجر روبروی صد ا 
و سیما ساختمان شهید  بهشتی د اد گستری بفروش خواهد  رسید  . طالبین می توانند  
و د ر روز مزاید ه قیمت پیشنهاد ی خود  را ارائه نمایند . مورد  مزاید ه به کسی واگذار 
خواهد  شد  که باالترین قیمت پیشنهاد ی خود  را نماید  از برند ه مزاید ه 10  د رصد  
بعنوان ود یعه فی المجلس اخذ خواهد  شد  و برای مابقی ظرف مد ت یکماه فرصت 
د اد ه خواهد  شد  . د ر صورت انصراف و یا عد م پرد اخت د ر مهلت مقرره مبلغ ود یعه 

پس از کسر هزینه های اجرا بنفع د ولت ضبط خواهد  شد .
منزهی- مد یراجرا شعبه 6 د اد گاه حقوقی ارومیه  

بهبود  روابط تجاری و اقتصاد ی؛ محور رایزنی های تهران- برلینسوریه، تد اوم خشونت و چشم اند از غبارگرفته صلح
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ابالغ برنامه ملی شناسایی و هد ایت 
استعد اد های برتر »شهاب« به استان ها

از سوی وزیرآموزش و پرورش شیوه نامه اجرایی »برنامه ملی شناسایی و 
هد ایت استعد اد های برتر )شهاب (به استان ها ابالغ شد .

علی اصغر فانی طی نامه ای، د ستورالعمل برنامه ملی شناسایی و هد ایت 
استعد اد های برتر )شهاب (را به منظور اجرا به استان ها ابالغ کرد .

د ر مقد مه این شیوه نامه آمد ه است: »مساله شناسایی، جذب وحمایت از 
نخبگان از جمله موارد ی است که مورد تاکید  رهبرمعظم انقالب اسالمی 
وهمه اند یشمند ان وصاحب نظران کشور است و د ر اسناد باالد ستی کشور 
نیز نمود بارزی د ارد  و د ر سند چشم اند از جمهوری اسالمی ایران1404 آمد ه 
است که کشور می بایست برخورد ار از   د انش پیشرفته توانا د ر تولید علم 
وفناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی د ر تولید ملی 

باشد .
براین اساس؛  این طرح با هد ف ، شناسایی ، هد ایت وحمایت آموزشی ، 
تربیتی و معنوی د انش آموزان د ارای استعد اد های برتر، ایجاد  سازوکار های 
مناسب د ر جهت رشد  و بالند گی، تقویت د رونی کرد ن هویت د ینی و ملی 
و بهره مند ی از توانمند ی ها و قابلیت های استعد اد های برتر د ر پیشرفت 

کشور ، د ر مد ارس مجری سراسر کشور اجرا می شود .
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، بر 
اساس این گزارش،  اعتبارات این طرح پس از تایید  ستاد  اجرای مرکزی 
برنامه شهاب از منابع اعتبارات جاری وزارت آموزش و پرورش و بنیاد  ملی 
نخبگان تامین و به اد ارات کل آموزش و پرورش استان ها تخصیص خواهد  

یافت.
گفتنی است؛ این طرح زیر نظر شورای راهبری برنامه ملی شهاب د ر بنیاد  
ملی نخبگان اجرا می شود  و د ر سطح وزارتخانه، اد اره کل ، شهرستان ها 
و مناطق و مد رسه ستاد های برنامه ملی شهاب کار نظارت و ارزیابی طرح 

ملی شهاب را برعهد ه د ارند .

هشد ار پلیس به کلیک د زد ها

رییس پلیس فتای مازند ران اعالم کرد  که کالهبرد اران کلیک د زد  به 
موجب ماد ه 67 قانون تجارت الکترونیک و ماد ه 13 قانون جرایم رایانه ای، 

عالوه بر رد  مال به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند  شد .
سرهنگ حسن محمد نژاد  د راین باره گفت: بستر اینترنت و سهولت استفاد ه 
از آن باعث شد  تا گرایش به سمت آن زیاد  شود  و تقریبا همه افراد  ترجیح 
می د هند  تا جایی که امکان د ارد  فعالیت های خود  اعم از خرید  ، کسب 
اطالعات و ... را د ر این بستر انجام د هند . به عنوان مثال د انشجویی که برای 
کارهای پایان نامه خود  به د نبال مطلب می گرد د ، ترجیح می د هد  به جای 
صرف وقت و هزینه و رفتن به کتابخانه، به اینترنت مراجعه و با تایپ کرد ن 

مطلب مورد  نظر، هزاران هزار مطلب را جستجو و مطالعه کند .
وی افزود : گرایش روز افزون به اینترنت باعث شد ه تا کالهبرد اران از این 
فرصت ها استفاد ه کرد ه و تنها با چند  کلمه پر کاربرد ، کلید  واژه خاص که 
مد  نظر کاربران است، آنها را به سایت های مختلف و البته نا مرتبط هد ایت 
و به نحوی موتورهای جستجو را به اشتباه بیند ازند  و د ر واقع کلیک د زد ی 

انجام د هند .
بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی پلیس فتا، وی خاطر نشان کرد : این روند  
متقلبانه توسط برخی سایت ها و صفحات اینترنتی د ر اصطالح عامیانه 
کلیک د زد ی نامید ه می شود  و به قصد  افزایش بازد ید  و کلیک خود  اقد ام به 
ایجاد  صفات د روغین می کنند  و برخی از سایت ها نیز برای جذب بازد ید  

کنند ه بیشتر و ارتقای رتبه خود ، به این ترفند ها متوسل می شوند .

هیچ پرستاری بیکار نمی ماند 

معاون پرستاری وزارت بهد اشت گفت: بزرگترین مد افع و مبلغ پرستاری 
و  است  پرستاران  اخالقی  و  علمی، حرفه ای  د قیق،  کارکرد   جامعه،  د ر 
د انشجویان پرستاری باید  از همین ابتد ای ورود  به عرصه مقد س حرفه ای با 
اتکا به د اشته هایمان نسبت به پیشبرد  اهد اف و تعالی این حرفه تالش کنند .

محمد  میرزابیگی د ر جمع د انشجویان پرستاری ورود ی سال تحصیلی 
جد ید  د انشگاه های مستقر د ر تهران، ضمن خیر مقد م به آنها برای ورود  
به عرصه مقد س حرفه پرستاری و قد رد انی از تمامی نمایند گان نهاد های 
پرستاری اعم از بورد ، معاونت ، سازمان و تشکل های مختلف که به نوعی د ر 
هویت بخشی به حرفه پرستاری نقش د ارند ، گفت: پرستاری د ر عین حال 

که علم و حرفه است، هنر نیز هست.
وی افزود : شاید  تا د و د هه قبل ابهاماتی نسبت به این مسئله که پرستاری 
علم، حرفه و هنر است، وجود  د اشت ولی االن پرستاری هر سه آیتم را شامل 
می شود . علم است چون د ر عرصه د انشگاه هستیم و نه تنها مسیر د انشگاه 
را طی می کنیم بلکه د ر مرز د انش حرکت می کنیم و وجود  د انشمند ان و 

اساتید  برجسته د ر این رشته به روشنی گویای این مطلب است.
معاون پرستاری وزیر بهد اشت اد امه د اد : اساتید  برجسته ای که د ر حرفه 
پرستاری خد مت رسانی می کنند ، امروز مایه مباهات این حرفه هستند  و 
گسترد گی د انشکد ه های پرستاری به تعد اد  181 د انشکد ه پرستاری د ر 
سراسر کشور و به همین نسبت اعضای هیئت علمی و د انشجویان زیاد  د ر 
این رشته نشان از این د ارد  که پرستاری مسیری علمی و آکاد میک را به 

د رستی طی می کند .
میرزابیگی گفت: د ر حال حاضر 295 هزار نفر د ر گروه پرستاری کمبود  
د اریم و اگر چه این مسئله از یک سو برای جوانان ما فرصت محسوب می 
شود ، ولی از سوی د یگر به عنوان یک تهد ید  به شمار می آید  و باعث می 
شود  کیفیت خد مات هنوز تضمین نشود  و نیاز اساسی به تربیت گسترد ه 
نیرو د اریم که د ر این زمینه نیز از 2/5 سال پیش، ظرفیت د انشکد ه های 

پرستاری د و برابر شد ه است.
معاون پرستاری وزیر بهد اشت اد امه د اد : کمبود  شد ید  پرستار از این نظر 
فرصت است چرا که شما بازار کارتان تا د ه های آیند ه تضمین شد ه است 
و هیچ پرستاری به لطف الهی این روزها بیکار نمی ماند  و اما تهد ید  از این 
منظر که به هر حال وقتی تعد اد  پرستاران شاغل د ر حال حاضر حد ود  یک 
سوم استاند ارد  های د نیاست، این به این معناست که زحمات شما د ر بالین 

تا حد ی طاقت فرسا خواهد  بود .

حمالت قلبی د ر چه ساعاتی
 بیشتر رخ می د هند ؟

یک متخصص قلب و عروق گفت: حمالت قلبی عمد تا د ر بین ساعات 
4 تا 10 صبح روی می د هند  و این امر می تواند  به علت افزایش سطح 
آد رنالین خون، افزایش فشار سیستولیک خون یا افزایش غلظت خون د ر 

صبح هنگام باشد .
د کتر حسینی زاد ه اظهار د اشت: استرس باعث آزاد  شد ن ذخایر اسید های 
چرب و گلوکز د ر جریان خون می شود . این مواد  می توانند  به چربی و 
کلسترول تبد یل و به د یواره رگ ها رسوب کنند  و د ر نهایت منجر به 

آترواسکلروز و پرفشاری خون شوند .
وی افزود : استرس بطور مستقیم و غیر مستقیم می تواند  به بیماری های 
قلبی و بروز حمالت قلبی منجر شود . استرس بطور غیر مستقیم با افزایش 
رفتارهای پرخطر همچون پرخوری، بی تحرکی، روی آورد ن فرد  به سیگار 
و مواد  مخد ر، افزایش فشار خون و کلسترول، ریسک بیماری های قلبی و 

حمله قلبی را افزایش می د هد .
وی بیان کرد : استرس می تواند  باعث بیماری های قلبی - عروقی، تنفسی، 
جنسی، معد ه ای و رود ه ای، اختالالت تغذیه ای، اعتیاد  و حتی مرگ شود . 
حمالت قلبی عمد تا د ر بین ساعات 4 تا 10 صبح روی می د هند . این امر 
می تواند  به علت افزایش سطح آد رنالین خون، افزایش فشار سیستولیک 

خون یا افزایش غلظت خون د ر صبح هنگام باشد .

استفاد ه از وسایل گرمایشی 
معیوب د ر مد ارس، »ممنوع«

رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مد ارس 
هزار  سال 95، 50  پایان  تا  اینکه  بیان  با  کشور 
کالس د رس د یگر د ارای سامانه گرمایشی استاند ارد  
می شوند ، اظهار کرد : استفاد ه از وسایل گرمایشی 
معیوب و غیراستاند ارد  براساس د ستورالعمل های 
آموزش و پرورش ممنوع است و مد یران مد ارس 
گرمایشی  معیوب  وسایل  از  نباید   وجه  هیچ  به 
استفاد ه کنند .مرتضی رییسی ، با بیان اینکه عملیات 
مد ارس  گرمایشی  سیستم های  استاند ارد سازی 
مستمر  طور  به  و  است  شد ه  شروع  سال 92  از 
د ر  را  خوبی  اعتبار  د ولت  کرد :  اظهار  د ارد ،  اد امه 
به آموزش و پرورش  این سال ها  این بخش طی 
پایان سال 94  تا  افزود :  است.وی  د اد ه  اختصاص 
بخاری  با  که  د رس  هزار کالس  از مجموع 211 
تامین حرارت می شد ند ، 107 هزار کالس د رس 
یعنی حد ود  50 د رصد  را استاند ارد سازی کرد یم و 
براساس برنامه ریزی ها امسال نیز 50 هزار کالس 
امر  این  که  استاند ارد سازی می شوند   د یگر  د رس 
ابتد ای امسال شروع شد ه است.رییس سازمان  از 
نوسازی، توسعه و تجهیز مد ارس کشور با بیان اینکه 
امید واریم با اولویت بند ی که صورت پذیرفته است 
و به مناطق محروم تر و سرد سیرتر اختصاص د ارد ، 
شاهد  آن باشیم که تا پایان سال آتی استاند ارد سازی 
سیستم های گرمایشی د ر تمام مد ارس انجام شود ، 
اظهار کرد : اگر امسال 50 هزار کالس د رس د یگر 
سال  برای  د رس  کالس  هزار   50 شوند ،  تجهیز 
96 باقی می ماند  و البته علت آن تنگناهای مالی 
است و آموزش و پرورش توان اجرایی کافی ند ارد  
اما پیگیر این امر است که هرچه سریع تر به این 
د غد غه که از گذشته وجود  د اشته است پایان د هد .
وی با بیان اینکه از سال 92 تاسال 95 بیش از 650 
میلیارد  تومان صرف ایمنی سیستم های گرمایشی و 
سرمایشی مد ارس شد ه است که رقم قابل توجهی 
است، اظهار کرد : مد یران مد ارس نباید  به هیچ وجه 
کنند .  استفاد ه  غیراستاند ارد   گرمایشی  وسایل  از 
استفاد ه از وسایل گرمایشی معیوب و غیراستاند ارد  
و  آموزش  د ستورالعمل های  براساس  مد ارس  د ر 
با  پرورش ممنوع است و مد یران د قت کنند  که 
استفاد ه از وسایل معیوب هر آن ممکن است باعث 

حاد ثه ناگواری شود .

مرگ ساالنه 4۰۰۰ زن بر اثر 
خشونت خانگی د ر جهان

برخی اطالعات آماری نشان می د هد  که هر سال د ر 
سراسر جهان 4000 زن به د لیل خشونت خانگی 

جان خود  را از د ست می د هند .
ماه  میالد ی(  جاری  )ماه  اکتبر  آمریکا  د ر 
»آگاهی بخشی ملی د ر مورد  خشونت خانگی« است 
و آمار نشان می د هد  که هر روز  د ر این کشور 
سه زن توسط همسر یا همسر سابق خود  به قتل 
می رسند .باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا نیز د ر 
سخنانی گفت: همه افراد  وظیفه د ارند  تا به مشکل 
و همچنین هیچ  کرد ه  اعتراض  خانگی  خشونت 
یک از زنانی که قربانی خشونت می شوند  نباید  به 
فراموشی سپرد ه شوند .وی به مناسبت این روز ملی 
آمار خشونت  اگرچه د ر مجموع  افزود :  همچنین 
خانگی علیه زنان طی د و د هه گذشته حد ود  سه 
چهارم کاهش یافته اما د ر کشوری که از هر چهار 
زن یک نفر و از هر هفت مرد  نیز یک تن د ر طول 
زند گی اش خشونت خانگی را تجربه می کند  الزم 
است اقد امات بیشتری انجام شود .به گزارش روزنامه 
و  مرگ  چهارم  سه  بررسی ها  طبق  ایند یپند نت، 
میرهای ناشی از خشونت خانگی د ر شرایطی رخ 
می د هد  که زنان به د لیل شرایط نامطلوِب زند گی، 
تمایل به ترِک همسران خود  را د ارند  یا به این کار 

اقد ام کرد ه اند .

توقف ثبت د وربینی جرائم د ر 
 LEZ طرح

عضو کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر 
طرح  اجرای  عد م  مسئله  به  شورا  ورود   از  تهران 
عد م  خصوص  د ر  شاکری  د اد .اقبال  خبر   LEZ
اجرای طرح ال ای زد  کاهش)LEZ( و ملغی شد ن 
این طرح از سوی پلیس د ر روزهای ابتد ایی اجرا 
گفت: این طرح که شهرد اری تهران پیشنهاد ش را 
به شورای عالی ترافیک ارائه کرد  با اعمال تغییرات 
زیاد  تنها به انجام معاینه فنی محد ود  شد !وی با بیان 
اینکه متاسفانه پس از شش ماه جر و بحث، برگزاری 
جلسات متعد د  و ... شاهد  ناهماهنگی و ناتوانی د ر 
اجرای برنامه ها بود یم گفت: جای سوال است که چرا 
د ر نهایت همه توافقات، شاهد  بروز این رفتار از سوی 
پلیس بود ه ایم!عضو کمیسیون حمل و نقل و عمران 
شورای شهر تهران با بیان اینکه من تذکراتی د ر این 
خصوص و عد م اجرای قوانین از سوی پلیس د اد ه ام، 
افزود : حتما شورای شهر تهران به مسئله عد م اجرای

LEZ و واکاوی ناهماهنگی ها وارد  خواهد  شد .

سال 95 امن تر از سال 94
جانشین فرماند ه نیروی انتظامی اعالم کرد : شاخص 
های امنیتی د ر سال 94 و 95 بهبود  خاصی د اشته 
است.سرد ار اسکند ر مومنی د ر همایش سراسری 
کارآگاهان نیروی انتظامی د ر حالی ایران به عنوان 
کشوری امن به رشد  و توسعه خود  اد امه می د هد  
که نا امنی د ر پیرامون کشور موج می زند  و این 
د ستاورد  مرهون رهنمود های مقام معظم رهبری، 

فرماند ه ناجا و همکاری مرد م است.
ها شاهد  رشد   تمام عرصه  د ر  اینکه  بیان  با  وی 
هستیم، گفت: د ر زمینه وقوع اکثر جرایم کاهش 
د اشته ایم هر چند  د ر زمینه سرقت خود رو شاهد  
د و د رصد  افزایش بود یم اما سایر سرقت ها کاهش 
د اشته به گونه ای که د ر زمینه وقوع جرایم مسلحانه 
شاهد  کاهش چشمگیری بود ه ایم که این موفقیت 
ها به برکت رهبری د اهیانه مقام معظم رهبری است.
جانشین فرماند ه نیروی انتظامی با اشاره به شش 
اولویت ماموریتی نیروی انتظامی گفت: مبارزه با 
قاچاق کاال و عموم سرقت ها د ر اولویت کار نیروی 

انتظامی است.

خبرخبر

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: طالق 
فساد   ها  د ه   موجب  ناهنجاری  یک  عنوان  به 

خواهد  شد . 
تخصصی  شورای  سوم  و  بیست  و  صد   جلسه 
تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقالب 
فرهنگی به ریاست د کتر غالمعلی حد اد  عاد ل 
اد امه بررسی  برگزار شد . د ر این جلسه که به 
جنسی«  سالمت  و  »خانواد ه  د رسی  رشته 
این  تربیتی  و  ابعاد  فرهنگی  اختصاص د اشت، 

موضوع مورد  بحث و بررسی قرار گرفت.
د کتر غالمعلی حد اد  عاد ل د ر این جلسه طی 
سخنانی با اشاره به لزوم اجراء کامل قوانین و 
گفت:  عالی  آموزش  حوزه  د ر  مصوب  مقررات 
و  مقررات  بهینه  اجرای  است  مهم  که  آنچه 
مسئول  نهاد های  توسط  که  است  قوانینی 

تصویب می شود .
مقررات  و  قوانین  تصویب  و  وضع  افزود :  وی 

مانند  به د نیا آورد ن کود ک است و اجرای این 
قوانین و مقررات مانند  تربیت این کود ک است 
و اگر نهاد ی نتواند  قانون مصوب خود  را اجرایی 

کند ، بهتر است اصاًل قانون وضع نکند .
د اد :  اد امه  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
از  کشورمان  و  جامعه  که  می د انیم  ما  همه 
با ناهنجاری  مواجه است  منظر اخالق جنسی 
از  یکی  ازد واج  کاهش  و  طالق  گسترش  و 

مصاد یق این ناهنجاری است.
انسانی  علوم  ارتقاء  و  تحول  شورای  رئیس 
انقالب  معظم  رهبر  د لیل  همین  به  گفت: 
»مد ظله العالی« بارها نسبت به کنترل و کاهش 

نرخ طالق اصرار فرمود ه اند .
ناهنجاری ها مستمک د شمنان  این  افزود :  وی 
انقالب و اسالم برای تضعیف و تخریب وجهه 

انقالب اسالمی شد ه است.
د اد :  اد امه  تهران  د انشگاه  علمی  هئیت  عضو 

طالق به عنوان یک ناهنجاری موجد  و موجب 
د ه  ها فساد  جنسی، اقتصاد ی و... خواهد  شد  و 
برای مهار مشکل باید  یک جهاد  مقد س شکل 

گیرد .
جایگاه  و  نقش  به  اشاره  با  عاد ل  حد اد   د کتر 
تجربه  با  گفت:  اسالم  مبین  د ین  د ر  خانواد ه 
بیش از 3 د هه که از حضور د ر تعلیم و تربیت 
به  خانواد ه  فروپاشی  می گویم  جرأت  به  د ارم 

فروپاشی د ینی می انجامد .

وی افزود : خانواد ه متد ین می تواند  از یک انسان 
متد ین تربیت کند  و اگر تربیت د ینی و خانواد ه 
صورت نگیرد  د ر نهاد های د یگر مانند  آموزش 
قطعاً  نباشد ،  محال  تربیت  این  اگر  پرورش  و 

بسیار د شوار است.
د اد :  اد امه  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
را  جامعه  اخالقی  معضالت  و  مشکالت  نباید  
انکار و پنهان کرد  بلکه باید  مانند  یک طبیب 

د لسوز این معضالت را د رمان کرد .

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی:

طالق موجب د ه ها فساد  می شود 

نقش موثر د انش آموزان همیار پلیس 
د ر کاهش تصاد فات رانند گی 

فرماند ه نیروی انتظامی گفت: د انش آموزان همیار پلیس 
نقش ارزند ه ای د ر کاهش تصاد فات رانند گی د اشته اند  و 

ما امروز شاهد  این مهم د ر جامعه هستیم.
نیروی  هفته  از  روز  سومین  د ر  اشتری  حسین  سرد ار 
انتظامی د ر همایش طالیه د اران فرهنگ ترافیک که د ر 
شد ،  برگزار  آزاد ی  ورزشی  مجموعه  برد اری  وزنه  سالن 
افزود : یکی از طرح های موفقی ناجا اجرای طرح همیار 
پلیس با همت و همکاری پلیس راهور با وزارت آموزش 
فرهنگ  گسترش  د ر  را  مهمی  اثرات  که  بود ه  پرورش  و 

ترافیکی و کاهش تلفات تصاد فات رانند گی د اشته است.
کاهش  شاهد   امروز  اگر  اینکه  به  اشاره  با  اشتری  سرد ار 
هستیم  کشور  های  جاد ه  د ر  ترافیکی  و  رانند گی  تلفات 
گفت:  است،  جامعه  د ر  پلیس  همیاران  د اشتن  خاطر  به 
د هند   می  رانند گان  به  پلیس  همیاران  این  که  تذکراتی 

باعث کاهش تصاد فات شد ه است.
وی خطاب به د انش آموزان همیار پلیس تاکید  کرد ، اگر 
با قاطعیت  رانند ه ای د ر حال تخلف بود  همیاران پلیس 

به آنها تذکر بد هند .
و  خانواد ه  د ر  سازی  فرهنگ  امروز  گفت:  اشتری  سرد ار 
مد رسه بسیار موثر است و شخصیت های بزرگی که د ر 
کشور د ر عرصه خد مت گذاری هستند ، د ر مد رسه و نهاد  

خانواد ه فرهنگ اسالمی ایرانی را آموخته اند .

جمع آوری کود کان متکد ی نیازمند  
د ستور قضایی

د ستگاه  همکاری  لزوم  بر  تاکید   با  تهران  فرماند ار 
گفت:  متکد ی،  کود کان  آوری  موضوع جمع  د ر  قضایی 
شهر  سطح  د ر  متکد ی  کود کان  تنها  حاضر  حال  د ر 
 15 زیر  متکد یان  آوری  جمع  اما  شوند   می  مشاهد ه 
لحظه  این  تا  نیازمند  همکاری د ستگاه قضایی که  سال 

د ستور خاصی صاد ر نشد ه است.
از  متکد یان  آوری  جمع  پیگیری  بر   ، فرهاد ی  عیسی 
سطح شهر تهران تاکید  کرد  و افزود : تا به امروز حد ود  
تهران  شهر  سطح  از  بزرگسال  متکد یان  از  نفر   1800
د یگر  بار  نیز  آیند ه  هفته  از  و  اند   شد ه  آوری  جمع 

جمع آوری مابقی آنها پیگیری می شود .
وی افزود : د ر حال حاضر تنها کود کان متکد ی زیر 15 
سال د ر سطح شهر تهران حضور د ارند  که جمع آوری 
می  انتظار  است  قضایی  د ستگاه  همکاری  نیازمند   آنها 
رود  د ستگاه قضایی برای این موضوع د ستور ویژه ای را 
صاد ر کند  تا با جمع آوری آنها چهره شهر تهران بیش 

از پیش تغییر کند .
متکد یان  ساماند هی  و  آوری  جمع  کرد :  تاکید   وی 
ساماند هی  و  تهران  شهرد اری  عهد ه  بر  بزرگسال 
قرار  بهزیستی  عهد ه  بر  سال   15 زیر  کود ک  متکد یان 

د اد ه شد ه است.

کاهش سه د رصد ی جانباختگان سوانح 
رانند گی 

رییس پلیس راهور د ر همایش ملی طالیه د اران فرهنگ 
ترافیک گفت: د ر پنج ماهه نخست سال 95 د ر مقایسه با 
5 ماهه سال 94 کاهش 189 نفری د ر تصاد فات د اشته ایم 
جان  د رصد ی   3 کاهش  شاهد   گذشته  سال  به  نسبت  و 
باختگان بود ه ایم.سرد ار تقی مهری د ر همایش ملی طالیه 
د اران فرهنگ ترافیک که د ر سالن وزنه برد اری ورزشگاه 
بین  با همکاری که  برگزار شد  گفت: خوشبختانه  آزاد ی 
همه د ستگاه های اجرایی کشور به ویژه وزارت آموزش و 
پرورش وجود  د اشته توانسته ایم فرهنگ ترافیکی را ارتقاء 
سطح  د ر  همیار  میلیون   10 به  قریب  اکنون  هم  د هیم. 
کشور ،بیش از 5000 بازرس محسوس و بیش از 15 هزار 
راهور محله به صورت نمونه د ر سطح کشور فعالیت می 
از  پلیس  کنترلی  و  فرهنگی  اقد امات  با  افزود :  کنند .وی 
سال 84 تا سال 95 که حد ود  11 سال از اجرای فرهنگ 
های ترافیک کشور می گذرد  تعد اد  جان باختگان سوانح 
به  نفر  هزار   27 از  نفری  هزار   11 کاهش  با  رانند گی 

16882 نفر کاهش رسید ه است.
ترافیکی  رفتار  بهبود   از  امید واری  ابراز  با  مهری  سرد ار 
خاطرنشان کرد : 72 د رصد  از جانباختگان سوانح رانند گی 
د ر خارج از شهر و 28 د رصد  د رون شهر هستند  که ان 
ساز  حاد ثه  تخلفات  از  پیشگیری  و  نظم  اجرای  با  شا... 

شاهد  کاهش این حواد ث باشیم.

وزارت  خانواد ه  تعالی  و  ازد واج  د فتر  مد یرکل 
قانون  بررسی  حال  د ر  گفت:  جوانان  و  ورزش 
ازد واج جوانان د ر کمیسیون تخصصی  تسهیل 
با  پاییز  پایان  تا  و  هستیم  خانواد ه  و  ازد واج 
نمایند گان مجلس جلسه توجیهی آن را برگزار 

می کنیم.
اصالح  افزود :  ملکی  قره  صبحی  ناصر  د کتر 
د ر  ما  شود .  انجام  باید   مجلس  د ر  قوانین 
حال حاضر پیشنهاد ات د ستگاه های اجرایی و 
خانواد ه  و  ازد واج  تخصصی  کمیسیون  اعضای 
تا  بتوانیم  امید واریم  و  کرد ه ایم  د ریافت  را 
نمایند گان  با  توجیهی  جلسه  ماه  آذر  پایان 
به  را  الیحه  این  سپس  کنیم  برگزار  مجلس 

مجلس ارائه د هیم.
از  مرد م  استقبال  میزان  د رباره  اد امه  د ر  وی 
است  قرار  کرد :  اظهار  ازد واج  بیمه  د ومین 
این  اجرای  برای  استان ها  به  را  د ستورالعملی 
بیمه ارسال کنیم. این د ستورالعمل آماد ه شد ه 

آنها  برای  را  مقد ماتی  د ستورالعمل  البته  است 
ارایه  را  خود   نظرات  استان ها  تا  فرستاد ه ایم 
از  جوانان  استانی  مسئوالن  گفته  به  و  د هند  

بیمه ازد واج استقبال کرد ه اند .
صبحی قره ملکی د رباره صد ور پروانه های مراکز 
مشاوره ازد واج گفت: 60 پروند ه را به سازمان 
نظام روانشناسی و مشاوره ارسال کرد ه ایم البته 
نظام  سازمان  با  مشترکی  کمیسیون  د ر  باید  
روانشناسی به بررسی آنها بپرد ازیماما با توجه 
و  روانشناسی  نظام  سازمان  اخیر  انتخابات  به 
مشخص نشد ن رئیس جد ید  سازمان، این کار 
تا پایان  با این حال امید واریم  افتاد .  به تعویق 
مهر ماه موفق به بررسی پروند ه های تایید  شد ه 

د ر کمیسیون مشترک بشویم.
بار  نخستین  برای  است  قرار  کرد :  تاکید   وی 
سازمان  جای  به  جد ید   مراکز  فعالیت  پروانه 
نظام روانشناسی توسط وزارت ورزش و جوانان 

با حضور مسئوالن این سازمان اعطا شود .

مد یرکل د فتر ازد واج خبرد اد :

استقبال مرد م از د ومین بیمه ازد واج 

جزییات  اسالمی  های  انجمن  اتحاد یه  د بیرکل 
ماه محرم الحرام  د ر  را  اتحاد یه  این  های  برنامه 
تشریح کرد  و گفت: برنامه های مناسبتی ما از 
12 مهر ماه تا 30 آبان ماه د ر د و مرحله برگزار 

می شود . 
، حامد  عالمتی  زمان  پیام  گزارش خبرنگار  به 
د ر نشست خبری که به مناسبت ایام سوگواری 
برنامه  جزییات  شد ،  برگزار  الحسین  اباعبد ا... 
های اتحاد یه انجمن های اسالمی را د ر این ایام 
تشریح کرد  و گفت: نهضت حسینی )ع( چشمه 
مختلف  اعصار  طول  د ر  که  است  جوشان  ای 
خود   گرد   را  حقیقت جو  مومنان  است  توانسته 

جمع آورد .

*تربیت جوانان عاشورایی
عالمتی با اشاره به اهد اف و برنامه های انجمن 
های د ر ماه محرم گفت: یکی از هد ف گذاری های 
ما تربیتی است تا مخاطبان ما بتوانند  از الگوهای 
و  شوند   مند   بهره  حماسی  تربیت  د ر  مطلوب 
جوانان عاشورا و عاشورایی د اشته باشیم، تقویت 
روحیه آزاد گی و عزت د ینی د ر بین مخاطبان، 
و  به خاند ان عترت  قلبی  اراد ت  و  انس  تقویت 

طهارت )ع( از د یگر اهد اف تربیتی ماست.
اشاره  با  اسالمی  های  انجمن  اتحاد یه  د بیرکل 
به هد ف گذاری تشکیالتی گفت: تقویت انسجام 
ویژه  به  شبکه  مختلف  سطوح  تشکیالتی 
جهت  زمینه سازی  مرکزی،  هیات های  اعضای 
زمینه  تشکیالتی،  شبکه  عناصر  ارتباط گیری 
سازی آشنایی اعضای طرح راهنمایی با اتحاد یه 
نقش آفرینی  جهت  سازی  زمینه  آن،  اهد اف  و 
قرارگاه های عملیات شهری و استانی د ر ایفای 

نقش عملیاتی از اهد اف تشکیالتی است.
*ترویج آزاد گی، عزت د ینی و حماسه آفرینی

وی  اد امه د اد : تقویت فضای معنوی مد ارس و 
بهره گیری  با  شهرها  و  مد ارس  عمومی  محیط 
مرتبط  مفاهیم  ترویج  و  )ع(  نور سید الشهد ا  از 
و  د ینی  عزت  آزاد گی،  ویژه  به  عاشورا  قیام  با 

حماسه آفرینی از اهد اف جریان سازی ماست.
عالمتی با بیان اینکه برنامه های اتحاد یه انجمن 

های اسالمی د انش آموزان د ر د و مرحله برگزار 
می شود  بیان کرد : مرحله اول روز د وشنبه 12 
مهر ماه تا روز جمعه 23 مهر ماه است به عبارتی 
اول تا 12 محرم الحرام فاز اول برنامه ها اجرا می 
شود  و مرحله د وم از روز د وشنبه 24 مهر ماه تا 
روز یکشنبه 30 آبان ماه به عبارتی 13 محرم تا 

اربعین حسینی فاز د وم اجرا خواهد  شد .
بیان   با  اسالمی  های  انجمن  اتحاد یه  د بیرکل 
مرحله اول برنامه ها گفت: د ر سطوح عملیاتی 
برنامه ها به صورت مد رسه ای، شهری و استانی 
برگزار می شود . زند ه نگاه د اشتن شور و شعور 
مد ارس  د ر  عظمت  این  ظهور  که  حسینی 
و  مسئولین  عهد ه  به  است  بزرگ  مجاهد تی 

اعضای انجمن اسالمی گذاشته شد ه است.
با اشاره  انجمن های اسالمی  اتحاد یه  د بیر کل 
به ماموریت های پیشنهاد ی به برگزاری برنامه 
ها د ر ایام ماه مبارک گفت: فضاسازی محیطی 
مد رسه، اطالع رسانی و تبلیغات، برگزاری هیات 
های  فعالیت  مد رسه،  د ر  )عج(  انصارالمهد ی 
جانبی د ر محرم، قرارهای معنوی عزا، برگزاری 
مسابقه کتابخوانی بوی سیب، تجمع های هیات 
های د انش آموزی احلی من العسل، هیات های 
شهری،  صورت  به  انصارالمهد ی  آموزی  د انش 
اجرای  و  قرارگاهی  ویژه  های  برنامه  برگزاری 
برنامه های ویژه اعضای طرح راهنمایی و طرح 
کاروان عشق از برنامه های ما د ر ماه محرم است.
محرم  ماه  اهمیت  به  توجه  با  کرد :  اضافه  وی 
فضاهای مد رسه به ویژه نمازخانه ها یا حسینیه 
حاوی  پوسترهایی  و  می شوند   پوش  سیاه  ها 
نصب  مد ارس  د ر  عاشورایی  ارزشمند   مفاهیم 
به مد ارس  و روحانیون  مبلغان  اعزام  می شود . 
و برگزاری کالس های پرسش و پاسخ از د یگر 

برنامه های ماست.

*راه اند ازی راد یو محرم د ر مد ارس
عالمتی با بیان اینکه راد یو محرم را د ر مد ارس 
راه اند ازی خواهیم کرد  گفت: د ر وقت های زنگ 
امام  حضرت  فرمایشات  محرم  راد یو  از  تفریح 
اساتید ی  و  رهبری  معظم  مقام  )ره(،  خمینی 

امام  حضرت  د رباره  مطهری  شهید   همچون 
حسین )ع( و نهضت عاشورا و همچنین مد احی 
خواهیم  پخش  محرم  راد یو  از  را  وزین  های 

د اشت.
از  مند ی  بهره  و  سازماند هی  شد :  یاد آور  وی 
چه  هر  نظم  ایجاد   منظور  به  انتظامات  گروه 
لباس های هماهنگ  از  استفاد ه  بهتر مراسم و 
از  عاشورایی  خاد مان  برای  مناسب  نماد های  و 
اطالع  مد رسه،  محیطی  فضاسازی  برنامه های 

رسانی و تبلیغات است.
هیات  برنامه  برگزاری  به  اشاره  با  عالمتی 
گفت:  و  کرد   اشاره  مد ارس  د ر  انصارالمهد ی 
شامل  محرم  د هه  د ر  جانبی  های  فعالیت 
موضوع  با  نویسی  نشریه  های  گروه  تشکیل 
محرم، تشکیل گروه تعزیه خوانی یا نقاله خوانی، 
تشکیل نمایشگاه های موضوعی، برگزاری حلقه 
معرفت، برگزاری جلسات اد بی )سوگواره عاشورا( 
کتابخوانی  مسابقه  برگزاری  معنوی،  قرارهای 
بوی سیب را شامل می شود  که موجب تقویت 
سطح ایمان و معرفت د انش آموزان عضو انجمن 
اسالمی خواهد  شد  و د ر قرارهای معنوی د ر یک 
روز خاص اعضا به صورت د سته جمعی عهد  می 
بند ند  که یکی از خصائص اخالقی امام حسین 
)ع( را د ر خود  نهاد ینه کنند . همچنین فایل پی 
د ی اف کتاب بوی سیب نوشته حجت االسالم 

والمسلمین حاج علی اکبری که شرحی بر زیارت 
اتحاد یه  عاشوراست میان د انش آموزان اعضای 
توزیع می شود  تا بتوانند  د ر مسابقه کتابخوانی 

بوی سیب شرکت کنند .

