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رشد و توسعه
 مبنای تغییر وزیران

رهبر معظم انقالب  مطرح کردند؛

ایران پیشرفته، نیازمند نسل جوانی شجاع، 
تحصیلکرده و انقالبی

بر  با تکیه  انقالب اسالمی تاکید کردند:  رهبر 
نخبگان و فرزانگان و در پرتو ایجاد نسلی جوان 
و پر تالش، ایران بزرگ به کشوری پیشرفته، 
پرچم  برافرازنده  و  عزیز  شریف،  قدرتمند، 

تمدن نوین اسالمی تبدیل خواهد شد.

صدیقی: آل سعود همان بنی امیه است

ابتالی 75 هزار نفر
به ایدز در کشور 

اولویت تخصیص منابع 
صندوق توسعه ملی
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رکود بازار خودرو تشدید شد؛

بازار در انتظار ورود 
خودروهای 2017

گروه اقتصاد : با فرا رسیدن فصل پاییز و همزمانی آن با ماه های 
محرم و صفر، رکود بازار خودرو تشدید شده و همین مسئله افت 
۵۰۰ هزار تومانی قیمت برخی خودروها را به همراه داشته است. 
در مورد برخی خودروها نیز شاهد افت قیمت یک تا ۲ میلیون 

تومانی هستیم.

تروریستهای تکفیری  

در سرازیری شکست

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: تروریست های تکفیری 
در عراق و سوریه در سرازیری شکست قرار گرفته اند، از این 
رو حامیان آنها با ترفندهای سیاسی به دنبال تاخیر در روند 

شکست آنها برآمده اند. 

خبراقتصاد

3 115 3

آگهی مناقصه یک مرحله ای 95/10
شرکت مناقصه گذار :شرکت مخابرات ایران – منطقه چهارمحال و بختیاری 
موضوع مناقصه : رنگ آمیزی و بتن ریزی و تعمیرات سایتهای BTS استان

مهلت دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ 1395/8/2 لغایت 1395/8/5 
مهلت ارسال پیشنهادات :تا آخر وقت اداری مورخ 1395/8/17 

چگونگی دریافت اسناد مناقصه : واریز مبلغ 218000 ریال به حساب 0105985715009 
اداره  به  کتبی  خواست  در  همراه  به  مربوطه  فیش  ارائه  و  استان  مخابرات  شرکت  نام  به  ایران  ملی  بانک 

تدارکات مخابرات استان واقع در شهرکرد – خیابان یاسر – امور قراردادها
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 14 مورخ 1395/8/18 

سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 75000000)هفتاد و پنج میلیون ( ریال به صورت چک تضمینی یا ضمانت 
نامه بانکی.

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
سایر اطالعات در اسناد مناقصه درج گردیده است .

WWW.TCI-CHBA.IR
تلفن تماس :33343020 – 038

شرکت مخابرات ایران )سهامی عام(                 نمابر:33335355 – 038
 منطقه چهارمحال و بختیاری

 استان چهارمحال و بختیاری

روحانی:

تولید درونزا، اساس اقتصاد مقاومتی است
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معرفی 3 وزیر جدید کابینه

به مجلس؛ این هفته

رای اعتماد به سه وزیر
تعامل یا تقابل 

مجلس با دولت 
 * مهشید معراجی

یادداشت روز

خبر

10

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تولید 
است  مقاومتی  اقتصاد  اساس  درونزا، 
گفت: اگر تولیدات درون زای کشورمان 
مشتری خواه  و  استاندارد،باکیفیت 
هم  تولیدات  و  افزایش  صادرات،  باشد 
رقابتی می شود. اقای روحانی در مراسم 
در  که  صادرات  ملی  روز  گرامیداشت 
برگزار  تهران  در  سران  اجالس  سالن 
شد تصریح کرد: صادرات همواره باید با 

رقابت در داخل همراه باشد.
رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت توسعه 
صحنه  در  گفت:  صادراتی  بازارهای 
لحاظ  به  بتوانیم  باید  هدف  بازارهای 
به  کاال  بندی  بسته  و  قیمت  کیفیت، 
رقبای  مقابل  در  که  برسیم  ای  نقطه 

خارجی موفق و پیروز باشیم.
 آقای روحانی در مراسم روز ملی صادرات افزود: همه 
صنایع و خدمات در دنیای امروز به سرعت درحال 
تحول است و امکان پذیر نیست که یک کاالی ساخته 
شده با شکل، فرم، کاربرد، قیافه و چهره قبلی بتواند به 
مسیر صادرات در بازار دنیا ادامه دهد. رییس جمهوری، 
با بیان اینکه اساس اقتصاد مقاومتی، تولید درون زا 
است، همه بخش های کشور را به تالش بیشتر برای 

صادرات و رونق اقتصادی کشور فرا خواند و تاکید کرد: 
اساس سیاست تعامل سازنده دولت یازدهم، مناسب 
کردن محیط روابط بین الملل برای صادرات و اشتغال 
جوانان و واردات آسانتر کاالهای سرمایه ای و مواد اولیه 

است.
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی روز 
پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی صادرات و 
درجمع صادرکنندگان کشور با اشاره به سفر اخیر خود 
به سه کشور ویتنام ، مالزی و تایلند و تشریح دالیل 

اقتصادی،  رونق  مسیر  در  آنها  حرکت 
گفت: اولین دلیل این بود که آنها روابط 
با دنیا را بر مبنای تعامل سازنده قرار 
دادند چرا که از دعوا با دنیا صادرات به 

وجود نمی آید.
برخی  کرد:  تصریح  جمهوری  رییس  
فکر می کنند، تعامل سازنده به معنای 
این است که با غربی ها رو در رو لبخند 
بزنیم و صحبت کنیم، اما تعامل سازنده 
به معنای مناسب کردن روابط بین المللی 
جوانان،  اشتغال  کاال،  صادرات  برای 
و  سرمایه ای  کاالهای  راحت تر  واردات 

مواد اولیه است.
دکتر روحانی با طرح این پرسش که مگر 
در دنیای امروز کشوری می تواند بدون 
رابطه با دنیا به پیشرفت برسد، اظهار داشت: قرآن نیز 
به ما خاطر نشان می کند »ان ارض اهلل واسعه«که دنیا 
باز و زمین وسیع است و راه بیفتید و در جهان سیر 
کنید. رییس  جمهوری گفت: برخی می گویند »ارض 
اهلل« ایران است. از مرز که خارج می شویم، افکار ما را 
می دزدند، ما را گول می زنند و برخی هنوز عظمت ملت 

ایران را باور نکرده اند.
ادامه در صفحه 3

روحانی:  تولید درونزا، اساس اقتصاد مقاومتی است
خطیب نماز جمعه این هفته تهران 
تاکید کردکه امروز آل سعود همان 

بنی امیه و آل ابی سفیان است.
در  صدیقی  االسالم  حجت 
جمعه  نماز  هفته  این  خطبه های 
امروز  که  کسانی  گفت:  تهران 
همان  ایستاده اند  انقالب  مقابل 
همان  سعود  آل  هستند،   حرمله ها 
و  آل حرب  همان  است.  امیه  بنی 
آن  آنها  که  است  سفیان  ابی  آل 
روز کودک کشی می کردند و امروز 
در  و  یمن  در  که  می بینید  هم 

کشورهای دیگر کودک می کشند.
وی افزود:  امروز ابوسفیان و ابوجهل 
آمریکای  بزرگ  شیطان  ما،  زمان 

و  عربستان  و  است  ظالم  بی حساب  غدار  فریبکار 
اسرائیل کودک کش همه تجلیات خباثت شیطان 
بزرگ وجریان استکبار و ابوسفیانی در عالم است که 
طبق فرموده آیت اهلل بهجت، ابوسفیانی یک شخص 
نیست بلکه جریان غرب است و آدم به وضوح می 
بیند که آنها ادامه همان جریان هستند و انقالب ما 

نیز ادامه کربالی امام حسین )ع( است.
وی ادامه داد: اینکه بانوان در روز جهانی حضرت 
علی اصغر )ع( کودکان شیرخوار خود را در بیش 