*تجمع د انش آموزان د ر احلی العسل 
اظهار کرد : تجمع هیات د انش آموزی  عالمتی 
ماه  مهر   17 شنبه  روز  نیز  العسل  من  احلی 
خواهیم د اشت و از ظرفیت مد احان د انش آموز و 
اجراهای برنامه های جریان ساز از قبیل امضای 
عهد نامه استفاد ه خواهیم کرد . همچنین هیات 
مستمر  صورت  به  شهری  آموزی  د انش  های 
فعالیت  برای  مطلوبی  فضای  که  ایام محرم  د ر 
تربیتی است را خواهیم د اشت و تعد اد  400 هزار 

د انش آموز د ر این هیات ها شرکت می کنند .
د بیر کل اتحاد یه انجمن های اسالمی اد امه د اد : 
تعد اد  1300 هیات مد رسه ای فعال د اریم که 
ها شرکت  هیات  د راین  آموز  د انش  هزار   400

می کنند .
وی با اشاره به برنامه استانی اتحاد یه انجمن های 
اسالمی د انش آموزی گفت: طرح کاروان عشق 
از د انش آموزان مد اح و نیز سخنرانان  کاروانی 
ویژه برای اجرای برنامه هیات د انش آموزی د ر 
شهرستان های استانی به صورت د وره ای است 

که اجرا خواهد  شد .

د بیرکل اتحاد یه انجمن های اسالمی عنوان کرد :

زندهنگاهداشتنشوروشعورحسینیدرمدارس
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آگهی مفقود ی
سند  کمپانی و برگ سبز پراید  سواری مد ل 1381 به شماره پالک 72- 337م98 
و شماره موتور 00387236 و شماره شاسی S1412281852817 به نام شاهین 
فاتحی مفقود  و از د رجه اعتبار ساقط می گرد د  و مالک متعهد  گرد ید ه هر گونه بزه 

را به عهد ه خواهد  گرفت.
بابلسر

احضارمتهم
د رخصوص شکایت مطروحه  بانک سپه  علیه احمد  کاظمی  د ایربه تصرف عد وانی 
الزم است ظرف مهلت 5  روز پس ازابالغ جهت د فاع ازاتهام انتسابی د ر این د اد گاه 
حضور یابد . عد م حضور بد ون عذرموجه قانونی موجب جلب متهم خواهد شد . ضمنا 
حق معرفی و استفاد ه ازوکیل د اد گستری برای متهم محفوظ است ود ر صورت تمایل 

میتواند  د رمعیت یک نفروکیل د اد گستری د رمحکمه حضوریابد . م/الف 1417 
میرزا خانی- رئیس شعبه 101د اد گاه عمومی جزایی بخش چهارد انگه 

د اد نامه
شاکی :    خانم مهناز احسانی  فرزند  خلیل  به  نشانی چهارد انگه خ د ستغیب ک 

اتحاد  د وم پ18 واحد  یک 
متهم:    آقای حسن غفاری  فرزند  مرتضی   به  نشانی آریانا 4راه مالک اشتر ک  

آخوند  زاد ه فرعی د وم پ14 
اتهام : ترک انفاق 

گرد شکار: شکات شکایتی علیه متهم باال تقد یم د اد اگه نمود ه که پس از ارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسید گی قرار گرفته و با رعایت تشریفات 
آئین د اد رسی ئر وقت فوق العاد ه/ مقرر د اد گاه بتصد ی امضاء کنند ه زیر تشکیل 
است و با بررسی جمیع اوراق پروند ه ختم رسید گی را اعالم و بشرح زیر مباد رت 

به انشاء رای می نماید . 
رای د اد گاه

به شماره شناسنامه 58483  فرزند  مرتضی  آقای حسن غفاری  اتهام  د رخصوص 
سن 50 سال، متاهل ، مجهول المکان د ائر بر ترک انفاق  موضوع شکایت خانم 
اوراق و محتویات پروند ه به خصوص شکایت  به  با توجه  ؛ د اد گاه  مهناز احسانی 
شاکی خصوصی که اظهار د اشته مشتکی عنه همسر شرعی ود ائمی اینجانب بود ه 
ومد ت هفت ماه است هیچگونه نفقه ای پرد اخت نکرد ه ومنزل مشترک را ترک 
ازطریق نشرآگهی جهت  المکان بود ن  به علت مجهول  نمود ه است واینکه متهم 
د الیل  وسایر  است  نکرد ه  معرفی  نیز  وکیل  و  حضورنیافته  ولی  د عوت  رسید گی 
موجود  د ر پروند ه د اد گاه بزه انتسابی رامحرز ومسلم د انسته و به استناد  ماد ه 53 
اسالمی  مجازات  قانون   19 ماد ه  رعایت  با   1391 مصوب  خانواد ه  حمایت  قانون 
مصوب 1392 نامبرد ه را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید . رای 
واخواهی  قابل  واقعی  ابالغ  ازتاریخ  روز  بیست  مد ت   وظرف  بود ه   غیابی  صاد ره 
قابل  واخواهی  فرجه  انقضاء  ازتاریخ  روز  بیست  و ظرف مد ت  بود ه   د راین شعبه 

تجد ید  نظر ازمحاکم تجد ید  نظر استان تهران می باشد . م/الف1415  
اصغر کاظمی  -  د اد رس علی البد ل  د اد گاه عمومی بخش چهارد انگه 

د اد نامه
شکات:    1. آقای مجید  قره خانیان فرزند  علو   2. خانم صد یقه مشکانی  فرزند  

عباس  همگی به  نشانی چهارد انگه علی آباد  قاجار خ امام خمینی پ40 
متهم:    آقای حسن قره خانیان فرزند    به  نشانی چهارد انگه علی آباد  قاجار کوچه 

مسجد  د اخل مسجد  آقای علی لو 
اتهام ها:   1.  تهد ید    2. ضرب و جرح عمد ی    3.  فحاشی 

گرد شکار: شکات شکایتی علیه متهم باال تقد یم د اد اگه نمود ه که پس از ارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسید گی قرار گرفته و با رعایت تشریفات 
آئین د اد رسی ئر وقت فوق العاد ه/ مقرر د اد گاه بتصد ی امضاء کنند ه زیر تشکیل 
است و با بررسی جمیع اوراق پروند ه ختم رسید گی را اعالم و بشرح زیر مباد رت 

به انشاء رای می نماید . 
رای د اد گاه

توهین  بر  د ائر  ومتواری  الهویه  قره خانیان مجهول  آقای حسن  اتهام  د رخصوص 
قره  مجید   آقای  برشکایت  مستد ل  د اد گاه  عمد ی  وجرح  ضرب  وایراد   وتخریب 
خانیان وخانم صد یقه مشکانی ، اظهارات گواهان شکات د رکالنتری  ، گواهی های 
متهم  بزهکاری  انتظامی  مرجع  گزارش   ، مشکانی  صد یقه  خانم  قانونی  پزشکی 
رامحرز تشخیص وبه استناد  مواد  484، 485،608و 677 قانون مجازات اسالمی 
متهم رابخاطر توهین به تحمل چهل ضربه شالق تعزیری وبخاطر تخریب به تحمل 
یکسال حبس تعزیری وبخاطر ضرب عمد ی به پرد اخت د یه د رحق خانم صد یقه 
مشکانی به میزان : سه د ینار بابت کبود ی زیرچشم راست و د و د هم د رصد  د یه 
اتهامات  د رخصوص  د اد گاه  نماید .  می  محکوم  راست  زیر چشم  تورم  بابت  کامل 
د یگر آقای حسن قره خانیان د ائر بر تهد ید  و ورود  به عنف نظر به اینکه اظهارات 
شهود  د رکالنتری د اللتی براتهامات مذکور ند ارد  بنابراین به د لیل عد م کفایت اد له 
اثباتی به استناد  ماد ه 177 قانون آئین د اد رسی د اد گاه های عمومی وانقالب د رامور 
کیفری قرار منع تعقیب صاد ر واعالم می د ارد . رای صاد ره غیابی وظرف مهلت د ه 
روز پس ازابالغ قابل واخواهی د راین د اد گاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجد ید  

نظر خواهی د ر د اد گاه تجد ید  نظر استان تهران است. م/الف 1414 
خلیل  عقیلی  بهنام -  د اد رس شعبه 102 د اد گاه عمومی بخش چهارد انگه 

اگهی مزاید ه اموال منقول )نوبت د وم(
د ارد  جهت وصول  نظر  د ر  بابل  د اد گاه حقوقی  مد نی شعبه هشتم  احکام  اجرای 
محکوم به و هزینه های اجرایی د ر پروند ه کالسه 930214 موضوع د عوی آقای 
اموال  یکسری  وجه  مطالبه  بخواسته  قنبری  بطرفیت محمد   برارزاد ه  غالمحسین 
منقول محکوم علیه را با قیمت پایه و کارشناسی بشرح ذیل بتاریخ 1395/7/27 
ساعت 11 صبح روز سه شنبه د ر محل د فتر اجرا از طریق مزاید ه بفروش برساند  
مزاید ه از قیمت پایه کارشناسی شروع و به باالترین مبلغ پیشنهاد ی فروخته خواهد  
باید  10 د رصد  ارزش مزاید ه را فی المجلس و بقیه را حد اکثر  شد  برند ه مزاید ه 
ظرف یک ماه پرد اخت نماید  د ر صورت انصراف مبلغ پرد اخت شد ه اولیه د ر حق 
د ولت ضبط خواهد  شد  طالبین و خرید اران می توانند  5 روز قبل از انجام مزاید ه با 

هماهنگی این اجرا از مال مورد  نظر بازد ید  به عمل آورند .
1-د وچرخه د لفین یک د ستگاه به قیمت 10/000/000 ریال 

2-ویبره ایستا چهار د ستگاه د ه عد د  به جمعا قیمت 20/000/000 ریال 
3-د ستگاه 21 کاره یک عد د  به قیمت 20/000/000 

4-د ستگاه ترد میل باشگاهی یک عد د  به قیمت 10/000/000 ریال
5-د ستگاه سرشانه د و عد د  جمعا به قیمت 10/000/000 ریال 

6-ترد میل پروتئوس مد ل 7860 باشگاهی 3 عد د  جمعا به قیمت 75/000/000 
ریال

اجرای احکام مد نی شعبه 8 د اد گاه حقوقی بابل- قاسم پور

آگهی د عوت 

مجمع عمومی فوق العاد ه شرکت صند وق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش 
کشاورزی استان ایالم )سهامی خاص( ثبت شد ه به شماره 3666 و شناسه ملی 
10300060880 به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صند وق حمایت از توسعه 
بخش کشاورزی استان ایالم )سهامی خاص( می رساند . جلسه مجمع عمومی فوق 
العاد ه شرکت مذکور راس ساعت 10 صبح، روز سه شنبه مورخ 95/7/27 د ر محل 
سالن جلسات سازمان جهاد  کشاورزی استان ایالم واقع د ر خیابان آیت ا... حید ری 
برگزار می گرد د . بد ینوسیله از نمایند گان قانونی صاحبان سهام د عوت بعمل می 
آید  با د ر د ست د اشتن معرفی نامه از تشکل مربوطه د ر روز و ساعت مقرر د ر محل 

مذکور حضور بهم رسانید .
د ستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاد ه: 

1-ارائه گزارش هیئت مد یره و بازرسین قانونی د ر خصوص افزایش سرمایه
2-بررسی و تصویب افزایش سرمایه

هیئت مد یره شرکت صند وق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ایالم

آگهی حصروراثت
پد راحمد بشناسنامه1877صاد ره  نام  ظهوری  عبد الرضامعموری  آقای 
که  د اد ه  وتوضیح  تقد یم  صد ورگواهی حصروراثت  بخواسته  ازخرمشهرد رخواستی 
پد رشان مرحوم احمد معموری ظهوری بشناسنامه 375صاد ره خرمشهرد رتاریخ4/
79/11د رخرمشهراقامتگاه د ائمی فوت ورثه اش عبارتند از1-متقاضی بامشخصات 
شناسنامه2284001831- مهربشماره  الذکر)پسرمتوفی(2-شهالظهوری  فوق 

مزبورراد ریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  متوفی(والغیر.اینک  شیراز-)همسر 
نوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراض د ارد یاوصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ 
نامه  وهروصیت  صاد ر  د ارد واالگواهی  تقد یم  بد اد گاه  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی 
شماره  است.  اعتبارساقط  ابرازشود ازد رجه  تاریخ  بعد ازاین  که  ورسمی  بجزسری 

م.الف)9/629(
رئیس شعبه4شورای حل اختالف د اد گاه عمومی خرمشهر-سید محمد  محمد ی

آگهی
پیرو  آگهی های منتشره  د ر جراید   بد ینوسیله  به محکوم علیه  علی قاسمی  
خواری   که مجهول المکان  میباشد  ابالغ میگرد د  بموجب  شماره د اد نامه  مربوطه  
251 مورخ 94/4/6 محکوم علیه  محکوم است  به پرد اخت  300/000/000ریال 
بابت  اصل خواسته  و هزینه د اد رسی  و همچنین خسارت تاخیر تاد یه  بر اساس 
نرخ شاخص  بانک مرکزی  جمهوری اسالمی ایران  از تاریخ تقد یم  د اد خواست 
لغایت  زمان اجرای  کامل حکم  د ر حق محکوم له  و هزینه اجرایی  د ر حق  د ولت  
لذا  د ر اجرای  ماد ه 9 قانون  اجرای احکام مد نی مفاد  اجراییه  یک نوبت  د ر یکی  
از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی و ظرف د ه روز  به موقع  اجرا گذاشته  میشود   
و برای عملیات اجرایی ابالغ و اخطار د یگری بعمل نخواهد  آمد   مگر اینکه  محکوم 

علیه  خود  شخصا  محل اقامتش را به قسمت  اجرا  اطالع د هد  
110/74816  مد یر  د فتر د اد گاه  حقوقی شعبه 1 د اد گاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید  بهشتی تهران

د اد نامه

پروند ه  کالسه  9309980227800500 شعبه 18 د اد گاه عمومی  حقوقی مجتمع 
قضایی  شهید  بهشتی  تهران  تصمیم نهایی شماره 9509970227800106

خواهان  ستاد  اجرایی  فرمان  امام  ره  با نمایند گی  اقای اصغر اوجاقی  فرزند  
حسین 

خواند گان  عبد اله بخشی  -محمد  کریمی  
خواسته خلع 

که  د اشته  تقد یم  خواند ه  بطرفیت  فوق  بخواسته  د اد خواستی  خواهان  گرد شکار  
پس از ارجاع به این مرجع و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی د ر وقت 
فوق العاد ه بتصد ی امضاکنند ه زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پروند ه ختم 

رسید گی را اعالم و به شرح زیر مباد رت به صد ور رای مینماید  
رای د اد گاه 

از  ید    خلع  خواسته  به  خواند گان   طرفیت  به  خواهان  د اد خواست  خصوص  د ر 
با  تهران   3 بخش  د ر  واقع  از 3491  فرعی   6 ثبتی   پالک  به  ملک   از  قسمتی 
احتساب  خسارات د اد رسی  نظر به  آنکه  مالکیت خواهان حسب استعالم ثبتی و 
اسناد  محرز است و جهت مشخص شد ن تصرف  خواند گان  قرار کارشناسی  صاد ر 
که موضوع  مورد  تائید   قرار گرفته  و ذکر شد ه است  قسمت خارج  از قرارد اد   
اجاره  د ر تصرف  خواند ه  میباشد   نظریه  با اوضاع  و احوال  محقق و معلوم  قضیه  
مغایرتی  ند اشته  و مصون  از اعتراض   طرفین  واقع شد ه است  د اد گاه با استناد   
ماد ه 265 قانون آیین د اد رسی  مد نی  به آن ترتیب اثر مید هد   و خواند ه جواز 
شرعی  و قانونی   بر تصرف  و ید  خود   و اد امه  آن ارسال ند اشته و د فاع موثری 
به عمل  نیاورد ه  د اد گاه با استناد  مواد  22و 46و47و70و72 قانون ثبت  و مواد  
308و 311 قانون مد نی  و مواد  198و515 و519 قانون آیین د اد رسی مد نی و رای 
وحد ت رویه شماره 83/10/1*672 د یوان عالی  کشور د عوی  مطروحه را ثابت  
تشخیص د اد ه  و حکم بر خلع  ید  مد عی  علیهما  از ملک موصوف که خارج از 
113 متر مربع واگذاری سرقفلی میباشد  و تحویل آن به خواهان  محکوم مینماید   
بر عهد ه خواند گان  نیز  الزحمه کارشناس   د اد رسی و حق  پرد اخت هزینه  ضمنا 
است  این رای غیابی است و ظرف مد ت 20روز  پس از ابالغ قابل واخواهی د ر این 
شعبه  پس از انقضا این فرجه  ظرف مهلت  20روز  د یگر  قابل اعتراض  د ر د اد گاه 

تجد ید نظر  استان تهران میباشد  
110/74811 رئیس شعبه 18 د اد گاه  حقوقی  تهران 

آگهی
خواند ه   تجد ید نظر  طرفیت   به  د اد خواستی  نژاد   سعاد ت  محمد   خواه  تجد ید نظر 
مهران حد اد زاد ه  و مریم حد اد زاد ه  و مهرد اد  حد اد زاد ه    به خواسته  تجد ید نظر 
خواهی  از د اد نامه شماره 950463 تقد یم  د اد گاه های عمومی شهرستان   تهران  
نمود ه  که جهت رسید گی به شعبه 7   د اد گاه عمومی  حقوقی مجتمع قضایی 
شهید  بهشتی تهران  واقع د ر تهران  خیابان سپهبد  قرنی  تقاطع  خیابان سمیه  
مجتمع قضایی  شهید  بهشتی   ارجاع  و به کالسه 9109980226700179  ثبت 
د ر خواست   و  تجد ید نظر  خواند ه   بود ن  المکان   به علت مجهول   گرد ید ه که  
های  د اد گاه   د اد رسی   آیین   قانون     73 ماد ه  تجویز  به  و  خواهان  تجد ید نظر 
عمومی  و انقالب  د ر امور مد نی  و د ستور د اد گاه  مراتب یک نوبت  د ر یکی از 
جراید   کثیراالنتشار  آگهی  میشود  تا تجد ید  نظر خواند ه پس از نشر  آگهی و 
اطالع از مفاد  آن  به  د اد گاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود .نسخه د وم 

د اد خواست و ضمایم  را د ریافت نماید  
110/74812    مد یر د فتر د اد گاه حقوقی  شعبه 7 د اد گاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 

شهید  بهشتی تهران

آگهی ابالغ
وقت   95-6600044 پروند ه  شماره  به  ضمائم  و  د اد خواست  و  رسید گی  وقت   
رسید گی روز شنبه مورخ 95/08/01 ساعت 15:00خواهان میالد  غالمپور قد یانی 
د اد خواستی  خواهان  وجه  مطالبه  خواسته  فراهانی  آباد ی  د اود   سعید   خواند گان 
شهرستان  د اد گستری  اختالف  شورای حل   33 شماره  مجتمع  به  فوق  بخواسته 
تهران تقد یم که به این شعبه ارجاع و بکالسه فوق ثبت گرد ید ه بنا به د رخواست 
خواهان و مجهولل المکان بود ن خواند ه وفق ماد ه 73 قانون آیین د اد رسی د اد گاه 
های عمومی د ر امور مد نی مراتب یک نوبت د ریکبار د رجراید  کثیر االنتشار محلی 
انتشارآگهی به این شعبه مراجعه و  از تاریخ  د رج گرد د  تا خواند ه ظرف یک ماه 
نسخه ثانی د اد خواست وضمائم راد ریافت و آد رس خود  را اعالم نمود ه و اال نسخه 

ثانی و ضمائم ابالغ شد ه تلقی و شورا غیابا اتخاذ تصمیم قانونی خواهد  نمود .
110/76767 شعبه 6160 شورای حل اختالف د اد گستری استان تهران

عاد ات خطرناکی که به چشم آسیب می زند  

خواند ن  تا  گرفته  رانند گی  از  کارهایمان  انجام  برای  همیشه  ما 
خبرها، نیاز به قد رت بینایی د اریم. برخی از عاد ت ها بد ون این 

که متوجه باشید ، به چشم آسیب می رساند .

استفاد ه نکرد ن از عینک آفتابی
همه ما می د انیم که اشعه ماورای بنفش خورشید ، باعث تسریع 
آیا  اما  شود .  می  ها  چشم  اطراف  جمله  از  پوست،  پیری  روند  
و  برساند   آسیب  بینایی  به  تواند   می  اشعه  این  که  د انستید   می 
باعث مشکالتی مانند  آسیب د ید گی شبکیه چشم، آب مروارید  
و ناخنک شود ؟ د ر هوای آفتابی یا ابری، حتما از عینک آفتابی 

استفاد ه کنید .

  استعمال د خانیات
د ر هر نخ سیگار، بیش از 7هزار ماد ه شیمیایی وجود  د ارد ، برخی 
از این مواد  مانند  منواکسید کربن و نیکوتین به رگ های خونی 
می  د ر چشم  مناسب خون  گرد ش  از  مانع  و  رساند   می  آسیب 
شود . د ود  سیگار مشکالت بینایی مانند  آب مروارید  و تباهی لکه 

زرد  را تشد ید  می کند .
 

نگاه کرد ن از گوشه چشم
این حالت می تواند  د و د لیل د اشته باشد  یا این که آن چه سعی 
است.  ریز  خیلی  که  این  یا  است  نزد یک  خیلی  بخوانید ،  د ارید  
بنابراین از گوشه چشم نگاه می کنید  و این حالت وضعیت چشم 

را از حالت طبیعی خارج می کند  و به چشم آسیب میرساند .

 کتاب خواند ن د ر وسیله نقلیه د ر حال حرکت
مسافرت های طوالنی می تواند  خسته کنند ه باشد  اما بهتر است 
د ر این سفرها به جای خواند ن کتاب، سرگرمی د یگری برای خود  
پید ا کنید . هنگام کتاب خواند ن د ر وسیله نقلیه د ر حال حرکت، 
خوانید ،  می  که  چیزی  روی  مد اوم  طور  به  است  مجبور  چشم 
تمرکز کند . این فشار روی چشم، اغلب با سرد رد  و تاری بینایی 

همراه است و باعث آسیب چشمی می شود .

   استفاد ه از لپ تاپ و تبلت برای تماشای فیلم
روی  زیاد ی  فشار  نزد یک  فاصله  از  برنامه  یا  فیلم  کرد ن  تماشا 
که  افراد ی  میرساند .  آسیب  ها  چشم  به  و  کند   می  وارد   چشم 
عاد ت د ارند  از این وسایل برای تماشای برنامه های خود  استفاد ه 

کنند ، باید  به طور مرتب به چشم ها استراحت د هند .

 مصرف کم میوه های رنگی
است  اکسید ان  آنتی  و  ویتامین  از  سرشار  رنگارنگ،  های  میوه 
که برای چشم مفید  است. میوه هایی چون پرتقال، توت قرمز، 
بروکلی  فلفل د لمه ای، کد وحلوایی و کلم  هویج، گوجه فرنگی، 
حاوی مواد  مغذی است که بینایی را تقویت می کند  و پیشرفت 
روند  بیماری های مربوط به سن مانند  آب مروارید ، آب سیاه و 

ماکوالد ژنراسیون را به تأخیر می اند ازد .

تماشای برنامه تلویزیونی هنگام د راز کشید ن
وارد   آید ،  می  وجود   به  تحرکی  بی  اثر  بر  که  مشکالتی  از  یکی 

شد ن فشار روی چشم و بد تر شد ن وضعیت بینایی است.

  کم خوابی
چشم  زیر  پف  و  سیاهی  باعث  خوابی  کم  که  نیست   شکی 
چشم  سالمت  به  خوابی  کم  که  د انستید   می  آیا  اما  شود ؛  می 
علت  به  تواند   می  چشم،  خشکی  و  اسپاسم  رساند .  می  آسیب 

کم خوابی بروز کند .

آنتی بیوتیک های طبیعی
 و شگفت انگیز 

می  مبتال  باکتریایی  عفونت  یک  به  که  هنگامی 
 شویم، تعد اد  اند کی از ما استفاد ه از گیاهان د ارویی را
 مد  نظر قرار می د هند . اما با توجه به تاثیرگذاری آنها 
د ر د رمان طیف گسترد ه ای از عفونت ها شاید  بهتر 
باشد  از گیاهانی که د ارای خاصیت د ارویی هستند  
هر چه بیشتر استفاد ه کنیم. د ر اد امه با چهار نمونه 
 از بهترین گیاهان د ارویی ضد  باکتری بیشتر آشنا

 می شویم.
سیر 

سیر به واسطه آثار گسترد ه ضد  باکتری خود  شناخته 
ارزش  پژوهشگران  مطالعه،  یک  طی  است.  شد ه 
آبگوشت سیر و توانایی آن د ر مبارزه با عفونت ئی 
کوالی را ارزیابی کرد ند . آنها د ریافتند  هرچه میزان 
سیر بیشتر باشد ، تاثیرگذاری آن د ر کشتن باکتری 

ئی کوالی نیز افزایش می یابد .
بابونه آلمانی 

کامیشن ئی )Commission E(، یک سازمان 
د ولتی آلمانی، استفاد ه از بابونه آلمانی به عنوان یک 
د رمان پوستی و مبارزه با باکتری، و همچنین یک 
چای یا مکمل برای کاهش د رد های معد ه را تایید  
کرد ه است. پژوهشگران فعالیت ضد  میکروبی عصاره 
بابونه آلمانی د ر برابر قارچ کاند ید ا آلبیکنس و باکتری 
انتروکوک فکالیس را ارزیابی کرد ند . کاند ید ا آلبیکنس 
یک بیماری قارچی شایع )گاهی اوقات با د قت کم به 
عفونتی مخمری ارجاع د اد ه می شود ( شناخته شد ه 
و انتروکوک فکالیس یک عفونت مقاوم د ر برابر آنتی 
بیوتیک است که اغلب زند گی فرد  را د ر معرض خطر 
قرار می د هد . عصاره قوی بابونه می تواند  به از بین 
برد ن هر د و این میکروب ها کمک کند . این مطالعه 
می تواند  به توضیح شهرت بابونه آلمانی د ر د رمان 

آبسه های د ند ان و التهاب لثه کمک کند .
زنجبیل 

مطالعات مختلف و روزافزون به قد رت زنجبیل د ر 
برابر باکتری ها و ویروس ها اشاره د ارند  که حتی د ر 
موارد ی که د اروهای آنتی بیوتیک با شکست مواجه 
شد ه اند ، زنجبیل سربلند  از آزمایش ها خارج شد ه 
است. د ر مطالعه ای که د ر نشریه پزشکی تغذیه 
منتشر شد ، پژوهشگران د ریافتند  که زنجبیل توانایی 
باالیی برای مهار باکتری د ارد . از آنجایی که با روند  
آنتی  برابر  ابرباکتری ها د ر  نگران کنند ه مقاومت 
بیوتیک ها مواجه هستیم، این قبیل اخبار بسیار مهم 

محسوب می شوند .
ارگانو یا پونه کوهی 

ارگانو به لطف ترکیبات خود  به نام های کارواکرول و 
اسید  رزمارینیک، گیاهی با قد رت ضد  عفونی کنند گی 
باال است. برخالف د اروهای آنتی بیوتیک که فقط 
برای باکتری های مضر کارایی د ارند ، این ترکیبات 
ها،  ویروس  ها،  باکتری  با  مبارزه  برای  ارگانو   د ر 
قارچ ها و حتی انگل ها مانند  کرم ها کارایی د ارند  و 
آن را به ضد  عفونی کنند ه ای همه فن حربف د ر قالب 
د ارویی طبیعی تبد یل می کنند .پژوهش های صورت 
گرفته تاثیرگذاری ارگانو د ر برابر کلبسیال اکسی توکا 
و کلبسیال پنومونیه را نشان د اد ه اند . این باکتری ها 
می توانند  روی پوست، زخم ها، گلو، د ستگاه گوارش، 
د ستگاه اد راری و به ویژه ریه ها ساکن شد ه و از این 
رو، ارگانو یک گزینه بالقوه خوب د ر طیف گسترد ه ای 
از شرایط عفونی است. همچنین، اثربخشی ارگانو د ر 
برابر عفونت های استرپتوکوکی مقاوم به آنتی بیوتیک 
که به واسطه ایجاد  گلو د رد  شناخته شد ه اند ، نشان 

د اد ه شد ه است.

گوناگونسالمت و تغذیه را  ماه  این  د ر  عرب، جنگ  اسالم  از  پیش 
می کرد ؛  مخاصمه  ترک  و  می د انست  حرام 
لذا از آن زمان این ماه بد ین اسم نامگذاری 
شد .)1( و روز اول محرم را اول سال قمری 
چرا  که  این  توضیح  د ر  د اد ند .)2(  قرار 
ماه های د یگر که جنگ د ر آنها حرام است، 
محرم نامید ه نمی شود  می توان گفت: چون 
ترک جنگ از این ماه شروع می شد  به آن 

محرم گفتند .
نهضت  یاد آور  تشیع  مکتب  د ر  ماه  این 
جاود ان  حماسه   و  سید الشهد ا  حضرت 

کربالست.
با  یاران  د الورمرد ی های  یاد آور  ماه،  این 
السالم(،  الحسین)علیه  اباعبد ا...  وفای 
فد اکاری های زینب کبری)سالم ا... علیها(، 
حضرت سجاد )علیه السالم(، و همه  اسرای 
است.  السالم(،  حسین)علیه  امام  کاروان 
شعارهای  و  خطبه ها  یاد آور  ماه،  این 
آتشین  نطق  شهید ان،  ساالر  آگاهی بخش 
خطابه   و  علیها(  ا...  زینب)سالم  حضرت 

غّرای زین العابد ین)علیه السالم(، است.
این ماه، یاد آور استقامت حبیب بن مظاهر 

و شهاد ت عون و جعفر است.
باطل  بر  حق  پیروزی  ماه  ماه،  این  آری 

است.
 

محرم از منظر ائمه)علیهم السالم(
چنین  السالم(،  رضا)علیه  امام  از  شیعیان 

نقل شد ه است:
خند ان  پد رم  می رسید ،  فرا  محرم  »وقتی 
د هه   پایان  تا  اند وه  و  حزن  نمی شد ،  د ید ه 
اول بر او غالب بود  و روز عاشورا، روز حزن 

و مصیبت و گریه ایشان بود .«)3(
السالم(  رضا)علیه  امام  حضرت  همچنین 

د رباره  عاشورا می فرماید :
اند وه  و  مصیبت  روز  عاشورا  که  »کسی 
روز  را  قیامت  خد اوند   باشد ،  گریه اش  و 

شاد مانی و سرور او قرار خواهد  د اد .«)4(
 

اعمال شب اول ماه محرم
1ـ نماز: این شب چند  نماز د ارد  که یکی از 

آنها به شرح ذیل است:
حمد   از  بعد   رکعت  هر  د ر  که  رکعت،  د و 

یازد ه مرتبه سوره  توحید  خواند ه شود .
د ر فضیلت این نماز چنین آمد ه است:

روزش  د اشتن  روزه  و  نماز  این  »خواند ن 
عمل  این  که  کسی  و  است  امنّیت  موجب 
نیک  کار  بر  تمام سال  گویا  د هد ،  انجام  را 

مد اومت د اشته است.«)5(

2ـ احیای این شب.)6(
3ـ نیایش و د عا.)7(

 
روز اول محرم

قمری  سال  روز  اولین  سال  هر  محرم  اول 
است. از امام محمد باقر)علیه السالم( روایت 
روزه  را  روز  این  که  »آن کس  است:  شد ه 
می کند ،  اجابت  را  د عایش  خد اوند   بد ارد ، 
را  السالم(  زکریا)علیه  د عای  که  همانگونه 

اجابت کرد .«)8(
د و رکعت نماز خواند ه شود  و پس از آن سه 

بار د عای زیر قرائت گرد د :
»اللّهم انت االله القد یم و هذه سنٌة جد ید ٌة 
ة  القوَّ الشیطان و  العصمة من  فاسئلک فیها 
وء«)9(؛ بارالها!  علی هذه الّنفس االّمارة بالسُّ
تو خد ای قد یم و جاود انی و این سال، سال 
این  د ر  مرا  که  می خواهم  تو  از  است،  نو 
سال از شیطان حفظ کنی و بر نفس اماره 

)راهنمایی کنند ه( به بد ی پیروز سازی.
 

روز د وم محرم
حسین)علیه  امام  کاروان  روزی  چنین  د ر 
سرزمین  وارد   .ق  ه    61 سال  د ر  السالم( 
کربال شد  و با ممانعت لشکر حّر مجبور به 

توّقف د ر آنجا گرد ید .)10(
 

روز سوم محرم
نقل  آله(  و  علیه  ا...  اکرم)صلی  پیامبر  از 

شد ه است: 
بگیرد ، خد اوند   این روز روزه  »هر کس د ر 

د عایش را اجابت کند .«)11(
کربال  وارد   سعد   بن  عمر  سپاه  روز  آن  د ر 

شد .
 

روز چهارم محرم
حضرت  مذاکره  بود ن  بی نتیجه 
با عمر بن سعد   سید الشهد اء)علیه السالم(، 
برای واد ار کرد ن لشکر وی به ترک جنگ 
شد ن  ملحق  جهت  لشکرش  و  او  د عوت  و 

به سپاه اسالم.

 
روز هفتم محرم

روزه گرفتن مستحب است.
 

روز نهم محرم
امام  محاصره   روز  حسینی،  تاسوعای 
د ر  اصحابش  و  السالم(  حسین)علیه 

سرزمین کربال توسط سپاه شمر.)12(
 

اعمال شب عاشورا
1ـ چند  نماز برای این شب د ر روایات آمد ه 

است که یکی از آنها چنین است:
چهار رکعت نماز که د ر هر رکعت بعد  از سوره  
توحید  خواند ه می شود .  بار سوره   حمد ، 50 
ا...  »سبحان  بار   70 نماز،  پایان  از  پس 
والحمد ا... و ال اله االّ ا... و ا... اکبر وال حول وال 

قوة االّ با... العلّی العظیم« خواند ه شود .)13(
2ـ احیای این شب کنار قبر امام حسین)علیه 

السالم(.)14(
3ـ د عا و نیایش. )15(

روز عاشورا
و  السالم(  حسین)علیه  امام  بر  عزاد اری  1ـ 
شهد ای کربال، د ر این مورد  از امام رضا)علیه 

السالم( نقل شد ه است:
هر کس کار و کوشش را د ر این روز، رها کند ، 
خد اوند  خواسته هایش را برآورد  و هر کس این 
کند ، خد اوند   اند وه سپری  و  با حزن  را  روز 

قیامت را روز خوشحالی او قرار د هد . )16(
2ـ زیارت امام حسین)علیه السالم(.)17(

3ـ روزه گرفتن د ر این روز کراهت د ارد ؛ ولی 
بهتر است بد ون قصد  روزه، تا بعد  از نماز عصر 

از خورد ن و آشامید ن خود د اری شود . )18(
حسین)علیه  امام  زائران  به  د اد ن  آب  4ـ 

السالم(.)19(
5ـ خواند ن سوره توحید  هزار مرتبه.)20(

6ـ خواند ن زیارت عاشورا. )21(
قتلة  العن  »اللّهم  ذکر  بار  هزار  گفتن  7ـ 

الحسین)علیه السالم(.«)22(
 

روز د وازد هم محرم
ورود  کاروان اسیران کربال به کوفه و شهاد ت 
حضرت سجاد )علیه السالم( د ر سال 94 ه  .ق.

 
روز بیست و یکم محرم
1ـ روزه  این روز مطلوب است. )23(

 
پی نوشت ها:

1- مصباح کفعمی، ص 509.
2- فرهنگ عاشورا، ص 405، جواد  محد ثی.

3- وسائل الشیعه، ج 5، ص 394، حد یث 8.
4- همان، حد یث 7.

وسائل  333؛  ص   ،98 ج  بحاراالنوار،   -5
مفاتیح  1؛  حد یث   ،294 5، ص  ج  الشیعه، 

الجنان، ص 286.
6- مصباح المتهجد ، ص 783.

7- بحاراالنوار، ج 98، ص 324.
وسائل  243؛  ص   ،2 ج  الوثقی،  عروة   -8

الشیعه، ج 7، ص 347، حد یث 3.
9- بحاراالنوار، ج 98، ص 334.
10- فرهنگ عاشورا، ص 406.

وسائل  242؛  ص   ،2 ج  الوثقی،  عروة   -11
الشیعه، ج 7، ص 348.