از 4۰ کشور به محضر امام زمان )عج( آورده و به 
عنوان قربانیان آینده مسیر عدالت امام زمان )عج( 
هدیه کردند و برای اعالم مظلومیت حضرت علی 
اصغر )ع( آنها را به عنوان تابلو و سند مطرح کردند 

از عنایات حضرت ابی عبداهلل است.
خطیب نماز جمعه تهران خاطر نشان کرد: سال به 
سال مداحی ها، اشعار و مرثیه ها بحمداهلل محتوای 
بهتری پیدا می کند، خط دار و پیامدار است و هم 
سخنرانی ها زنده،  روشنگر و هدایت گر است. در عین 

حال حضور مردم کیفاً و کماً رو به رشد 
است که اینها نشان می دهد عزاداری های 
امسال ستاد استقبال از وجود نازنین امام 
تجدید  مردم  گویی  و  است  )عج(  زمان 
بیعت می کنند و می گویند که زیر پرچم 
دست  به  پرچم  تا  ایستادیم  والیت  

صاحب اصلی اش برسد.
با  نخبگان  دیدار  به   اشاره  با  صدیقی 
مقام معظم رهبری تصریح کرد: سخنان 
و  هشداردهنده  و  سازنده  و  مهم  بسیار 
منذر  و  مبشر  که  ایشان  کننده  تشویق 
بود و رهبری نخبگان را هدیه ای و تحفه 
ایران  ملت  برای  خداوند  جانب  از  ای 
بر  با تکیه  معرفی کردند و فرمودند که 
نخبگان ایران بزرگ به کشوری پیشرفته،  
نوین  پرچم  برافرازنده  و  عزیز  و  شریف  قدرتمند،  

اسالمی تبدیل می شود.
یادآور شد: مقام معظم رهبری خودبا هدایت  وی 
ها و ارشادهایی که دارند نخبه به وجود می آورند و 
خود نیز قدر نخبه ها را می دانند و همیشه آینده 
نیز  آن  نشانه  که  دهند  می  نوید  آنها  به  روشنی 
همین رویش ها است که مسئولین وخود نخبگان 

در این زمینه مسئولیت دارند.
ادامه در صفحه 2

صدیقی: آل سعود همان بنی امیه است
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 کم توجهی 
به موضوع آمار دقیق  

* عزت ا... یوسفیان مال 
 عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس

یادداشت
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نعمت زاده وعده داد؛ افزایش ۱۰میلیارد دالری صادرات

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تولید درونزا، اساس اقتصاد مقاومتی است گفت: اگر تولیدات درون زای کشورمان استاندارد،باکیفیت و مشتری خواه باشد صادرات، افزایش و تولیدات هم رقابتی 
می شود. اقای روحانی در مراسم گرامیداشت روز ملی صادرات که در سالن اجالس سران در تهران برگزار شد تصریح کرد: صادرات همواره باید با رقابت در داخل همراه باشد.

همین صفحه

صفحه ۱۱

همین صفحه

صفحه 2

تار
مخ

س 
نرگ

س: 
عک

 ١٧B توان ایرانی باردیگر در بارگیرِی سکوی
پارس جنوبي هویدا شد
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رسول اکرم )ص(:

کالم  نور

معرفی 3 وزیر جدید کابینه
به مجلس؛ این هفته

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران گفت: تغییرات در کابینه توقعی بود که 

شاید مردم و مجلس از رئیس جمهور داشتند.
محالتی  شهیدی  والمسلمین  االسالم  حجت 
درحاشیه دومین سالگرد ارتحال آیت اهلل مهدوی 
کنی در پاسخ به سوالی در خصوص تغییرات اعمال 
شده در کابینه و استعفای وزرای آموزش و پرورش، 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و ورزش و جوانان افزود: 
فعال سه وزیر آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و ورزش و جوانان که امروز نیز در دولت 

اعالم شد تغییر کرده اند.
وی تصریح کرد: ظاهرا قرار است این هفته انشااهلل 

وزرای جدید به مجلس معرفی شوند.
ادامه در  ایثارگران در  امور  و  بنیاد شهید  رئیس 
خصوص شخصیت و ویژگی های آیت اهلل مهدوی 
با ایشان مانوس و در  از نزدیک  کنی گفت: من 
سالهای دور در کمیته انقالب در خدمت ایشان 

بودم.
وی با بیان اینکه مهمترین ویژگی آن مرحوم تقید 
به امام و والیت بود اظهار داشت: آیت اهلل مهدوی 
کنی تا پایان عمر در مسیر اطاعت از والیت قرار 

داشتند.
شناخت  دارای  ایشان  افزود:  محالتی  شهیدی 
سیاسی بسیار خوبی بودند و مسائل متعددی را که 
مطرح می کردند حاکی از آشنایی و شناخت ایشان 

به مسائل بود.
وی اخالق حسنه را از دیگر ویژگیهای مرحوم آیت 

اهلل مهدوی کنی عنوان کرد.

سفر رییس جمهور ونزوئال به تهران
نیکالس مادورو رئیس جمهوری ونزوئال امروز در 

سفری کاری وارد تهران خواهد شد.
جمهوری  رییس  روحانی  حسن  دکتر  با  مادورو 

دیدار و گفت و گو خواهد کرد. 
بررسی تحوالت بازار انرژی مهمترین موضوع این 

دیدار خواهد بود.

آتش بس حلب 3 روز تمدید شد
روسیه اعالم کرد: زمان آتش بس موقت در حلب با 
هدف کمک به بهبودی شرایط و همچنین خروج 

مردم از منطقه تا دوشنبه تمدید شد.
خبرگزاری ایتارتاس دیروز با اعالم این خبر به نقل 
از آلکسی بورودافکین نماینده دائمی روسیه در مقر 
اروپائی سازمان ملل در ژنو نوشت: اوضاع حلب با 

تالش مسکو و دمشق ممکن است بهبود یابد.
وی افزود: بنا به مالحظات انسانی آتش بس در حال 
اجرا تا روز دوشنبه تمدید شده است و اگر گروه 
تروریستی جبهه النصره آن را نقض کند در آینده 

نیز امکان تمدید آن وجود دارد.
روسیه هدف از برقراری آتش بس را خروج ساکنان 
و  مجروحان  تخلیه  امن،  راهروهای  از  منطقه 
همچنین جنگجویان از مناطق شرقی حلب اعالم 
کرده است. سرگئی رودسکوی رئیس اداره اصلی 
عملیات ستاد کل نیروهای مسلح روسیه نیز روز 
افزایش چهارساعته  اول  پنجشنبه درباره مرحله 
زمان  مدت  افزایش  بود:  گفته  بس  آتش  زمان 
برقراری آتش بس بنا به درخواست سازمان های 
بین المللی انجام می شود و روسیه تاکنون به تمامی 

تعهدهای خود عمل کرده است.
آمریکا  که  امیدواریم  گفت:  پایان  در  رودسکوی 
و  معارضان  خروج  برای  نیز  وابسته  ائتالف  و 

جنگجویان از شرق حلب تالش کنند.
آمریکا و کشورهای همپیمان ضدسوری که شش 
سال قبل سناریوی ساقط کردن حکومت بشار اسد 
را با استفاده ابزاری از گروههای تروریستی تحت 
برای  الحمایه خود کلید زدند در شرایط کنونی 
جلوگیری از شکست تروریست ها در جریان حمله 
های ارتش سوریه با پشتیبانی هوایی روسیه، بارها 
خواستار پایان دادن به عملیات ضدتروریستی در 

حلب شده اند که رد شده است.
روسیه از مهرماه سال گذشته بر پایه درخواست 
دولت سوریه با استقرار ده ها فروند بمب افکن، 
در  شناسایی  های  مجموعه  و  رزمی  بالگردهای 
گروه  مواضع  کشور،  این  حمیمیم  هوایی  پایگاه 
های تروریستی بویژه داعش و جبهه النصره را زیر 

بمباران قرار داده است.