12- وسائل الشیعه، ج 7، ص 339، حد یث 1.
13- همان، ص 295، حد یث 4 و 5.

14- بحاراالنوار، ج 98، ص 340.
15- همان، ص 338.

16- بحاراالنوار، ج 98، ص 43، حد یث 5.
 5 حد یث   ،174 الزیارات، ص  کامل   -17

و 6.
 ،338 ص   ،7 ج  الشیعه،  وسائل   -18

حد یث 7.
19- کامل الزیارات، ص 174، حد یث 5.

 ،339 ص   ،7 ج  الشیعه،  وسائل   -20
حد یث 8.

21- کامل الزیارات، ص 174.
22- مفاتیح الجنان، ص 298.

 ،345 ص   ،98 ج  بحاراالنوار،   -23
حد یث 1.

چرا 
محرم؟!
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد  سند  رسمي
آگهي موضوع ماد ه 3 قانون

 و ماد ه 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد  سند  

راي شماره 139560313012001257 هیات  1-برابر 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد  سند  رسمي مستقر د ر واحد  ثبتي حوزه 
ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
حسین عباد ی قره بابا فرزند  صالح بشماره شناسنامه 173 
صاد ره از تکاب د ر ششد انگ یک باب خانه به مساحت 
149/80 مترمربع پالک 8664  فرعي از یک اصلي مفروز 
و مجزي شد ه از پالک 1083 فرعي واقع د رشهرستان 
تکاب- شریف آباد – کوچه روحی زاد ه خرید اری از مالک 

رسمی آقای محمد علی حنیفه ای محرز گرد ید ه است.
2- برابر راي شماره  139560313012001258 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد  سند  رسمي مستقر د ر واحد  ثبتي حوزه 
ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
عبد اله مراد ی فرزند  صد یق  بشماره شناسنامه 3 صاد ره 
از تکاب د ر ششد انگ یکباب خانه به مساحت 65/80 
مترمربع پالک 8665 فرعي از یک اصلي مفروز و مجزي 
از پالک 1083 فرعي واقع د ر شهرستان تکاب-  شد ه 
از مالک رسمی  شریف آباد - کوچه فرامرزی خرید اری 

آقای محمود  کشاورز محرز گرد ید ه است.
3- برابر راي شماره  139560313012001259 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد  سند  رسمي مستقر د ر واحد  ثبتي حوزه 
ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
یحی اسد ی فرزند  علی اکبر بشماره شناسنامه 1 صاد ره 
از تکاب د ر ششد انگ یک باب خانه به مساحت 175/88 
مترمربع پالک 8666 فرعي از یک اصلي مفروز و مجزي 
شد ه از پالک 10/83 فرعي واقع د ر شهرستان تکاب – 
شریف آباد  –کوچه زارعی خرید اري از مالک رسمي آقایان 

غالمرضا احتساب و سلیمان ایمانی محرز گرد ید ه است.
4- برابر راي شماره  139560313012001260 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد  سند  رسمي مستقر د ر واحد  ثبتي حوزه 
ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
جبار مراد ی فرزند  فتح اله بشماره شناسنامه 228 صاد ره 
به مساحت  باب خانه  از شاهین د ژ د ر ششد انگ یک 
189/80 مترمربع پالک 8667 فرعي از یک اصلي مفروز 
و مجزي شد ه از پالک 1083 فرعي واقع د ر شهرستان 
تکاب –شریف آباد - کوچه کوره بالغ خرید اري از مالک 

رسمي آقای محمد  بختکی محرز گرد ید ه است.
5- برابر راي شماره  139560313012001261 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمانهاي فاقد  سند  رسمي مستقر د ر واحد  ثبتي 
حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي سید  حامد  اسمعیلی فرزند  سید  مصطفی بشماره 
شناسنامه 782 صاد ره از د یواند ره د ر ششد انگ یک باب 
خانه به مساحت 152مترمربع پالک 8668 فرعي از یک 
اصلي مفروز و مجزي شد ه از پالک 1083 فرعي واقع د ر 
شهرستان تکاب –شریف آباد  – انتهای جاد ه کوره بالغ  
خرید اري از مالک رسمي آقای چراغعلی کشاورز محرز 

گرد ید ه است.
 139560313012001267 شماره   راي  برابر   -6
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد  سند  رسمي مستقر د ر واحد  

ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي ناصر پیشکار فرزند  محمد  صالح بشماره 
شماره   راي  برابر  و  د یواند ره  از  صاد ره   56 شناسنامه 
قانون  موضوع  اول  هیات   139560313012001268
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد  
سند  رسمي مستقر د ر واحد  ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي انور بشکار فرزند  
محمد صالح بشماره شناسنامه 356 صاد ره از د یواند ره هر 
کد ام نسبت به سه د انگ مشاع از ششد انگ اعیانی یک 
باب خانه)عرصه ملک اوقاف است( به مساحت 174/19 
مترمربع پالک 8669 فرعي از یک اصلي مفروز و مجزي 
 – تکاب  واقع د ر شهرستان  فرعي  از پالک 679  شد ه 
خیابان بهشتی – کوچه شهید  رستمی خرید اری از مالک 
رسمی آقایان عبد الحسین امد اد ی و محمد  و علی هر د و 

علیاری محرز گرد ید ه است.
 139560313012001269 شماره   راي  برابر   -7
ثبتي  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  هیات 
اراضي و ساختمانهاي فاقد  سند  رسمي مستقر د ر واحد  
ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي سید  اسد ا... بهرامی تپه بر فرزند  سید  محمود  
بشماره شناسنامه 409 صاد ره از تکاب و برابر رای شماره 
قانون  موضوع  اول  هیات   139560313012001270
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد  
سند  رسمي مستقر د ر واحد  ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای ابراهیم ملکی 
فرزند  محمد خان بشماره شناسنامه 744 صاد ره از تکاب 
هر کد ام نسبت به سه د انگ مشاع از ششد انگ اعیانی 
مساحت  به  است(  اوقاف  ملک  )عرصه  مغازه  باب  یک 
18/50مترمربع پالک 8670 فرعي از یک اصلي مفروز و 
مجزي شد ه از پالک 845 و846 فرعی واقع د ر شهرستان 
تکاب –خیابان انقالب – جنب بازارچه روز خرید اري از 
مالک رسمی آقایان عیسی رحیمی و فرح و محمد  هر د و 

اقیانوسی محرز گرد ید ه است.
8- برابر راي شماره  139560313012001272 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد  سند  رسمي مستقر د ر واحد  ثبتي حوزه 
ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
حسین حامد ی فرزند  علی بشماره شناسنامه 722 صاد ره 
از تکاب و برابر رای شماره 139560313012001273 
ثبتي  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  هیات 
اراضي و ساختمانهاي فاقد  سند  رسمي مستقر د ر واحد  
ثبتي حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقای رضا حامد ی فرزند  علی بشماره شناسنامه 
2 صاد ره از تکاب هر کد ام نسبت به سه د انگ مشاع از 
ششد انگ اعیانی یک باب خانه )عرصه ملک اوقاف است( 
به مساحت 159/10مترمربع پالک 8671 فرعي از یک 
اصلي مفروز و مجزي شد ه از پالک 1039 فرعی واقع د ر 
شهرستان تکاب –خیابان بهشتی – روبروی پارک ملت 
خرید اري از مالک رسمی رستم نعلبند ی و فرید  و حوریه و 
عیسی هر سه سرحد ی و بهجت سنند جی محرز گرد ید ه 

است. 
9- برابر راي شماره  139560313012001288 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد  سند  رسمي مستقر د ر واحد  ثبتي حوزه 
ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
قاسم نوریان قرخلو فرزند  ید اله بشماره شناسنامه 1185 
صاد ره از تکاب د ر ششد انگ اعیانی یک باب خانه)عرصه 
ملک اوقاف است( به مساحت 229/78 مترمربع پالک 
8672 فرعي از یک اصلي مفروز و مجزی شد ه از پالک 
شهد ا- تکاب-خیابان  شهرستان  د ر  واقع  فرعی   1054

کوچه شهید  حامد ی خرید اري از مالک رسمي اد اره 
اوقاف و امور خیریه شهرستان تکاب محرزگرد ید ه است.

10- برابر راي شماره  139560313012001278 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد  سند  رسمي مستقر د ر واحد  ثبتي حوزه 
ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
رحمت رضازاد ه فرزند  عبد اله بشماره شناسنامه 1877 
صاد ره از تکاب د ر ششد انگ یک باب خانه به مساحت 
95/45 مترمربع پالک 8673 فرعي از یک اصلي مفروز و 
مجزی شد ه از پالک  1055فرعی واقع د ر شهرستان تکاب 
– خیابان شهد ا – کوچه نصر خرید اري از مالک رسمي 
آقایان محمد باقر و علی اوسط هر د و بلوری محرزگرد ید ه 

است.
11- برابر راي شماره  139560313012001289 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد  سند  رسمي مستقر د ر واحد  ثبتي حوزه 
ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
صاد ق قهرمانی فرزند  مراد  بشماره شناسنامه 9 صاد ره از 
تکاب د ر ششد انگ اعیانی یک باب خانه )عرصه ملک 
اوقاف است( به مساحت 98/40 مترمربع پالک 8674 
فرعي از یک اصلي مفروز و مجزی شد ه از پالک 1057 
فرعی  واقع د ر شهرستان تکاب – خیابان امام- کوچه 
شهید  فرهاد پور خرید اری از مالک رسمی اد اره اوقاف و امور 

خیریه شهرستان تکاب محرز گرد ید ه است.
12- برابر راي شماره  139560313012001286 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد  سند  رسمي مستقر د ر واحد  ثبتي حوزه 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت 
آقاي حسین موسوی د ورباش فرزند  سید  محسن بشماره 
شناسنامه 332 صاد ره ازتکاب د ر ششد انگ اعیانی یک 
باب خانه)عرصه ملک اوقاف است( به مساحت 136/09 
مترمربع پالک 8675 فرعي از یک اصلي مفروز و مجزی 
واقع د ر  باقیماند ه 15 فرعی  از پالک 15/5813و  شد ه 
شهرستان تکاب – بلوار شهید  نسرین پور- پشت ترمینال 
روستائی خرید اري از مالک رسمي اد اره اوقاف و امور خیریه 

شهرستان تکاب محرز گرد ید ه است.
13- برابر راي شماره  139560313012001287 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد  سند  رسمي مستقر د ر واحد  ثبتي حوزه 
متقاضي  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  تکاب  ملک  ثبت 
آقاي حسین سعید ی فرزند  علی بشماره شناسنامه 207 
صاد ره ازتکاب د ر ششد انگ اعیانی یک باب خانه)عرصه 
ملک اوقاف است( به مساحت 121/73 مترمربع پالک 
8676 فرعي از یک اصلي مفروز و مجزی شد ه از پالک 
15/5813و باقیماند ه 15 فرعی واقع د ر شهرستان تکاب 
– خیابان بسیج- کوچه شهید  فتوحی خرید اري از مالک 
رسمي اد اره اوقاف و امور خیریه شهرستان تکاب محرز 

گرد ید ه است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود  د ر صورتي که اشخاص نسبت به صد ور 
سند  مالکیت متقاضي اعتراضي د اشته باشند  مي توانند  از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مد ت د و ماه اعتراض خود  را 
به این اد اره تسلیم و وپس از اخذ رسید  ، ظرف مد ت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست خود  را به مراجع 
قضائي تقد یم نمایند . بد یهي است د ر صورت انقضاي مد ت 
مذکور و عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت 

صاد ر خواهد  شد .
محمد  طلوعي- رئیس ثبت اسناد  و امالك تکاب

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/06/27
تاریخ انتشار نوبت د وم : 1395/07/12

آگهی

د اد نامه  شماره   94-616000353 پروند ه  شماره   95/03/05 رسید گی  تاریخ 
شماره  اختالف  حل  شورای  قاضی  رای   کنند ه  صاد ر  مرجع   95-616000274
بانک سینا  مالی خواهان  موسسات  و  بانکها  تعاونی  های  ویژه شرکت  تهران   33
فقره چک  یک  وجه  مطالبه  غالمرضا خواسته  عباس شجاعی ف  امیر  خواند گان 
گرد شکار خواهان د اد خواستی به شرح فوق بطرفیت خواند ه اقامه نمود ه که پس از 
ارجاع به این شعبه و ثبت به شماره فوق وجری سایر تشریفات د ر وقت فوق العاد ه 
با توجه به جامع اسناد  ومد ارک  شعبه به تصد ی امضاء کنند ه زیر تشکیل است 
مضبوط د ر پروند ه ختم رسید گی را اعالم وبه شرح زیر مباد رت به صد ور رای می 
نماید  رای قاضی شورا د ر خصوص د اد خواست تعاونی اعتبار ثامن االئمه بطرفیت 
وجه  ریال  میلیون  د ویست  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  عباس شجاعی  امیر  خواند ه 
یک فقره چک به شماره 67352 عهد ه بانک سپه به انضمام سایر خسارات قانونی 
د اد خواست ضمائم  مفاد   به شرح  اظهارات خواهان  پروند ه  به محتویات  عنایت  با 
به شرح صورت  خواهان  اظهارات  و  پروند ه  د ر  مضبوط  تقد ییم  الیحه  و  پیوست 
مجلس مورخ94/02/29 و از انجا که د ر اجرای ماد ه22 قانون صد ور چک به رغم 
ابالغ وقت رسید گی خواند ه د رجلسه مقرر حاضر نشد ه اند  و الیحه ای نیز ارسال 
نکرد ه اند  و از این حیث اصل سند  تجاری و گواهی نامه عد م پرد اخت مصون از 
قانونصد ور چک د ر  باقی ماند ه و حسب مفهوم مخالف ماد ه 17  هر گونه تعرض 
ید  خواهان بود ن این اسناد  حاکی از اثبات د ین بر عهد ه خواند ه و اصل بر بقا آن 
است مگر اینکه خالف آن ثابت شود  فلذااد عای خواهان را مقرون به صحت و ثابت 
تشخیص د اد ه و مستند ا به ماد ه 198 قانون آیین د اد رسی مد نی مصوب 1379 
قانون صد ورچک حکم به محکومیت خواند ه به  قانون تجارت وماد ه 2  ماد ه310 
پرد اخت مبلغ د ویست میلیون ریال از بابت اصل خواسته و د ر مورد  خسارت تاخیر 
تاد یه مستند  به تبصره الحاقی به ماد ه 2 قانون صد ور چک قانون استفساریه تبره 
 76/03/10 مصوب  صد ور چک  قانون  از  مواد ی  اصالح  قانون   2 ماد ه  به  الحاقی 
مبنای  بر  تاد یه  تاخیر  پرد اخت خسارت  به  نظام حکم  مجمع تشخیص مصلحت 
نرخ تورم از تاریخ سر رسید  چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی اعالم 
می گرد د  و مستند  به ماد ه 522 قانون آیین د اد رسی مد نی مصوب 1379 حکم به 

پرد اخت هزینه د اد رسی صاد ر مینماید .
رای صاد ره د ر خصوص خواند ه امیر عباس شجاعی غیابی بود ه ظرف مهلت بیست 
مهلت  د ر  ابالغ  از  وپس  باشد   می  شورا  این  د ر  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز 
قانونی ظرف مهلت بیست روز قابل تجد ید نظر خواهی د ر محاکم حقوقی تهران 

خواهد  بود .
110/76751 قاضی مجتمعشماره 33 شورای حل اختالف تهران

آگهی
حسن  آقایان  علیهم  محکوم  به  بد ینوسیله  جراید   د ر  منتشره  های  آگهی  پیرو 
ابالغ می گرد د  چون وفق  باشد   المکان می  یوسفی که مجهول  یوسفی وهاد ی 
پروند ه شماره  د ر   43 از شعبه  د اد نامه شماره 9409972160800929 صاد ره 
890667  بشرح ذیل شد ه اید  ظرف مهلت مقرر قانونی از انتشار این آگهی مهلت 

د ارید  چنانچه اعتراضی د ارید  کتبا اعالم نمائید .
د ر خصوص د اد خواست تقد یمی آقایان افشاری ویژه و شیروانی به نمایند گی از 
بانک سپه به مد یریت آقای پاشایی فام بطرفیت شرکت پویش شیمی فارس به 
یک  وجه  مطالبه  بخواسته  یوسفی  وهاد ی  یوسفی  وحسن   14691 ثبت  شماره 
تاد یه  خسارتتاخیر  و  ریال   1/251/700/000 مبلغ  به  بانکی  ضمانتنامه  فقره 
د رصد    18 نرخ  به   87/1/26 مورخه   8700062 شماره  قرارد اد    10 ماد ه  طبق 
از تاریخ سررسید  تا اجرای حکم به انضمام خسارت د اد رسی وحق الوکاله بااین 
توضیح که بانک سپه باد رخواست خواند ه رد یف اول د ر تاریخ 87/1/26 یک فقره 
بنفع   8700062 شماره  به  ریال   2/000/000/000 مبلغ  به  بانکی  ضمانتنامه 
شرکت بازرگانی جبل د ماوند  صبا به سررسید  87/7/29 صاد ر وخواند گان رد یف 
عنه  مضمون  با  متضامنا  را  الضمان  وجه  بازپرد اخت  قرارد اد   ذیل  امضاء  با   3/2
تقبل نمود ه است شرکت بازرگانی جبل د ماوند  صباطی نامه شماره 200/1594 
از شعبه میرزای شمالی د رخواست  ج د  س -87/7/15 وجه ضمانتنامه صاد ره 
به شماره 684832- بانکی  بین  فقره چک  را طی یک  آن  مذکور وجه  وشعبه 
وصف  با  خواند گان  نماید   می  پرد اخت  الذکر  فوق  شرکت  وجه  د ر   87/7/15
به  عنایت  با  است  ورزید ه  امتناع  الضمان  تود یع وجه  از  تاکنون  اخطاریه  ارسال 
شماره  ضمانتنامه  قرارد اد   مفاد   د ر  نظر  وامعان  پروند ه  ومحتویات  اوراق  جامع 
8700062 واینکه خواند گان با وصف ابالغ د ر جلسه د اد رسی حاضر نشد ه وایراد  
از  مصون  ومستند اتش  خواهان  اد عای  ترتیب  بد ین  نیاورد ه  عمل  به  ود فاعی 
مواد   استناد   به  خواهان  اد عای  د اد ن  تشخیص  وارد   با  است  ماند ه  وپاسخ  ایراد  
10/5/2/1 قرارد اد  صد ورضمانتنامه ومستند  د عوی مذکور ماد ه 15 قانون عملیات 
بانکی بد ون ربا ومواد  219/1 قانون مد نی و403 قانون تجارت و515/519 ق آ 
د  م وماد ه واحد ه قانون اجازه پرد اخت پنجاه د رصد  از حق الوکاله های وصولی 
مبلغ  پرد اخت  به  خواند گان  تضامنی  محکومیت  به  حکم  قضایی  نمایند ه  به 
1/251/700/000 ریال بابت  اصل بد هی وخسارت تاخیر تاد یه از تاریخ 77/29 
بر  مشتمل  د اد رسی  خسارت  چنین  وهم  18د رصد   باماخذ  حکم  اجرای  لغایت 
صاد ر  خواهان  حق  د ر  تعرفه  مطابق  وکیل  الوکاله  وحق  واواق  د اد رسی  هزینه 
قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز   20 مهلت  وظرف  غیابی  صاد ره  رای  گرد د   می  واعالم 

واخواهی د راین شعبه باشد .
110/77441 رئیس شعبه 43 د اد گاه عمومی حقوقی تهران

آگهی ابالغ

 وقت د اد رسی و د اد خواست  و ضمایم آن  
کالسه  پروند ه  517/58/95 

وقت رسید گی  95/8/2 ساعت 18/00 یکشنبه
خواهان   امیر شرفی با وکالت مجید  د اد رس خالد ی وسهیل جواد زاد ه

خواند ه    میر فاضل موسوی
خواسته    مطالبه وجه چک

به  رسید گی  که جهت  نمود ه  عمومی  های  د اد گاه  تسلیم  د اد خواستی   خواهان  
شعبه 58 ارجاع گرد ید ه  و وقت رسید گی تعیین شد ه بعلت  مجهول المکان بود ن 
خواند ه به د ر خواست  خواهان  و د ستور  د اد گاه و به تجویز  ماد ه 73 قانون آیین 
د اد رسی مد نی مراتب یک نوبت د ر یکی از جراید   کثیر االنتشار  آگهی میشود   
تاخواند ه  از تاریخ  نشر اخرین آگهی  ظرف یک ماه بد فتر د اد گاه  مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود   نسخه د وم د اد خواست و ضمایم  را د ریافت نماید   و د ر 
وقت  مقرر باال جهت رسید گی حضور به هم رساند   چنانچه  بعد ا ابالغی  به وسیله 

آگهی الزم شود  فقط یک نوبت  منتشر و مد ت آن د ه روز خواهد  بود  
110/77430    مد یر د فتر شعبه 58 د اد گاه عمومی 

آگهی
مشخصات ابالغ شوند ه حقیقی : علی مرزبان فرزند  یوسف 

علت حضور: د ر خصوص مالحظه جهت نظریه کارشناسی ظرف یک هفته پس از 
روئیت اخطاریه به شعبه مراجعه نمود ه د ر غیر اینصورت عد م حضور شما منجر به 

تصمیم نهایی با شعبه میباشد .  
110/77424 شعبه 2404 مجتمع شماره 25 شورای حل اختالف شهرتهران

آگهی ابالغ

 احضارمتهم مهران امیری اند ی 
بموجب پروند ه کالسه 01/950856 

شعبه اول د اد سرای عمومی و انقالب بابل د ر خصوص شکایت آقای رجب اسد ی 
آهنگر فرزند  سلیمان علیه شما مبنی بر تهد ید  به مرگ که د ر این شعبه د ر حال 
رسید گی می باشد  و چون شاکی آد رس شما را مجهول المکان اعالم نمود ه لذا د ر 
اجرای ماد ه 174 قانون آیین د اد رسی کیفری د ر یک نوبت آگهی و از تاریخ نشر 
این آگهی ظرف مد ت یکماه خود تان را به این شعبه معرفی و از خود  د فاع نمایید  

د ر غیر اینصورت تصمیم مقتضی صاد ر خواهد  شد .
مد یر د فتر شعبه اول د اد سرای عمومی بابل

وزارت ورزش: تصمیمی برای تعویق انتخابات 
فد راسیون ها ند اشتیم

وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد  که هیچ گونه تصمیمی برای تعویق انتخابات 
ریاست فد راسیون های ورزشی د ر نشست معاونین خود  نگرفته است.

به گزارش ایرنا، روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ورزش و جوانان د ر 
واکنش به خبر ناد رست منتشر شد ه د ر یکی از خبرگزاری ها، توضیح د اد  
که د ر نشست روز گذشته معاونین این وزارتخانه هیچ گونه تصمیمی برای 
تعویق انتخابات ریاست فد راسیون ها ند اشته و اخبار منتشر شد ه د ر این 
زمینه را رد  می کنیم. بنابراعالم این مرکز، د ر شورای معاونان وزارت ورزش 
و جوانان هیج صحبتی د رباره انتخابات فد راسیون های ورزشی به میان 

نیامد ه است و خبر منتشر شد ه د رست نیست.

آغاز ششمین د وره مسابقات قهرمانی 
ورزشکاران تاالسمی کشور د ر رامسر

 ششمین د وره مسابقات قهرمانی ورزشکاران تاالسمی کشور د ر 5 رشته 
ورزشی د ر 2 بخش آقایان و بانوان د ر مجموعه ورزشی شهید  چمران رامسر 

آغاز شد .
مسئول کمیته های مسابقات و آموزش فد راسیون ورزش بیماران خاص و 
پیوند  اعضا د ر گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعالم کرد  : د ر این د وره از مسابقات 
حد ود  400 ورزشکار، مربی، سرپرست و عوامل فنی و اجرایی از 21 استان 

کشور حضور د ارند  .
مسعود  شیخی فرد بیان افزود : این مسابقات د ر پنج رشته تنیس روی میز، 

بد مینتون، د ارت، شطرنج و تیراند ازی برگزار می شود .
وی گفت: مسابقات بانوان امروز و آقایان نیز د ر روزهای پانزد هم و شانزد هم 
مهر برگزار می شود . به گفته وی، مسابقات د ر د و گروه سنی زیر 25 سال 

و باالی 25سال برگزار می شود .
مسئول کمیته های مسابقات و آموزش فد راسیون ورزش بیماران خاص و 
پیوند  اعضا افزود : این مسابقات با هد ف ایجاد  شور و نشاط د ر ورزشکاران 
تاالسمی، گسترش فرهنگ ورزش د ر میان این قشر از جامعه برگزار می 
شود . پنجمین د وره رقابت های ورزشکاران تاالسمی قهرمانی کشور با حضور 
255 ورزشکار از استان های مختلف کشور اسفند  ماه سال گذشته د ر رشت 

مرکز استان گیالن برگزار شد ه بود .

جایگاه چهارمی ایران د ر پنجمین د وره بازی های 
ساحلی آسیا

کاروان ورزشی ایران د ر بازی های ساحلی آسیا د ر ویتنام با کسب 21 
مد ال شامل 9 نشان طال، پنج گرد ن آویز نقره و شش مد ال برنز و ایستاد ن 
د ر جایگاه چهارم جد ول توزیع مد ال ها به کار خود  د ر این د وره از بازی ها 
پایان د اد . به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته ملی المپیک، پنجمین د وره 
بازی های ساحلی آسیا از سوم مهرماه د ر شهر د انانگ ویتنام و با حضور 
بیش از سه هزار ورزشکار د ر 22 رشته و 172 ماد ه آغاز شد . این بازی ها 

روز یکشنبه پایان یافت.
از ایران 33 ورزشکار د ر 9 رشته موی تای )4 ورزشکار(، د وومید انی)3(، 
کوراش)3(، جوجیتسو)4(، پنچاک سیالت )4(، وکوتورین)6(، سامبو)3(، 

وویینام)3( و کشتی )3 ورزشکار( به این بازی ها اعزام شد .
کاروان ورزشی ایران که د ر چهارمین د وره د ر پوکت تایلند  با 85 ورزشکارد ر 
17 رشته ورزشی چهارم شد ، د ر این د وره با 33 ورزشکار د ر 9 رشته 

ورزشی د ر همان مکان ایستاد .
ویتنام با کسب 52 مد ال طال، 44 نقره و 43 برنز د ر جایگاه نخست جد ول 
توزیع مد ال ها ایستاد  و تایلند  با 36 طال، 24نقره و 30 برنز د وم شد . چین 

نیز با 12مد ال طال، 18نقره و 19برنز د ر مکان سوم ایستاد .

تجلیل فیفا از اسطوره فوتسال برزیل

پایگاه اطالع رسانی فد راسیون المللی فوتبال - فیفا - 
د ر گزارشی از جام جهانی فوتسال د ر کلمبیا نوشت: 
لحظه ای که برزیل از جام جهانی فوتسال 2016 
حذف شد ، فالکائو با تیم ملی کشورش خد احافظی و 

به اسطوره فوتسال جهان تبد یل شد .
فالکائو عالوه بر د و عنوان قهرمانی جهان، د و توپ طال 
و یک کفش طال را نیز تصاحب کرد ه است. او تنها 
بازیکن فوتسال است که د ر پنج جام جهانی شرکت 
کرد ه است. او آقای گل جام جهانی فوتسال است و 
بیشترین حضور را د ر این تورنمنت د ر کارنامه د ارد .  
با این حال این آمارها نمی تواند  به تنهایی آنچه را 
فالکائو برای پیشرفت و گسترش فوتسال انجام د اد ه 
است، نشان د هد . فالکائو پس از شکست تیم ملی 
برزیل مقابل ایران د ر مرحله یک هشتم نهایی جام 
جهانی کلمبیا برای همیشه از فوتسال خد احافظی 
کرد . روز شنبه، قبل از برگزاری فینال جام جهانی 
فوتسال میان روسیه و آرژانتین، جیانی اینفانتینو 
رئیس فد راسیون بین المللی فوتبال )فیفا( جایزه 
د ستاورد های ورزشی را به ستاره برزیل اهد ا کرد . این 
جایزه یک نسخه مینیاتوری از جام قهرمانی فوتسال 
بود .  تشویق شد ید  تماشاگران از فالکائو، پایان کامل 
چرخه ای بود  که از سال 2000 شروع شد  و تا جام 
2016 اد امه یافت.  جام جهانی فوتسال 2016 کلمبیا 

بامد اد  یکشنبه با قهرمانی آرژانتین پایان یافت. 

مورینیو: وین رونی کاپیتان 
منچستریونایتد  باقی می ماند 

سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد  ، با وجود  کنار 
بازیکنان،  از فهرست اصلی  گذاشتن کاپیتان تیم 
گفت که رونی همیشه کاپیتان شیاطین سرخ باقی 
خواهد  ماند . به گزارش ایرنا، خوزه مورینیو تاکید  کرد  
که با پست وین رونی هیچ مشکلی ند ارد  و او د ر 

بیرون یا خارج از زمین کاپیتان تیم باقی می ماند .
سیتی  استوک  برابر  جزیره  لیگ  د ید ار  د ر  رونی 
نیمکت نشین است. او د ر د ید ار پنجشنبه د ر لیگ 
اروپا به مید ان رفت. جایگاه رونی 30 ساله به عنوان 
کاپیتان تیم انگلیس بد نبال حضور گرت ساتگیت 
سرمربی موقت تیم ملی انگلیس قطعی شد ه است و 
مورینیو نیز گفت که از این تصمیم حمایت می کند . 
سرمربی پرتغالی شیاطین سرخ گفت: رونی کاپیتان 
تیم است. مهم نیست د ر زمین یا خارج از زمین 
باشد . او کاپیتان من و کاپیتان باشگاه و کاپیتان 
کاپیتان  اوقات  گاهی  افزود :  وی  است.  بازیکنان 
تیم بود ن سخت است، ولی او از احترام و حمایت 
برخورد ار است. او بازیکن حرفه ای منچستریونایتد  
است و می خواهد  پیروز شود . او هنوز به مرد م انگیزه 
می د هد . مورینیو اد امه د اد : رونی د ر د و مسابقه اخیر 
د ر ترکیب اصلی حضور ند اشت، ولی د ر هر د و د ید ار 
بازی کرد  و پیروز شد . بنابراین مشکلی نیست. من 
وین  انتخاب  د ر  فکر می کنم که گرت ساتگیت 
د رست عمل کرد . گرت هم اکنون سرمربی تیم ملی 

انگلیس است. 

خبرخبر

های  بنگاه  گفت:  المپیک  ملی  کمیته  رئیس 
اگر  و  هستند   ما  ورزش  گمشد ه  اقتصاد ی 
شاهد   باشد ،  د اشته  استمرار  ها  کمک  این 
موفقیت های بیشتری د ر صحنه های مختلف 

ورزشی خواهیم بود .
برخی  از  ›تجلیل  آیین  د ر  هاشمی  کیومرث 
قهرمانان المپیک و پارالمپیک ریو و افتتاح نسل 
جد ید  فروشگاه های رفاه د ر کرمان › افزود : حمایت 
بنگاه های اقتصاد ی و تالش هایی که انجام گرفت 
باعث ایجاد  انگیزه د ر ورزشکاران شد  و د ر نهایت به 

موفقیت رسید یم. 
وی اد امه د اد : تفاهم نامه ای که بین فروشگاه های 
زنجیره ای رفاه و کمیته ملی المپیک بسته شد  با 
هد ف حمایت و کمک به قهرمانان و مد ال آوران 

ورزشی کشور بود . 
رئیس کمیته ملی المپیک بیان کرد : امروز شاهد  
آن هستیم که به تعهد ات عمل شد ه و پس از 
آخرین  د ر  اکنون  مازند ران  و  شرقی  آذربایجان 
قهرمانان  از  تجلیل  مراسم  کرمان  یعنی  استان 
برگزار و این اقد ام باعث ایجاد  انگیزه د ر ورزشکاران 

می شود . 
هاشمی اظهار کرد : تیم المپیک ایران مقام 25 

جهان را کسب کرد  و د ر سه رشته کشتی آزاد  
و فرنگی )5 مد ال( که امشب نمایند ه آن سعید  
را  مد ال  سهم  بیشترین  و  د ارد   عبد ولی حضور 
که سهراب  مد ال(   2( برد اری  وزنه  د ر  د اشتیم، 
مراد ی برند ه مد ال طالی این رشته و د ر تکواند و 
و بخش بانوان کیمیا علیزاد ه د ر این آیین حضور 

د ارند . 
وی اضافه کرد  :د ر هیچ د وره المپیک هیچ کد ام از 
بانوان نتوانستند  روی سکو بروند  و د ر ریو بانوان ما 

ثابت کرد ند  با پوشش اسالمی نیز می توانیم مد ال 
بیاوریم و پتانسیل بانوان ما بیشتر است. 

هاشمی گفت: کیمیا علیزاد ه به د یگر بانوان د رس 
خود باوری را آموخت و اینکه بانوان ایرانی هم می 

توانند  روی سکوی المپیک بایستند .
مد یرعامل فروشگاه های زنجیره ای رفاه نیز د ر 
این آیین گفت: امشب به سه مناسبت جشن می 
گیریم؛ تجلیل و تقد یر از قهرمانان المپیک، تقد یر 
از قهرمانان پارالمپیک استان کرمان که د رکشور 

رتبه اول شد ند  و همچنین افتتاح فروشگاه نسل 
جد ید  رفاه خواجوی کرمانی که پس از بازسازی و 

توسعه انجام می شود . 
فرشید  گل زاد ه کرمانی افزود : المپیک نامی بزرگ 
د ر تمام روید اد های جهان است و بسیار خوشحالیم 
که ریاست کمیته ملی المپیک این فرصت تجلیل 
را د ر اختیار ما قرار د اد  و هیچ راهی ند اریم جز 

اینکه کشور را با تالش و کوشش بسازیم. 
وی گفت: هد ف ما مطرح کرد ن نام بزرگ ایران د ر 
حوزه های مختلف است و انشاءا... به جایگاه واقعی 

خود  می رسیم.
د ر  اینکه  علیرغم  کرد :  اظهار  کرمانی  زاد ه  گل 
تعهد ات ما تجلیل از قهرمانان پارالمپیکی نبود ، 
استاند ار کرمان خواستند  که از آنها نیز تجلیل شود  
و ما افتخار می کنیم که از قهرمانان پارالمپیکی 

کرمانی نیز تقد یر می کنیم.
نسل  فروشگاه  گفت:  رفاه  شرکت  مد یرعامل 
جد ید  رفاه د ر کل کشور برای عرضه خد مات بهتر 
د وشنبه و سه شنبه ها، 10 قلم کاالی اساسی را 
با سود  صفر د رصد  عرضه می کند  که با قد رت 
خرید  و حذف واسطه ها با قیمت بسیار مطلوبی 

د ر اختیار مرد م قرار می گیرد . 

رئیس کمیته ملی المپیک: بنگاه های اقتصاد ی گمشد ه ورزش ما هستند 

ــول  ــا قب ــران ب ــان ای ــال نوجوان ــم فوتب تی
شکســت مقابــل عــراق د ر ضربــات پنالتــی 
ــت  ــیا د س ــی آس ــب قهرمان ــوان نای ــه عن ب

ــت. یاف
د یـد ار نهایـی رقابت های فوتبـال قهرمانی 
نوجوانـان آسـیا، د یـروز د ر شـهر »گـوا« 
هنـد  بیـن تیم هـای ایـران و عـراق برگزار 
شـد  و د ر وقـت هـای قانونـی بـه تسـاوی 

صفـر بـر صفـر انجامید .
ایـن د یـد ار وقـت هـای اضافـه ند اشـت و 
ضربـات پنالتـی تعییـن کننـد ه تیـم برتـر 
بـود  کـه عراقـی هـا د ر پنالتـی عملکـرد  
بهتـری د اشـته و 4 بـر 3 پیـروز شـد ند  و 
جـام قهرمانـی را به خود  اختصـاص د اد ند .

د ر ضربـات پنالتـی، محمد  شـریفی، وحید  
زاد ه  اسـماعیل  امیرحسـین  و  نامـد اری 

گلزنـی کرد نـد ، امـا سـعید  آهنـی و طاهـا 
شـریعتی ضربـات خـود  را از د سـت د اد ند .
قهرمانـی  نایـب  د ومیـن  اوصـاف  ایـن  بـا 
خـورد .  رقـم  آسـیا  د ر  ایـران  نوجوانـان 
نوجوانـان فوتبـال ایران پیش این د ر سـال 
کسـب  را  آسـیا  قهرمانـی  عنـوان   2008
نایـب  بـه  نیـز   2000 سـال  د ر  و  کـرد ه 

بـود . رسـید ه  قهرمانـی 
تیـم ایـران بـا هد ایـت »عبـاس چمنیان« 
ترکیـب علـی  بـا  را  د یـد ار مقابـل عـراق 
غالمـزاد ه، طاهـا شـریعتی، سـعید  آهنـی، 
احمد رضـا  زاد ه،  اسـماعیل  حسـین  امیـر 
امیرحسـین  شـریفی،  محمـد   جاللـی، 
محمـد   غبیشـاوی،  محمـد   خد امـراد ی، 
قـاد ری، الهیـار صیاد منـش و یونـس د لفی 

آغـاز کـرد .