تکذیب خبر قاچاق اسلحه ایران 
به حوثی ها توسط عمان  

پادشاهی عمان خبری که مسئوالن آمریکایی و 
غربی در رابطه با قاچاق اسلحه ایران به حوثی ها از 

راه عمان منتشر کرده بودند را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز عربی، پادشاهی عمان 
روز پنج شنبه خبر قاچاق اسلحه از مرزهایش به 

حوثی ها را تکذیب کرد.
ایران هراسی  سیاست های  ادامه  در  هم چنین 
توسط دولت سعودی روزنامه »عکاظ« عربستان 
نوشت: عبداهلل المعلمی، نماینده دائم عربستان در 
سازمان ملل روز پنج شنبه سکوت شورای امنیت 
در مقابل ادعای قاچاق اسلحه ایران به حوثی های 
یمن را عجیب خواند. خبرگزاری رویترز در گزارشی 
اختصاصی مدعی شد: ایران انتقال تسلیحات به 
حوثی ها، شبه نظامیان در حال نبرد با دولت مورد 
حمایت عربستان سعودی در یمن را افزایش داده 
شدن  طوالنی  برای  تهدیدی  که  اقدامی  است، 
می شود.  محسوب  ماهه   19 جنگ  تشدید  و 
سرعت  افزایش  است:  آمده  رویترز  گزارش  در 
مقامات  گفته  به  که  اخیر  ماه های  در  انتقاالت 
شامل موشک ها و سالح های سبک است می تواند 
دردسرهای امنیتی ایاالت متحده را تشدید کند 
که هفته گذشته به تالفی حمالت موشکی ناموفق 
به یک ناوکش نیروی دریای ایاالت متحده اهداف 
حوثی ها را با موشک های کروز مورد حمله قرار داد. 

خبر

رای اعتماد به سه وزیر
تعامل یا تقابل مجلس با دولت 

* مهشید معراجی

های  ماه  در  دولت  صدای  و  سر  پر  روزهای 
نفر  سه  باالخره  و  رسید  اوج  به  خود  پایانی 
که  اتفاقی   . کردند  استعفا  کابینه  اعضای  از 
اظهارات متفاوت  با  و  زمزمه آن مدت ها قبل 

دولتمردان کلید خورده بود و مجلسی ها نیز درصدد بودند تا برخی 
از وزرا را براسی استیضاح به مجلس بکشانند . اظهارات  محمد باقر 
نوبخت و حسام الدین اشنا از اردیبهشت ماه 1394 تا به امروز موید 
این مطلب است که عزم روحانی برای تغییر در برخی از وزارت خانه 
های مهم همواره جدی بود اما با اقدامی از سوی رییس جمهور ، 

استعفای آنان رسانه ای شد.
وزارت آموزش و پرورش ، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسالمی 
، سه وزارت خانه ای بودند که وزاری آن استعفای خود را به دولت 
تقدیم کردند و رییس جمور با تقدیر از تالش های هر یک از وزرای 
مستعفی ، مدیریت وزارت خانه ها را به شخص دیگری سپرد و این 
استقبال  مورد  در دولت همواره  تغییرات  بحث  است که  در حالی 
کارشناسان و فعاالن سیاسی بوده و در صورتی که حسن روحانی 
تصمیم بر نشستن مجدد بر صندلی ریاست جمهوری را داشته باشد 

، نیازمند این تغییرات و بازنگری در کابینه است.
پیش ازین نیز عالوه بر این سه وزارت خانه وزارت کار تعاون و رفاه 
احتمالی  کاندیداهای  نیز  و شهر سازی  وزارت مسکن  و  اجتماعی 
این تغییرات احتمالی عنوان می شدند که گویا فعال در مورد آنها 

تصمیمی اتخاذ نشده است.
، عدم  از عملکرد وزارت ورزش و جوانان  نارضایتی های عمومی   
برخی  و  مراجع   ، مردم  تقابل  و  کشور  فرهنگی  توسعه  در  توفیق 
کارشناسان با اقدامات این وزارت خانه در برگزاری کنسرت ها در 
شهر های مختلف خصوصا شهرهایی که پایگاه دینی کشور به شمار 
می روند و مشکالت حوزه آموزش و پرورش همگی بر آن شد تا 
کسانی که به قدر کافی با سیاست ها و تفکرات دولت همسو نبودند 

و مطابق با انتظارات عمل نکردند کنار گذاشته شوند.
اما احتمال دیگری نیز برای تغییرات در کابینه می توان در نظر 

گرفت:

*دولت روحانی بر اساس آنچه سوابق و فعالیت افراد در آن حوزه 
تخصصی عنوان می شد برای مسند وزارت به مجلس معرفی شدند 
که پس از سه سال و با بررسی توفیقات هریک ، دولتمردان باید 
به جمع بندی نهایی رسیده باشند که آیا منتخبین توانسته اند با 
تکیه بر سوابق کاری خود  در یشبرد اهداف دولت موفق باشند و 
نیز بتوانند به این سوال پاسخ دهند که پس از گذشته این مدت 
آیا افراد اصلح تر از ایشان نیز وجود دارد که کارنامه دولت را پس 
از چهار سال درخشان و مرد قبول نشان دهد ؟ لذا این انگاره بر 
این اساس شکل می گرد که تغییر در کحابینه نمی تواند دلیل بر 
بی کفایتی فرد باشد. لذا هر تغییری در دولت به مثابه پیاده نمودن 
سیاستی است که یک شتاب اجرایی هدفمند را در راستای بهبود 

برخی حوزه ها در کشور ایجاد کند .
در کنترل فضای  توان  را می  تغییرات  این  از جوانب  دیگر  *یکی 
مخالفان جناح های سیاسی رقیب دانست که در ماه های پایانی به 
دنبال تخریب و فضا سازی بر علیه دولت برای رسیدن به اهداف 
سیاسی خود هستند و دولت برای کاهش فشارها ، اقدام به تغییر در 
کابینه نموده است. تا شاید اینگونه بهانه دلواپسان را از بین ببرد و 
امید آنها را برای گرفتن کلید پاستور را در سال 96 کمرنگ تر کند. 
به گفته روحانی ، هیچ امری مهمتر از تحقق وعده های دولت در 
چارچوب سیاست های جمهوری اسالمی نیست لذا این تغییرات را 
می توان در راستای تحقق خواسته های ملت دانست. مشی عدالت 
گرایانه در دولت همواره مد نظر بوده  و این امر نیازمند استفاده از 
مدیرانی است که بعنوان بازوهای اجرایی و مدیریتی دولت بتوانند 

وعده ها و شعارها را تحقق ببخشند .
با اجرای سیاست ها ، ارام نگه داشتن  همراه سازی افکار عمومی 
فضای انتقاد به دولت ، برنامه ریزی برای انتخابات دوره بعد ریاست 
معیشت   ، رفاه  حوزه  در  مردم  انتظارات  کردن  برآورده  جمهوری، 
و بهبود نظام اقتصادی کشور پس از گذشتن سه سال و چند ماه 
از عمر دولت یازدهم ، پیگیری و اجرای برجام در راستای توسعه 
اقتصادی و صنعتی، حضور موثر و مقتدر در منطقه و پیگیریو ادامه  
مذاکره و گفتگو با غرب مهمترین چالش های پیش روی دولت در 
نزدیکان وی هر  لذا ، حسن روحانی و  پایانی خود است  ماه های 
گونه اقدامی را در جهت ترسیم پایانی خوش و مورد  قبول برای 
دولت انجام خواهند داد و هر گونه اقدام ترمیمی و  اصالحی و تغییر 
دوباره در پست های کلیدی دولت جدید دیگر دور از ذهن نخواهد 
بود و هدف نهایی این است که وزرای چند ماهه،  وزرای پنج ساله 

دولت لقب بگیرند.
وزرای  به  اعتماد  رای  دادن  و  برخورد  در  مجلس  مسئله  اما 
باید  می  قاعدتا  که  است  دولت  برای  دیگری  خان  نیز  پیشنهادی 
با تعامل و گفتگوی دولت و مجلس در روزهای حساس و پر تنش 
آینده حل و فصل شود و این امر درصورتی سهل الوصول خواهد 
به  فشار  های  جریان  از  پذیری  تاثیر  بدون  ها  بهارستانی  که  بود 
دولت فرصت دهند تا فصل جدیدی از تعامالت قوه مجریه و مقننه 

آغاز گردد.

محسنی اژه ای خبر دستگیری غندالی را تایید کرد  
ذخیره  صندوق  مدیرعامل  دستگیری  خبر  قضاییه  قوه  سخنگوی 

فرهنگیان را تایید کرد.
والمسلمین  حجت االسالم  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
غالمحسین محسنی اژه ای با بیان این مطلب گفت: غندالی دیروز 

دستگیر شد.
این  اعضای  از  دیگر  نفر  چهار  گذشته  روزهای  در  البته  گفت:   او 

صندوق هم دستگیر شده بودند.

واکنش ایران به اظهارات معاون نخست وزیر ترکیه  
منطقه ای  سیاست های  کرد:  تاکید  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
جمهوری اسالمی ایران برآمده از ارزش ها و تعالیم واالی انسانی و 
اسالمی است که در آن امنیت و ثبات همسایگان به ویژه کشورهای 

اسالمی از اولویت باالیی برخوردار است.
بهرام قاسمی در واکنش به اظهارات »نعمان قورتولموش«، معاون 
جمهوری  مذهبی  سیاست های  تاثیر  درباره  ترکیه  نخست وزیر 
جمهوری  منطقه ای  سیاست های  گفت:  عراق  در  ایران  اسالمی 
اسالمی  و  انسانی  واالی  تعالیم  و  ارزش ها  از  برآمده  ایران  اسالمی 
است که در آن امنیت و ثبات همسایگان به ویژه کشورهای اسالمی 

از اولویت باالیی برخوردار است.
اختالفات  به  و دامن زدن  فرقه گرایی، قومیت گرایی  افزود:  قاسمی 
جمهوری  بین المللی  و  منطقه ای  اصولی،  سیاست های  در  مذهبی 
اسالمی ایران هیچ جایگاهی نداشته و ندارد. نفوذ معنوی جمهوری 
اسالمی ایران برآمده از حسن نیت توام با احترام به حفظ استقالل 
برخی  برای  نباید  آن  درک  که  است  همسایگان  ارضی  تمامیت  و 
ناظران سخت باشد. ضروری است کشورهای منطقه با درک شرایط 
پایان تنش ها و درگیری ها گام  حساس و خطیر منطقه در جهت 

برداشته و سخن برانند.

یادداشت روز

بر  تکیه  با  کردند:  تاکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
نخبگان و فرزانگان و در پرتو ایجاد نسلی جوان و پر 
تالش، ایران بزرگ به کشوری پیشرفته، قدرتمند، 
شریف، عزیز و برافرازنده پرچم تمدن نوین اسالمی 

تبدیل خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
بیش  دیدار  در  چهارشنبه  روز  اسالمی  انقالب 
از هزار نفر از نخبگان و استعدادهای برتر علمی، 
جوانان نخبه را هدایای نفیس الهی و امانتی در 
دست مسئوالن خواندند و با تأکید بر اینکه حتی 
لحظه ای در دفاع از جامعه علمی و نخبگان کشور 
و  نخبگان  بر  تکیه  با  افزودند:  آیند،  نمی  کوتاه 
فرزانگان و در پرتو ایجاد نسلی جوان و پر تالش، 
ایران بزرگ به کشوری پیشرفته، قدرتمند، شریف، 
عزیز و برافرازنده پرچم تمدن نوین اسالمی تبدیل 

خواهد شد.
انقالب اسالمی، نخبگان بخصوص جوانان  رهبر 
نخبه را هدایایی کم نظیر و نفیس و امانت های 
الهی به ملت و مسئوالن خواندند و گفتند: وظیفه 
الهی،  گرانقدر  هدایای  این  قبال  در  مسئوالن 
مراقبت از آنها و تالش برای شناسایی و پرورش 

نخبگان بیشتر است.
ایشان تأکید کردند: نخبگان نیز در قبال این نعمت 
مسئول هستند و باید از طریق احساس مسئولیت 
و استفاده از این استعداد و توانایی در مسیر صحیح 

خود، شکر آن را به جا آورند.
رهبر انقالب اسالمی دلیل اصلی تأکید مکرر بر 
لزوم قدر دانستن نخبگان جوان و حمایت از آنان 
را، تقویت باور »ما می توانیم« در جامعه خواندند 
و خاطر نشان کردند: متأسفانه در دوران طوالنی 
و  توانیم«  »نمی  »ناتوانی«،  ژن  پهلوی،  و  قاجار 
»وابستگی« را به مردم و جوانان تزریق و آن را 
در جامعه نهادینه کردند و در نهایت کشور بزرگ و 
پر از منابع انسانی و مادی و صاحب تاریخ و تمدن 
کهن، به صورت تحقیر آمیزی در ذیل غرب تعریف 

شد.
چنین  در  افزودند:  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
شرایطی انقالب اسالمی ایران تحولی عظیم ایجاد 
کرد و در واقع، انقالِب خودباوری و اعتماد به نفس، 

به جنگ وابستگی رفت.
ایشان، هشت سال دفاع مقدس را عرصه ای آشکار 
و غرور آفرین از »خودباوری و اعتماد به نفس« 
خواندند و تأکید کردند: اگرچه جنگ حادثه ای 
بسیار تلخ، خسارت بار و سخت بود، اما به جوان 
ایرانی ثابت کرد که می توان با توکل به خدا و 
تکیه بر استعدادها و توانایی های داخلی بر دشمنی 
که همه قدرتهای بزرگ از او حمایت می کنند، 

غلبه کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: با وجود آنکه 
در  را  توانیم«  می  »ما  روحیه  اسالمی،  انقالب 
مقابل روحیه »وابستگی« زنده کرد و خودباوری 
را در جامعه ترویج داد اما طرف مقابل به اقتضای 
طبیعت جنگهای عمیق که امروز جنگ نرم نامیده 
می شود، به باز تولید آفت فرهنگ وابستگی در 
آورده  به ظاهر جذاب روی  و  شکل های جدید 

است.
توصیه  و  شدن«  »جهانی  موضوع  ایشان، 
آمریکایی ها و اروپایی ها به ایران برای پیوستن به 
»خانواده جهانی« را نمونه بارزی از بازتولید فرهنگ 
وابستگی دانستند و خاطر نشان کردند: مخالفت 
با پیوستن به آنچه طرف غربی جامعه جهانی می 
نامد، به معنای مخالفت با ارتباطات خارجی نیست 
بلکه به معنای مقاومت در مقابل فرهنگ تحمیلِی 
قدرتهای بزرگ بر اقتصاد، سیاست و امنیت کشور 

است.
رهبر انقالب اسالمی علت لزوم توجه ویژه و جدی 
مسئوالن به موضوع نخبگان را، اهداف بزرگ پیش 
روی نظام اسالمی خواندند و گفتند: نخبگان، موتور 
بزرگ هستند، و  اهداف  این  به  محرک رسیدن 

جدی،  نگاه  نخبگان  موضوع  به  باید  مسئوالن 
عملیاتی، دلسوزانه و پیگیرانه داشته باشند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس به بیان اهداف 
بزرگ نظام اسالمی پرداختند وافزودند: جمهوری 
اسالمی ایران باید به کشوری پیشرفته، قدرتمند، 
برخوردار  عزت،  دارای  نو،  شریف، صاحِب حرف 
و  ایمان  و  معنویت  از  سرشار  عزت،  احساس  از 
برافرازنده پرچم تمدن نوین اسالمی تبدیل شود 
که الزمه رسیدن به این اهداف واال، اهمیت دادن 

به نخبگان و قدر دانستن این نعمت الهی است.
ایشان با اشاره به مصائب و مشکالت امروز بشریت 
و بن بست تفکر های مادی، جهان را نیازمند یک 
حرف نو در مسائل بشری و مسائل بین المللی 
دانستند و گفتند: رقابت های انتخاباتی در امریکا 
و موضوعات مطرح میان دو کاندیدا، نمونه ای بارز 
و آشکار از نتایج نبود معنویت و ایمان در صاحبان 