د ر  را  د رخشان خود   عملکرد   کیانی«  »زهرا   
مسابقات ووشو قهرمانی جوانان د ر بلغارستان، با 
کسب مد ال طالی فرم »چیانگ شو« تکمیل 
کرد  تا پنجمین طالی تیم ایران را به ارمغان آورد .

از  قهرمانی جوانان جهان  ووشو  رقابت های 
 51 نمایند گان  حضور  با  گذشته  پنجشنبه 
کشور د ر شهر »بورگاس« بلغارستان آغاز شد  و 

تا 12 مهرماه اد امه خواهد  د اشت.
و  تالو  بخش  د و  د ر  ایران  ووشو  تیم جوانان 
ساند ای د ختران و پسران د ر این روید اد  شرکت 

کرد ه است.
د ر اد امه د ر رقابت های تالو روز یکشنبه »زهرا 
کیانی« ستاره بی بد لیل این پیکارها د ر فرم 
»چیانگ شو« رد ه سنی جوانان با کسب امتیاز 

9.40 بر سکوی نخست ایستاد  و طالیی شد .
تالوکار ژاپنی با امتیاز 9.39 به مد ال نقره رسید  

و نمایند ه ایتالیا با 9.26 برنز گرفت.
»زهرا کیانی« روز گذشته نیز د و مد ال طال و 
نقره کسب کرد ه بود  تا عملکرد  د رخشانی از 

خود  به جای بگذارد .
سنی  رد ه  د ر  جزینی«  »فاطمه  همچنین، 
نوجوانان و د ر فرم »د ائو شو« با کسب امتیاز 
8.96 بر سکوی د وم ایستاد  و مد ال نقره را به 
د ست آورد . د ر این فرم، تالوکاران هنگ کنگ 
با 9.04 و آمریکا با 8.89 به مد ال های طال 
و برنز د ست یافتند . »فاطمه جزینی« نیز د ر 
فرم »چانگ چوان« به مد ال برنز رسید ه بود . با 
این اوصاف تعد اد  مد ال های تیم ووشو جوانان 
ایران تا این لحظه 5 مد ال طال، 4 نقره و 3 

برنز رسید .
رقابت های ووشو قهرمانی جوانان جهان، امروز 

پایان می یابد .

د رخشش د ختر ووشوکار ایران د ر مسابقات جهانی تیم فوتبال نوجوانان ایران نایب قهرمان آسیا شد 
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مشکالت روستاهای فارسان
 بررسی شد 

استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد   مد یرکل 
شهرستانهای  مرد م  محترم  نمایند ه  بهمراه 
شورای  د رمجلس  وفارسان  ارد ل،کیار،کوهرنگ 
اسالمی ،سرپرست فرماند اری شهرستان وجمعی 
از مسئولین استانی و شهرستانی، ضمن بازد ید  از 
اسالمی  انقالب  بنیاد  مسکن  اجرایي  پروژه های 
د ربخشهای مرکزی و باباحید ر شهرستان فارسان،  
به بررسی مسائل و مشکالت روستائیان پرد اختند .به 
گزارش روابط عمومی بنیاد  مسکن انقالب اسالمی 
استان چهارمحال و بختیاری، مسئولین ضمن حضور 
د ر پروژه جاد ه د سترسی گلزار شهد اء روستای کران 
با حضور د رمحل گلزار شهد اء آن روستا،یاد  و خاطره 
شهد ای جنگ تحمیلی و مد افعان حرم را گرامی 
اهالی روستای  با حضور د ر جمع  د اشتند .سپس 
عیسی آباد  اهم مشکالت مرتبط به روستا مورد  
ارزیابی قرار گرفت و د راین راستا راهکارها و وظایف 
اجرایي طرفین مشخص گرد ید .سپس با حضور د ر 
روستاهای کوانک وشریف آباد  بخش باباحید رضمن 
مسکن   بنیاد   کل  ،مد یر  اهالی  مشکالت  بررسی 
مقد س  نهاد   این  وظایف  اهم  به  بیانات خود   د ر 
تکمیل  جهت  را  خود   آماد گی  واعالم  پرد اختند  
عملیاتهای اجرایي نیمه تمام و پش بینی اعتبارات 
د رسالهای آتی و همچنین کمک به اهالی د رجهت 
نوسازی بافت فرسود ه ،پرد اخت تسهیالت مسکن 
، صد ور اسناد  مالکیت روستایي و واگذاری اراضی 
ملّی به جوانان و افراد  حائزالشرایط اذعان د اشتند . 
نمایند ه محترم د رمجلس شورای اسالمی،سرپرست 
فرماند اری شهرستان،بخشد اربخش باباحید ر ضمن 
قد رد انی از زحمات بنیاد  مسکن د ر روستاها،حمایت 
خود  را از این نهاد  مقد س د رتمامی حوزه ها جهت 
اجرایي نمود ن اهد اف د ولت محترم  اعالم د اشتند .

روزشمار آلود گی لرستان به 56 رسید 
مد یرکل حفاظت محیط زیست لرستان از آلود گی 

هوای استان خبر د اد .
مهند س مهرد اد  فتحی بیرانوند  ، بیان کرد : با توجه 
به ورود  موجی از ریزگرد  به کشور، استان نیز تحت 
تاثیر آن قرار گرفته است و اکثر شهرستان ها هوایی 

ناسالم را تجربه می کند .
فتحی بیرانوند  امروز را  پنجاه و ششمین روز آالیند ه 

امسال د انست.
مد یرکل حفاظت محیط زیست لرستان خاطرنشان 
کرد : میزان غلظت ذرات غبار د ر 24 ساعت گذشته 

تا 3.5 برابر حد  مجاز افزایش یافت .
وی گفت: با توجه به وضعیت موجود  پیشنهاد  
افراد  مسن، کود کان و بیمارهای قلبی  می شود  
عروقی از رفتن به هوای آزاد  خود د اری کنند  و 
د ر صورت لزوم از ماسک های استاند ارد  استفاد ه 

کنند .

به میزبانی شرکت گازاستان اصفهان برگزارمی شود :
هشتمین یاد واره شهید  تند گویان و شهد ای صنعت نفت 

هشتمین  برگزاری  برای  ریزی  برنامه  منظور  به  اصفهان-بهاد ری: 
یاد واره شهید  تند گویان و شهد ای  صنعت نفت ،کمیته ای اجرایی 
با حضور مسئولین امور ایثارگران شرکت ملی گاز ایران  و تعد اد ی از 
مد یران شرکت گاز استان اصفهان صبح روز یک شنبه 5 مهر ماه د ر 

شرکت گاز استان اصفهان برگزار گرد ید .
مد یرعامل شرکت گاز استان اصفهان، ضمن گرامید اشت هفته د فاع 
شهید   به خصوص  تحمیلی  جنگ  شهد ای  خاطره  و  یاد   و  مقد س 
واالمقام  محمد تند گویان گفت: تجلیل از مقام شامخ شهد اء وجانبازان 
وخانواد ه های معظم آنها برای همه یک تکلیف است و مقام معظم 
رهبری )مد ظله العالی( نیز بارها بر این موضوع تاکید  و سفارش نمود ه 

اند .
سید مصطفی علوی، با اشاره به اینکه استان اصفهان بالغ بر 23 هزار 
شهید  و 12 هزار جانباز تقد یم انقالب و د فاع مقد س نمود ه است بیان 

د اشت: تعد اد ی از آنها مربوط به صنعت نفت استان اصفهان است.
شهد اء،  معظم  خانواد ه  حضور  از  ناشی  معنوی  فضای   افزود :   وی 
جانبازان  و ایثارگران موتور محرک کارکنان این صنعت د ر استان 
است که به نحو شایسته ای د ر خد مت رسانی به مرد م موثر می باشد .
طی این مراسم رییس امور ایثارگران شرکت ملی گاز ایران، نیز با بیان 
اینکه زند ه نگه د اشتن یاد  و خاطره شهد اء و همچنین فرهنگ ایثار و 
شهاد ت از اهد اف اصلی برگزاری این یاد واره است گفت: صنعت نفت 
د ر طی هشت سال د فاع مقد س یک هزار و 55 شهید  تقد یم انقالب 
نمود ه است و هرساله به پاس بزرگد اشت  این شهد ای گرانقد ر ، بویژه 
شهید  تند گویان مراسمی با حضور خانواد ه های معظم آنها بر گزار 
می شود  لذا بر اساس مصوبه امور ایثارگران وزارت نفت، مقررگرد ید ه 
گاز  شرکت  میزبانی  به  جاری  سال  د ر  یاد واره  این  د وره  هشتمین 
مراسم  این  د ر  د اشت:  بیان  گرد د . حصارکی  برگزار  اصفهان  استان 
130 خانواد ه معظم شهد اء و جانبازان باالی 70 د رصد  صنعت نفت 

که د ر استان اصفهان سکونت د ارند  حضور خواهند  یافت.
وی افزود : تالش می شود  مراسم یاد واره شهید  تند گویان و شهد ای 
صنعت نفت حتی االمکان د ر29 آذر ماه سال95 همزمان  با سالروز 
تشییع پیکر مطهر شهید  تند گویان با حضور مهند س زنگنه، وزیر نفت 

و سایر مسئوالن ارشد  صنعت نفت برگزار گرد د .

کشف کاالی قاچاق به ارزش 6 میلیارد  ریال
 د ر د یواند ره

جانشین فرماند هی انتظامی استان از کشف کاالی قاچاق به ارزش 6 
میلیارد  ریال طی یک عملیات د ر شهرستان د یواند ره خبر د اد .

با  مبارزه  تشد ید   اجرای طرح  د ر  کرد :  اظهار  آژنگ  سرهنگ جعفر 
ارز پلیس آگاهی  با قاچاق کاال و  اد اره مبارزه  قاچاق کاال، مأموران 
شهرستان د یواند ره حین کنترل خود روهای عبوری به یک د ستگاه 

کامیون مشکوک و د ستور توقف د اد ند .
وی با بیان اینکه د ر بازرسی از این خود رو 175 د ستگاه گوشی تلفن 
همراه و 543 ثوب البسه قاچاق کشف شد ، افزود : یک د ستگاه خود رو 
د ر این راستا توقیف، یک متهم د ستگیر و با تشکیل پروند ه تحویل 

مراجع قضائی شد . 
جانشین فرماند هی انتظامی استان کرد ستان د ر پایان عزم پلیس د ر 
برخورد  با پد ید ه قاچاق را جد ی و به د ور از هرگونه چشم پوشی عنوان 
و خاطرنشان کرد : برخورد  با پد ید ه قاچاق کاال از اولویت های اصلی 

پلیس است. 

خبر خبر

استاند اری  عمرانی  معاون  مهد ی  پور  مهند س 
مد یرعامل  ایمانلو  مهند س  و  آذربایجان شرقی 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی د ر راس 
تصفیه  احد اث  حال  ود ر  د وم  مد ول  از  هیئتی 

خانه فاضالب کالنشهر تبریز بازد ید  کرد ند .
بازد ید   د ر  پورمهد ی  محمد صاد ق  مهند س 
د ر  تبریز  فاضالب  تصفیه  خانه  د وم  مد ول  از 
تعهد ی  به  توجه  با  د اشت:  اظهار  گفت وگویی 
به  مربوط  آب  از  بخشی  تامین  به  نسبت  که 
پساب  انتقال  طریق  از  ارومیه  د ریاچه  احیای 
تصفیه شد ه وجود  د اشت، مد ول د وم تصفیه خانه 

فاضالب تبریز د ر این راستا احد اث می شود .
سالم  پروژه،  د یگراین  اهد اف  از  د اد :  اد امه  وی 
سطح  ارتقاء  به  کمک  و  زیست  محیط  سازی 

بهد اشت منطقه خواهد  بود  .
مهند س پورمهد ی با اشاره به قرارد اد  این پروژه، 
اظهار کرد : مد ت قرارد اد  سه ساله بود ه و هزینه 
با اعتبار 2 هزار میلیارد  ریال پیش  اجرای آن 
بینی شد ه است که با تالش همت مسئوالن امر 

د ر کمتر از سه سال به اتمام خواهد  رسید .
وی با ابراز رضایت از پیشرفت فیزیکی کار گفت: 
از مجموع مد ول اول و د وم تصفیه خانه فاضالب 
تبریز، ساالنه 125 میلیون مکعب پساب تصفیه 

شد ه به د ریاچه ارومیه انتقال خواهد  یافت.
معاون عمرانی استاند اری آذربایجان شرقی گفت: 
پساب تصفیه شد ه از طریق خط لوله به طول 
خواهد   انتقال  ارومیه  د ریاچه  به  کیلومتر   50
یافت که ساخت این خط لوله نیز د ر حال انجام 

است.
اینکه کمیت  با بیان  معاون عمرانی استاند اری 
پساب خروجی تصفیه خانه تبریز به میزان حد ود  
4 متر مکعب د ر ثانیه د ر مد ول های اول و د وم 
است، تصریح کرد : یکی از اولویت های تأمین آب 
مورد نیاز احیای د ریاچه ارومیه استفاد ه از پساب 
تصفیه شد ه خروجی تصفیه خانه فاضالب تبریز 

است.

وی تأکید  کرد : با اجرایی و نهایی شد ن این طرح، 
گام موثری د ر تثبیت و بهسازی محیط زیست 
منطقه نیز برد اشته خواهد  شد  و همچنین سهم 
بسزایی د ر کاهش آلود گی های زیست محیطی 

د ر منطقه نیز خواهد  د اشت.
اجرای  به  اشاره  با  استاند اری  عمرانی  معاون 
شبکه فاضالب اضافه کرد : د ر طول سال گذشته 
علیرغم مشکالت مالی بیش از سه برابر برنامه 
های پیش بینی شد ه )د ر استان 229 کیلومتر و 
د ر تبریز بیش از 90کیلومتر( لوله گذاری شبکه 

فاضالب اجرا شد ه است.
بطوریکه د ر سال های گذشته ساالنه حد ود  40 
مي  احد اث  تبریز  د ر  فاضالب  شبکه  کیلومتر 
شد  که با تد ابیر اتخاذ شد ه هم اکنون د ر نقاط 
احد اث  تبریز  شهر  قد یمي  محالت  از  مختلف 
شبکه های فاضالب با جد یت د ر حال اجرا می 
باشد و د ر سال جاری بیش از متوسط چند  سال 

اخیر لوله گذاری اجرا خواهد  شد .
مهند س پورمهد ی با تأکید  بر اینکه د ر هر جایی 
آن  کنار  د ر  شود ،  انجام  عمرانی  پروژه  و  کار 
اشتغال نیز خواهد  بود ، گفت: احد اث تصفیه خانه 

فاضالب تبریز عالوه بر اشتغال جوانان د ر این 
مجموعه باعث می شود  به صورت زنجیره وار افراد  
بیکار ساکن د ر کنار د ریاچه ارومیه نیز اشتغال 

یابند .
مهند س ایمانلومد یرعامل شرکت آب و فاضالب 
بازد ید   حین  نیزد ر  شرقي  آذربایجان  استان 
معاون عمرانی استاند اری با اشاره به تصفیه خانه 
بزرگ فاضالب تبریز گفت : مد ول اول تصفیه 
ترین  ازمد رن  یکي  تبریز  فاضالب  بزرگ  خانه 
تصفیه خانه هاي فاضالب کشور بشمار مي رود  .
مد یر عامل شرکت اضافه کرد  : یکی از اهد اف 
فاضالب  خانه  تصفیه  د وم  مد ول  اجرای  مهم 
شد ه  تصفیه  پساب  از  استفاد ه  تبریز  کالنشهر 
نیاز  مورد   ازآب  بخشی  کنند ه  تامین  بعنوان 
احیای د ریاچه ارومیه بود ه که بالغ بر 75 میلیون 
متر مکعب د ر سال پساب تصفیه شد ه اش به 

د ریاچه ارومیه انتقال می یابد .
د فع  و  تصفیه  و  آوری  جمع  کرد :  اضافه  وی 
بهد اشت  سطح  ارتقاء  فاضالب،  بهد اشتی 
عمومی و محیطی منطقه و سطح زند گی مرد م 
، جلوگیری از آلود گی آبهای سطحی و محیط 

زیست از محل فاضالب های شهری ، استفاد ه 
از کود  آلی استاند ارد  تولید  شد ه د ر کشاورزی 
منطقه و انتقال بخش عمد ه فاضالب جمع آوری 
شد ه سطح شهر تبریز وتصفیه آن از د یگر اهد اف 
ایجاد  مد ول د وم تصفیه خانه فاضالب تبریز می 

باشد .
تصفیه  فرایند   به  اد امه  د ر  شرکت  عامل  مد یر 
و  کرد   اشاره  تبریز  فاضالب  خانه  تصفیه  طرح 
افزود : فرایند  تصفیه فاضالب مد ول د وم تصفیه 
 STEP FEED نوع از  تبریز  خانه فاضالب 
حذف  فرایند های  نوع  از  فرایند   این  که  بود ه 
مواد  آلی با قابلیت حذف ازت و فسفر بود ه و با 
توجه به مرحله ای بود ن سیستم توزیع فاضالب 
و  ترین  پیشرفته  از  یکی  بیولوژیکی،  واحد   د ر 
فاضالب  تصفیه  بروز  فرایند های  کارآمد ترین 

شهری می باشد .
این  پوشش  تحت  جمعیت  د اد :  اد امه  وی 
طرح 960000 نفر و ظرفیت تصفیه خانه نیز 
207000 متر مکعب د ر شبانه روز خواهد  بود  .

با  امید واریم  افزود :  اد امه  د ر  ایمانلو  مهند س 
تامین منابع مالی و اعتبارات مورد  نیازد ر سال 

1398 د ر مد ار بهره برد اری قرار بگیرد .
شرکت  اقد امات  به  پایان  د ر  ایمانلو  مهند س 
شرقی  آذربایجان  استان  فاضالب  و  آب 
اشاره  ارومیه  د ریاچه  احیای  خصوص  د ر 
خانه  تصفیه  د وم  مد ول  احد اث  وگفت:  کرد  
متر   2/5 اسمی  ظرفیت  با  تبریز  فاضالب 
فاضالب  انتقال  خط  اجرای  ثانیه،  د ر  مکعب 
از  بخشی  اجرای  کیلومتر،   11 بطول  تبریز 
کیلومتر،   300 بطول  تبریز  فاضالب  شبکه 
احد اث تصفیه خانه فاضالب آذرشهرو تکمیل 
بناب  فاضالب  خانه  تصفیه  از  برد اری  بهره  و 
سال  سه  د ر  فوق  اقد امات  اجرای  با  که  بود ه 
آیند ه ساالنه بیش از 150 میلیون متر مکعب 
د ر سال پساب تصفیه شد ه به د ریاچه ارومیه 

انتقال د اد ه می شود .

معاون عمرانی استاند اری آذربایجان شرقی:

تأمین آب د ریاچه ارومیه استفاد ه از پساب تصفیه شد ه فاضالب تبریز است

آگهی ابالغ
وقت   95-6600034 پروند ه  شماره  به  ضمائم  و  د اد خواست  و  رسید گی  وقت   
رسید گی روز شنبه مورخ 95/08/01 ساعت 15:00خواهان میالد  غالمپور قد یانی 
د اد خواستی  مطالبه وجه خواهان  فراهانی خواسته  آباد ی  د اود   خواند گان مسعود  
شهرستان  د اد گستری  اختالف  شورای حل   33 شماره  مجتمع  به  فوق  بخواسته 
تهران تقد یم که به این شعبه ارجاع و بکالسه فوق ثبت گرد ید ه بنا به د رخواست 
خواهان و مجهول المکان بود ن خواند ه وفق ماد ه 73 قانون آیین د اد رسی د اد گاه 
های عمومی د ر امور مد نی مراتب یک نوبت د ریکبار د ر جراید  کثیر االنتشار محلی 
انتشارآگهی به این شعبه مراجعه و  از تاریخ  د رج گرد د  تا خواند ه ظرف یک ماه 
نسخه ثانی د اد خواست وضمائم راد ریافت و آد رس خود  را اعالم نمود ه و اال نسخه 

ثانی و ضمائم ابالغ شد ه تلقی و شورا غیابا اتخاذ تصمیم قانونی خواهد  نمود .
110/76764 شعبه 6160 شورای حل اختالف د اد گستری استان تهران

آگهی ابالغ 
وقت   95-6600043 پروند ه  شماره  به  ضمائم  و  د اد خواست  و  رسید گی  وقت 
رسید گی روز شنبه مورخ 95/08/01 ساعت 15:00خواهان میالد  غالمپور قد یانی 
خواند گان بهراد  پاشایوری خواسته مطالبه وجه خواهان د اد خواستی بخواسته فوق 
به مجتمع شماره 33 شورای حل اختالف د اد گستری شهرستان تهران تقد یم که 
به این شعبه ارجاع و بکالسه فوق ثبت گرد ید ه بنا به د رخواست خواهان و مجهول 
المکان بود ن خواند ه وفق ماد ه 73 قانون آیین د اد رسی د اد گاه های عمومی د ر امور 
مد نی مراتب یک نوبت د ریکبارد ر جراید  کثیر االنتشار محلی د رج گرد د  تا خواند ه 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشارآگهی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی د اد خواست 
وضمائم راد ریافت و آد رس خود  را اعالم نمود ه و اال نسخه ثانی و ضمائم ابالغ شد ه 

تلقی و شورا غیابا اتخاذ تصمیم قانونی خواهد  نمود .
110/76758 شعبه 6160 شورای حل اختالف د اد گستری استان تهران

آگهی ابالغ
وقت   95-6600046 پروند ه  شماره  به  ضمائم  و  د اد خواست  و  رسید گی  وقت   
رسید گی روز شنبه مورخ 95/08/01 ساعت 15:00خواهان میالد  غالمپور قد یانی 
خواند گان امیر شفیعی مطلق خواسته مطالبه وجه خواهان د اد خواستی بخواسته 
فوق به مجتمع شماره 33 شورای حل اختالف د اد گستری شهرستان تهران تقد یم 
و  به د رخواست خواهان  بنا  ثبت گرد ید ه  فوق  بکالسه  و  ارجاع  این شعبه  به  که 
مجهول المکان بود ن خواند ه وفق ماد ه 73 قانون آیین د اد رسی د اد گاه های عمومی 
د ر امور مد نی مراتب یک نوبت د ریکبار جراید  کثیر االنتشار محلی د رج گرد د  تا 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  شعبه  این  به  انتشارآگهی  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  خواند ه 
د اد خواست وضمائم راد ریافت و آد رس خود  را اعالم نمود ه و اال نسخه ثانی و ضمائم 

ابالغ شد ه تلقی و شورا غیابا اتخاذ تصمیم قانونی خواهد  نمود .
110/76761 شعبه 6160 شورای حل اختالف د اد گستری استان تهران

آگهی ابالغ

وقت   95-6600039 پروند ه  شماره  به  ضمائم  و  د اد خواست  و  رسید گی  وقت   
غالمپور  میالد   15:00خواهان  ساعت   95/08/01 مورخ  شنبه  روز  رسید گی 
آباد ی خواسته مطالبه وجه خواهان  قد یانی خواند گان محمد  جواد مراد ی محمد  
د اد خواستی بخواسته فوق به مجتمع شماره 33 شورای حل اختالف د اد گستری 
بنا  گرد ید ه  ثبت  فوق  بکالسه  و  ارجاع  این شعبه  به  که  تقد یم  تهران  شهرستان 
آیین  قانون  ماد ه 73  وفق  بود ن خواند ه  المکان  و مجهول  د رخواست خواهان  به 
د رجراید   د ریکبار  نوبت  یک  مراتب  مد نی  امور  د ر  عمومی  های  د اد گاه  د اد رسی 
کثیر االنتشار محلی د رج گرد د  تا خواند ه ظرف یک ماه از تاریخ انتشارآگهی به این 
شعبه مراجعه و نسخه ثانی د اد خواست وضمائم راد ریافت و آد رس خود  را اعالم 
نمود ه و اال نسخه ثانی و ضمائم ابالغ شد ه تلقی و شورا غیابا اتخاذ تصمیم قانونی 

خواهد  نمود .
110/76756 شعبه 6160 شورای حل اختالف د اد گستری استان تهران

آگهی مفقود ی
برگ سبز سواری سایپا SE111 مد ل 1394 به شماره انتظامی ایران 82-324م21 
و به شماره موتور 5407928 و به شماره شاسی NAS431100F5832649 به 

نام زهرا آقاجانی افروزی مفقود  گرد ید ه و از د رجه اعتبار ساقط است.
بابل

احضارمتهم
د رخصوص شکایت مطروحه آقای عباس مصباحی علیه قاد ر رستمی د ایربه خیانت 
د رامانت الزم است ظرف مهلت  5 روز پس ازابالغ جهت د فاع ازاتهام انتسابی د ر 
متهم  جلب  موجب  قانونی  عذرموجه  بد ون  حضور  عد م  یابد .  حضور  د اد گاه  این 
محفوظ  متهم  برای  د اد گستری  ازوکیل  استفاد ه  و  معرفی  خواهد شد . ضمنا حق 
د رمحکمه  د اد گستری  نفروکیل  یک  د رمعیت  میتواند   تمایل  صورت  ود ر  است 

حضوریابد . م/الف 1416 
میرزا خانی- رئیس شعبه 101د اد گاه عمومی جزایی بخش چهارد انگه 

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند  کالسه 4/455/95 شعبه چهارم شورای حل اختالف جوانرود  آقای 
صید  احمد  امیری به د رخواست صد ور گواهی حصر وراثت را نمود ه است. و بیان 
د اشته شاد روان علی اکبر امیری د ر تاریخ 1395/5/9 د ر اقامتگاه د ائمی خود  فوت 

نمود ه و ورثه اش عبارتند  از:
1.نقره بابایی زایچه 1318/3 کد  ملی 4959927313 ماد ر متوفی 

2.امیر امیری زایچه 1340/5089 کد ملی 3369320584 براد ر متوفی
3.صید احمد  امیری زایچه 1350/2587 کد ملی 4959655577 براد ر متوفی

4.گلباغ امیری زایچه 1338/5088 کد ملی 3369320576خواهر متوفی
5.سهیال امیری زایچه 1344/326 کد ملی3341034031 خواهر متوفی

اینک مراتب یک نوبت د ر یکی از جراید  کثیراالنتشار آگهی می گرد د  تا هر کسی 
اعتراض د ارد  یا وصیت نامه ای از متوفی نزد  وی باشد . از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مد ت یک ماه به این شورا اعالم نماید  د ر غیر این صورت شورا گواهی را صاد ر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد  از این مورد  ابراز شود  از 

د رجه اعتبار ساقط خواهد  شد .
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود . 

آگهی ابالغ وقت د اد رسی 
خواهان : حمید  رمضانی فرزند  فتحعلی 

خواند ه / خواند گان : 1 جواد  خسروی فرزند  غالمعلی آد رس نکا سه راه سیمان – 
سیمان 1 قاسم اکبری 

2 کاظم رستمی نیا فرزند  برات آد رس مجهول المکان 
خواسته : الزام به تنظیم سند  

پیرامون د اد خواست آقا / خانم حمید  رمضانی به طرفیت خواند ه / خواند گان فوق 
به خواسته الزام به تنظیم سند  با توجه به مجهول المکان بود ن خواند ه  رد یف 
د وم بنام کاظم رستمی نیا به تجویز ماد ه 73 قانون آئین د اد رسی مد نی اخطاریه 
مشار الیه د ر روز نامه های کثیر اال انتشار چاپ میگرد د  تا خواند ه ضمن اطالع 
از د عوی مطروحه د ر روز سه شنبه مورخ 95/8/25 راس ساعت 11/30 صبح 
روبروی  پاسد اران  خیابان  د ر  مستقر  بهشهر  اختالف  د وم شورای حل  د ر شعبه 
بیمارستان مهر جهت رسید گی حاضر شود  ضمناً د ر فرض عد م حضور خواند ه 
قبل  تواند   می  خواند ه  همچنین   . شد   خواهد   صاد ر  حکم  اثباتی  اد له  کفایت  و 
را جهت  و ضمائم  د اد خواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  شورا  به  رسید گی  وقت  از 

تد ارک د فاع اخذ نماید  . 
مد یر د فتر شعبه د وم شورای حل اختالف بهشهر  م.الف 950492 

د اد نامه
پروند ه کالسه 9209986698200318 شعبه 107 د اد گاه کیفری د و شهر خرم 
شکات  شماره 9509976614100043  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   107( آباد  
:1-آقای علی یوسف وند  فرزند  علی محمد  با وکالت آقای حسن رضا گود رزی فر 
فرزند  حسین به نشانی لرستان خرم آباد  خ انقالب بین کوچه آراسته 5 و 6 2-آقای 
به  فرزند  حسین خان  آقای صاد ق صالحی  وکالت  با  اله  زبیح  فرزند   بیات  حمید  
نشانی خرم آباد  شهد ای شرقی مجتمع تجاری محمد  زاد ه طبقه سوم –متهم :آقای 
ایمان سمینی به نشانی خ ارم اکباتان 5کوچه سراج 9منزل د وم سمت راست طبقه 

پایین-اتهام :فروش مال غیر 
رای د اد گاه : د ر خصوص اتهام آقای ایمان سمینی فرزند  خد امراد  د ائر بر انتقال 
از  وکالت  به  صالحی  صاد ق  و  یوسفوند   1-علی  آقایان  شکایت  موضوع  غیر  مال 
از  آپارتمان  به خرید  د و واحد   اقد ام  پروند ه  بد ین توضیح که شکات  بیات  حمید  
مورد   متهم  که  شوند   می  متوجه  معامله  ثمن  پرد اخت  از  پس  که  نمود ه  متهم 
اله عالی خانی  به هویت ذبیح  نامبرد گان به شخصی  به  از فروش  را قبل  معامله 
از جمله شکایت  پروند ه  و محتویات  اوراق  به جامع  توجه  با  ایحال  فروخته علی 
پروند ه  شکات  ناحیه  از  شد ه  ارائه  عاد ی  های  نامه  مبایعه  مصد ق  تصویر  شکات 
مفاد  کیفر خواست صاد ره از د اد سرای خرم آباد  عد م حضور متهم د ر جلسه د اد گاه 
علیرغم ابالغ قانونی احضاریه و عد م ارسال د فاعیه بزه انتسابی به متهم محرز و 
ثابت تشخیص و مستند ا به ماد ه 1 قانون انتقال مال غیر ناظر برماد ه یک قانون 
تشخیص تشد ید  مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرد اری مصوب مورخ 
1364/6/28 مجلس شورای اسالمی و تایید  مورخ 1367/9/15 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام متهم موصوف را عالوه بر رد  مال شکات به تحمل پنج سال حبس 
تعزیری و جمعا یکصد  و چهل میلیون تومان معاد ل مال اخذ شد ه به عنوان جزای 
نقد ی د ر حق صند وق د ولت جمهوری اسالمی ایران محکوم می نماید  رای صاد ره 
از قانون آیین د اد رسی غیابی محسوب و ظرف بیست روز  مستند ا به ماد ه 406 
پس از ابالغ قابل واخواهی د ر این د اد گاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجد ید  

نظرخواهی د ر محاکم تجد ید  نظر استان لرستان می باشد . 
د اد رس شعبه 107 د اد گاه کیفری د و شهرستان خرم آباد  – غالمرضا رحیمی نژاد  . 

آگهی 
به شماره ملی 4072322474 ساکن  امید  علی  فرزند   بازگیر  اله  خواهان خلیل 
:خرم آباد  خیابان شریعتی کوچه صاحب الزمان پالک 10کد  پستی 6813973434 
تلفن 09122140218 خواند گان  : 1- ارد شیر زیود ار فرزند  آلی به شماره ملی 
بست  3بن  چهارراه  آباد   قاضی  نهم  خیابان  آباد   خرم  ساکن   4198728542
شماره  به  محمد   فرزند   د لفانی  علی   -2-  6856116358 کد پستی   12 3پالک 
 6856154113 پستی  کد   افرینه  روستای  پلد ختر  ساکن   4072781231 ملی 
مبلغ  پرد اخت  به  خواند گان   تضامنی  محکومیت  به  رای  :صد ور  خواسته   -
1/000/000/000 ریال به لحاظ عد م انجام تعهد ات مند رج د ر سند  رهنی رسمی 
 39 شماره  رسمی  اسناد   د فتر  تنظیمی   1393/5/20 مورخ    14966 شماره  به 
شهرستان خرم آباد  به میزان 125 روز و پرد اخت سایر خسارات قانونی و مند ج د ر 
سند  مذکور مطابق مفاد  سند  و هزینه د اد رسی و حق زحمت د اوری و حق وکالت 

وکیل و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی د اوری
گرد ش کار : خواهان د رخواستی به خواسته فوق تقد یم د اشت که پس از ابالغ به 
طرفین برای حضور د ر جلسه د اوری جلسه تشکیل و د ر خصوص موضوع فوق پس 
از بررسی و مالحظه موارد  و مد ارک مورد  نیاز حسب خواسته خواهان به شرح زیر 

رای صاد ر و انشا گرد ید .
رای د اوری :

طرفیت  به  علی   امید   بازگیرفرزند   اله  خلیل  آقای  خواهان  د عوی  خصوص  د ر 
محمد    فرزند   د لفانی  علی  آقای  و  آلی  فرزند   زیود ار  :ارد شیر  آقای  خواند گان 
مبلغ  پرد اخت  به  خواند گان   تضامنی  محکومیت  رای  صد ور  خواسته  به 
1/000/000/000 ریال به لحاظ عد م انجام تعهد ات مند رج د ر سند  رهنی شماره 
اسناد  رسمی شماره 39 شهرستان  14966  مورخه 1393/5/20 تنظیمی د فتر 
خرم آباد  و پرد اخت سایر خسارات قانونی مند رج د ر سند  مذکور مطابق مفاد  سند  
و هزینه د اد رسی و حق زحمت د اوری و حق وکالت و هزینه اجرای رای تا اجرای 
قطعی رای د اوری به شرح د اد خواست تقد یمی با توجه به انتخاب د اور مطابق با 
ماد ه  454 ق آ د  م  و با توجه به مد ارک و اسناد  تسلیمی و صحت اد عای رابطه 
رهنی  به موجب سند  رسمی مذکور و هم چمین احضار طرفین به حضور د ر جلسه 
د اوری مطابق با تراضی د ر بند  11 قرارد اد  د رج د ر روزنامه کثیر االنتشارزمان مورخ 
از پرد اخت  اینکه خواند ه علیرغم اطالع و استحضار طبق قرارد اد   1395/6/27 و 
اجرای مفاد   از  لهذا تخلف وی   نمود ه است  امتناع  قانونی  بد هی د ر مهلت مقرر 
قرارد اد  محرز تشخیص گرد ید ه و مطابق بند  2 قرارد اد  تود یع الحق اجور معوقه نیز 
آثار تخلف وی را زایل نمی گرد اند  . بنابراین مستند ا به ماد ه 201 ق آ د  م و عد م 
حضور خواند گان  د ر جلسه د اوری و با توجه به مفاد  قرارد اد  فی مابین به خواسته 
خواهان به شرح زیر مباد رت به صد ور حکم می نماید  : د رخصوص خواسته خواهان 
عد م  خسارت  پرد اخت  به  خواند گان  تضامنی  محکومیت  به  رای  صد ور  بر  مبنی 
انجام تعهد  و از آنجا توافق گرد ید ه است که به ازای هر روز تاخیر د ر انجام تعهد  
د ر بند  5 قرارد اد  به میزان 2 د رصد  اصل بد هی مند رج د ر بند  1 قرار د اد  به قرار 
هر روز 8/000/000 ریال پرد اخت گرد د  و با توجه به تاخیر راهن و ضامن د ر انجام 
تعهد ات به میزان 125 روز اعالمی خواهان رای به محکومیت تضامنی خواند گان 
به پرد اخت مبلغ 1/000/000/000 ریال   و پرد اخت سایر خسارات قانونی از قبیل 
هزینه د اد رسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه د اوری و سایر هزینه ها تا اجرای 
قطعی رای د اور برابر تعرفه های قانونی صاد ر می گرد د  . رای د اوری با عنایت به 

توافق و تراضی د ر بند  9 قرارد اد  قطعی است. 
د اور قرار د اد  ناصر مراد ی

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي حمید  آد م بیک د اراي شناسنامه شماره 8862 به شرح د اد خواست به کالسه 
از این شورا د رخواست گواهي حصر وراثت نمود ه و چنین توضیح   95/04/51/4
تاریخ  1395/1/19  د ر  بشناسنامه شماره 75  بیک  آد م  ناصر  شاد روان  که  د اد ه 
اقامتگاه د ائمي خود  بد رود  زند گي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به : ……………………………………
1-زهرا محمد زاد ه فرنجی متولد  1324/5/19 ش ش 372 فرزند  محمد  و همسر 

متوفی
2-سعید  آد م بیک متولد  1342/9/1 ش ش 3298 فرزند  ناصر و فرزند  متوفی

3-وحید  آد م بیک متولد  1351/3/20 ش ش 2591 فرزند  ناصر و فرزند  متوفی
فرزند   و  ناصر  فرزند    6650 ش  ش   1362/6/10 متولد   بیک  آد م  4-محمد علی 

متوفی
5-حمید  آد م بیک متولد  1363/6/18 ش ش 8862 فرزند  ناصر و فرزند  متوفی
6-منصوره آد م بیک متولد  1350/1/31 ش ش 470 فرزند  ناصر و فرزند  متوفی

7-معصومه آد م بیک متولد  1344/3/22 ش ش 1149 فرزند  ناصر و فرزند  متوفی
مي  آگهي  نوبت  یک  د ر  را  مزبور  د رخواست  مقد ماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید  تا هر کسي اعتراضي د ارد  و یا وصیتنامه از متوفي نزد  او باشد  از تاریخ نشر 
نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقد یم د ارد  و اال گواهي صاد ر خواهد  شد . 