قدرت است.
رهبر انقالب اسالمی خاطر نشان کردند: در هفته 
های آینده، یکی از این دو کاندیدای فعلی انتخابات 
امریکا که حرفها و وضعیت آنها را می بینید، رئیس 
جمهوری کشوری خواهد شد که دارای قدرت و 
ثروت و بیشترین سالح اتمی و بزرگترین رسانه 

های دنیا است
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه سخنانشان، 
را  خود  بزرگ  اهداف  به  اسالمی  نظام  رسیدن 
نیازمند ایجاد نسلی شجاع، مؤمن، تحصیل کرده، 
مبتکر، پیشگام، خودباور، غیور، پرنشاط و پرانگیزه 
خواندند و افزودند: این نسل که بر خالف برخی 
فضاسازی  ها به معنای حقیقی کلمه، نسلی انقالبی 
ایران  پیشرفت  را صرف  خود  وجود  همه  است، 

خواهد کرد.
ایشان، نقش نخبگان را در شکل دهی و انگیزه 
بخشی به این نسل جوان، بسیار مهم برشمردند 
و افزودند: نخبگان می توانند با تالش نشاط آور 
خود به عنوان یک موتور محرکه، نسل جوان یعنی 
سرمایه های اصلی کشور را به کار و تالش ترغیب 

کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تأکیدات 
مکررشان از پانزده سال قبل درباره نهضت علمی و 
نرم افزاری افزودند: این حرکت با استقبال نخبگان، 
اساتید و دانشجویان با نتایج خوبی همراه شده اما 
با موانعی روبرو است که باید آنها را شناخت و عالج 

کرد.
رهبر انقالب اسالمی، کارشکنی های دشمنان را 
از جمله این موانع دانستند و افزودند: عده ای تا 
کلمه دشمن تکرار می شود، ناراحت می شوند اما 
این تکرار و هشدار، همچون تکرار کلمه   شیطان 
در قرآن مجید، با هدف ایجاد هوشیاری دائم انجام 
نه  است  توطئه«  »شناخت  واقع،  در  و  می شود 

»توهم توطئه«.
علمی  حرکت  توقف  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
ایران را هدف اصلی دشمنان خواندند و خاطرنشان 
کردند: اگر در تحقق این هدف ناکام ماندند، برای 
به انحراف کشاندن آن، تالش می کنند و اگر نشد، 

روِی بدنام کردن و آلوده کردن آن سرمایه گذاری 
خواهند کرد، بنابراین همه باید مراقب باشیم با 
ناشی گری های خود به تحقق این اهداف کمک 

نکنیم.
ایشان، انحراف کارهای تحقیقاتی و پایان نامه ها 
ایران را نمونه ای از کمک به  از نیازهای واقعی 
منحرف شدن حرکت علمی کشور برشمردند و در 
نمونه ای دیگر در زمینه بدنام کردن این حرکت 
افزودند: فردی را به اسم دانشمند به کشور دعوت 
می کنند و او با انتشار عکس تابلوی فروش پایان 
نامه ها در ایران جوانان نخبه کشور را بدنام می 

کند؛ آیا اینگونه افراد واقعاً دانشمندند؟
اطالعات  به  استناد  با  اسالمی  رهبرانقالب 
پایگاههای جهانی افزودند: سرعت پیشرفت علمی 
ایران در مقطعی 13 برابر متوسط جهان شد، و 
این سرعت به هیچ وجه نباید کاهش یابد بلکه باید 
بیشتر شود، زیرا دچار عقب ماندگی های علمی 

فراوان هستیم.
ایشان افزودند: برخی مسئوالن در مقابل کاهش 
سرعت پیشرفت علمی کشور می گویند جایگاه 
علمی ایران پایین نیامده است اما متوجه باشیم که 
قرار بود جایگاه علمی ایران باالتر هم برود نه اینکه 

صرفاً پایین نیاید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، آسیب دیدن حرکت 
علمی کشور را موجب یأس نخبگان و نسل جوان 
خواندند وافزودند: این خسارت بسیار سنگین، به 
راحتی و به سرعت جبران نخواهد شد و موجب 
اقبال فرزانگان جوان به کشورهای دیگر خواهد شد.
جذب  و  شناسایی  اسالمی،  انقالب  رهبر 
از وظایف مهم دستگاهها  را  استعدادهای جوان 
برشمردند و تذکر دادند: قبل از اینکه بیگانگان 
در نمایشگاههای علمی داخل کشور یا با روشهای 
دیگر، این سرمایه های عظیم را کشف و جذب 
کنند، شما این جوانان فرزانه را شناسایی کنید و 

مورد حمایت قرار دهید.
رهبر انقالب اسالمی با بیان نکاتی که می تواند به 
حرکت پر برکت علم و فناوری شتاب دهد، افزودند: 
»حمایت از شرکتهای دانش بنیان«، »گسترش 
کّمی و ارتقاء کیفی این شرکتها« و »دخالت دادن 
آنها در بخش ها و طرح های اصلی کشور« ضرورت 

هایی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
از محصوالت شرکتهای  ایشان، »ترویج استفاده 
این شرکت ها مهم  تقویت  را در  بنیان«  دانش 
دانستند و به مسئوالن دولتی گفتند: مقرر کنید که 
نیازهای دستگاههای دولتی از محصوالت شرکت 

های دانش بنیان تأمین شود.
نخبگانی  های  هسته  تشکیل  گرفتن  »جدی 
و  آموزش  وزارت  »مراقبت  و  دانشگاهها«  در 
پرورش برای حل مشکالت سازمان ملی پرورش 
استعدادهای درخشان« دو نکته دیگری بود که 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تقویت حرکت علمی 

کشور مؤثر و مفید خواندند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اهمیت بنیاد ملی 
نخبگان، به توانایی ها و صحت عمل دکتر ستاری 

عمیق  اعتماد  ابراز  جمهور  رئیس  علمی  معاون 
کردند اما افزودند: درباره مشکالت موجود میان 
معاونت علمی و بنیاد نخبگان نگرانی وجود دارد و 
باید با جدا سازی آنها یا انتصاب مدیری قوی برای 

بنیاد، این مشکالت را حل کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گزارشهای موجود درباره 
ُکند شدن یا توقف طرح های کالن تحقیقاتی در 
عرصه های مهمی همچون هوافضا، ماهواره، هسته 
ای و برخی زمینه های دیگر را مایه نگرانی خواندند 
تأکید کردند: مسئوالن توجه کامل کنند که  و 
این گونه طرح های مهم مطلقاً نباید ُکند، نیمه 
تعطیل یا متوقف شود، زیرا با ایجاد خسارت علمی، 
دانشمندان جوان را مأیوس می کند و این خطر 

بسیار بزرگی است.
ایشان با ابراز خرسندی از تشکیل معاونت فرهنگی 
در بنیاد نخبگان و تأکید بر ارتقاء فعالیتهای این 
معاونت، برگزاری اردوهای جهادی برای نخبگان را 

نیز مهم و مفید دانستند.
از  بندی  جمع  نوعی  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
سخنانشان افزودند: هدف اصلی، تشکیل جامعه و 
کشوری است که ضمن برخورداری از شاخصهای 
جهانی مانند »پیشرفت علمی و قدرت و ثروت«، از 
»ایمان، معنویت و شرافت« نیز لبریز باشد و با جلب 
دلهای ملتها، بشریت را از جهالت و ضاللت کنونی 
برهاند و بدون تردید تحقق این مهم، از عهده ملت 
انگیزه  پر  و  باهوش  عزیز،  و جوانان  ایران  بزرگ 

کشور برخواهد آمد.
با اشاره به دشمنی  حضرت آیت اهلل خامنه ای 
قدرتهای شیطانی با هر حرکت مخالف، افزودند: 
چند روز قبل یکی از دولتمردان امریکایی گفت 
تا حمایت و طرفداری ایران از مقاومت باقی است، 
معلوم نیست تحریم ها به طور اساسی تکان بخورد 
که این همان واقعیتی است که بارها به مسئوالن 