46767  م/الف
از طرف رئیس شوراي حل اختالف - مهد یان

آگهی د اد نامه
شماره پروند ه : 95/224 ش 19 شماره د اد نامه : 294 تاریخ 1395/06/29

خواهان: سید  کامل شکری نشانی مهاباد  – زمینهای شهرد اری – عرفان یک پالک 
10 تلفن 09144444215

خواند ه: یاسین تفکری  نشانی : مجهول المکان 
خواسته : مطالبه وجه 

قاضی شورا با بررسی اوراق و محتویات پروند ه و پس از مشورت با اعضای شعبه 
ختم رسید گی را اعالم و به شرح اتی مباد رت به صد ور رأی می نماید  :

رای شورا
د رخصوص د عوی آقای سید  کامل شکری فرزند  سد  مناف به طرفیت آقای یاسین 
تفکری فرزند  به خواسته مطالبه وجه از بابت یک فقره سفته به شماره 733520 
بر  د اللت  خواهان  ناحیه  از  تقد یمی  تومان  مبلغ 10/000/000  به  / ک(  )سری 
اصول مستند ات  بقای  و  د اشته  د ر عهد ه خواند ه  میزان خواسته  به  د ین  استقرار 
مذکور د ر ید  مد عی د اللت بر بقای د ین و اشتغال ذمه خواند ه و استحقاق خواهان 
د ر مطالبه وجه آن را د ارد  . لذا چون خواند ه د فاعی د ر قبال د عوای مطروحه معمول 
ند اشته و د لیلی بر برائت ذمه خود  اقامه و ارائه نکرد ه است مستند ا به ماد ه 198 
و 519 و 522 قانون آئین د اد رسی مد نی مصوب 1379 د عوی مطروحه را وارد  و 
ثابت د انسته و حکم بر محکومیت خواند ه به پرد اخت مبلغ 10/000/000 تومان 
اصل بابت اصل خواسته و هزینه های د اد رسی د ر حق خواهان صاد ر و اعالم می 
نماید  این رای غیابی است و ظروف بیست )20( روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 

د ر این شعبه می باشد .
مهد ی سید ی نیا – قاضی شعبه 19 شورای حل اختالف مهاباد  

آگهی حصر وراثت
به  د اد خواست  بشرح   833 شماره  شناسنامه  د ارای  افشار  اکبری  اسمعیل  اقای 
کالسه 57/95/734/ش  از این شورا د رخواست گواهی حصر وراثت نمود ه و چنین 
 95/2/23 تاریخ  د ر   34 بشناسنامه  افشار  اکبری  علی  شاد روان  که  د اد ه  توضیح 
اقامتگاه د ائمی خود  بد رود  زند گی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به :

1-محمود  اکبری افشار فرزند  علی ش.ش 833 پسر متوفی
2- بهرام اکبری افشار فرزند  علی ش.ش 720 پسر متوفی 

3- رضا اکبری افشار فرزند  علی ش.ش 441 پسر متوفی
4- اسمعیل اکبری افشار فرزند  علی ش.ش 833 پسر متوفی

5- رقیه اکبری افشار فرزند  علی ش.ش 643 د ختر متوفی
6- لطیفه خضرزاد ه فرزند  غالم ش.ش 207 همسر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقد ماتی د رخواست مزبور به استناد  ماد ه 362 قانون امور 
حسبی را د ر یک نوبت آگهی می نماید  تا هر کسی اعتراض د ارد  و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد  او باشد  از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقد یم د ارد  

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

و تقد یر از ایثارگران اد اره کل به گزارش روابط 
مناسبت  به  جشنی  مراسم  کل،  اد اره  عمومی 
گرامید اشت هفته د فاع مقد س با حضور سرهنگ 
پاسد ار گلشن زاد ه جانشین فرماند هی سپاه روح 

ا... استان و همکاران اد اره کل برگزار گرد ید . 
مراسم جشنی به مناسبت گرامید اشت هفته د فاع 
زاد ه  گلشن  پاسد ار  سرهنگ  حضور  با  مقد س 
جانشین فرماند هی سپاه روح ا... استان و همکاران 

اد اره کل برگزار گرد ید .
بیمه  مد یر کل  د کتر جیریایی،  مراسم  این  د ر 
خوش  و  مقد م  خیر  ضمن  استان  سالمت 
معاون  زاد ه   گلشن  پاسد ار  براد ر  به  آمد گویی 
سپاه روح ا... استان و از یاد گاران هشت سال د فاع 
مقد س به بیان خاطراتی د ر د وران د فاع مقد س 

پرد اخت .ایشان یاد آور شد ند  ،هفته د فاع 
مقد س بازسازی فرهنگ مقاومت و د فاع 
با الگوهای کربال و عاشورا است و اظهار 
د اشت، هشت سال  د فاع و مقاومت حق 
فراموش  ذهنها  د ر  هرگز  باطل  علیه  بر 
از  امید واریم که قد ر د ان  نخواهد  شد  و 
شهد اء،  های  خانواد ه  خود گذشتگیهای 
جانبازان و ایثارگران آن د وران و قد ر د ان 
اد امه  د ر  باشیم.  حرم  مد افعین  شهد ای 

سرهنگ گلشن زاد ه، جانشین فرماند هی سپاه 
مقد س   د فاع  هفته  گرامید اشت  ضمن  ا...  روح 

وتقد یر از برگزار کنند گان این گونه مراسم هاد ر 
هفته د فاع مقد س به   بازگو کرد ن یاد  و خاطراتی  

از آن د وران  پرد اخت.

وی خاطر نشان کرد : د فاع مقد س را هرگز با نگاه 
مجروح و کشته نمی بینیم بلکه صحنه استثنایی 
د ر تاریخ انقالب اسالمی است و باید  با آن برای 
و  تعیین کنند ه  د ید   با  آیند ه  سوی  به  حرکت 
جهت د هند ه برخورد  کنیم.وی تاکید  کرد  د فاع 
مقد س از د ید  عقلی د ر مقطع بسیار نامناسبی 
بود  ولی انقالب به چنین نعمتی نیاز د اشت و 
معلوم نیست اگر اتفاق نمی افتاد ، آیا شاهد  چنین 

تاثیرگذاری د ر جهان بود یم یا خیر.
د ر اد امه مراسم به رسم یاد بود  از د ه نفر از همکاران 
ایثارگر با اهد اء لوح و جوائزی و همچنین برگزاری 
مسابقات فرهنگی به همین مناسبت و اهد اء جوائز 
به برند گان مسابقات مراسم با پذیرایی از مهمانان 

پایان گرفت.

برگزاری مراسم گرامید اشت هفته د فاع مقد س د ر شهرکرد 
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شهرد ار شاد گان:
آتش نشانی یکی از محوری ترین خد مات 

د ر شهرد اری است
از  یکی  آتش نشانی  گفت:  شاد گان  شهرد ار 
محوری ترین خد مات د ر شهرد اری است که همیشه 

د ر حال آماد ه باش هستند .
شهرد اری  ای  رسانه  ارتباطات  واحد   گزارش  به 
شاد گان مهند س حسن مزبانی پور به مناسبت هفتم 
مهرماه روز آتش نشانی اظهار کرد : آتش نشانان د ر 
د شوار ترین شرایط جان خویش را د ر کف می نهند  
و با ایثاری ستود نی برای حفظ جان و مال مرد م 
می کوشند  که این موضوع شغل آتش نشانی را به 

شغلی شریف و مقد س تبد یل کرد ه است. 
وی د ر اد امه افزود : روز آتش نشانی آمیزه ای از عشق 
و عالقه بود ه و این خد مت و تالش ایثارگرانه شایسته 
تقد یر است.  شهرد ار شاد گان اد امه د اد : آتش نشانی 
شغل شریف و ارزشمند ی است که با فد اکاری و از 
خود گذشتگی و ایثار عجین شد ه است و بی شک 
این عزیزان د ر لحظات حساس حواد ث،  خد مات 
هرگز از یاد  و خاطره نجات یافتگان از حاد ثه زد ود ه 
نخواهد  شد .  مهند س مزبانی پور د ر پایان، ضمن 
تقد یر از پرسنل خد وم آتش نشانی های شاد گان، 
آتش نشانی را بسیار حساس توصیف کرد  که سرعت 

عمل د ر آن باعث نجات جان انسان ها می شود .

تد وین بسته تشویقی ساخت و ساز 
با نگاهی تخصصی د ر اصفهان

مالی شهرد اری  و  اد اری  معاون  اصفهان-بهاد ری: 
اصفهان د ر جلسه هم اند یشی برای رفع مشکالت 
سازند گان مسکن و تشریح بسته تشویقی شهرد اری 
اصفهان اظهار کرد : اگر منابع مالی د ر اواخر سال 

تأمین می شد ، چند ان مسأله ای را حل نمی کرد .
جمشید نورصالحی افزود  : بسته تشویقی ساخت و 
ساز با نگاهی تخصصی نیاز های د وجانبه شهرد اری 

و انبوه سازان را د ر نظر گرفته است.
ساز  و  ساخت  تشویقی  بسته  د ر  د اد :  اد امه  وی 
نیازهای  تأمین  جانبه  د و  و  تخصصی  نگاهی  با 

انبوه سازان و شهرد اری د ر نظر گرفته شد ه است.
نورصالحی تصریح کرد : طبق توافقات انجام شد ه با 
بانک شهر، پرد اخت عوارض می تواند  از طریق این 
بانک به صورت اقساط 36 ماهه نیز صورت بگیرد  
که البته د ر آن صورت تخفیف های این طرح به 

بانک تعلق خواهد  گرفت.
وی افزود : د ر بسته تشویقی امسال تخفیف های د ر 
نظر گرفته شد ه برای بافت فرسود ه از 50 به 70 
د رصد  رسید ه و شرایط مناسبی برای ساخت و ساز 

فراهم آورد ه است.
نورصالحی بیان کرد : برای تهاترهای د ر نظر گرفته 
شد ه د ر این بسته نیز از نظر کارشناسان د اد گستری 
استفاد ه کرد یم تا تصمیم یک طرفه د ر این خصوص 

گرفته نشود .

پیام تبریک شهرد ار خرمشهر به مناسبت 
روز آتش نشانی

هفتم مهرماه روز آتش نشانی  روز قد رد انی از تالش های شبانه روزی 
آتش نشانان پرتالش و ترویجگران فرهنگ ایمنی و پیشگیری از حواد ث 
و سوانح د ر سطح کشور است. غیور مرد انی که با اخالص و احساس 
مسئولیت خود  به امر خطیر خد مات رسانی به مرد م اهتمام ورزید ه وتالش 
مضاعف می نمایند . برخود  الزم می د انم ضمن تقد یر و تشکر از خد مات 
شبانه روزی کلیه آتش نشانان عزیز بویژه آتش نشانان  سخت کوش 
شهرد اری خرمشهر، هفتم مهرماه این مناسبت مهم را به این عزیزان 
تبریک عرض می نمایم و سالمتی و توفیقات روز افزون همه این مجاهد ان 

را از خد اوند  متعال خواستاریم.

مد یر کل اوقاف و امور خیریه البرز:
عاشورا متعلق به تمام مرد م جهان است 

مد یر کل اوقاف و امور خیریه البرز از برگزاری مراسم بصیرت عاشورایی د ر 
41 بقعه متبرکه استان خبرد اد .

حجت االسالم و المسلمین محمد  صالحی  د ر نشست خبری خود  اظهار 
کرد : ایام محرم فرصت مناسبی برای انتقال پیام عاشورا به جهانیان است.

وی اد امه د اد : عاشورا تنها متعلق به شیعیان نیست و به تمام مرد م جهان 
تعلق د ارد  بنابرین باید  ابعاد  مختلف آن به همگان شناساند ه شود . 

وی اضافه کرد : امام حسین )ع( و یارانشان با گذشتن از جان خود  و 
ایستاد گی د ر مقابل باطل د رس های فراوانی به جهانیان د اد ند .

وی افزود : امروز همه وظیفه د اریم تا جایی که می توانیم پیام این واقعه 
عظیم را به د یگران به خصوص نسل جوان منتقل کرد ه و پیرو راه اهل 

بیت باشیم .
حضرت  کرد :  خاطرنشان  البرز  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مد یرکل 
زینب)س( نخستین پیام رسان واقعه عاشورا بود و روشنگری های زیاد ی 

د ر این خصوص انجام د اد .
)س(  زینب  حضرت  روشنگری های  از  بعد   د اد :  توضیح  مسئول  این 
د رخصوص واقعیت عاشورا حرکات عظیمی توسط محبان اهل بیت)ع( 

و شیعیان صورت گرفت.
وی د ر بحش د یگری از صحبت های خود  به برنامه های اوقاف د ر یام 
محرم اشاره کرد  د ر نظر د اریم ایام محرم مبلغانی را به استان د عوت کنیم 

تا نسبت به ترویج د ین اقد ام کنند .
حجت االسالم صالحی تصریح کرد : د ر این راستا 30 مبلغ از استان قم و 

10 مبلغ بومی د ر بقعه های متبرکه استان  فعالیت خواهند  د اشت.
وی گفت: د راین ایام همچنین شاهد  فعالیت 20 د فتر پاسخ مسائل شرعی 

د ر آستان مقد س امامزاد گان خواهیم بود  .
مد یر کل اوقاف و امور خیریه البرز به د یگر برنامه این ایام اشاره کرد  و 
گفت: برپایی خیمه های »همه واقف باشیم« از د یگر برنامه های این ایام 
است. وی  همچنین به برپایی 14 خیمه معرفت با حضور روحانیون د ر 
امامزاد گان اشاره کرد  و توضیح د اد : اقامه نماز ظهر و عصر روز عاشورا د ر 

34 بقعه همزمان با نماز ظهر عاشورا انجام می شود .
حجت االسالم و المسلمین صالحی تصریح کرد : د ر حال حاضر 24بقعه 

برای حضور هئیت های عزاد اری آماد ه شد ه است. 
وی به برگزاری برنامه شاک غریبان د ر بقاع متبرکه استان نیز اشاره کرد  و 

افزود : برنامه شام غریبان د ر 28 بقعه متبرکه برگزار می شود .
مد یرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز گفت: عالوه براین تجمع بزرگ 
لبیک یا حسین )ع( نیز د ر د وم محرم )سیزد هم مهرماه (د ر امامزاد ه 

موسی)ع( » روستای هیو« ساوجبالغ برگزار می شود .

خبر خبر

از تصفیه خانه  با هفته د فاع مقد س  همزمان 
آب شهر بخشایش با هزینه ای بالغ بر 9000 
و  استانی  مسئولین  حضور  با  ریال  میلیون 

شهرستانی بهره برد اری شد .
آب  خانه  تصفیه  از  برد اری  بهره  مراسم  د ر 
استاند ار  عمرانی  معاونت  بخشایش،  شهر 
و  آب  شرکت  مد یرعامل  شرقی،  آذربایجان 
فرماند ار منطقه،  امام جمعه،  استان،  فاضالب 
توسعه  و  معاونت مهند سی  بخشد ار، شهرد ار، 
از  جمعی  و  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
معظم  های  خانواد ه  و  شهرستانی  مسئولین 

شهد اء و ایثارگران حضور د اشتند .
و  آب  شرکت  مد یرعامل  ایمانلو  مهند س 
از  برد اری  بهره  خصوص  د ر  استان  فاضالب 
هد ف  گفت:  بخشایش  شهر  آب  خانه  تصفیه 
اصلی از طرح تصفیه خانه آب شهر بخشایش 
شهروند ان  شرب  آب  کیفیت  بهبود   افزایش 
ساکن د ر این شهر بود ه و ظرفیت تصفیه آب 

900 متر مکعب د ر شبانه روز می باشد . 
این  اجرای  با  کرد :  اضافه  ایمانلو  مهند س 
همکاران  روزی  شبانه  تالش  وبا  طرح 
د رشرکت آب و فاضالب استان با کیفیت آب 

شرب شهروند ان د ر شهر افزایش یافت.

مشخصات  به  اد امه  د ر  شرکت  عامل  مد یر 
بخشایش  شهر  آب  خانه  تصفیه  سیستم 
شهر  آب  تصفیه  سیستم  گفت:  و  کرد   اشاره 
اسموز  روش  به    RO سیستم  بخشایش 
بهره  و  اند ازی  راه  برای  و  بود ه  معکوس 
بخشایش  شهر  آب  خانه  ازتصفیه  برد اری 
بالغ بر 9000 میلیون ریال از محل اعتبارات 
که  شد ه  هزینه  د اخلی  و  عمرانی  طرحهای 
با  مقد س  د فاع  هفته  گرامید اشت  میمنت  به 
حضور مقامات استانی و مسئولین شهرستانی 

به بهره برد اری رسید .
معاون  پورمهد ی  مهند س  مراسم  اد امه  د ر 
عمرانی استاند ار آذربایجان شرقی از مهند س 
استان  فاضالب  و  آب  عامل  مد یر  ایمانلو 
و  آب  مختلف  های  طرح  اجرای  جهت  به 
فاضالب د ر استان که با جد یت د ر حال اجرا 
احد اث   و  طراحی  از  همچنین  و  باشند   می 
واز  نمود ه  تشکر  و  تقد یر  خانه  تصفیه  این 
به  توجه  با  خواست  بخشایش  شهر  مرد م 
منطقه،  این  د ر  آبی  منابع  جد ی  محد ود یت 
و  نمود ه  د قت  الهی  نعمت  این  مصرف  د ر 

بصورت بهینه آن را مصرف نمایند .

همزمان با هفته د فاع مقد س د ر تبریز صورت گرفت:

بهره برد اری از تصفیه خانه آب شهر بخشایش

آگهی ابالغ 
وقت د اد رسی و د اد خواست  و ضمایم آن  

کالسه  پروند ه  509/58/95 
وقت رسید گی  95/8/2 ساعت 17/00 یکشنبه

خواهان   امیر شرفی با وکالت مجید  د اد رس خالد ی وسهیل جواد زاد ه
خواند ه    محمد  عبد اله نژاد  هرکیان

خواسته    مطالبه وجه چک
به  رسید گی  که جهت  نمود ه  عمومی  های  د اد گاه  تسلیم  د اد خواستی   خواهان  
شعبه 58 ارجاع گرد ید ه  و وقت رسید گی تعیین شد ه بعلت  مجهول المکان بود ن 
خواند ه به د ر خواست  خواهان  و د ستور  د اد گاه و به تجویز  ماد ه 73 قانون آیین 
د اد رسی مد نی مراتب یک نوبت د ر یکی از جراید   کثیر االنتشار  آگهی میشود   
تاخواند ه  از تاریخ  نشر اخرین آگهی  ظرف یک ماه بد فتر د اد گاه  مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود   نسخه د وم د اد خواست و ضمایم  را د ریافت نماید   و د ر 
وقت  مقرر باال جهت رسید گی حضور به هم رساند   چنانچه  بعد ا ابالغی  به وسیله 

آگهی الزم شود  فقط یک نوبت  منتشر و مد ت آن د ه روز خواهد  بود  
110/77436 مد یر د فتر شعبه 58 د اد گاه عمومی 

آگهی ابالغ
 وقت د اد رسی و د اد خواست  و ضمایم آن  

کالسه  پروند ه  510/58/95 
وقت رسید گی  95/8/2 ساعت 16/30 یکشنبه

خواهان   امیر شرفی با وکالت مجید  د اد رس خالد ی وسهیل جواد زاد ه
خواند ه    زهرا مالئی

خواسته    مطالبه وجه چک
به  رسید گی  که جهت  نمود ه  عمومی  های  د اد گاه  تسلیم  د اد خواستی   خواهان  
شعبه 58 ارجاع گرد ید ه  و وقت رسید گی تعیین شد ه بعلت  مجهول المکان بود ن 
خواند ه به د ر خواست  خواهان  و د ستور  د اد گاه و به تجویز  ماد ه 73 قانون آیین 
د اد رسی مد نی مراتب یک نوبت د ر یکی از جراید   کثیر االنتشار  آگهی میشود   
تاخواند ه  از تاریخ  نشر اخرین آگهی  ظرف یک ماه بد فتر د اد گاه  مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود   نسخه د وم د اد خواست و ضمایم  را د ریافت نماید   و د ر 
وقت  مقرر باال جهت رسید گی حضور به هم رساند   چنانچه  بعد ا ابالغی  به وسیله 

آگهی الزم شود  فقط یک نوبت  منتشر و مد ت آن د ه روز خواهد  بود  
110/77433    مد یر د فتر شعبه 58 د اد گاه عمومی 

آگهی ابالغ
 وقت د اد رسی و د اد خواست  و ضمایم آن  

کالسه  پروند ه  307/95/2404  وقت رسید گی  95/8/17 ساعت 9/30 صبح
محل حضور   مجتمع قضایی خانواد ه 2 تهران شورای حل اختالف 

خواهان   مریم یگانی بوکالت آقای د اوود  ناصری
خواند ه    حسین ژاله پور باسمنج خواسته    مطالبه نفقه معوقه

به  رسید گی  که جهت  نمود ه  عمومی  های  د اد گاه  تسلیم  د اد خواستی   خواهان  
شعبه 2404 ارجاع گرد ید ه  و وقت رسید گی تعیین شد ه بعلت  مجهول المکان 
بود ن خواند ه به د ر خواست  خواهان  و د ستور  د اد گاه و به تجویز  ماد ه 73 قانون 
آیین د اد رسی مد نی مراتب یک نوبت د ر یکی از جراید   کثیر االنتشار  آگهی میشود   
تاخواند ه  از تاریخ  نشر اخرین آگهی  ظرف یک ماه بد فتر د اد گاه  مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود   نسخه د وم د اد خواست و ضمایم  را د ریافت نماید   و د ر 

وقت  مقرر باال جهت رسید گی حضور به هم رساند  
110/77427 د بیر شعبه 2404 مجتمع شماره 25 شورای حل اختالف تهران

آگهی مفقود ی
شماره  و  62- 454ت14  پالک  شماره  به   1380 مد ل  پیکان  تاکسی  فروشنامه 
پور  کاظم  ناد ر  نام  به   0079479819 شاسی  شماره  و   11127975781 موتور 

بابلسرعربی مفقود  و از د رجه اعتبار ساقط می گرد د . 

اگهی مفقود ی
شماره  به  روغنی  سفید   رنگ  به   1390 مد ل  تینا  نیسان  خود رو  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   A  694816 موتور  شماره  و  66-813ی59  ایران  انتظامی 
از  NAPBBUJ3201000920 به نام سید  یوسف یحیی نژاد  شیاد ه مفقود  و 

بابلسرد رجه اعتبار ساقط میباشد .

آگهی مفقود ی
سند  کمپانی و برگ سبز سواری سیتروئن SX مد ل 1383 به شماره انتظامی ایران 44-
617ب51 و به شماره موتور 00333175 و به شماره شاسی S1512283115103 به 

نام محمد  آقا سری مفقود  گرد ید ه و از د رجه اعتبار ساقط است.
بابل

متن اگهی
خواند ه  طرفیت  به  د اد خواستی  اکبر  فرزند   بیرانوند   صیاد   مرضیه  خانم  خواهان 
تقد یم  زوجه  د رخواست  به  طالق  خواسته  به  علیرضا  فرزند   بیرانوند   پیری  آقای 
شعبه  به  رسید گی  جهت  که  نمود ه  آباد   خرم  شهرستان  عمومی  های  د اد گاه 
آباد   خرم  د ر  واقع  آباد   خرم  شهرستان  د اد گستری  حقوقی  عمومی  د اد گاه  نهم 
بلوار پژوهند ه روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه  انتهای  خیابان ولیعصر 
9509986610900587 ثبت گرد ید ه که وقت رسید گی آن 1395/8/22 و ساعت 
10 تعیین شد ه است . به علت مجهول المکان بود ن خواند ه و د رخواست خواهان و 
به تجویز ماد ه 73 قانون آئین د اد رسی د اد گاه های عمومی و انقالب د ر امور مد نی 
و د ستور د اد گاه مراتب یک نوبت د ر یکی از جراید  کثیر االنتشار آگهی می شود  تا 
خواند ه متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  آن به د اد گاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود  نسخه د وم د اد خواست و ضمائم را د ریافت و د ر وقت مقرر فوق 

جهت رسید گی حاضر گرد د .
شعبه نهم د اد گاه عمومی حقوقی د اد گستری شهرستان خرم آباد  .

متن آگهی
خواهان مهسا طاهری فرزند  محمد رضا د اد خواستی به طرفیت خواند ه علی کریمی 
فرزند  حسین به خواسته مطالبه مهریه –اعسار از پرد اخت هزینه د اد رسی و مطالبه 
خسارت د اد رسی تقد یم د اد گاه های عمومی شهرستان خرم آباد  نمود ه که جهت 
آباد   خرم  شهرستان  د اد گستری  حقوقی  عمومی  د اد گاه  نهم  شعبه  به  رسید گی 
واقع د ر خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهند ه روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به 
کالسه 9509986610900561 ثبت گرد ید ه که وقت رسید گی آن 1395/08/25 
و ساعت 10 تعیین شد ه است به علت مجهول المکان بود ن خواند ه و د رخواست 
خواهان و به تجویز ماد ه 73 قانون آئین د اد رسی د اد گاه های عمومی و انقالب د ر 
امور مد نی و د ستور د اد گاه مراتب یک نوبت د ر یکی از جراید  کثیر االنتشار آگهی 
می شود  تا خواند ه متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  آن به د اد گاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه د وم د اد خواست و ضمائم را د ریافت و د ر وقت 

مقرر فوق جهت رسید گی حاضر گرد د .
شعبه نهم د اد گاه عمومی حقوقی د اد گستری شهرستان خرم آباد  .

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

سند  رسمی
آگهی موضوع ماد ه3 

فاقد  سند   اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین 
رسمی برابر رای شماره139460331055007573هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی 
حوزه ثبت ملک نظرآباد  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  شرکت مزرعه صد ف 
به شماره ثبت 46318 شناسه ملی 10100915440د رششد انگ یک قطعه زمین 
با بنای احد اثی به مساحت 43954/85مترمربع   مفروز و مجزی شد ه از پالک 
28 اصلی واقع د ر  حسن آباد   خرید اری از مالک رسمی شرکت مزرعه صد ف خود  
متقاضی موضوع سند  شماره 81994 مورخ 61/10/22 د فترخانه 15 کرج محرز 
گرد ید ه است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب د و نوبت به فاصله 15روز آگهی می 
شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته 
باشند  می توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت د و ماه اعتراض خود  را به 
این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
د اد خواست خود  را به مراجع قضایی تقد یم نمایند . بد یهی است د ر صورت انقضای 

مد ت مذکور و عد م وصوا اعتراض طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد .
محمد  سلیمانی رئیس اد اره ثبت اسناد  و امالك نظرآباد 

آگهی 
د ر خصوص د اد خواست نوروز احمد ی فرزند  عبد العلی به طرفیت شرکت ساختمانی 
مهربنا به نمایند گی رامین بیشه  سری که د ر تاریخ 95/8/12ساعت 9 صبح د ر 
شعبه هفتم حل اختالف بابل تعیین وقت گرد ید  و خواند ه مجهول المکان می باشد  
مراتب جهت د ر ج د ر یکی از روزنامه کثیر االنتشار به آن محضر اعالم می گرد د  

شعبه 7 شورای حل اختالف بابل 

آگهی احضار متهم 
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  بابل  شهرستان  انقالب  عمومی  د اد سرای  مجتمع 
9510431112503261د ر پروند ه کالسه 9509981113900228 برای امیر پیروت پور 
فرزند  شریف اتهام خیانت د ر امانت تقاضای کیفر نمود ه که رسید گی موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسید گی 95/8/19 ساعت 10:30 تعیین گرد ید ه است با عنایت به مجهول 
المکان بود ن و عد م د سترسی متهم و د ر اجرای مقررات مواد  174و344 قانون آیین د اد رسی 
کیفری مراتب یک نوبت انتشار تا متهم جهت د فاع از اتهام انتسابی د ر وقت مقرر د ر د اد گاه 

حاضر گرد د  بد یهی است د ر صورت مطابق مقررات رسید گی غیابی به عمل خواهد  آمد  
د اد رسی شعبه 102 د اد گاه کیفری د و د اد گستری بابل – افشین اذر هوش 

د ر آیین گرامید اشت روز جهانی د ریانورد ی که 
بند ر  امسال به شکلی متفاوت د ر مهمانسرای 
شهید  رجایی برگزار شد ، بالغ بر 65 نفر فعاالن 
مورد   هرمزگان  استان  د ر  د ریانورد ی  صنعت 
تجلیل قرار گرفتند .    د ر آیین بزرگد اشت روز 
جهانی د ریانورد ی که خاتمه بخش ویژه برنامه 
های هفته ملی د ریانورد ی د ر استان هرمزگان 
بود  و حد ود  د و ساعت و نیم به طول انجامید ، 
عالوه بر نخبگان و پیشکسوتان صنوف مختلف 
از مد یران کل د ستگاه  استان، چند تن  د ریایی 
های اجرایی، اعضای شورای حمل و نقل استان 
و فرماند هان ارگان های نظامی د ریایی حضور 
جماعت  نماز  اقامه  از  پس  آیین  این  د اشتند . 
مغرب و عشاء حوالی ساعت 19 شامگاه شنبه 
د هم مهرماه با قرائت آیاتی از کالم ا... مجید  آغاز 
اسفند یار جلیلیان » شاعر  آن، »  از  شد . پس 
آیینی  شاغل د ر منطقه ویژه اقتصاد ی بند ر شهید  
رجایی شعری د ر رثای امام حسین )ع( قرائت 
کرد  د ر اد امه نیز، سه نماهنگ زیبا با موضوع 
محرم، مروری تصویری بر جشن های روز جهانی 
د ریانورد ی از سال 72 تاکنون و گرامید اشت یاد  

شهد ای د ریانورد  پخش شد .
»مهد ی نوفرستی« معاون امور د ریایی اد اره کل 

بناد ر و د ریانورد ی هرمزگان به عنوان رئیس ستاد  
بزرگد اشت هفته ملی د ریانورد ی د ر این استان 
ضمن خیرمقد م به مهمانان شرکت کنند ه د ر این 
مراسم، به تبیین ابعاد  مختلف اهمیت صنعت 
د ریانورد ی د ر جهان و ایران  و چالش های این 
د رصد    70 اینکه  اعالم  با  وی  پرد اخت.  حوزه 
مجموع ارزش کاالهای تجاری و 80 د رصد  حجم 
کاالهای جهان از طریق بناد ر جابجا می شود ، 
اعظمی  وابستگی بخش  علیرغم  اظهار د اشت: 
از مرد م جهان به صنعت حمل و نقل د ریایی، 
متاسفانه این صنعت کلید ی هنوز نتوانسته نقش 

خود  را برای مرد م تبیین کند . 
عمد ه  های  چالش  برخی  اد امه  د ر  نوفرستی 
صنعت د ریانورد ی را نیز برای حضار تشریح کرد  و 
افزود : مهم ترین چالش این صنعت، ایجاد  آلود گی 

نفتی و تبعات منفی بر زیست بوم د ریایی است.
 معاون امور د ریایی اد اره کل بناد ر و د ریانورد ی 
هرمزگان ویرانگرترین عامل تهد ید  کنند ه محیط 
زیست د ریایی را انتقال گونه های د ریایی از طریق 
آب تعاد ل کشتی ها عنوان کرد  و گفت: این مساله 
د ر صورتی که به طور جد ی کنترل نشود ، به 
صنعت ماهیگیری و ذخایر زیستی د ریایی آسیب 

وارد  می کند .

تجلیل 65 د ریانورد  و فعال حوزه د ریایی د ر هرمزگان

با  عاشورایی  بصیرت  سوگوار  خبری  نشست 
برنامه های د رنظر گرفته  هد ف تبیین و اعالم 

شد ه د ر ماه های محرم و صفر برگزار شد .
حجت االسالم سید  محمد باقر حسینی اراکی، 
مد یرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی د ر 
نشست مطبوعاتی با عنوان »سوگواره بصیرت 
و  الزم االجراء  اقد امات  به  اشاره  با  عاشورایی« 
ستاد ی سوگواره  بصیرت عاشورایی اظهار د اشت: 
قرار بر این شد  تا قرارگاه استانی به نام قرارگاه 
»حضرت سید الشهد اء علیه السالم« به ریاست 
مد یرکل محترم استان و د بیری معاون فرهنگی 
و اجتماعی و عضویت روابط عمومی، حراست، 
اد اره  اوقافی،  امور  مد یریت،  توسعه  بازرسی، 
سرگروه  اقتصاد ی،  بهره وری  فناوری،  تحقیق، 
و  فعال سازی  برنامه ریزی،  جهت  مبلغ  اعزام 
نظارت بر ُحسن اجرای طرح و  اعزام تیم های 
بصیرت  طرح  اجرای  نحوه  از  مید انی  بازرسی 

عاشورایی تشکیل شود .
وی افزود : تشکیل ستاد  اجرایی د ر شهرستان ها 
کارشناسان  و عضویت  اد اره  رئیس  ریاست  به 
استفاد ه  استانی و همچنین  قرارگاه  با  مرتبط 
از ظرفیت هیأت امناء و مد یران مراکز فرهنگی 
و قرآنی امامزاد گان و بقاع متبرکه شاخص  از 

د یگر اقد امت د ر راستای اجرای سوگواره بصیرت 
عاشورایی است.

مد یرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی با 
اشاره به شعار د رنظر گرفته شد ه برای سوگواره 
سال 95 گفت: با توجه به لزوم تقویت باورهای 
د ینی و پاسد اری و جانفشانی د ر راه آرمان های 
د ینی، شعار )انی احامی ابد ا عن د ینی( به عنوان 
شعار اصلی و محوری سوگواره بصیرت عاشورایی 
با  شعار  این  است  الزم  لذا  گرد د ؛  می  اعالم 
ترجمه آن )هرگز از یاری د ینم د ست برنخواهم 
د اشت( بصورت گسترد ه چاپ و د ر بقاع متبرکه 
نصب گرد د  و سخنرانان و مد احان نیز این شعار 
را مورد  استفاد ه قرار د هند ، همچنین د ر صورت 
د ر  و  تهیه  و...  پرچم  و  سربند   بصورت  امکان 

اختیار عموم عزاد اران حسینی قرار گیرد .
کرد :  تصریح  اراکی  حسینی  االسالم  حجت 
همچنین د ر این بخشنامه تاکید  شد  تا نسبت 
به فعال سازی شوراهای امر به معروف و نهی از 
منکر اد ارات کل و اد ارات اجرایی شهرستانها  و 
تشکیل گروه های امر به معروف و نهی از منکر 
متشکل از خواهران و براد ران مومن و متعهد  
با شعار »تذکر لسانی وظیفه همگانی« اقد امات 

الزم صورت پذیرد .

برگزاری نشست خبری سوگواره بصیرت عاشورایی د ر اراک

تجد ید  آگهی 
مناقصه

شهرد اری صفاد شت د ر نظر 
جلسه   1 بند   باستناد   د ارد  
نسبت  اسامی شهر  79 شورای محترم 
های  پل  از  عد د   کرد ن یک   مکانیزه  به 

عابر پیاد ه اقد ام نماید .
لذا متقاضیان واجد  شرایط جهت د ریافت 
برگه مناقصه و کسب اطاعات بیشتر به 

واحد  عمران مراجعه نمایند .
مبلغ اعتبار: 13/000/000/000 ریال
پایان تحویل مد ارک: 1395/7/26

شهرد ار صفاد شت- محمد  علی کریمی

 نوبت د وم

تجد ید  آگهی 
مزاید ه

شهرد اری صفاد شت د ر نظر 
د ارد  باستناد  بند  8 جلسه 
52 شورای محترم اسامی شهر نسبت 
مجتمع  اد اری  و  تجاری  واحد   اجاره  به 
آگهی  طریق  از  تختی  خیابان  و  کوثر 
مزاید ه اقد ام نماید . لذا متقاضیان جهت 
اطاعات  وکسب  مزاید ه   برگه  د ریافت 

بیشتر به واحد  اماک مراجعه نمایند .
پایان تحویل مد ارک: 1395/7/26

شهرد ار صفاد شت- محمد  علی کریمی

 نوبت د وم

آگهی مزاید ه عمومی
شهرد اری نظرآباد  د ر نظر د ارد  
4 عد د  کانکس واقع د ر شهرک 
به  عمومی  مزاید ه  طریق  از  را  فرهنگیان 
نماید ،  واگذار  یکسال  مد ت  به  اجاره  صورت 
اطاعات  کسب  جهت  توانند   می  متقاضیان 
مزاید ه  د ر  شرکت  اوراق  د ریافت  و  بیشتر 
مالی  واحد   به   95/7/27 تاریخ  تا  حد اکثر 

شهرد اری مراجعه نمایند .
نوبت اول: 95/7/5 نوبت د وم: 95/7/12

محمد حسین شیهیانی- شهرد ار نظرآباد 

آگهی مناقصه عمومی
شهرد اری وحید یه د ر نظر د ارد  به استناد  مجوز واصله از سوی شورای 

شهر وحید یه به شماره 33/452 مورخ 1395/06/28 نسبت به اجرای پروژه:
1- زیرسازی و جد ولگذاری معابر سطح شهر وحید یه و حوزه استحفاظی با 

برآورد  12/056/510/043 ریال اقد ام نماید .
لذا از کلیه متقاضیان شرکت د ر مناقصه د عوت به عمل می آورد  حد اقل 
قیمت پیشنهاد ی خود  را جهت اجرای پروژه فوق د ر سه پاکت جد اگانه به 

شرح زیر:
1- پاکت الف- حاوی ضمانت نامه بانکی معتبر )5 د رصد  قیمت برآورد  اولیه(

2- پاکت ب- حاوی مد ارک مثبته شرکت
3- پاکت ج- حاوی قیمت پیشنهاد ی

حد اکثر تا 10 روز از تاریخ د رج آگهی نوبت د وم به امور مالی شهرد اری 
وحید یه تحویل و رسید  د ریافت نمایند . د ر ضمن شهرد اری د ر رد  یا قبول 
یک یا کلیه پیشنهاد ات مختار است و کلیه کسورات متعلقه و هزینه د رج 
به پیشنهاد ات مشروط و  باشد  و  برند ه مناقصه می  به عهد ه  نیز  آگهی 
مخد وش و فاقد  ضمانت نامه بانکی معتبر معاد ل 5 د رصد  قیمت برآورد  اولیه 
ترتیب اثر د اد ه نخواهد  شد . جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 

65633285 تماس حاصل نمایید .
شهرد اری وحید یه

 نوبت د وم
 نوبت د وم
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موافقتانه ای که وزرای نفت و راه امضا کرد ند 

طرح توسعه حمل ونقل ریلی بار و مسافر 
اجرایی می شود 

موافقت نامه اجرای طرح توسعه حمل و نقل ریلی بار و مسافر میان 
وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی امضا شد .

مسافر  و  بار  ریلی  نقل  و  حمل  توسعه  طرح  اجرای  موافقت نامه 
د یروز با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت و عباس آخوند ی، وزیر راه و 

شهرسازی امضا شد .
علی وکیلی، مد یرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و محسن 
پورسید آقایی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مد یرعامل شرکت راه 

آهن جمهوری اسالمی ایران این موافقت نامه را امضا کرد ند .
تهیه  پیوست  چهار  و  تبصره  هشت  ماد ه،   17 د ر  موافقت نامه  این 
بین  کتبی  ابالغ  و  امضا  تاریخ  از  موافقت نامه  اعتبار  است.  شد ه 
طرفین، تا پایان سال 1402 خواهد  بود  و د ر صورت توافق طرفین 

و اخذ مجوزهای قانونی قابلیت تمد ید  خواهد  د اشت.
وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی پیش از این نیز د ر اسفند ماه 
و  کامیون  د ستگاه  هزار   65 نوسازی   طرح  تفاهمنامه  پارسال، 

کشند ه را امضا کرد ه بود ند .
شرکت  وقت  مد یرعامل  سیفی،  نصرت اله  میان  نامه  تفاهم  این 
بهینه سازی مصرف سوخت و د اوود  کشاورزیان، معاون وزیر راه و 

شهرسازی و رئیس سازمان راهد اری و حمل و نقل امضا شد ه بود .
طرح جایگزینی 65 هزار د ستگاه کامیون و کشند ه د ارای سن باالتر 
بود جه  قانون   2 تبصره  بند  »ق«  از طرح های  از 35 سال که یکی 
شورای  تصویب  به   1393 سال  روزهای  آخرین  د ر  است،   1393

اقتصاد  رسید ه بود .

شمار د کل های شرکت ملی حفاری
 به مرز 8۰ می رسد 

تعد اد  د کل های حفاری شرکت ملی حفاری ایران تا پایان امسال به 
مرز 80 د ستگاه می رسد . 

ناصر قلی پور، مد یر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی حفاری ایران، 
این  از سوی  گاز  و  نفت  چاه  یکصد مین حلقه  تکمیل  و  از حفاری 

شرکت د ر سال 95 د ر مناطق خشکی و د ریایی خبر د اد .
وی افزود : عملیات این چاه با کاربست د ستگاه حفاری 57 فتح روز 

جمعه )نهم مهرماه( د ر منطقه د هلران پایان یافت.
مد یر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی حفاری ایران گفت: این چاه 
ایران  مرکزی  مناطق  نفت  شرکت  عملیاتی  مناطق  از  یکی  د ر  که 
قرار د ارد ، توسعه ای است و تا عمق بیش از چهار هزار و 600 متری 

آن حفاری شد ه است.
ابتد ای امسال  از  از یکصد  حلقه چاه حفر شد ه  قلی پور اظهارکرد : 
 66 و  اکتشافی  حلقه  یک  توصیفی،  توسعه ای  حلقه   33 تاکنون، 

حلقه تعمیری تکمیلی بود ه است.
به  اشاره  با  ایران  حفاری  ملی  شرکت  تلفیقی  ریزی  برنامه  مد یر 
این که د ر این مد ت 75 د کل حفاری خشکی و د ریایی شرکت د ر 
بیش از 10 استان کشور د ر مد ار عملیات قرار د اشته است، گفت: 
متر   560 و  هزار   161 زمانی  د وره  این  د ر  حفاری  متراژ  مجموع 

گزارش شد ه است.
وی گفت: بیشترین تمرکز د کل های حفاری این شرکت د ر گستره 
پروژه های  همچنین  و  جنوب  نفتخیز  مناطق  ملی  شرکت  فعالیت 
حفاری کلید  د ر د ست د ر مید ان های مشترک د ر جنوب غرب کشور 

است. 
تعد اد   افزایش  برای  شرکت  این  برنامه های  به  اشاره  با  پور  قلی 
انتظار  شد ه  انجام  برنامه ریزی های  با  د اد :  اد امه  حفاری،  د کل های 
می رود  شمار د ستگاه های حفاری این شرکت تا پایان امسال به مرز 

80 د کل می رسد 

25 مگاوات نیروگاه تولید  پراکند ه برق
 منطقه ای تهران وارد  مد ار شد 

اند ازی و وارد  مد ار  راه  از  مد یرعامل شرکت برق منطقه ای تهران 
تولید پراکند ه  نیروگاه های  بینی شد ه  از ظرفیت پیش  شد ن نیمی 
)DG( این شرکت به ظرفیت 25 مگاوات د ر 6 ماه نخست امسال 

خبر د اد .
قالب  د ر  از طرح های مهمی که  یکی  افزود :  غالمرضا خوش خلق 
شرکت  این  به  نیرو  وزارت  سوی  از  مقاومتی  اقتصاد   های  پروژه 
پراکند ه  تولید   های  نیروگاه  مگاوات   50 اند ازی  راه  شد ه،  تکلیف 

است.
با  کوچک  های  نیروگاه  پراکند ه  تولید   سیستم  ایرنا،  گزارش  به 
ایستگاه های  برای شارژ  تا 25 مگاوات  ظرفیت های 15 کیلووات 
نزد یک به محل مصرف و تامین نیازهای شبکه و بار مورد  استفاد ه 
قرار می گیرد  که این نیروگاه ها را با عالمت اختصاری DG نمایش 

می د هند .
خوش خلق افزود : تاکنون و د ر نیمه نخست امسال، نیمی از آن به 

ظرفیت 25 مگاوات وارد  مد ار بهره برد اری شد ه است.
وی اضافه کرد : متقاضیان د ر هر نقطه ای که مایل باشند ، می توانند  
از لحاظ جغرافیایی  اقد ام کنند  و  به ساخت نیروگاه تولید  پراکند ه 

محد ود یتی د ر این زمینه وجود  ند ارد .
کاهش  یاد آوری  ضمن  تهران،  ای  منطقه  برق  شرکت  مد یرعامل 
سال  گفت:  بخش  این  د ر  گذاری  سرمایه  تسهیل  و  اد اری  فرایند  
های  نیروگاه  تضمینی  خرید   د اد   قرار  عقد   و  مجوز  صد ور  گذشته 
تولید پراکند ه به شرکت های برق منطقه ای و توزیع تفویض شد ؛ 
منطقه  برق  اد اره  به  مراجعه  با  تواند   متقاضی می  اساس هر  براین 

خود  نسبت به د ریافت مجوز و انعقاد  قرارد اد  اقد ام کند .
خرید   قالب  د ر  برق  ریال  میلیارد    100 تاکنون  کرد :  تصریح  وی 
های  نیروگاه  حوزه  د ر  فعال  برق  تولید کنند گان  از  تضمینی 
تولید پراکند ه د ر شرکت برق منطقه ای تهران خرید اری شد ه است.

نمره صفر برای بارش های کشور

سال آبی جد ید  د ر حالی آغاز شد  که طی هفته اول، د ر 5 حوضه 
آبریز اصلی کشور میزان بارند گی عد د  صفر را نشان می د هد .

به گزارش ایسنا، حجم بارش های کشور د ر هفته اول سال آبی 96-
95 یک میلی متر اعالم شد  که این میزان د ر سال گذشته عد د  صفر 

و د ر متوسط بلند مد ت همان یک میلی متر بود ه است.
نسبت  ایستگاهی  بارند گی  تغییرات  د رصد   بیشترین  همچنین، 
بود ه  غربی  آذربایجان  د ر  قلعه جوق  حوضه  مربوط  د رازمد ت  به 
د ر  که  است  حالی  د ر  این  د اشته،  افزایش  د رصد    291 حد ود   که 
بارند گی  د رصد    100 کاهش  با  شرقی  آذربایجان  میانه  شهرستان 

روبرو بود ه ایم.
د ر این هفته د ر حوضه های 6 گانه آبریز کشور حوضه آبریز د ریای 
اما بارش د ر سایر حوضه ها  بارند گی د اشته است،  خزر 5 میلی متر 

عد د  صفر را نشان می د هد .
د ر حوضه های آبریز 30 گانه نیز بیشترین میزان بارش نسبت به سال 

گذشته مربوط به حوضه کل مهران با 30 د رصد  افزایش بود ه است.
آبریز  حوضه های  د ر  گذشته  سال  به  نسبت  بارش  میزان  کمترین 
افزایشی  عماًل هیچ  که  بود ه  بلوچ  رود خانه های  به  مربوط  گانه   30

ند اشته است.

قمار ریاض برای نجات اقتصاد  
آشفته عربستان 

رویترز، توافق الجزایر را برای کاهش تولید  نفت 
اوپک قمار عربستان برای افزایش قیمت نفت و 

نجات اقتصاد  این کشور ارزیابی کرد .
به  ای  مقاله  د ر  رویترز  گزارش،  این  اساس  بر 
قلم جان کمپ نوشت: عربستان به قماری روی 
سو  یک  از  د ارد   قصد   آن  اساس  بر  که  آورد ه 
قیمت نفت را افزایش د هد  و از سوی د یگر سهم 

خود  را از بازار حفظ کند .
این رسانه انگلیسی زبان نوشت که هد ف توافق 
الجزایر برای کاهش تولید  نفت اوپک، بیشتر از 
موجود   نفت  فیزیکی  کاهش  برای  تالش  آنکه 
روانی  جو  د اد ن  قرار  تاثیر  تحت  باشد   بازار  د ر 

بازار است.
رویترز، بیانیه الجزایر را بیشتر یک توافق برای 
از  بعد   شد :  یاد آور  و  کرد   ارزیابی  تولید   توقف 
توافق الجزایر، عربستان مطابق هر سال که بعد  
از تابستان تولید  خود  را کاهش می د اد  امسال 

هم همین کار را خواهد  کرد .
این تحلیل د ر زمینه مشخص نشد ن سهم هر 
کشور عضو اوپک از کاهش سقف تولید  نوشت:  
اوپک امید وار است که با افزایش تقاضا و توقف 

تولید ، نفت مازاد  بازار کاهش یابد .
ها  سعود ی  نظر  تغییر  افزود :  غربی  رسانه  این 
شاید  به این خاطر باشد  که کاهش قیمت، بازار 

را د ر جهت مورد  نظر آنها به تعاد ل نرساند .
د اشت  انتظار  عربستان  د اد :  اد امه  رویترز 
افزایش هزینه های  به  قیمت ها منجر   کاهش 
د ر  را  ریاض  موقعیت  و  شود   د یگر  های  طرف 
اشتباه  به  رسانه  کند .این  تثبیت  د رازمد ت 
اشاره  نفت  بازار  باره  د ر  محاسباتی سعود ی ها 
منابع  کرد   می  تصور  عربستان  نوشت:  و  کرد  
مالی کافی برای یک د وره طوالنی مد ت پایین 
ماند ن قیمت نفت را د ارد  و خواهد  توانست د ر 
چنین شرایطی رقبای خود  را به عقب براند ، اما 
بر خالف میل سعود ی ها، روند  کاهشی قیمت 
نفت بیش از حد  طوالنی شد  و هنوز هم نشانه 

ای از تمام شد ن این روند  د ید ه نمی شود .
جمله  از  عربستان  مالی  مشکالت  رویترز 
کسری بود جه و ناتوانی د ر پرد اخت بد هی های 
و  خواند   مهم  کارمند ان  د ستمزد   و  پیمانکاران 
تاکید  کرد : تصمیم برای کاهش تولید  را تصمیم 
گیران ارشد  سعود ی از جمله محمد  بن سلمان 
جانشین ولیعهد  عربستان گرفته اند .این تحلیل 
بر  که  است  قماری  الجزایر  توافق  افزاید :  می 
اساس آن عربستان می خواهد  با فریز تولید  به 
افزایش کم قیمت برسد  بد ون انکه سهم زیاد ی 

از بازار را از د ست بد هد .

رشد  بی سابقه تولید  نفت اوپک 
د ر ماه سپتامبر

به  سپتامبر  ماه  د ر  اوپک  نفت  تولید     
سطح به  لیبی  و  عراق  تولید   افزایش   علت 

 بی سابقه ای رسید . 
به گزارش خبرگزاری رویترز از لند ن، بر اساس 
ماه(  بررسی که روز جمعه )9 مهر  نتیجه یک 
منتشر شد ، تولید  نفت سازمان کشورهای صاد ر 
کنند ه نفت )اوپک( د ر ماه گذشته )سپتامبر( به 
سطح بی سابقه ای د ر سال های اخیر افزایش 

یافت.
عربستان  تولید   کاهش  رغم  به  افزایش  این 
عضو  نفت  کنند ه  صاد ر  بزرگ ترین  سعود ی، 

اوپک بود ه است. 
به  توجه  با  رویترز،  بررسی  نتیجه  اساس  بر 
اطالعات  و  کشتیرانی  های  شرکت  های  د اد ه 
منابع صنعت نفت، عرضه اوپک د ر ماه گذشته 
)سپتامبر( به 33 میلیون و 600 هزار بشکه د ر 
روز رسید ، د ر حالی که این میزان د ر ماه پیش 
از آن )اوت(، 33 میلیون و 530 هزار بشکه د ر 

روز بود ه است.
باره  د ر  بد گمانی ها  به  تواند   می  افزایش  این 
توانایی اوپک برای تعیین سطح تازه تولید  خود  
که میان 32 میلیون و 500 هزار تا 33 میلیون 

بشکه د ر روز اعالم شد ه است، د امن بزند .
عرضه نفت کشورهای عضو اوپک از سال 2014 
سعود ی،  عربستان  تولید   افزایش  با  میالد ی 

عراق و ایران، باال رفته است. 
به  اند ونزی  بازگشت  تولید ،  افزایش  د یگر  علت 
عضویت اوپک د ر سال 2015 و عضویت گابن 
سازمان  این  د ر  میالد ی  جاری  سال  ژوئیه  د ر 

بود ه است.

  عوارض صاد راتی نفت روسیه 
12 د الر افزایش یافت

عوارض بر صاد رات نفت روسیه به بیش از 90 
د الر برای هر تن افزایش یافت. 

وزارت  اسپوتنیک،  خبرگزاری  گزارش  به    
توسعه اقتصاد ی روسیه خبر د اد  که عوارض بر 
صاد رات نفت این کشور روز شنبه )10 مهر( با 
11 د الر و 9 سنت افزایش به 91 د الر و 9 سنت 
برای هر تن رسید ، د ر حالی که این میزان د ر 

ماه سپتامبر 80 د الر برای هر تن بود .
این کشور، میانگین  اعالم وزارت د ارایی  طبق 
قیمت نفت اورال روسیه د ر فاصله 15 اوت تا 
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سنت یا 332 د الر برای هر تن بود ه است. 
سبب  تقاضا  رکود   و  نفت  جهانی  مازاد   عرضه 
شد  که قیمت این کاال از بشکه ای 115 د الر 
از بشکه ای 30 د الر  به کمتر  د ر ژوئن 2014 
تولید   کاهش  اگرچه  برسد ،  امسال  ژانویه  د ر 
افزایش  و  ونزوئال  و  کاناد ا  نیجریه،  د ر  نفت 
را  کاال  این  قیمت  امسال،  مه  ماه  د ر  تقاضا 

اوایل ژوئن به بیش از 50 د الر افزایش د اد .

کوتاه از انرژی نفت د ر جهان

ایران  نفت  ملی  شرکت  الملل  بین  امور  مد یر 
نفت  صاد رات  بشکه ای  هزار   150 افزایش  از 
هم  گفت:  و  د اد   خبر  آیند ه  ماه  چند   تا  ایران 
اکنون روزانه 600 تا 650 هزار بشکه نفت به 

کشورهای اروپایی صاد ر می کنیم. 
سید محسن قمصری د رخصوص مستثنی شد ن 
ایران از اجرای طرح فریز نفتی و امکان افزایش 
صاد رات نفت خام کشور گفت: د ر حال حاضر 
ایران به طور متوسط روزانه د و میلیون و 200 
صاد ر جهانی  بازار  به  خام  نفت  بشکه   هزار 

 می کند .
ایران  نفت  ملی  شرکت  الملل  بین  امور  مد یر 
مصرف  متوسط  فعلی  شرایط  د ر  کرد :  اظهار 
نفت خام د ر بازار د اخلی و پاالیشگاه ها روزانه 
یک  تا  بشکه  هزار  و 800  میلیون  یک  حد ود  
میلیون و 850 هزار بشکه د ر روز است بر این 
منظور  به  نفت  تولید   افزایش  گونه  هر  اساس 

صاد رات روانه بازارهای جهانی خواهد  شد .
به  ایران  که  پرسش  این  به  پاسخ  د ر  قمصری 

تولید   سهم  از  د رصد    13 به  د ستیابی  د نبال 
نفت اوپک است، و آیا امکان افزایش 500 هزار 
بشکه ای تولید  نفت ایران پس از اجرای طرح 
فریز نفتی وجود  د ارد ، اظهار د اشت: اولین هد ف 
برای افزایش صاد رات نفت خام ایران د ستیابی 

به صاد رات روزانه د و میلیون و 350 هزار بشکه 
د ر روز است

این عضو هیات مد یره شرکت ملی نفت با تاکید  
بر اینکه تا چند  ماه آیند ه ظرفیت صاد رات نفت 
افزایش  روز  د ر  بشکه  هزار   150 حد ود   ایران 

می یابد ، تاکید  کرد : این افزایش صاد رات نفت 
قابل  بازار  د ر  تقاضا  و  عرضه  روند   به  توجه  با 

د سترس بود ه و امکان پذیر است.
افزایش  اینکه  بر  تاکید   با  همچنین  قمصری 
و 500  میلیون  به 2  ایران  نفت خام  صاد رات 
کار  و  بود ه  مشکلی  کار  روز  د ر  بشکه  هزار 
با  بیان کرد :  به نظر نمی رسد ،  چند ان آسانی 
این وجود  ایران  سعی می کند  د ر گام اول حجم 
 2 به  آیند ه  ماه  چند   تا  را  خود   نفت  صاد رات 
میلیون و 350 هزار بشکه د ر روز افزایش د هد  
تا صاد رات نفت ایران به د وران پیش از اعمال 

تحریم ها برسد .
ایران  نفت  ملی  شرکت  الملل  بین  امور  مد یر 
افزایش  از  اکنون بخشی  اینکه هم  یاد آوری  با 
و  آسیایی  بازارهای  روانه  کشور  نفت  صاد رات 
مابقی به اروپا صاد ر می شود  خاطرنشان کرد : 
تا  د ر حال حاضر به طور متوسط روزانه 600 
650 هزار بشکه نفت خام ایران به کشورهای 

اروپایی صاد ر می شود .

قمصری خبر د اد :

صادراتنفت۱۵۰هزاربشکهافزایشمییابد

ایران  نفتکش  ملی  شرکت  مد یرعامل 
همکاری  برای  شرکت  این  آماد گی  از 
حمل  بخش  د ر  نروژی  شرکت های   با 
شد ه  مایع  طبیعی  گاز  های  محموله 

)ال ان جی( خبر د اد .
ملی  شرکت  مد یرعامل  صفایی،  اکبر  علی 
آیهان،  د یلک  با  د ید ار  د ر  ایران،  نفتکش 
ماهیگیری  و  تجارت  صنعت،  وزیر  معاون 
نروژ، اعالم کرد : با اجرایی شد ن برنامه جامع 
همکاری  زمینه های  )برجام(  مشترک  اقد ام 
بیشتری میان ایران و نروژ فراهم شد ه است.

وی با بیان این که شرکت ملی نفتکش ایران، 
شرکت های  از  زیاد ی  تعد اد   با  اکنون  هم 
تجهیزات  و  قطعات  تامین  حوزه  د ر  نروژی 
همکاری  کالس  و  رد ه بند ی  بیمه،  کشتی، 
با  همکاری  امید واریم  کرد :  اظهار  د ارد ، 

نروژی ها گسترش یابد .
ایران  گازی  ذخایر  عظیم  حجم  به  صفایی 
اشاره کرد  و گفت: ایران برنامه گسترد ه ای 

برای تولید  و صاد رات گاز د ارد .
افزود :  ایران  نفتکش  مد یرعامل شرکت ملی 
شرکت های  با  تا  د ارد   آماد گی  شرکت  این 
ال ان جی  محموله های  حمل  د ر  نروژی 
با  همکاری  زمینه  د یگر  کند .وی  همکاری 
شرکتهای نروژی را د ر زمینه سوخت رسانی 
د ارای  ایران  کرد :  تصریح  و  عنوان  د ریایی 

مزیت و موقعیت خوبی د ر این بخش است.
ماهیگیری  و  تجارت  صنعت،  وزیر  معاون 
نروژ، د ر این د ید ار از آماد گی این کشور برای 

نفتکش  با شرکت ملی  گسترش همکاری ها 
ایران د ر بخش های مختلف خبرد اد .

د ر  آن  تاثیر  و  برجام  شد ن  اجرایی  به  وی 
یاد آور شد :  ایران و نروژ اشاره کرد  و  روابط 
ملی  شرکت  با  همکاری   افزایش  آماد ه  ما 
قطعات  تامین  بخش های  د ر  ایران  نفتکش 
کشتی، رد ه بند ی، کالس و حوزه های مربوط 

به حمل و نقل د ریایی هستیم.
معاون وزیر صنعت، تجارت و ماهیگیری نروژ 
د ریایی  شرکت های   عالقه مند ی  به  اشاره  با 
با  به گسترش همکاری ها  نروژ  و کشتیرانی 
بر  افزون  گفت:  ایران  نفتکش  ملی  شرکت 
با شرکت  د اریم  آماد گی  یاد شد ه،  حوزه های 
پروژه های  زمینه  د ر  ایران  نفتکش  ملی 
بر  ال ان جی  های  کشتی های  و  ال ان جی 

همکاری کنیم.
ایران،  نفتکش  ملی  شرکت  گزارش  به 
مقام های  از  د ید ار،  این  این  د ر  نروژی  وزیر 
شرکت ملی نفتکش ایران برای سفر به نروژ 
شرکت های  آشنایی  و  شناسایی  منظور  به 
نروژی با ظرفیت های این شرکت د عوت کرد .

سازمان  مسئول  د ید ار،  این  د ر  را  آیهان،   
مد یرعامل  نروژ،  د ریانورد ی  و  بناد ر 
مد یران  کشور،  این  کشتی  مالکان  اتحاد یه 
و  بزرگ  د ریایی  و  کشتیرانی  شرکت های 
و  کالرکسون  موسسه  مقام های  نروژ،  مهم 
جمعی  و  نروژ  صنایع  فد راسیون  مسئوالن 
د یگر از مسئوالن د ریایی این کشور همراهی 

می کرد ند .

معاون وزیر نیرو د ر امور برق و انرژی گفت: 
هزار   22 سالیانه  د رآمد   از  ای  بخش عمد ه 
که  نیرو  وزارت  برق  فروش  ریالی  میلیارد  
مرد م  به  نقد ی  های  یارانه  قالب  د ر  پیشتر 
از  پرد اخت شد ه، د ر قالب مقوله » حمایت 

تولید  « به این صنعت بازخواهد  گشت.
یارانه  پرد اخت  د رباره  فالحتیان  هوشنگ 
وزارت  برق  از محل فروش  نقد ی که  های 
افزود : براساس تصمیم  نیرو صورت گرفته، 
گیری های انجام شد ه د ر د ولت، مقرر شد ، 
مرد م  به  نقد ی  های  یارانه  پرد اخت  بابت 
واریزی  و  نشود   کسر  پولی  نیرو  وزارت  از 
عهد ه  از  ها  یارانه  هد فمند ی  سازمان  به 

صنعت برق برد اشته شد .
از حد ود   این مقام مسئول، د ولت  به گفته 
بر  که  کرد   ای صاد ر  پیش مصوبه  روز   10
هر  ازای  به  ریال   102 مبلغ  آن  مبنای 
از  این  از  پیش  که  برق  ساعت  وات  کیلو 
به  و  برد اشت  توانیر  شرکت  د رآمد های 
شد ه  واریز  ها  یارانه  هد فمند ی  سازمان 

بود ، به حساب خزانه واریز شود .
از  بخشی  شد ه  مقرر  کرد :  تصریح  وی 
بر  افزون  سالیانه  که  ها  واریزی  مجموع 
بود ، توسط سازمان  ریال  22 هزار میلیارد  
مقوله  قالب  د ر  کشور  بود جه  و  برنامه 
برق  بخش  به  بارد یگر  تولید «  از  »حمایت 

باشد . د اشته  بازگشت 

قرار  مزبور،  مصوبه  شد :  یاد آور  فالحتیان 
اما  شود ،  اجرایی  امسال  ابتد ای  از  بود  
سه  د ر  محل  این  از  هایی  برد اشت  د ولت 
می  تالش  و  د اد   انجام  سال  نخست  ماه 
شد ه  برد اشت  وجوه  سال  پایان  تا  شود  
تا  شود   د اد ه  بازگشت  برق  صنعت  به 
و  پیمانکاران  بد هی  پرد اخت  حد اقل صرف 

شود . برق  تولید کنند گان  مطالبات 
شد ه  تمام  قیمت  امسال  کرد :  تصریح  وی 
های  هزینه  احتساب  بد ون  تولید ی  برق 
و  یکهزار  تا  یکهزار  متوسط  بطور  سوخت، 
50 ریال د ر هر کیلو وات ساعت بود ه و با 
با  برق  صنعت  وصولی  میزان  شرایط،  این 
 660 ها  یارانه  هد فمند ی  د اشتن  نظر  د ر 
ریال بود  که با 350 ریال زیان د ر هر کیلو 

وات ساعت همراه شد .
کرد :  امید واری  ابراز  نیرو  وزیر  معاون 
تا  شود   موجب  کار  و  کسب  فضای  بهبود  
ارقام  این  بتواند   قانون  مطابق  نیز  د ولت 
را اصالح و نسبت به کاهش هر چه بیشتر 
تکلیفی  و  شد ه  تمام  قیمت  التفاوت  مابه 

اقد ام کند .
مسئول  مقام  این  پیشتر  ایرنا،  گزارش  به 
اعالم کرد ه بود ، بخش برق مبلغ 240 هزار 
قیمت  التفاوت  مابه  محل  از  ریال  میلیارد  
د ولت  از  برق  تکلیفی  قیمت  و  شد ه  تمام 

است. طلبکار 

آماد گی ایران برای همکاری با نروژ 
د ر حمل ال.ان.جی

وجوه برد اشتی از صنعت برق د ر قالب یارانه های 
نقد ی به وزارت نیرو بازخواهد  گشت

د ر حال حاضر تعیین استاند ارد  آب بهد اشتی 
با  شد ه  بینی  پیش  و  است  تد وین  مرحله  د ر 
پایان  تا  استاند ارد   این  های  شاخص  تعیین 
آب  شبکه  جد اسازی  موضوع  جاری،  سال 
شرب از بهد اشتی د ر کالنشهرها با آغاز اجرای 
کلید    96 سال  ابتد ای  از  آن  کشوری  پایلوت 

بخورد . 
آب  شبکه  جد اسازی  تسنیم،  گزارش  به 
به منظور  کشور  د ر  شرب  آب  و  بهد اشتی 
آب،  تصفیه  هزینه های  د ر  صرفه جویی 
مصارف  جد اسازی  با  شرب  آب  کیفی  ارتقای 
خانه های  تصفیه  ارتقای  و  شرب  از  غیرشرب 
و  تصفیه  حجم  محد ود سازی  با  شرب  آب 

با حذف  د ر مصرف آب  همچنین صرفه جویی 
خانگی  لوله کشی  سیستم  از  شرب  مصارف 
)هد ررفت های تجمعی بازگذاشتن شیر آب د ر 
زمان مصرف شرب و خوراکی( و به خصوص به 
منظور به مد ار آورد ن چاههای آبی که امکان 
لحاظ  به  شرب  آب  برای  آنها  از  برد اری  بهره 
نیست،  نیترات و سختی  میزان  استاند ارد های 

د ر برنامه وزارت نیرو قرار گرفت.
برای  که  کشور  نقطه  اولین  پیش،  سال  سه 
بهد اشتی  آب  شبکه  جد اسازی  پایلوت  اجرای 
بخشی  گرفت،  قرار  توجه  مورد   آشامید نی  و 
قرار  بود  که  ثامن  به نام منطقه  از شهر مشهد  
بود  با جد اسازی شبکه آب بهد اشتی و تأمین 

آب بسته بند ی برای شرب د ر این منطقه این 
بسترسازی های  وجود   با  اما  شود ،  آغاز  پروژه 
آن  اجرای  از  خبری  طرح،  این  سخت افزاری 

نشد .
نبود   علت  به  استاند ارد   سازمان   ،93 سال  د ر 
استاند ارد  مشخص برای آب بهد اشتی که قرار 
بود  با جد اسازی شبکه آب شرب و بهد اشتی، 
د ر شبکه لوله کشی منازل جریان یابد ، جلوی 
اجرای این طرح را گرفت. بعد  از آن با جلساتی 
و  آب  مهند سی  شرکت  مجموعه  بین  که 
فاضالب کشور و سازمان استاند ارد  برگزار شد ، 
کشور،  د انشگاههای  همکاری  با  تا  شد   مقرر 
برای اولین بار استاند ارد ی برای آب بهد اشتی 

تهیه و تنظیم شود .
با وجود  اینکه د و سال از این زمان می گذرد ، 
پایلوت کشوری جد اسازی شبکه  هنوز اجرای 
آب شرب و بهد اشتی متوقف است. »حمید رضا 
و  اب  مهند سی  شرکت  مد یرعامل  جانباز« 
فاضالب کشور د ر خصوص آخرین وضعیت این 
استاند ارد ی  تهیه  و  تد وین  »کار  گفت:  طرح 
مشخص برای آب بهد اشتی، برای اولین بار د ر 
می  بینی  پیش  و  است  انجام  حال  د ر  کشور 
سال  پایان  تا  جد ید ،  استاند ارد   این  که  کنیم 
تد وین و ابالغ شود . بالفاصله بعد  از ابالغ این 
و  شرب  آب  شبکه  جد اسازی  کار  استاند ارد ، 

آشامید نی د ر مرحله پایلوت آغاز می شود .« 

آغاز جد اسازی آب شرب و بهد اشتی د ر کالنشهرها از ابتد ای سال 96 

مد یرعامل پاالیشگاه نفت بند رعباس از همکاری 
ایران و ژاپن د ر انجام طرح مطالعاتی کاهش میزان 

نفت کوره د ر این پاالیشگاه خبر د اد .
 هاشم نامور با بیان این که این پروژه مطالعاتی 
با مشارکت شرکت های خارجی انجام می شود ، 
افزود : برای انجام این پروژه با شرکت های معتبر 
مذاکره  و چین  کره  ژاپن،  از کشورهای  خارجی 
کنسرسیوم  د و  با  اخیر  های  ماه  د ر  و  کرد یم 
متشکل از شرکت های ژاپنی و ایرانی تفاهمنامه 
ای امضا شد .وی اد امه د اد : اجرای پروژه مطالعاتی 
کاهش میزان حجم نفت کوره برای افزایش کیفیت 
فرآورد ه ها کار بسیار راهبرد ی و ارزشمند ی است 
که با تالش همکاران به شکل د قیق و کارشناسی 

انجام می شود .
نامور، با اشاره به حضور متخصصان د اخلی پاالیشگاه 
بند رعباس د ر اجرای این طرح گفت: پس از پایان 
مطالعات طرح، بر مبنای نتایج حاصل شد ه برای 

شیوه اجرا تصمیم گیری می شود .
وی از مراحل پایانی مطالعات امکان سنجی و تهیه 
گزارش های توجیه فنی و اقتصاد ی طرح کاهش 
میزان نفت کوره این پاالیشگاه خبرد اد  و گفت: با 
اجرای این طرح مقد ار تولید  نفت کوره به کمتر 

از 10 د رصد  و گوگرد  موجود  د ر آن نیز به کمتر از 
یک د رصد  می رسد .

شرکت پاالیش نفت بند رعباس یکی از 9 شرکت 
وسعت  به  فضایی  د ر  که  است  کشور  پاالیشی 

تقریبی 700 هکتار د ر کرانه شمالی آب های 
خلیج فارس و مجاورت شهر بند رعباس احد اث و 
به منظور تامین بخشی از فرآورد ه های نفتی مورد  
نیاز کشور و امکان صد ور فرآورد ه های مازاد ، د ر 

سال 1376 مورد  بهره برد اری قرار گرفت.
بند رعباس،  نفت  پاالیش  شرکت  با  همزمان 
مطالعات اجرای پروژه کاهش نفت کوره د ر شرکت 
حال  د ر  نیز  تبریز  و  تهران  نفت  پاالیش  های 

اجراست. 
ظرفیت اسمی پاالیشگاه بند رعباس تا پایان تیرماه 
سال 1387، 232 هزار بشکه د ر روز بود ه است 
که با تالش نیروهای متعهد  و متخصص د اخلی 
د ر مرد اد ماه 1387 به ظرفیت 320هزار بشکه د ر 

روز رسید . 
هم اکنون حد ود  18 د رصد  پاالیش نفت خام د اخل 
کشور و به تبع آن فرآورد ه های نفتی مورد  نیاز 

کشور د ر پاالیشگاه بند رعباس تولید  می شود .
این شرکت د ر سال 1391 با اجرای موفقیت آمیز 
هزار  گذاری، 30  سرمایه  بد ون  مبتکرانه،  طرح 
بشکه د ر روز خوراک پاالیشگاه را افزایش د اد  و هم 
اکنون با ظرفیت 350 هزار بشکه د ر روز مشغول 

فعالیت است.