گفته ایم.
ایشان با اشاره به سخنان برخی مسئوالن امریکایی 
در دیدار با مسئوالن ایرانی مبنی بر »بدبینی رهبر 
انقالب اسالمی به امریکا« افزودند: آیا با این گونه 

حرفها، می شود به شما خوشبین بود؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای با یادآوری سخنانشان 
در جلسات خصوصی و عمومی به مسئوالن گفتند: 
بارها گفته ایم که اگر در هسته ای عقب نشینی 
کنید آنها مسئله موشک را پیش می کشند، اگر باز 
هم عقب بروید بحث حمایت از مقاومت را مطرح 
می کنند، اگر به عقب نشینی ادامه دادید موضوع 
حقوق بشر را جلو می آورند، و بعد اگر معیارهای 
آنها را پذیرفتید سراغ حذف معیارهای دینی در 

حکومت می روند.
ایشان با اشاره به بیانیه اخیر اتحادیه اروپا که در 
آن به امکانات و ظرفیت های عظیم ایران پرداخته 
امکاناِت  افزودند: سخنانی که درباره  شده است، 
پیشرفت و منابع انسانی و طبیعی ایران می گوییم، 
رجز خوانی نیست بلکه واقعیتی است که غربی ها 

هم به آن اذعان دارند.
امریکایی  کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  رهبر 
ها حتماً با »ایرانی با چنین ظرفیت پیشرفت و 
برخوردار از حکومتی بر مبنای اسالم« مبارزه می 
کنند و درک و تحلیل این مهم در میان نخبگان 
جوان، آنها را در ایفای وظایف تاریخی شان کمک 

خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از 
سخنان خود، حادثه عاشورا را خورشیدی بی غروب 
خواندند و گفتند: حادثه عاشورا تصویری حقیقی 
از مبارزه نور با ظلمت، و جنگ شرافت با دنائت 
است که تکمیل کننده این مسیر، حضرت زینب 
علیه السالم  سجاد  امام  حضرت  و  سالم اهلل علیها 
بودند. ایشان با تشکر از مجموعه های اداره کننده 
انبوه  هیأت های عزاداری عاشورا گفتند: حضور 
جوانان، سخنرانی های پر محتوا، برخی از نوحه ها 
و عزاداری های پر مغز، در مجموع سطح هیأت 

های عزاداری را ارتقا داده بود.

رهبر معظم انقالب  مطرح کردند؛

ایران پیشرفته، نیازمند نسل جوانی شجاع، تحصیلکرده و انقالبی

ادامه از صفحه 1
بیان  با  تهران  هفته  این  جمعه  نماز  خطیب 
آن  از  باید  و  دارد  آفت  و  دزد  اینکه سرمایه 
مراقبت کرد، افزود: باید سرمایه را در مسیر 
نیاز  درست  مدیریتی  که  کرد  هدایت  رشد 
است تا از این استعدادها و نخبگان به خوبی 

استفاده شود.
صدیقی همچنین گفت : مقام معظم رهبری 
آن  که  داشتند  اشاره  نیز  دیگری  نکته  به 
انقالب  علیه  جهانی  سهمگین  تبلیغات 
شعار  اسالمی  جمهوری  چون  است  اسالمی 
می  »ما  و  کرد  عملی  را  غربی  نه  شرقی  نه 
توانیم« را در تجربه به ثمر رساند وبه صورت 
یک خط عینی به دنیا نشان داد. حاال پیوستن 
به جامعه جهانی مجددا شروع شده و برخی 
بزرگ  قدرت  شود  می  مگر  که  گویند  می 
آمریکا را نادیده گرفت و خود زنده باشد. باید 
می  اینطور  که  نیستید  زنده  شما  که  گفت 
گویید چون اگر حیات انقالبی و باور حسینی 
داشتید، اینطور فکر نمی کردید و مانند امام 

)ره( می گفتید آمریکا باید زیر پا له شود.
جامعه  به  پیوستن  معنی  کرد:   تاکید  وی 
جهانی این است که انسان مجددا وابستگی را 
از نو شروع کند و برخی می خواهند وابستگی 
زمان قاچار را بازسازی کنند در حالیکه ملت 

ایران زنده است و با دنیا ارتباط دارد اما آنها 
راحذف کرده و خود بزرگ می شود نه اینکه 

در دنیای غدار فریبکار هضم شود.
امام جمعه موقت تهران در ادامه با اشاره به 
جنایات عربستان سعودی در یمن گفت:  این 
جنایت هولناک جنگی مقابل چشم مدعیان 
دروغگوی بی حقیقت پست پلید که به عنوان 
مجامع بین المللی حقوق بشر مطرح هستند 
رفوزه  رسوای  رئیس  این  گیرد.  می  انجام 
سازمان ملل چشم خودرا هم گذاشت و باالتر 
از این رسوایی نبود که با پول گرفتن حرف 
خود را در باره رژیم سعودی پس گرفت. ما 
خط  و  باشیم  داشته  آنها  به  اعتنایی  نباید 

استقالل خود را پیش ببریم.
صدیقی همچنین اظهار کرد: رزمایش نیروی 
هوایی ارتش نقطه عطفی بود و نیروی هوایی 
اسالمی  انقالب  در  از خود  تابلوی درخشانی 
تصویر کرده که در تاریخ نگاشته شده است و 
بحمداهلل همچنان بالنده و پیشرو است . این 
رزمایش ها نیز امیدی برای ملت و دلگرمی 
برای منطقه و در عین حال یاس و هشداری 
برای کسانی است که احیانا گرفتار توهمات 

هستند و احیانا قصدحمله  و آزار دارد.
اهلل  آیت  درگذشت  سالگرد  پایان  در  وی   

مهدوی کنی را گرامی داشت.

صدیقی: آل سعود همان بنی امیه است
نائب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای 
رئیس  همراه  تیم  و  کابینه  ترمیم  اسالمی 
جمهور و حتی استانداران را درجهت تحقق 
شعارهای انتخاباتی و وعده ها و قول های داده 
شده یک ضرورت دانست و گفت که اگر این 
تغییر زودتر انجام می شد اثرات بهتری به جای 

می گذاشت.
محمدرضا تابش اظهار کرد: به نظرم با توجه 
به تغییر ترکیب مجلس و انتظاراتی که مردم 
بعد از رای به نمایندگانی که عمدتا همسو 
با دولت هستند داشتند، ترمیم کابینه باید 

زودتر انجام می شد. عمده ترین  پیام رای مردم در 
انتخابات ریاست جمهوری که منجر به پیروزی 
انتخابات  در  آن  ادامه  در  و  شد  روحانی  دکتر 
سال گذشته مجلس، تغییر بود؛ تغییر در رویه ها 
را در  به عملکردهایی که کشور  دادن  پایان  و 
برخی موضوعات با بن بست مواجه کرده و این 
امر فشارهایی را بر مردم در عرصه های مختلف 
سیاسی اجتماعی، فرهنگی و معیشتی وارد می 

کند.
وی افزود: مردم آمال و آرزوهایشان را در وقوع 
انقالب اسالمی محقق می دانستند اما در عمل 
برخی کجی ها و کاستی هایی را مالحظه کردند و 
برای مقابله با فساد، رانت خواری،  تبعیض، برقراری 
عدالت، قانونگرایی،  حفظ حرمت و حریم افراد، 
مسئولیت پذیری، پاسخ گویی و کارآمد کردن 
دولت و مجموعه های حاکمیتی به رئیس جمهور 
و نمایندگان رای دادند. بنابراین پاسخ به خواست 
آنها ایجاب می کرد با شکل گیری مجلس همسو 

این اقدام زودتر انجام می شد.
نماینده مردم اردکان در مجلس ادامه داد: البته 
از تالش های دولت در این راستا خصوصا برجام 
که دستاورد عالی دولت بود و تهدید امنیتی را 
از کشور دور کرد و یا مهار و کاهش تورم که 
در سایه اتخاذ تصمیمات سخت و اصولی حاصل 
شد، باید تقدیر کرد، ولی به نظرم اگر مسئوالن 
اجرایی در حوزه های مرتبط بهتر  عمل می کردند 
می توانستیم از برجام و تغییر فضایی که در عرصه 
بین المللی به وجود آورد در جهت حل معضالت 
کشور و مردم بهتر و بیشتر استفاده کنیم یا در 
حوزه اقتصاد اگر تیم اقتصادی دولت هماهنگ تر 
و بابرنامه تر بود می توانستیم رکود را که غول خفته 

اقتصاد است که بهتر و موثرتر درمان کنیم.