همکاری ژاپنی ها د ر طرح مطالعاتی کاهش میزان 
نفت کوره د ر پاالیشگاه بند رعباس
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مهجور ماند ن سرمایه گذاری خارجی د ر ایران

مریم بهنام راد 

مالیاتی،  نظام  اقتصاد ی، مشکالت  امنیت  نبود  
د خالت د ولت و نبود  بخش خصوصی، محد ود یت 
بود ن  بسته  سرمایه،  بازار  و  مالی  نظام  های 
زیرساخت  نبود ن  مناسب  بوروکراسی،  اقتصاد ، 

های اقتصاد ی، روشن نبود ن اهد اف و اولویت های اقتصاد ی، مشخص 
نبود ن سیاست های پولی، مالی و ارزی، نظام چند  نرخی ارز، روشن 
و.... انسانی  نیروی  پائین  وری  بهره  د نیا،  با  اقتصاد ی  رابطه  نبود ن 
مشکالتی است که به عنوان موانع پیش روی سرمایه گذار خارجی 
مالکیت  از  پس  کشوری  هر  د ر  گذاری  .سرمایه  است  قرارگرفته 
از یک سو  اهمیت است. سرمایه گذاری  بیشترین  د ارای  خصوصی 
اشتغال زاست و از سوی د یگر موجب افزایش تولید  و عرضه کاالها 
می شود  و بد ین وسیله از هد ر رفتن منابع و همچنین افزایش قیمت 
ها جلوگیری می کند . این مسأله، ضمن کاستن از ضرورت افزایش 
مد اوم یارانه ها، امکان صاد رات بیشتر و بهبود  تراز پرد اخت ها را فراهم 
می کند .سرمایه گذاری خارجی یک امتیاز بزرگ نیز د ارد  آن هم به 
این عنوان که سرمایه گذاری خارجی ،به منزله یک تزریق بیرونی 
به اقتصاد  د اخلی است و از این بابت به علت وجود  عامل تکاثری د ر 
اقتصاد ، چند ین بار بیشتر از اصل سرمایه وارد اتی می تواند  اثر مثبت 
سرمایه  برابر  د ر  ها  فرصت  و  بگذارد .موانع  شد ه  ذکر  متغیرهای  بر 
خارجی اهمیت تأثیر سرمایه گذاری خارجی بر توسعه کشور قابل 
انکار نیست تا حد ی که بد ون آن توسعه حد اقل د ر کشورهای د ر 
حال توسعه امکانپذیر نیست. امروزه حتی کشورهای صنعتی برای 
جذب سرمایه خارجی با هم رقابت می کنند . کشور ما با فرار سرمایه 
و تخصیص غیربهینه منابع سرمایه گذاری روبه رو بود ه است. این 
گذاری  سرمایه  نامساعد   محیط  د هند ه  نشان  اول  وهله  د ر  پد ید ه 
گذاری  سرمایه  سطح  بود ن  د یگر،پائین  مرحله  است.ود ر  کشور  د ر 
به سرمایه د اخلی  ناچیز سرمایه گذاری خارجی  و نسبت  تولید   به 
نشان د هند ه آن است که باید  محیط را برای سرمایه گذاری د اخلی 
ساماند هی کرد ه و آن را به صورتی جد ی تشویق کنیم و همزمان با 
آن، به سرمایه گذاری خارجی نیز به عنوان مکملی ضروری بپرد ازیم.
از سوی د یگر د ید گاه های سیاسی به اقتصاد  کشور مان یکی د یگر از 
موانع سرمایه گذاری محسوب می شود  .هرچند  محمد  خزاعی  رئیس 
معتقد   ایران  فنی  و  اقتصاد ی  های  و کمک  سرمایه گذاری  سازمان 
است که سرمایه گذاران خارجی نباید  نگران هیاهوهای سیاسی د رباره 
نقل و انتقاالت پولی باشند  وبر اساس قانون مصوب مجلس که د ر 
سال 81 به تصویب رسید ه، د ولت از همه سرمایه گذاری های خارجی 
د ر مقابل ریسک های غیر تجاری حمایت و ضمانت می کند  و موارد  
متعد د  د یگری هم د ر ضمانتنامه ای که صاد ر می کنیم از سوی د ولت 
ایران شامل می شود  از قبیل نقل و انتقال سود  و سهام و صد ور اجازه 
اقامت سه ساله به کارکنان متخصص امر سرمایه گذاری، ولی د ر اصل 
ارزش  وبا  مهم  بسیار  گذارخارجی  برای سرمایه  ها  ،اجرای ضمانت 

است و این موضوع باید  به سرمایه گذاران اثبات شود .
 

 بانک
مشاغل خانگی تسهیالت 1۰۰ میلیون تومانی می گیرند   

به  ویژه  تسهیالت  اعطای  از  امید   کارآفرینی  صند وق  مد یرعامل 
د اد . خبر  تومان  میلیون  تا سقف 100  روستایی  و  خانگی  مشاغل 

بر  ارائه می کند   اظهار کرد : تسهیالتی که صند وق  نورا...  زاد ه  اصغر 
اعتقاد   و  توانمند ی هاست  و  و شناسایی ظرفیتها  نیازسنجی  مبنای 
ند اریم که متقاضیان حتما باید  به صند وق مراجعه د اشته باشند .وی 
از اجرای طرح تکاپو د ر هفت استان کشور خبر د اد  و گفت: این طرح 
با همکاری و مشارکت » یونید و » به اجرا د ر آمد ه و بر اساس آن 
پتانسیل ها و ظرفیتهای هفت استان کشور را شناسایی کرد ه ایم. به 
عنوان نمونه استان کرد ستان د ارای مزیت آی تی و سمنان مزیت 
گرد شگری است که تالش کرد یم با شناسایی ظرفیتها و قابلیتهای 
هر استان و انطباق آن با مد لی که طراحی کرد ه ایم این مناطق را 
به سمت اشتغالزایی سوق د هیم و تسهیالت خود  را د ر این بخش 

متمرکز کنیم.
 

 »بام« بانک ملی ایران، تند یس ملی نوآوری محصول 
برتر ایرانی را د ریافت کرد  

»بام« )بانکد اری اینترنتی بانک ملی ایران( د ر جشنواره ملی نوآوری 
محصول برتر ایرانی، موفق به کسب تند یس شد .

بانکد اری  زمینه  د ر  که  است  ایران  ملی  بانک  محصول  آخرین  بام 
ارائه  د ر  بفرد ی  منحصر  ویژگی های  از  و  شد ه  معرفی  الکترونیک 

خد مات بانکی برخورد ار است. 
از  و  برگزار شد   تهران  د انشگاه  مد یریت  د انشکد ه  د ر  این جشنواره 
کرد ه  معرفی  ایرانی  برتر  محصول  که  برتری  و شرکت های  بانک ها 
بود ند ، با کسب تند یس تقد یر به عمل آمد .  بانک ملی ایران نیز د ر این 

جشنواره با معرفی سامانه »بام« موفق به کسب تند یس شد . 
به  خود   سخنان  د ر  سخنرانان  و  اساتید   مراسم  این  د ر  همچنین 
نقش  راهکارها،  و  چالش ها  محصول،  نوآوری  قبیل  از  موضوعاتی 
ارتباطات د ر نوآوری موفق، ضرورت تکمیل زنجیره نوآوری و معرفی 
مد ل مرجع نوآوری محصول پرد اختند . د ر همین راستا خانم رضایی 
معاون اد اره کل امنیت و توسعه سیستم ها به نمایند گی از بانک ملی 

ایران توضیحاتی د ر همین رابطه ارائه کرد .
 

 سکه وارز
افزایش قیمت انواع سکه د ر بازار

قیمت سکه تمام بهار آزاد ی طرح جد ید ، نیم سکه و ربع سکه روزگذشته  
د ر بازار آزاد  تهران با افزایش 500 تا1000 تومانی مواجه بود ؛ اما نرخ سکه 
طرح قد یم و یک گرمی، بد ون تغییر باقی ماند .د ر بازار آزاد  )یکشنبه( 
قیمت سکه تمام بهار آزاد ی با 500 تومان افزایش به یک میلیون و 116 
هزار و 100 تومان رسید ، اما نیم سکه و ربع سکه با افزایش 1000 تومانی 
به ترتیب با نرخ 567 هزار تومان و 295 هزار تومان معامله شد ند .قیمت 
سکه تمام بهار آزاد ی طرح قد یم یک میلیون و 114 هزار تومان و سکه 
یک گرمی 187 هزار تومان است. هر اونس طال د ر بازارهای جهانی 1316 
د الر و 90 سنت و هر گرم طالی 18 عیار نیز 113 هزار و 356 تومان 
معامله می شود .قیمت هر د الر 3580 تومان، یورو 4039 تومان، پوند  

4668 تومان، لیر ترکیه 1212 تومان و د رهم امارات 981 تومان است.
 

فناوری و ارتباطات
آمریکا به نظارت بر اینترنت پایان د اد 

د ولت آمریکا روز شنبه به نقش نظارت رسمی خود  بر اینترنت پایان 
د اد  و مد یریت سیستم آد رس آنالین را به یک نهاد  غیرانتفاعی جهانی 
سپرد .وزارت بازرگانی آمریکا اعالم کرد  قرارد اد ش با سازمان جهانی 
است. پایان رسید ه  به   - آیکان   - اینترنتی  ارقام  و  نامها  بر  نظارت 
از سوی سهامد ارانش که متشکل  این پس  از  این ترتیب آیکان  به 
و غیرد ولتی  د ولتی  و گروههای  د انشگاهیان، شرکتها  از مهند سان، 
هستند ، اد اره خواهد  شد .این اقد ام بخشی از یک برنامه چند  د هه ای 
از سوی آمریکا برای خصوصی کرد ن اینترنت است و حامیان این اقد ام 
می گویند  مستقل شد ن فعالیت آیکان به حفظ یکپارچگی اینترنت 
د ر سراسر جهان کمک خواهد  کرد .به گفته مقامات آیکان و آمریکا، 
قرارد اد  نظارت آمریکا بر این سازمان به عنوان ناظر بر این بخش مهم 
که د ر آن د امنه ها و آد رسهای اینترنتی ایجاد  می شوند ، به واشنگتن 

یک نقش نماد ین د اد ه بود .

هیات بلند پایه پژو به ایران مي آید  
یک گروه بلند  پایه از گروه پژو سیتروئن اواخر هفته 
جاري وارد  ایران خواهند  شد  تا طي یک روز کاري 
فشرد ه، مراحل عملیاتي و اجرایي فعالیت شرکت 

ایکاپ را آغاز کنند .  
به گزارش ایکوپرس، طبق برنامه ریزي هاي صورت 
گرفته د ر سفر این هیات بلند پایه، نخستین جلسه 
هیات مد یره شرکت مشترک ایران خود رو و پژو 
»ایکاپ« برگزار خواهد  شد . مراحل ایجاد  و آغاز 
به کار این شرکت مشترک پیشتر انجام شد ه و 
نخستین جلسه مجمع موسسین نیز تیرماه گذشته 
برگزار و  صورت جلسه آن به امضاي مد یرعامل 
گروه صنعتي ایران خود رو و قائم مقام مد یرعامل 

پژو سیتروئن رسید .
د ر سفر هیات بلند پایه فرانسوي، سالني که براي 
تولید  محصوالت مشترک ایران خود رو و پژو د ر نظر 
گرفته شد ه است نیز مورد  بازد ید  قرار خواهد  یافت. 
قرار است د ر این سالن محصوالت شرکت ایکاپ 
شامل خود روهاي پژو 2008، پژو 208 و پژو 301 
تولید  شود . بازد ید  یکي از نمایند گي هاي منتخب 
گروه صنعتي ایران خود رو د ر حوزه خد مات پس از 
فروش نیز یکي د یگر از برنامه هاي هیات بلند پایه 

پژوئي د ر تهران خواهد  بود .
پژو براي تولید  و عرضه محصوالت خود  د ر ایران 
شبکه گسترد ه خد مات پس از فروش ایران خود رو 
را مد نظر قرار د اد ه و هموطنان نیز به واسطه این 
شبکه د غد غه اي د ر خصوص خد مات پس از فروش 

این محصوالت جد ید  نخواهند  د اشت.
پیش بیني مي شود  با سفر این هیات فرانسوي 
به تهران اقد امات الزم براي آغاز تولید  محصوالت 

مشترک بررسي و با سرعت بیشتري انجام شود .

سرمایه گذاران  برای بیمارستان سازی 
ضمانت د ولتی می خواهند 

بیمارستان های  امور  د ر  بهد اشت  وزیر  مشاور 
به  خصوصی  بخش  تمایل  عد م  خصوصی 
سرمایه گذاری د ر حوزه سالمت را ناشی از مقرون 
به صرفه نبود ن سرمایه گذاری د ر این حوزه د انست.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سازمان توسعه تجارت، محمد رضا نوروزی د ر 
آستانه برگزاری د ومین نمایشگاه بیمارستان سازی، 
تاسیسات و تجهیزات بیمارستانی با اشاره به کمبود  
تخت های بیمارستانی د ر کشور و محد ود یت د ولت 
د ر تامین اعتبارات مورد  نیاز برای احد اث و راه اند ازی 
تخت های جد ید ، گفت: بایستی شرایط و امکانات 
الزم برای حضور بخش خصوصی د ر حوزه سالمت 

فراهم شود .
وی با اشاره به مقرون به صرفه نبود ن سرمایه گذاری 
سرمایه  برگشت  عد م  افزود :  سالمت،  حوزه  د ر 
و همچنین سود  حاصل از سرمایه گذاری د ر این 
حوزه، باعث شد ه که سرمایه گذاران بخش خصوصی 

رغبت به حضور د ر حوزه سالمت ند اشته باشند .
تعرفه های  آثار  به  اد امه  د ر  د انشگاه  استاد   این 
غیرواقعی د ر حوزه سالمت اشاره کرد  و گفت: وقتی 
تعرفه ها واقعی نباشد ، نمی توان انتظار د اشت که 
سود  سرمایه حاصل شود  و البته د لیل غیرواقعی 
بود ن تعرفه های خد مات د رمانی، حمایت از مرد م 

است که توان پرد اخت هزینه های د رمان را ند ارند .
مشاور وزیر بهد اشت با عنوان این مطلب که قیمت ها 
د ر حوزه سالمت بر اساس رقابت تعیین نمی شود ، 
افزود : این وضعیت باعث شد ه تا تعرفه های بخش 
خصوصی هم توسط د ولت تعیین شود ؛ د ر نتیجه، 
امکان رقابت برای سرمایه گذاری د ر حوزه سالمت 

فراهم نمی شود .
بیمارستان های  احد اث  ضرورت  بر  نوروزی 
زنجیره ای برای کاهش هزینه ها تاکید  کرد  و گفت: 
تشکیل تعاونی های پزشکان، می تواند  یکی د یگر از 

راهکارهای سرمایه گذاری د ر حوزه سالمت باشد .

مناطق آزاد 
معافیت مالیاتی مناطق آزاد  25 ساله شد 

منتخب  تخصصی  کارگروه  مصوبه  اساس  بر 
شورایعالی مناطق آزاد  تجاری، 25 سال معافیت 
مالیاتی برای این مناطق د ر نظر گرفته شد ه است.

کارگروه تخصصی منتخب مناطق آزاد  تجاری و 
ویژه اقتصاد ی، برای مناطق آزاد  تجاری معافیت 
گروه  کار  کرد ه اند .این  تصویب  ساله  مالیاتی 25 
متشکل از نمایند گان وزارت اقتصاد ، وزارت صنعت، 
وزارت  تعاون،  وزارت  نفت،  وزارت  کشور،  وزارت 
وزارت  خارجه،  وزارت  اسالمی،  ارشاد   و  فرهنگ 
د اد گستری و همچنین نمایند ه سازمان برنامه و 
بود جه، سازمان میراث فرهنگی و بانک  مرکزی،  
میباشد .بر اساس مصوبه این کارگروه افراد  حقیقی و 
حقوقی که د ر مناطق آزاد  تجاری فعالیت می کنند  
از پرد اخت مالیات بر د رآمد  و د ارایی معاف خواهند  
بود . بعد  از پایان مد ت مذکور نیز تسهیالتی برای 
این افراد  د ر نظر گرفته شد ه است که جزییات آن را 

میتوانید  د ر اد امه مشاهد ه نمایید .
 

 اقتصاد  کالن
حد ود  عید ی کارکنان د ولت
 75۰ هزار تومن تعیین شد 

گر چه حد ود  شش ماهی تا پایان سال و واریز 
نشان  شواهد   اما  ماند ه  باقی  کارکنان  عید ی 
می د هد  که رقمی حد ود  750هزار تومان به عنوان 
پاد اش پایان سال د ر نظر گرفته خواهد  شد . رقم 
نهایی با تصویب هیات وزیران تعیین می شود .گر 
چه حد ود  شش ماهی تا پایان سال و واریز عید ی 
کارکنان باقی ماند ه اما شواهد  نشان می د هد  که 
پاد اش  عنوان  به  تومان  هزار  حد ود 750  رقمی 
پایان سال د ر نظر گرفته خواهد  شد . رقم نهایی 
با تصویب هیات وزیران تعیین می شود .هر چند  
از سوی  بود جه سال 1396  بخشنامه  هنوز  که 
اجرایی  به د ستگاههای  بود جه  و  برنامه  سازمان 
اما ضوابط مالی ناظر بر تهیه  ابالغ نشد ه است، 
باید  حد ود  پاد اش  بود جه بر این تاکید  د ارد  که 
پایان سال )عید ی( د ر بود جه1396 حد ود  847 
هزار و 500 تومان تعیین شود  به عبارتی حد ود  
آیند ه  پایانی سال  آیند ه که د ر ماه  عید ی سال 
پرد اخت می شود ، حد ود  این رقم است که البته با 

نظر هیات د ولت احتمال تغییر د ارد .

یاد د اشت خبر

مصوب  قانون  اساس  بر  اقتصاد :  گروه 
رسید ه،  تصویب  به   81 سال  د ر  که  مجلس 
خارجی  سرمایه گذاری های  همه  از  د ولت 
و  حمایت  تجاری  غیر  ریسک های  مقابل  د ر 
هم  د یگری  متعد د   موارد   و  می کند   ضمانت 
سوی  از  می کنیم  صاد ر  که  ضمانتنامه ای  د ر 
و  نقل  قبیل  از  می شود   شامل  ایران  د ولت 
اقامت سه  اجازه  انتقال سود  و سهام و صد ور 
ساله به کارکنان متخصص امر سرمایه گذاری.

خارجی  گذاران  سرمایه  به  زمین  واگذاری 
ما  د وستان  و  می شود   انجام  خاص  شرایط  با 
و  نقل  د رباره  سیاسی  هیاهوهای  نگران  نباید  
معاون  خزاعی  باشند .محمد   پولی  انتقاالت 
اقتصاد ی و د ارایی و رئیس سازمان  امور  وزیر 
فنی  و  اقتصاد ی  های  کمک  و  سرمایه گذاری 
ایران گفت:وزارت خارجه اقامت سه ساله قابل 
تمد ید  برای سرمایه گذاران صاد ر می کند . اینها 
کابینه  تغییر  با  که  هستند   قانون  یک  همه 
سرمایه  به  حتی  کرد   نخواهند   تغییری  د ولت 
گذارانی که فکر می کنند  د ر آیند ه می خواهند  
هم  کنند   هزینه  گرد شگری  د ر  خود   سرمایه 

از  حاصل  سود   انتقال  نگران  که  گوییم  می 
سرمایه به خارج از کشور نباشند . اگر خواستند  
کنند ،  منتقل  خارج  به  را  توریستی  تاسیسات 
یک  حتی  ند ارد .  وجود   زمینه  این  د ر  نگرانی 
به  د الر  میلیون   900 که  د اریم  سراغ  مورد  
شد .  د اد ه  ضمانت  بابت  خارجی  گذار  سرمایه 
ایران  د ولت  قانونی  تعهد   د هند ه  نشان  اینها 
گفت:  است.وی  خارجی  گذاری  سرمایه  برای 
اگر سرمایه گذاران خارجی به ما برای گرفتن 
این  پوشش  تحت  نکنند ،  مراجعه  ضمانت نامه 
اجباری  آنها  گرفت.  نخواهند   قرار  ها  حمایت 
برای مراجعه به ما ند ارند  ولی اگر این مراجعه 
انجام د هند  حمایت خواهند  شد . همچنین  را 
ایران  علیه  سیاسی  هیاهوهای  نگران  د وستان 
که  نباشند . شنید م  پولی  انتقال  و  نقل  د رباره 
کنونی  شرایط  د ر  گفته  آلمان  اقتصاد   وزیر 
د ر  نیست.  د رست  ایران  د ر  گذاری  سرمایه 
حالی که من این موضوع را تکذیب می کنم.
انتظار  تعهد ات مورد   البته  تأکید  کرد :  خزاعی 
به اند ازه کامل از سوی آمریکائی ها انجام نشد ه 
اقتصاد ی  همکاری  د رخواست  هم  ما  است. 

کشورهای  سایر  د رباره  اما  ند اریم  را  آنها  با 
اروپایی هجوم و د رخواست برای ثبت سرمایه 
و گرفتن ضمانت د ر ایران باید  گفت بی سابقه 
بود ه است. از ابتد ای سال 94 تا االن از میان 
های  گذاری  سرمایه  متعد د   د رخواست های 
خارجی عمد تاً اروپایی بیش از 9 میلیارد  د الر 
ضمانت نامه صاد ر کرد ه ایم. اینها فقط د رباره 
فاینانس  بخش  خارجی  گذاری های  سرمایه 
کره  ایتالیایی،  آلمانی،  باند های  با  ژاپن  است. 
ای همکاری کرد ه و د رخواست همکاری زیاد ی 
بنگاه های  سایر  و  ایتالیا  آلمان،  هرمس  از 
اقتصاد ی اروپایی د اشته ایم.وی گفت: از حد ود  
6 ماه قبل تا االن شاهد  نقل و انتقاالت پولی 
بود ه ایم.  بانکی  سیستم  طریق  از  کشور  به 
خارجی  گذاران  سرمایه  توسط  که  سرمایه ای 
وارد  کشور می شود  را از طریق سیستم بانکی 
ثبت می کنیم که وقتی خواستند  آن را خارج 
است.  بود ه  چقد ر  آن  میزان  بد انیم  کنند  
گذاران خارجی مجد د   از سرمایه  برخی  حتی 
همین  اند .  کرد ه  گذاری  سرمایه  د رخواست 
سیاسی  نظر  از  بد انیم  که  است  کافی  مقد ار 
مراجعات و رقابت ها مناسب است.وی د ر پاسخ 
به یکی از سواالت سرمایه گذاران د ر رابطه با 
استفاد ه از نیروی انسانی خارجی، گفت: منعی 
اقامت  تخصص،  د ارای  افراد   برای  که  نیست 
پاسخ  د ر  همچنین  بد هیم.خزاعی  ساله  سه 
صند وق  کمک های  مبنی بر  د یگری  سوال  به 
د ارد ،  وجود   امکان  این  گفت:  نیز  ملی  توسعه 
که  است  این  ما  توصیه  د ارد .  شرایطی  منتها 
د رباره  کنید .خزاعی  تکیه  خود تان  منابع  روی 
خارجی  گذاران  سرمایه  به  زمین  واگذاری 
یک  ایران،  اساسی  قانون  اساس  بر  گفت:  نیز 
شخصیت حقیقی یا حقوقی خارجی نمی تواند  
د ر ایران مالک زمین شود  اما د ر قانون سرمایه 
گذاری خارجی مصوب مجلس پیش بینی شد ه 
شرکت  یک  یا  خارجی  گذار  سرمایه  یک  اگر 
باید  یک شرکت  د ارد ،  نیاز  زمینی  به  خارجی 
نیز  شرکت  آن  سهام  صد د رصد   کند .  ثبت 
آن  چون  ولی  بود   خواهد   خود ش  به  متعلق 

شرکت د ر ایران ثبت شد ه می تواند  به اند ازه ای 
که زمین نیاز د ارد ، از د ولت ملک بخرد . پس 
خارجی  گذاران  سرمایه  نظر  از  زمین  مشکل 
تغییرات  آخرین  اساس  بر  گفت:  ند اریم.وی 
حوزه  د ر  فعالیت ها  کلیه  مالیات ها،  قانون  د ر 
بیمارستانی و توریستی بین 5 تا 13 سال د ر 
هستند .وی  معاف  مالیات  از  محروم  مناطق 
د رباره کرید یت کارت گفت: فعالیت های خوبی 
کرد ه  آغاز  زمینه  این  د ر  مرکزی  بانک  با  را 
است.  انجام  حال  د ر  هم  خوبی  مذاکرات  ایم. 
همچنین مذاکراتی با اتحاد یه اروپا و موسسات 
اعتبار سنجی نیز د اشته ایم. اولین ثمره آن این 
بود  که ریسک سرمایه گذاری از 7 به 6 د رصد  

رسید ه است.

گلوگاههای جذب سرمایه گذار خارجی
سرمایه گذاری  سازمان  د ر  مسئول  مقام  یک 
مسائل  کار،  و  کسب  فضای  خارجی،مسائل 
ارز  نرخ  و  بانکی  امور  بیمه ای،  و  مالیاتی 
خارجی  سرمایه گذار  جذب  گلوگاههای  را 
راه  د ر  ارزی  مشارکت  اوراق  گفت:  و  د انست 
گلوگاههای  خصوص  د ر  جمالی  است.احمد  
گفت:  ایران  د ر  خارجی  سرمایه گذاری  جذب 
سرمایه گذاری  برای  الزم  قانونی  بسترهای 
فراهم شد ه و د ر حوزه های  خارجی د ر کشور 
برای  خاصی  مانع  ایران  نهاد ی،  و  قانونی 
د ر  این  ند ارد ،  خارجی  سرمایه گذار  پذیرش 
شرایطی است که شاید  گلوگاههایی که پیش 
روی سرمایه گذاران خارجی وجود  د ارد ، همان 
سرمایه گذاران  روی  پیش  که  است  مسائلی 
کرد ه  د رگیر  هم  را  آنها  و  هست  هم  د اخلی 
خارجی  سرمایه گذاری  د فتر  است.مد یرکل 
کمک های  و  خارجی  سرمایه گذاری  سازمان 
مرتبط  مسائل  افزود :  ایران  اقتصاد ی  و  فنی 
با فضای کسب و کار، امور مالیاتی و بیمه ای، 
جذب  گلوگاههای  ارز  نرخ  و  بانکی  امور 
سرمایه گذار خارجی د ر کشور است، البته باید  
با  مرتبط  امور  نبود ن  شفاف  که  د اشت  توجه 
جذب سرمایه د ر ایران، با توجه به د انشی که 

سرمایه گذاران خارجی د اشته و تالشی که برای 
اطالع از قوانین و مقررات د ارند ، به عنوان یک 
چراکه  نمی رسد ؛  نظر  به  جد ی  چند ان  مانع 
سرمایه گذاران  برای  مختلف  کانال های  از 
البته  اینکه  بیان  با  می شود .وی  اطالع رسانی 
ارزی،  و  مالیاتی  برخی بخشنامه های  با صد ور 
اوضاع برای سرمایه گذاران د اخلی و خارجی به 
مراتب بهتر از گذشته شد ه است، د ر خصوص 
رتبه جذب سرمایه خارجی طی یکسال گذشته 
د ر مجامع بین المللی تصریح کرد : نتایج جذب 
ساالنه سرمایه های خارجی هر کشور، معموال 
به صورت  باید   اما  می شود ؛  اعالم  بعد   یکسال 
هم  ایران  رتبه   95 سال  برای  که  گفت  کلی 
از منظر پذیرش سرمایه های خارجی و هم از 
نظر تعد اد  طرح های سرمایه گذاری و مبلغ آن 
اوضاع بسیار بهتر از قبل است.به گفته جمالی، 
رتبه بند ی همه کشورها د ر حوزه سرمایه گذاری 
همچون د وئینگ بیزینس اعالم نمی شود ، بلکه 
معموال د ه کشور اول جذاب برای سرمایه گذاران 
اوضاع  اما  می شود .  رسمی  اعالم  سال  هر  د ر 
سال های  از  بهتر  بسیار  کلی  صورت  به  ایران 
د ولت  تضمین  خصوص  د ر  است.وی  قبل 
با  بخش خصوصی  سرمایه گذاری های  د ر 
بسیاری  اعتراض  مورد   که  خارجی  طرف های 
سازمان  گفت:  نیز  است  اقتصاد ی  فعاالن  از 
را  خود   اولویت  اتفاقا  خارجی  سرمایه گذاری 
به بخش خصوصی می د هد  و بخش خصوصی 
سرمایه گذاری  به  تمایل  که  خارجی  و  د اخلی 
قرار  حمایت  مورد   بیشتر  باشند ،   د اشته 
قانونی  پوشش های  می شود   تالش  و  می گیرد  
د اد ه  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  همه  به 
پوشش  و  تضمین  برای  منظر  این  از  شود ؛ 
اولویت  غیرتجاری،   و  سیاسی  ریسک های 
این سازمان با بخش خصوصی است.جمالی د ر 
پاسخ به این سوال که آیا انتشار اوراق مشارکت 

ارزی یا جذب سرمایه از بازارهای مالی خارجی 
اوراق  انتشار  گفت:  د ارد ؟  قرار  کار  د ستور  د ر 
مشارکت ارزی و ریالی خود  به عنوان یکی از 
اوراق  البته  برای پروژه ها مطرح است و  منابع 
مشارکت ریالی و ارزی را باید  د ستگاههای ذی 
مد خل منتشر کرد ه و مجوزهای الزم را د ریافت 
سرمایه گذاری  سازمان  بیشتر  تمرکز  کنند ؛ 
مستقیم  سرمایه های  جذب  روی  بر  خارجی 

خارجی است.

بسترهای قانونی برای سرمایه گذار خارجی فراهم شد 

ریسک سرمایه گذاری د ر ایران کاهش می یابد  ؟

رئیس هیات عامل صند وق توسعه ملی، موجود ی 
این صند وق را 68 میلیارد  د الر عنوان کرد  و گفت: 
با نصف شد ن د رآمد  نفتی، حجم ارز واریزی به 
صند وق توسعه ملی هم نصف شد ه است.احمد  
صند وق  ارزی  موجود ی  د رباره  د وست حسینی 
توسعه ملی، گفت: هم اکنون موجود ی منابع ارزی 

صند وق توسعه ملی حد ود  68 میلیارد  د الر است.
اعالم  با  ملی  توسعه  هیات عامل صند وق  رئیس 
اینکه از زمان پذیرش مسئولیت من د ر صند وق 
هم  آن  ارزی  ذخایر  حجم  تاکنون  ملی  توسعه 
تغییری نکرد ه است، تصریح کرد : به طور متوسط 
ساالنه 20 د رصد  از د رآمد های حاصل از فروش 

نفت خام به صند وق توسعه ملی واریز می شود .این 
مقام مسئول همچنین بر تاثیر سقوط آزاد  قیمت 
به صند وق  واریزی  ارز  بر روند   فروش نفت خام 
توسعه ملی توضیح د اد : با نصف شد ن د رآمد های 
نفتی قطعا سهم 20 د رصد ی واریز سهم ارزی به 

صند وق توسعه ملی هم نصف شد ه است.

سازمان سرمایه گذاری خارجی اتفاقا اولویت 
خود  را به بخش خصوصی می د هد  و بخش 
خصوصی د اخلی و خارجی که تمایل به 
سرمایه گذاری د اشته باشند ،  بیشتر مورد  
حمایت قرار می گیرد  و تالش می شود  

پوشش های قانونی به همه سرمایه گذاران 
بخش خصوصی د اد ه شود ؛ از این منظر 

برای تضمین و پوشش ریسک های سیاسی 
و غیرتجاری، اولویت این سازمان با 

بخش خصوصی است

اگر سرمایه گذاران خارجی به ما برای 
گرفتن ضمانت نامه مراجعه نکنند ، تحت 

پوشش این حمایت ها قرار نخواهند  گرفت. 
آنها اجباری برای مراجعه به ما ند ارند  ولی 

اگر این مراجعه را انجام د هند  حمایت 
خواهند  شد . همچنین د وستان نگران 

هیاهوهای سیاسی علیه ایران د رباره نقل و 
انتقال پولی نباشند 

موجود ی صند وق
 توسعه ملی 68 

میلیارد  د الر

توزیع  آغاز  از  د ولتی  مسئول  مقام  یک 
استان  د ر  د یروز  از  بازاری  تنظیم  کاالهای 
تهران خبر د اد  و گفت: مرغ نیز به این سبد  
د ر  برنج  تن  و4500  شد ه  افزود ه  کاالیی 
عابد ی  شد .علی  خواهد   توزیع  تهران  استان 
بازاری  تنظیم  کاالهای  توزیع  اینکه  بیان  با 
از د وشنبه د رسطح این استان آغاز می شود ، 
هیات های  برای  هم  کاالها  این  اظهارد اشت: 
و  زنجیره ای  فروشگاه های  د ر  هم  و  مذهبی 
تعاونی ها برای مرد م توزیع خواهد  شد  ضمن 
اینکه عمد ه توزیع ما برای هیات های مذهبی 

است.
جهاد کشاورزی  سازمان  بازار  مد یرتنظیم 
اقالم  به  نیز  اینکه مرغ  بیان  با  تهران  استان 
تنظیم بازاری اضافه شد ه است، به مهر گفت: 
بنابراین برنج، شکر و مرغ، 3 کاالیی هستند  

توزیع خواهند  شد .وی  بازار  تنظیم  برای  که 
اضافه کرد :  4500 تن برنج، 700 تن شکر 
برای  تهران  استان  سهمیه  مرغ  تن   400 و 
سازمان  بازار  است.مد یرتنظیم  بازار  تنظیم 
ما  اظهارد اشت:  تهران  استان  جهاد کشاورزی 
ند اریم  مشکلی  هیچ  مرغ  و  شکر  زمینه  د ر 
چراکه قیمت این د و کاال د ر بازار با توزیع هایی 
که د ر این زمینه انجام شد ، متعاد ل تر شد ه و 
مناسب است.به گفته عابد ی د ر د وران بعد  از 
ماه مبارک رمضان تاکنون حد ود  4000 تن 
شکر د ر استان تهران توزیع شد ه و همین امر 
محصول کمک  این  بازار  متعاد ل تر شد ن  به 
کرد ه است.وی اد امه د اد : بیشترین مصرف د ر 
همین  به  که  است  برنج  به  مربوط  ایام  این 
د لیل ما برنامه توزیع 4500 تن از این کاال را 

برای کنترل قیمت آن د ر د ستور کار د اریم.

رئیس اد اره امور مراتع اد اره کل منابع طبیعی 
و آبخیزد اری استان تهران گفت: اجرای طرح 
مراتع  د ر  د ام  کنترل  و  چرا  مد یریت  پروژه 
قشالقی استان تهران آغاز شد .پیمان شفیعی 
پوشش  اهمیت  به  توجه  با  اظهارد اشت: 
خاک(،  و  )آب  پایه  منابع  حفظ  د ر  گیاهی 
هد ف  با  د ام  کنترل  و  چرا  مد یریت  پروژه 
اکوسیستم  ارتقای  و  تخریب  از  جلوگیری 
عرصه های طبیعی، به عنوان یکی از اقد امات 
حفاظتی مهم د ر ایجاد  تعاد ل د ام و مرتع د ر 
اجرا  مرحله  به  تهران  استان  قشالقی  مراتع 
د ر آمد .وی افزود : با توجه به فرارسید ن فصل 
پایان  به  و  قشالقی  و  میانبند   مراتع  د ر  چرا 
رسید ن فصل چرای د ام د ر مراتع ییالقی، به 
تمامی د امد اران و بهره برد اران ذیحق مراتع 
اعالم می شود  از ورود  زود  هنگام احشام، د ام 

بینی  بر ظرفیت پیش  و همچنین د ام مازاد  
شد ه د ر پروانه چرای تمد ید  شد ه و یا مند رج 
کنند . خود د اری  مرتعد اری  طرح های  د ر 

تأکید   تهران  استان  مراتع  امور  اد اره  رئیس 
از  تخلف  هرگونه  مشاهد ه  صورت  د ر  کرد : 
د ر  د ام  چرای  به  مربوط  مقررات  و  قوانین 
مقررات  طبق  متخلفین  یا  متخلف  با  مراتع، 
رفتار خواهد  شد  و متخلفین به مراجع قضایی 
معرفی و پروانه بهره برد اری آنان باطل و از 
خاطر  می شود .شفیعی  ساقط  اعتبار  د رجه 
نشان کرد : شماره تلفن رایگان امد اد  جنگل و 
مرتع به شماره 1504 به صورت شبانه روزی 
آماد ه د ریافت گزارش های مرد می د ر ارتباط 
با  قانونی  برخورد   و  د ام  مجاز  غیر  چرای  با 
سوزی های  آتش  همچنین  و  متخلفین 

احتمالی د ر جنگل ها و مراتع است.

حفاظت از مراتع تهران کلید  خورد توزیع کاالهای تنظیم بازاری از دیروز د ر تهران

به  گفت:  تخته  و  چوب  صنف  اتحاد یه  رئیس 
چوب  شخصی ساز  شهرک  یک  احد اث  د لیل 
د ر نزد یکی تهران د ر جاد ه خاوران 1000 واحد  
قرار  تعطیلی  معرض  د ر  شهرک  این  صنفی 

گرفته اند . 
اتحاد یه صنف چوب  نایب رئیس  علی ظهیری 
شهرک  مشکالت  »بررسی  نشست  د ر  تخته  و 
ساماند هی و معضالت آن« با بیان اینکه براساس 
اجرایی شد ن  و جهت  اساسی  قانون  اصل 50 
بند  20 ماد ه 55 قانون شهر و شهرد اری مبنی 
بر ساماند هی صنوف مزاحم و آالیند ه از سطح 
شهر تهران و انتقال آن به شهرک های صنعتی 
صنف  انتقال  زمینه  صنفی،  مجتمع های  و 
چوب فروشان تهران د ر منطقه د روازه شمیران 
و د روازه قزوین به شهرک های مورد  نظر الزامی 
فروشند گان  صنف  اتحاد یه  رئیس  شد .نایب 
چوب و تخته و سه الیی و فرآورد ه های چوبی 
متعد د   رایزنی های  از  اینکه پس  بیان  با  تهران 
با  فروشان  چوب  صنف  اتحاد یه  مد یره  هیئت 
شهرد اری و ساماند هی مشاغل تهران زمینی به 
مساحت 240 هکتار د ر جاد ه خاوران کیلومتر 
15 به 5 صنف اختصاص یافت که سهم اتحاد یه 
چوب فروشان تهران از این زمین 44 هکتار بود .
وی افزود : البته مکان د ر نظر گرفته شد ه برای 
این صنفی از نظر جغرافیایی د ر اد امه کوه قرار 
اصلی خاوران حد ود   با جاد ه  فاصله آن  و  د ارد  
اظهار د اشت: سرمایه  2 کیلومتر است.ظهیری 

اولیه خرید  عرصه 44 هکتاری از طرف اعضای 
صنف پرد اخت شد ه است و تاکنون ساخت سوله 
امکانات  د یگر  و  د سترسی  جاد ه های  و  ابنیه  و 
و مایحتاج برای تکمیل شهرک به همت اعضا 
تقریبا  از هزار واحد  صنفی  و  انجام شد ه است 
70 د رصد  آن فعالیت د ارند .نایب رئیس اتحاد یه 
اعضای  اینکه  بیان  با  تخته  و  چوب  صنفی 
اتحاد یه د ر سال 86 به مکان مذکور نقل مکان 
تا  زمان  آن  از  صنف  این  د اشت:  اظهار  د اد ند ، 
سال 93 بد ون هیچ مشکلی مشغول بکار بود ند  
که د ر سال 93 گروهی سود جو که به فکر منافع 
نام  به  اطالعیه ای  صد ور  با  بود ند   خود   ماد ی 
رواق هشتم اعالم کرد ند  که واحد های صنعتی 
د ر ابتد ای جاد ه خاوران با نام شهرک چوبستانه 
که د ر حد ود  16 هکتار است آماد ه پیش فروش 
است.وی تصریح کرد : مسئوالن اتحاد یه پس از 
تیرماه   4 د ر  که  مطلع شد ند   موضوع  پیگیری 
ساماند هی  شرکت  و  منطقه  شهرد اری   93
مشاغل تهران و صاحبان ملک 16 هکتاری یک 
شهرک مرتبط با چوب برای ساخت و ساز این 
زمین ها د ر زمینه فعالیت صنف چوب و تخته 
رسید ه اند .نایب  توافق  به  چوبی  فرآورد ه های  و 
رئیس اتحاد یه صنف چوب و تخته با بیان اینکه 
این نقل و انتقال و قرارد اد  بد ون اطالعیه اتحاد یه 
صنف چوب و تخته انجام شد ه است، گفت: لذا 
د رخواست اتحاد یه از مسئوالن شهرد اری منطقه 
عمل  تهران  مشاغل  ساماند هی  شرکت  و   15

از آنجا که صنف  به اصل صریح قانون است و 
چوب فروشان صنفی د ر رسته صنوف توزیعی 
است و موقعیت مکانی جهت عرضه کاالی خود  
شهرک  احد اث  با  رو  این  از  است،  مهم  بسیار 
16 هکتاری با کسب و کار و امرار معاش اهالی 
شهرک چوب فروشان که با جاد ه اصلی فاصله 
د ارد ، خسارات جبران ناپذیری به این صنف وارد  

شد ه است.
اتحاد یه  رئیس  الهیان  اسماعیل  اد امه  د ر 
و  الیی  سه  تخته  و  چوب  فروشند گان  صنفی 
فرآورد ه های چوبی تهران با بیان اینکه بسیاری 
از کسبه منتقل شد ه از تهران واقع د ر شهرک 

به  هنوز  گذشته  سال های  طی  چوب فروشان 
مشکل  د چار  آن  کسبه  و  نرسید ه  بهره برد اری 
چه  هر  باید   مسئوالن  گفت:  هستند ،  اساسی 
آمد ه )ساخت  به وجود   این مشکل  به  سریعتر 
شهرکی همجوار با جاد ه اصلی( رسید گی کنند .
وی با بیان اینکه عقد  قرارد اد  برای ساخت یک 
شهرک خصوصی با بخش خصوصی، غیرقانونی 
است، گفت: طبق قانون شهرد اری و شهرک های 
منتفع  انتقاالت  و  نقل  این  از  نباید   ساماند هی 
شوند ، د ر حالی که شهرد اری با فروش این 16 
هکتار زمین برای ساخت شهرک یاد  شد ه بیش 

از 200 میلیارد  تومان منتفع شد ه است.

هزار واحد  صنفی چوب و تخته د ر معرض تعطیلی قرار گرفتند 
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ب(واریزفیشنقدیبهحسابشماره0106079379000بانکملی
ج(چکتضمینشدهبانکیدروجهحسابشماره0106079379000نزدبانکملیبهنامشهرداریکمالشهر

2-برندگاناولودوموسوممناقصههرگاهحاضربهانعقادقراردادنشوندسپردهآنانبهترتیبضبطخواهدشد.
3-شهرداریکمالشهردرردیاقبولهریکازپیشنهاداتمختارمیباشد.

4-شرکتکنندگانمیبایستجهتخریداسنادمناقصه،نسبتبهاخذفیشازشهرداریکمالشهروواریزمبلغ500/000ریالاقدامنمایند.الزم
بهذکرمیباشدمبلغواریزیجهتخریداسنادمناقصهبههیچعنوانمستردنمیگردد.

5-درهرشرایطیمدارکمندرجدراسنادمناقصهمالکعقدقراردادخواهدبود.
6-درهنگامخریداسنادمناقصهارائهمعرفینامهممهوربهمهروامضامدیرعاملشرکتالزامیمیباشد.

7-توضیحاینکهبهغیرازسپردهشرکتدرمناقصهکلیهاسنادومدارکمربوطهبهپیمانکارنزدشهرداریباقیمیماندوسپردهنفراتدوموسوم
مناقصهتازمانانعقادقراردادبانفربرندهمستردنخواهدشد.

8-مهلتخریداسنادازمورخ95/7/19لغایت95/8/1میباشدبدیهیاستپیشنهاداتمناقصهگرانمیبایستدرپاکتممهوربهمهرشرکتتا
پایانوقتاداریروزیکشنبهمورخ95/8/2بهدبیرخانهشهرداریکمالشهرتحویلدادهشود

9-کلیهپیشنهاداتشرکتکنندگانراسساعت12روزدوشنبهمورخ95/8/3درکمیسیونعالیمعامالتبازگشاییمیگردد.
10-هزینهچاپآگهیبهعهدهبرندهمناقصهمیباشد.11-سایراطالعاتوجزئیاتدراسنادمناقصهمندرجمیباشد.

مهرد اد  ترابیان- شهرد ار کمال شهر
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سطح شهر
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مبلغ سپرد ه شرکت د ر مناقصه )ریال(

۸۰/۰۰۰/۰۰۰

میزان تهاتر

4۰ د رصد 

مد ت قرارد اد 

۶ ماه

رتبه د رخواستی

حد اقل رتبه ۵ ابنیه از سازمان
 مد یریت و برنامه ریزی

 نوبت اول

اجتماعی فرهنگی اقتصاد       ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند       یشه زمان

مد       یر مسئول: محمود        حید       ری
سرد بیر: سعید  حید ری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد       ای خیابان اسد        آباد       ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د       وم

چاپ: کارگر 

اوقات شرعی
اذان صبح 4/38   طلوع آفتاب 6/01 
اذان ظهر 11/53  اذان مغرب 18/02

اعـام  اسـامی  ارشـاد   و  فرهنـگ  وزیـر 
کـرد : موضـوع برکنـاری ام شـایعه ای بیـش 
نیسـت و برخـی رسـانه ها همیشـه کارشـان 
شـایعات  بـه  نبایـد   و  اسـت  شـایعه پراکنی 

آن هـا توجـه کـرد .
روابط  از  نقل  به  زمان   پیام  گزارش  به 
اسامی،  ارشاد   و  فرهنگ  وزارت  عمومی 
»علی جنتی« وزیر فرهنگ و ارشاد  اسامی 
د ر حاشیه شانزد همین جشنواره ملی صنعت 
مطلب  این  بیان  با  وحد ت،  تاالر  د ر  چاپ 
به  نباید   کرد :  تاکید   خبرنگاران،  جمع  د ر 
شایعه پراکنی و جوسازی برخی رسانه ها علیه 

وزارت فرهنگ و ارشاد  اسامی اعتنا کرد .
برگزاری  د رباره  پرسشی  به  پاسخ  د ر  او 
بیانیه جامعه مد رسین د ر  کنسرت د ر قم و 
کنسرت  بحث  موضوع،  گفت:  زمینه،  این 
که  بود ه  همسرایی  و  همخوانی  بلکه  نبود ه، 

محتوا و شکل آن اشکال ند اشته است.
افراد   جنتی اد امه د اد : د ر این برنامه، برخی 
بعضی  و  نکرد ند   رعایت  را  اسامی  حجاب 

تهیه  آن ها  از  عکس هایی  افراد   و  عناصر 
اگر  د اد ند .  قرار  مراجع  اختیار  د ر  و  کرد ند  
افراد ی اصرار د ارند  با این نوع حجاب به این 
مراسم وارد  شوند ، بهتر است به جایی بیرون 

از این مراسم بروند .
وزیر فرهنگ و ارشاد  اسامی یاد آوری کرد : 
ارشاد   و  فرهنگ  ارتباط، مد یرکل  د ر همین 

اسامی استان قم عذر خواهی کرد ه است.
بر  مبنی  د یگری  پرسش  به  پاسخ  د ر  وی 
اجرای  د رباره  یزد ی  آیت اله  موضع گیری 
ایجاد شد ه،  حواشی  و  قم  شهر  د ر  کنسرت 
اصا  شد ه،  اجرا  قم  د ر  آنچه  کرد :  اظهار 
کنسرت نبود ، بلکه یک برنامه همخوانی بود  
و حتی خانم های مجری نیز کاما با حجاب 

اسامی د ر این مراسم حضور د اشتند .
جنتی همچنین گفت: برخی تماشاگران د ر 
این مراسم حد ود  و ثغور الزم را رعایت نکرد ه 
بود ند  و برخی نیز به عمد  از آن ها عکس های 
از  شماری  اختیار  د ر  و  گرفتند   را  فراوانی 
مراجع تقلید  و اعضای جامعه مد رسین قرار 

افراد ی که حجاب شان را  البته تعد اد   د اد ند . 
رعایت نکرد ه اند ، محد ود  بود  که این موضوع 
و  فرهنگ  مد یرکل  خاطر  رنجش  موجب 
ارشاد  اسامی استان قم شد  و از آنچه پیش 
آمد ه به صورت رسمی از مراجع معظم تقلید  

و جامعه مد رسین عذرخواهی کرد ه است.
وزیر فرهنگ و ارشاد  اسامی همچنین تاکید  
قم،  د ر  که  است  این  ما  بنای  اصوال  کرد : 
کنسرت هایی که د ر شهرستان های د یگر اجرا 
می شود ، نباشد  و این مورد  هم اصا کنسرت 
که  مشکاتی  از  یکی  همواره  است.  نبود ه 

موسیقی  مراسم  و  کنسرت ها  برگزاری  د ر 
د اریم، حواشی آن ها و رعایت نشد ن شئونات 

اخاقی از سوی برخی تماشاگران است.
وزیر فرهنگ و ارشاد  اسامی همچنین د رباره 
یازد هم  د ولت  سال  آخرین  امسال  این که 
است، برنامه و اهد اف شما د ر حوزه صنعت 
صنعت  آیند ه  کرد :  اظهار  چیست؟  چاپ 
چاپ، خوب است، زیرا هم افراد  پیشکسوت 
د ر این صنعت هستند  و هم صنعت چاپ به 
این صنعت د ر سطح  با د ستاورد های  خوبی 

جهانی آشنا است. 

وزیر ارشاد اعالم کرد :

موضوع برکناری ام شایعه ای بیش نیست

علی لهراسبی تیتراژ فیلم سینمایی 
»غیر مجاز« را خواند 

عنوان  به  بار  نخستین  برای  پاپ  خوانند ه  لهراسبی  علی 
خوانند ه تیتراژ د ر یک فیلم سینمایی همکاری کرد . 

علی لهراسبی خوانند ه پاپ که پیش از این تیتراژ مجموعه 
تلویزیونی چون »شید ایی«، »فاصله ها«، »همه چیز  های 
آنجاست«، »د لنوازان« و چند ین اثر د یگر را خواند ه، این بار 
موسیقی تیتراژ فیلم سینمایی »غیرمجاز« به تهیه کنند گی 
را  یکتاپناه  حسن  کارگرد انی  و  پویا  عامری  محمد حسین 
علی  که  است  این  همکاری  این  توجه  قابل  خواند .نکته 
لهراسبی برای اولین بار به عنوان خوانند ه تیتراژ د ر یک فیلم 

سینمایی همکاری کرد ه است.
پی  د ر  است که  د استان د ختر جوانی  روایتگر  »غیرمجاز« 
یافتن نامزد  خود  به تهران می آید  و د ر این راه با نامایماتی 

روبه رو می شود  که توقع آن را ند ارد .
فیلم سینمایی »غیرمجاز« یک اثر د غد غه مند  اجتماعی است 
که د ر ارد یبهشت ماه ۹۴ فیلمبرد اری آن به پایان رسید  و 
وارد  مراحل تد وین و فنی شد . پخش این فیلم سینمایی از 
طریق د فتر »مولود  رسانه« به مد یریت حبیب اسماعیلی انجام 
خواهد  شد  و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته این فیلم 
به احتمال فراوان د ر فصل پاییز مهمان مخاطبان هنر هفتم 
خواهد  بود .بازیگران این فیلم سینمایی عبارتند  از میاد  کی 
مرام، لیا زارع، یاسمن معاوی، نگار جوکار با حضور پریوش 

نظریه و با هنرمند ی لوون هفتوان.

2 روز به مد ت برگزاری جشنواره فیلم 
فجر جهانی اضافه شد !

فراخوان سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر طبق 
با ۱۰ مهرماه د ر سایت  اکتبر ۲۰۱6 مصاد ف  اول  برنامه 

رسمی جشنواره منتشر شد .
شرایط  اهد اف،  مقررات،  و  قوانین  شامل  فراخوان  این 
ها،  برنامه  ریزی،  برنامه  و  انتخاب  فرایند   آثار،  پذیرش 

بخش ها، جوایز، فرم ثبت نام و گاهشمار جشنواره است.
سعاد ت  سینمای  شامل  جشنواره  اصلی  های  بخش 
)مسابقه بین الملل(، جلوه گاه شرق )پانورامای سینمای 
کشورهای آسیایی و اسامی( و جام جهان نما )جشنواره 
جشنواره ها( خواهد  بود  و از نمایش فیلم های کاسیک، 
مستند  زیر ذره بین و نمایش های ویژه به عنوان بخش 

های جنبی یاد  شد ه است.
بخش هایی چون د ارالفنون )ارد وی استعد اد یابی(، نشست 
جمله  از  نیز  آموزشی  های  کارگاه  و  د انشگاهی  های 
فجر  فیلم  جهانی  جشنواره  پنجمین  و  سی  روید اد های  
هستند .عاقمند ان به شرکت د ر سی و پنجمین جشنواره 
جهانی فیلم فجر می توانند  فیلم های خود  را از روز د هم 
مهرماه ۹5 مطابق با اول اکتبر ۲۰۱6 تا د هم اسفند ماه ۹5 
مطابق با د هم مارس ۲۰۱۷ پس از تکمیل فرم ثبت نام د ر 
سایت، به د فتر جشنواره ارسال کنند . آد رس سایت رسمی 
الکترونیکی جشنواره  پست  و    Fajriff.com جشنواره 

film@fajriff.com است.

یغما گلرویی بازیگر فیلم 
»سارا و آید ا«

آید ا«  و  »سارا  بازیگر  سرا  ترانه  و  شاعر  گلرویی  یغما 
جد ید ترین فیلم مازیار میری شد .

به گزارش رسید ه،مازیار میری پس از چهار سال د وری از 
و  سارا   « بزود ی  نقاشی«،  فیلم »حوض  و ساخت  سینما 

آید ا« را به عنوان جد ید ترین فیلم خود  کلید  می زند .
پیش از این حضور غزل شاکری، پگاه آهنگرانی و مصطفی 
زمانی د ر این پروژه قطعی شد ه بود  و به تازگی یغما گلرویی 
شاعر و ترانه سرا هم به جمع بازیگران این پروژه پیوسته 
است. د و بازیگر چهره سینما نیز بزود ی به این لیست اضافه 

خواهند  شد .
»سارا و آید ا« یک فیلم جتماعی محسوب می شود  که تمام 
فیلمبرد اری آن د ر تهران انجام خواهد  شد .  این فیلم فضای 

نزد یک به »سعاد ت آباد « د ارد .
فیلمنامه »سارا و آید ا« توسط امیر عربی به نگارش د ر آمد ه 

و مجری طرح این پروژه همایون اسعد یان است.
از  پس  عربی  و  میری  همکاری  سومین  آید ا«  و  »سارا 
آباد «  »سعاد ت  و  صند وق«  »گاو  تلویزیونی  مجموعه 

محسوب می شود .
د ر خاصه د استان این فیلم آمد ه است: »سارا و آید ا د وستان 
صمیمی هستند  که آبروی یکی از آنها به خطر افتاد ه و حاال 
باید  به کمک هم شرایط را به حالت عاد ی بازگرد انند ، اما 

این د و د وست تا کجا پای یکد یگر می ایستند ؟«

فامیل د ور و شخصیت فلسفه ای این عروسک

د ور  فامیل  از  کند   می  یاد ی  امروز  زمان  د ر  ها  خاطره  و  یاد ها 
کاه  تلویزیونی  مجموعه های  سری  د ر  که  است  عروسکی  نام 
 ۹۳ قرمزی  کاه  ۹۲و  قرمزی  کاه  قرمزی۹۱،  کاه   ،۹۰ قرمزی 
مخاطبان  با  توانست  به سرعت  عروسک  این  است.  د اشته  حضور 
به  کند   برقرار  ارتباط  کاه قرمزی  مجموعه های  عاقه مند ان  و 
و محبوب ترین شخصیت  پرطرفد ارترین  به  زود   طوری که خیلی 
این محبوبیت چنان گسترش یافت که  این مجموعه تبد یل شد . 
برای شرکت  د ور  فامیل  از  د عوت  برای  کمپینی  سال ۱۳۹۲  د ر 
د ر یازد همین د وره انتخابات ریاست جمهوری ایران د ر فیسبوک 

تشکیل شد .

باورها، عقاید  و فلسفهٔ زند گی فامیل د ور
فامیل د ور معتقد  است هیچ موضوعی د ر د نیا یافت نمی شود  که د ر 
ند اشته باشد .به همین د لیل هم هست که معتقد  است د ر هر کاری 
باید  از د رش وارد  شد .او د ر کل نگاهی عمیق به د ر و متعلقات آن 
د ارد . و د ر مورد ش تحقیق کرد ه و به د رهای مختلفی فکر می کند  

و برای هر کد ام فلسفه بافی های خاص خود  را د ارد . 
رد   باز  د ِر  از  ولی  می شود   رد   د زد   بسته  د ر  از  است  معتقد   او 
نمی شود . به باور فامیل د ور وقتی د ری باز باشد  د زد  گمان می برد  
نتیجه نمی آید  د اخل ولی وقتی  که کسی د رون خانه است و د ر 
آن  و چیزهای خوبی  نیست  فکر می کند  کسی  باشد   بسته  د ری 
که  د لیل هم هست  به همین  به سراغشان.  برود   باید   که  توست 
کسی به د ر باز نمی کوبد  بلکه همه به د ِر بسته می کوبند . او پسته 
را مثال می آورد  که برای این که بد انیم د رون د ر بسته اش چیست 
د رش را می شکنیم. او د ل آد م را هم همانند  پسته می د اند . بر این 
پایه است که او معتقد  است د ل هایی هستند  که د رشان باز است 
و می د انی د رونشان چیست ولی د ل هایی هم هستند  که د رشان 
بسته است و صاحبان آن د ل ها آن قد ر بسته نگاهشان می د ارند  تا 
باآلخره مجبور می شوند  یک روز آن را بشکنند .. او راِه بازکرد ن د ِر 

د ل آد م را د رد  د ل می د اند .. 
د یالوگی خند ه د ار از فامیل د ور:

 شانس یه بار در خونه آدمو میزنه ، بدشانسی دستش رو از روی 
زنگ برنمیداره ، بدبختی هم که کًا کلید داره !

یاد ها و خاطره ها د ر زمان .....

گل د ر بر و می د ر کف و معشوق به کام است               
  سلطان جهانم به چنین روز غالم است

گو شمع میارید  د ر این جمع که امشب                       
  د ر مجلس ما ماه رخ د وست تمام است

امروز با حافظ

»باد یگارد « به آلمان رسید 

فیلم سینمایی »باد یگارد « د ر اد امه اکران های بین المللی خود  به 
کشور آلمان رسید .

محصول  که  کیا  حاتمی  ابراهیم  ساخته  جد ید ترین  »باد یگارد « 

سازمان هنری  رسانه ای اوج به تهیه کنند گی احسان محمد حسنی 
است، بعد  از اکران د ر د اخل مرزها و نمایش های بین المللی این 
 ۱۲ د وشنبه  است  قرار  شود .«باد یگارد «  می   اکران  آلمان  د ر  بار 
مهرماه از ساعت ۱۷:۳۰ د ر سینما »سینه د ُم« د ر شهر کلن آلمان 
به نمایش د رآید .فیلم سینمایی »باد یگارد « تا کنون د ر کشورهایی 
لبنان اکران شد ه است.  انگلستان، سوریه و  نظیر کاناد ا، استرالیا، 

پیش از آلمان نیز »باد یگارد « د ر افغانستان برگزار شد .

فروش خانه »خانم د اتفایر«
آن  بازیگر  ویلیامز  رابین  فیلم مشهوری که  د اتفایر«  خانم »خانم 

بود ، به قیمت ۴.5 میلیون د الر برای فروش گذاشته شد .
د اتفایر« د ر  فیلم »خانم  لوکیشن  ورایتی، خانه ای که  از  نقل  به 

سن فرانسیسکو بود  برای فروش گذاشته شد ه است.
رابین  که  پرطرفد اری  فیلم  شد ن  ساخته  خاطر  به  که  خانه  این 
ویلیامز د ر آن د ر نقش یک خانم خانه د ار ظاهر شد ه بود  مشهور 

است، به قیمت ۴.5 میلیون د الر برای فروش گذاشته شد ه است.
میلیون   ۱.۳۹5 مبلغ  به   ۱۹۹۷ سال  را  خانه  این  فعلی،  مالکان 
د اد ه  اجازه  فیلم  عاقه مند ان  به  همواره  و  بود ند   خرید ه  د الر 
ابتا  د لیل  به  که  ویلیامز  کنند .رابین  د ید ار  خانه  این  از  تا  بود ند  
از  بازیگر شماری  و  د اد   خاتمه  زند گی اش  به  افسرد گی شد ید   به 
مشهورترین فیلم های کمد ی از جمله همین فیلم بود ، جایزه اسکار 
نقش مکمل را برای بازی د ر فیلم د رام »ویل هانتینگ خوب« د ر 
سال ۱۹۹۷ د ر کنار مت د یمون و بن افلک د ر نقش معالج روان 
از فیلم های  د رمان مت د یمون د ریافت کرد .فیلم »خانم د اتفایر« 
محبوب تاریخ سینماست و سال ۱۹۹۳ ساخته شد ه و یک کمد ی 
خانواد گی است. د ر این فیلم رابین ویلیامز د ر نقش د انیل هیارد  
ظاهر شد ؛ بازیگری که همسرش از او جد ا شد ه و او برای نزد یک 
ماند ن به خانواد ه اش از قد رت بازیگری اش استفاد ه می کند ، تغییر 
قیافه می د هد  و به شکل یک خانم مسن خد متکار وارد  خانه سابق 
بازی  فیلد   سالی  را  نقشش  که  او  سابق  همسر  می شود .  خود ش 

 کرد ه است، از طریق قانونی ورود  او به خانه را ممنوع کرد ه است.

آن سوی آبها

از شایع  اند اختن کارها، یکی  تعلل و عقب 
ترین راههای فرار از رنج است.

 آنتونی رابینز

سخن حکیمانه

»خورشید  نیمه شب« 
به ایران رسید 

رمان »خورشید  نیمه شب« نوشته یو نسبو 
با ترجمه نیما م.اشرافی توسط نشر چترنگ 

منتشر و راهی بازار نشر شد .
نیمه  »خورشید   رمان  مهر،  گزارش   به 
ترجمه  با  تازگی  به  نسبو  یو  نوشته  شب« 
منتشر  چترنگ  نشر  توسط  م.اشرافی  نیما 
رمان  این  است.  شد ه  نشر  بازار  راهی  و 

رمان  قالب  د ر 
خارجی مجموعه 
خوان«  »همه 
چاپ  ناشر  این 

شد ه است.
یو نسبو نویسند ه 
که  است  نروژی 
 ۱۹6۰ سال  د ر 
متولد  شد ه است. 
تجربه  اولین 
او،  نویسند گی 

زمانی بود  که یک انتشارات به او پیشنهاد  
د اد  خاطرات خود  را از تجربیاتش د ر گروه 
نوشتن  به  شروع  او  اما  بنویسد .  موسیقی 
»خفاش«  کرد ؛  رمانش  اولین  پیرنگ 
استقبال  با  و  منتشر   ۱۹۹۷ سال  د ر  که 
بهترین  رمان جایزه  این  روبرو شد .  زیاد ی 
کتاب جنایی  بهترین  و  نروژ  کتاب جنایی 

اسکاند یناوی را به خود  اختصاص د اد .
اثر   ۲۰ از  بیش  نوشتن  با  نویسند ه  این 
بین  جایزه  چند   برند ه  و  نامزد   شاخص، 
کتاب  اد گار،  جایزه های  جمله  از  المللی 
است.  شد ه  گینت  پیر  و  آرک  کود کان 
فرود گاه ها،  د ر  را  رمان هایش  اغلب  نسبو 
هواپیماها، قطارها والبی هتل ها می نویسد . 
جهان،  د ر  نسبو  کتاب های  فروش  میزان 
گذشته  نسخه  میلیون  چند   و  بیست  از 
قرار  منتقد ان  تحسین  مورد   آثارش   و 

گرفته اند .
نویسند ه،  این  نیمه شب«  رمان »خورشید  
اد امه رمان »خون و برف« اوست البته از نظر 
نکته  تنها  و  است  آن  از  مستقل  موضوعی 
اشتراکش با »خون و برف«، شخصیت های 
فیشرمن و هافمن سرمد اران قاچاق و توزیع 
اغلب  خاف  هستند .  نروژ  د ر  مخد ر  مواد  
ها  آن  د ر  که  معمایی  هیجانی  رمان های 
نویسند ه سعی می کند  با پیرنگی پرجزئیات 
را  خوانند ه  مرموز،  معماهای  و  تود رتو  و 
د رگیر کند ، د ر این رمان خوانند ه از طریق 
و  فراری  ضد قهرمان  ذهنیات  به  برد ن  پی 
آشنایی با مواجهه اگزیستانسیالیستی او با 
مسائلی چون زند گی، عشق، مرگ، مذهب، 

یاس، رستگاری و... لذت خواهد  برد .

د ر بازار کتاب

نشست رسانه ای گروه پژوهشی شخصیت های مانا، 
صبح ۱۱ مهرماه د ر سالن امیر حسین فرد ی حوزه 
گروه  د بیر  بخشایش  آریا  یحیی  حضور  با  هنری، 
پژوهش، جعفر گلشن روغنی، جواد  کاموربخشایش، 
محمد  قباد ی و اکبر خوشزاد  کارشناسان گروه پژوهش 
برگزار شد . به گزارش پیام زمان ، د ر ابتد ای این نشست 
یحیی آریا بخشایش ضمن تشکر از همه همکاران و 
امر  گرد آوری و چاپ  این  اند رکاران که د ر  د ست 
مجموعه پژوهشی گروه ایشان را یاری کرد ند ؛ همزمانی 
انتشار اولین مجموعه شخصیت های مانا را با آغاز سال 
مجموعه  این  پژوهش  تیم  اقبالی  خوش  تحصیلی 
د انست و اظهار د اشت: گروهی پژوهشی شخصیت های 
مانا از ارد یبهشت سال ۸۸ تشکیل شد  و بعد  از آن 
تصمیم گرفتیم که د ر مورد  زند گی نامه شخصیت های 
موثری که د ر تاریخ معاصر فعالیت های اثرگذار، مفید  و 
جریان ساز د اشته اند  د ر کلیه زمینه های اد بی، سیاسی، 
ورزشی، فرهنگی و... مجموعه ای پژوهشی، علمی و 
اسناد ی برای گروه مخاطبان د انشگاهی، د انشجو و 
علمی کشور تهیه و تد وین کنیم.  وی اضافه کرد : پس 
از تجربه پژوهشی »فرهنگ نام آوران معاصر« گروهی 

متشکل از 5 نفر شکل گرفته و طرح اولیه این مجموعه 
تهیه شد . پس از آن تایید  طرح از طرف هد ایت ا... 
بهبود ی مد یر د فتر اد بیات انقاب اسامی به جمع 
آوری و انتخاب مد اخل پرد اختیم.  د بیر گروه پژوهشی 
شخصیت های مانا با اعام اینکه ۱۰۰ شخصیت از 
تالیف زند گی نامه به  برای  مجموع ۳۰۰ شخصیت ، 
تایید  گروه رسید  توضیح د اد : پس از بررسی و پاالیش 
۳۰۰ شخصیت پیشنهاد ی به ۱۰۰ مد خل برای تد وین 
و تالیف زند گی نامه رسید یم.  آریا بخشایش د ر خصوص 
کنون  تا  ابتد ا  از  گفت:  مجموعه  این  د ر  کار  شیوه 
زند گی نامه ها  د رخصوص  بسیاری  اجمالی  کارهای 
صورت گرفته اما د ر این مجموعه همه کارها به صورت 
گروهی انجام شد ه و هر شخص مد خلی را برای تالیف 
انتخاب کرد  و روی آن شخصیت کار کرد ه است؛ ما د ر 
موارد  کارشناسی هم با رای گروه آثار را مورد  بررسی و 
ارزیابی قرار می  د هیم. همچنین د ر این مجموعه برای 
تنوع قلم و نگاه ما از نویسند گان توانا و پژوهشگران 
ارجمند  بیرون از گروه هم استفاد ه کرد ه ایم که غالبا 
از اساتید  اد بیات و پژوهشگران برتر هستند  به عنوان 
نمونه د کتر علی اصغر د اد به، رضا مختاری اصفهانی و 

... د ر این مجموعه آثاری را تالیف کرد ند .   وی با اعام 
اینکه ۱۰ جلد  از مجموعه ۱۰۰ جلد ی شخصیت های 
مانا امروز توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسید ه 
و د ر د سترس عموم قرار گرفته است اظهار د اشت: 
۱۰ جلد  د وم این مجموعه هم د ر انتظار چاپ است 
و حد ود  ۲۲ مد خل د ر د ست نگارش است. امید واریم 
امسال مجموعه د وم و سال آیند ه مجموعه سوم این 
پروژه را به چاپ برسانیم. از شخصیت هایی که د ر ۱۰ 
جلد  اول به آنها پرد اخته شد ه است می توان به سلمان 
هراتی، سید  احمد  خمینی، سید  جعفر شهید ی، سید  
غام رضا سعید ی، سید  محمد  فرزان، سید  محمد  
االسام، طاهره صفارزاد ه، مجید  شریف  د اعی  علی 
جعفر  کرد .   اشاره  قمی  حسین  آقا  حاج  و  واقفی 
گلشن روغنی کارشناس پژوهشی شخصیت های مانا 
با د ر این نشست با اعام اینکه هد ف از تولید  این 
است  جامعه  جوانان  به  الگوها  شناساند ن  مجموعه 
تصریح کرد : د ر جامعه ما آثار بسیاری منتشر می شود ، 
اما ما احساس کرد یم شناساند ن الگوهای مناسب برای 
جوانان می تواند  زمینه مناسبی برای تالیف زند گی نامه 
نام آوران و ماند گاران معاصر باشد . به همین د لیل 

به سراغ  تاثیرگذار  و  مثبت  موفق،  زند گی  معیار  با 
شخصیت هایی رفتیم که می توانست الگوی مناسبی 
برای جوانان و جامعه ما باشد .   وی اضافه کرد : از د یگر 
معیارهای ما برای انتخاب شخصیت این بود  که وی د ر 
قید  حیات نباشد . چراکه نمی خواستیم د ر کشاکش 
حرف و حد یث ها و اسناد  و مد ارکی که ممکن بود  
د ر آیند ه از نام آوران د رقید  حیات به د ست می آید ، 
بیفتیم.  گلشن نوع نگاه د ر انتخاب شخصیت های مانا 
را به د ور از نگاه رسانه ای و حاکمیتی خواند  و عنوان 
کرد : د ر این مجموعه فراتر از نگاه رسانه ای و حاکمیتی 
به شخصیت های پرد اخته شد ه است و شخصیت های 
گمنام تاریخ معاصر مورد  توجه ویژه تری قرار گرفته 
است. با توجه به اسناد  و مد ارک د ر د سترس و صحیح 
به شناسایی شخصیت های گمنام بسیاری پرد اخته ایم 
جامعه  برای  بسیاری  تاثیرات  اما  ند ارند   نامی  که 
د اشته اند . ما سعی کرد یم که این افراد  را به جامعه 

معرفی کنیم. 
نخست  از مجموعه  این نشست ۱۰ جلد   پایان  د ر 

شخصیت های مانا رونمایی شد .

الگو سازی هد ف از تالیف شخصیت های مانا است 

فیلم سینمایی »تمشک« د ر کنار چند  اثر ایرانی د یگر از فستیوال جهانی فیلم های ایرانی 
سانفرانسیسکو موفق به د ریافت جایزه شد .

د ر  »تمشک«  »فیلم سینمایی  د اد :  فیلم خبر  بانی  به  »تمشک«  کارگرد ان  سالور  سامان 
جایزه  د و  د ریافت  به  موفق  سانفرانسیسکو  ایرانی  فیلمهای  المللی  بین  فستیوال  نهمین  
اصلی این جشنواره شد . این جایزه که به نام سپنتا نامگذاری شد ه و هر ساله برای تشویق 
سینماگران و استعد اد های جوان به فیلم ها اهد ا می شود .« کارگرد ان فیلم های »چند  کیلو 
خرما برای مراسم تد فین« و »سیزد ه 5۹« افزود : »امسال جایزه بهترین بازیگر نقش اول  
زن  را به سمیرا حسن پور برای نقش آفرینی د ر فیلم سینمایی تمشک و جایزه بهترین 

فیلمنامه را به سامان سالور نویسند ه این فیلم اختصاص د اد «
جشنواره بین المللی سانفرانسیسکو یکی از جشنواره های مستقل فیلم است که از سال 

۲۰۰۸ هر ساله د ر تاریخ ۲6تا ۲۸ سپتامبر د ر شهر سانفرانسیسکو برگزار می شود .
ایرانی  فیلم های  اصلی جشنواره  جایزه  معمولی« سه  کاما  فیلم »یک شهروند   همچنین 
سانفرانسیسکو ۲۰۱6 را از آن خود  کرد . این فیلم توانست جایزه سپنتا را برای بهترین فیلم 
)مجید  مد رسی. سعید  آرمند ( بهترین کارگرد انی ) مجید  برزگر( و بهترین بازیگر نقش اول 

مرد  )سورن مناساکانیان( را از آن خود  کند .

»تمشک« د ر میان آثار ایرانی تحسین شد 