تابش ترمیم کابینه و تیم همراه رئیس جمهور 
و حتی استانداران را درجهت تحقق شعارهای 
یک  داده شده  قول های  و  وعده ها  و  انتخاباتی 
ضرورت توصیف کرد و ادامه داد: شاید اگر زودتر 
به این موضوع پرداخته می شد مطلوب تر بود و 
می توانست اثرات بهتری داشته باشد؛ به هر حال 
این امر از اختیارات رئیس جمهور محترم است که 
اکنون به ضرورت این تغییر پی برده اند و همانگونه 
که در پاسخ به استعفای سه وزیر مستعفی عنوان 
و  فرهنگی  حوزه  در  کابینه  »ترمیم  کردند 
اجتماعی برای خدمت شایسته تر به مردم است« 
امیدواریم نتیجه امر چنین باشد؛ البته این موضوع 
می تواند به حوزه اقتصادی هم تسریع پیدا کند.

نائب رئیس فراکسیون امید درباره تاخیر در ترمیم 
کابینه نیز اظهار کرد: این امر به اعتقاد من متاثر 
از روحیه محافظه کاری است که تا حدی اقتضای 
سن و البته تجربه است؛ البته شاید ارتباط کم 
کاری با اصحاب علم، فرهنگ و سیاست و نخبگان 
این حوزه ها نیز بی تاثیر نباشد که می توانستند پل 
باشند  جامعه  با  مسئوالن  بی واسطه  ارتباطی 
از  و عملکردها را رصد کنند. همچنین قدری 
شده  سازمان دهی  کم  ارتباط  به  موضوع  این 
با نمایندگان محترم مجلس برمی گردد که به 
مسائل و مشکالت مردم واقف هستند و عملکرد 
وزرا و دستگاه های اجرایی را نیز رصد می کنند 
و می توانند مسائل و موانع را منتقل کنند و در 
تصمیم گیری های به موقع کمک کار باشند. 
یکی از دالیل دیگر این تاخیر عدم اولویت بندی 
موضوعات و مسائل مرتبط با رئیس جمهور توسط 
ستاد همکار و همراه ایشان است که نتیجه اش 
غفلت از برخی موضوعات و پرداختن بیشتر به 

برخی جنبه هاست.

تابش: ترمیم کابینه یک ضرورت بود
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پاسخ رئیس جمهور به نامه های سه وزیر سابق
رئیس  جمهور در پاسخ به نامه  های وزیران سابق ارشاد، ورزش و آموزش  

و پرورش از تالش های آنان قدردانی کرد.
رییس جمهوری در پاسخ به نامه دکتر محمود گودرزی، با اشاره به 
پیروزی های فراوان ورزشکاران ایرانی در میدان های ورزشی، از تالش ها 
و برنامه ریزی های وی و همکارانش در تحقق سیاست های دولت در وزارت 
ورزش و جوانان و کوشش های افتخارآفرین ورزشکاران غیورمان در این 

دوره، تقدیر و سپاسگزاری کرد.
رییس جمهور در پاسخ به نامه آقای علی جنتی با تقدیر از تالش های وی 
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تاکید کرد که حرکت دولت در مسیر 
درست گسترش آگاهی مردم، ایجاد فضای احساس امنیت و آزادی برای 

اهل فرهنگ با قوت ادامه می یابد.
متن پاسخ به این شرح است:

اسالمی که سابقه ای  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تالش های جنابعالی در 
طوالنی در خدمت به فرهنگ و انقالب اسالمی داشته اید، شایسته تقدیر 

و تشکر است.
علیرغم این واقعیت که اختیارات و امکانات آن وزارتخانه در حوزه فرهنگ 
تناسبی با مسئولیت و توقعات جامعه از آن ندارد، لیکن حرکت سه سال 
اخیر آن در مسیر درست گسترش آگاهی مردم، ایجاد فضای احساس 
تبیین  برای اهل فرهنگ، و شکوفایی خالقیت ها در  امنیت و آزادی 
ارزش های اسالمی- ایرانی بوده است؛ و دولت با قوِت تمام و با سرعتی 

بیشتر در این مسیر حرکت خواهد کرد.
اینک که جنابعالی به دالیلی که ذکر کرده اید تصمیم به استعفا گرفته اید، 
ضمن قبول استعفای شما، تداوم توفیقتان را در خدمت به آرمان های 
بلند نظام اسالمی و مردم شریف ایران، از خداوند بزرگ مسألت می نمایم.
رییس جمهور در پاسخ به نامه دکتر علی اصغر فانی؛ با تشکر از تالش 
های وی و مجموعه وزارت آموزش و پرورش، تاکید کرد که ترمیم کابینه 
در حوزه فرهنگی و اجتماعی برای تحقق اهداف بلند نظام اسالمی و 
خدمت شایسته تر به مردم با توانی بیشتر و سرعتی افزون  تر در همین 

مسیر خواهد بود.

آخرین تدابیر مرزبانی برای راهپیمایی اربعین
فرمانده مرزبانی ناجا ضمن تشریح آخرین اقدامات مرزبانی برای راهپیمایی 
اربعین از سفرش به بغداد برای افزایش هماهنگی ها با طرف عراقی خبر 

داد.
سردار قاسم رضایی، درباره تمهیدات مرزبانی برای سفر به عتبات در ایام 
اربعین حسینی گفت: مرزبانی در ایام مختلف سال ماموریت های مختلفی 
را بر عهده دارد و بر اساس تقویم زمانی خود ماموریت هایش را اجرا 
می کند، بر همین اساس  یکی از مناسبت های پیش روی ما در سه ماهه 
سوم امسال، اربعین امام حسین)ع( است و این سومین سالی است که 
بزرگترین کنگره جهانی با پرچم اسالمی در کشور عراق برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه عالوه بر شیعیان، پیروان دیگر مذاهب و ادیان نیز در 
راهپیمایی اربعین حضور دارند، گفت: پیش بینی ها حاکی از این است که 
امسال جمعیتی بالغ بر 20 میلیون نفر در این مراسم حضور داشته باشند، 
مراسمی که ناجا و مرزبانی ناجا نقش باالیی در امنیت تردد زائران در 
کشورمان دارد. فرمانده مرزبانی ناجا با بیان اینکه مرزبانی عالوه بر بدرقه 
زائران ایرانی، هزاران تن از زائران کشورهای دیگر را نیز بدرقه می کند، 
ادامه داد: جمهوری اسالمی نه تنها زائران ایرانی را بدرقه می کند، بلکه 
زائران دیگر کشورها را نیز بدرقه می کند، زائرانی از کشورهای آذربایجان، 
بنگالدش، ترکیه، ارمنستان، پاکستان و...  که مرزبانی برای این ها هم 

تسهیالتی فراهم می کند.
رضایی تعداد زائران خارجی را حدود 50 هزار نفر اعالم کرد و افزود: برای 
حضور در راهپیمایی اربعین ما تجربه  سال های گذشته را نیز داشتیم 
و امسال هم به دنبال حل بسیاری مشکالت هستیم. مسائل سال های 

گذشته را آسیب شناسی کرده  و بر اساس آن برنامه ریزی خواهند کرد.
وی همچنین از سفر خود و تیمی از مسووالن ناجا به بغداد خبر داد و 
گفت: در این دیدار که به زودی برگزار خواهد شد، دیداری خواهیم داشت 
با مسئوالن عراقی و درباره نحوه همکاری های مشترک صحبت خواهیم 
کرد تا همچون  سال گذشته یک عملیات منسجم و خوب با مرزبانان 
عراقی داشته باشیم. فرمانده مرزبانی ناجا همچنین تاکید کرد که زائران 
برای خروج حتما باید گذرنامه معتبر داشته باشند و تا فرصت باقی است 
باید برای اخذ یا تمدید گذرنامه خود اقدام کنند. همچنین بهتر است 

زائران گروهی و در قالب کاروان به عتبات بروند.
به گفته وی تردد زمینی در حال حاضر از سه مرز مهران، چذابه و شلمچه 
انجام می شود و احتمال اینکه دو طرف مرز جدیدی را برای تردد زائران 
انتخاب کنند، کم است اما در هر صورت لزوم آمادگی الزم در این زمینه 
وجود دارد. رضایی وضعیت امنیتی در مرزهای کشور را نیز مطلوب ارزیابی 
کرد و گفت: خوشبختانه هیچ مشکل امنیتی در مرزها گزارش نشده و 

مرزبانان کشورمان نیز از آمادگی خوبی برخوردارند.

2 پرسش ایران از سازمان ملل درباره آتش بس در حلب
سفیر ایران از سازمان ملل خواست با واقع بینی بر نیازهای فعلی در شرق 
حلب تمرکز کرده و سایر کشورها را تشویق به مشارکت سازنده برای ختم 

این بحران کند.
غالمعلی خوشرو، نماینده دایم ایران در سازمان ملل متحد در نشست 
مجمع عمومی این سازمان پیرامون بررسی آخرین وضعیت در سوریه و 
شهر حلب که با حضور بان کی مون، دبیر کل و استفان دمیستورا نماینده 
ویژه این سازمان در امور سوریه برگزار شد اظهار کرد: شهر حلب و برخی 
مناطق سوریه در چندین سال گذشته وضعیت نگران کننده ای داشته اند. 
تروریست ها و گروه های مسلح که غالبا به واسطه کنترل نکردن مرزها 
وارد سوریه شده و توسط برخی کشورهای خارجی حمایت می شوند 
مسوول وضعیت نابسامان و بروز فاجعه انسانی در شرق حلب هستند. 
بنابر این الزم است پاره ای اقدامات عملی با هدف پایان دادن به رنج و 
محنت مردم غیرنظامی آن مناطق صورت پذیرد. از جمله این اقدامات 
برقراری آتش بس جهت ارسال کمک و تخلیه مجروحان از شرق حلب و  
هم چنین خروج افراد مسلح از مناطق پرجمعیت است. تحقق این شرایط 
برای سامان دادن به اوضاع در سوریه و جلوگیری از تخریب مناطق و 
قتل و جرح مردم ضروری است. خوشرو افزود: ایران بر این باور است که 
آتش بس یک طرفه ای که امروز از سوی دولت سوریه اعالم شد و مورد 
حمایت فدراسیون روسیه قرار گرفت اقدام منطقی و درستی بوده است. 
لیکن از این واقعیت نبایستی غافل بود که با تداوم حضور عناصر تروریست 
و جنگجویان خارجی در شرق حلب، وضعیت در آن منطقه متزلزل خواهد 

بود و هر لحظه امکان بروز مجدد درگیری وجود خواهد داشت.
سفیر کشورمان در سازمان ملل گفت: با مفروض دانستن این وضعیت، ما 
معتقدیم اقدامات اعالم شده از سوی دولت سوریه در روز 10 اکتبر برای 
تقویت آتش بس و پرهیز از شروع درگیری ها بسیار مهم بوده و الزم است 
از سوی تمامی طرف هایی که در تالش به منظور یافتن راه حلی پایدار 

برای ختم بحران فعلی در شرق حلب هستند، رعایت شود.   
خوشرو افزود: ما معتقدیم که الزم است سازمان ملل متحد با واقع بینی 
بر نیازهای فعلی در شرق حلب تمرکز کرده و سایر کشورها را تشویق 
به مشارکت سازنده برای ختم این بحران کند. هم چنین بر این باوریم 
که الزم است جامعه جهانی از جمله سازمان ملل متحد پیشقدم شده 
و اجرای این اقدامات مهم را تسهیل کرده و فکر نمی کنیم که دخالت 

جانبدارانه مجمع عمومی ملل متحد در این مسیر، سازنده باشد.
سفیر کشورمان در ادامه گفت مایلم آقای دمیستورا مشخصا به دو سوال 
پاسخ دهند. پرسش اول این است که ایشان چگونه تضمین می کنند 
عناصر النصره منطقه را ترک کنند در حالی که حجم ارسال کمک به 
این افراد از سوی دولت هایی مشخص، نه تنها کم نشده بلکه رو به فزونی 
گذاشته است؟ و پرسش دوم این است که ایشان چه تضمینی می دهند 
که سایر عناصر مسلح غیر از گروه النصره که قرار است با ترک مخاصمه 
موافقت کرده و در شرق حلب باقی بمانند، بار دیگر دیر یا زود دست به 

سالح نبرند؟

محکومیت حمله انتحاری در کرکوک
 از سوی ایران

انتحاری  حمله  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
تروریست های داعش به یک مرکز تولید برق در 
نزدیکی کرکوک عراق که منجر به شهادت و زخمی 
شدن چندین نفر از جمله چند تکنیسین ایرانی شد 

را به شدت محکوم کرد.
بهرام قاسمی ضمن ابراز تاسف و انزجار شدید از این 
اقدام وحشیانه، به خانواده های قربانیان، به خصوص 
خانواده شهدای ایرانی این حمله سبعانه تسلیت 
گفت و با تمامی بازماندگان شهدا و مجروحان این 

حادثه غم انگیز ابراز هم دردی کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: تروریست ها 
در عراق نفس های آخر را می کشند و انجام عملیات 
تروریستی کور و کشتار غیرنظامیان بی گناه انتقامی 
است که در برابر شکست های مفتضحانه خود در 

میدان های نبرد می گیرند.
با یورش داعش به برخی مراکز امنیتی کرکوک 
از جمله ساختمان استانداری و تعدادی از مراکز 
پلیس، مسئوالن استان کرکوک تا اطالع ثانوی منع 

رفت وآمد اعالم کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز 
عربی، به گفته برخی منابع عراقی، داعش دیروز 
از جمله  امنیتی استان کرکوک  به برخی مراکز 
پلیس  مراکز  از  تعدادی  و  استانداری  ساختمان 
یورش برده و تک تیراندازهای این گروه تروریستی 
بر باالی ساختمان ها مستقر شده و درگیری های 
شدیدی میان آن ها و نیروهای پلیس و نیروهای 

نظامی ساختمان استانداری شکل گرفت.
نیوز،  اسکای  خبری  شبکه  خبرنگار  گفته  به 
منع  ثانوی  اطالع  تا  کرکوک  استان  مسووالن 

رفت وآمد اعالم کردند.
استحکامات امنیتی دستگاه مبارزه با تروریسم عراق 
امنیتی  وضعیت  کنترل  در  مشارکت  جهت  نیز 

کرکوک به استان رسید.
برخی منابع عراقی احتمال دادند داعشی ها خود را 
در میان آوارگان موجود در این استان پنهان کرده  

باشند.
عملیات  انجام  به  دست  داعشی  چند  همچنین 

انتحاری در یک نیروگاه برق در این استان زدند.
به گفته استاندار کرکوک و مسئوالن امنیتی در این 
انفجار انتحاری دستکم 16 تن کشته شدند. چهار 

شهروند ایرانی در میان شهدا هستند.
عبداهلل نورالدین الصالحی، شهردار الدبس در شمال 
این  گفت:  فرانسه  خبرگزاری  به  کرکوک،  غرب 
حمله به نیروگاه برق این شهر انجام شد که راه 

اندازی آن به شرکتی ایرانی واگذار شده است.
سه عامل انتحاری به نیروگاه حمله کردند و دوازده 
کارمند عراقی و چهار تکنیسین ایرانی به شهادت 

رسیدند.

تقویت اشتغال از مولفه های اصلی
 در اقتصاد مقاومتی 

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی 
گفت: یکی از مولفه های اصلی در اقتصاد مقاومتی 

تقویت اشتغال است.
مولفه های  از  یکی  کرد:  اظهار  گودرزی  عباس 
اصلی در اقتصاد مقاومتی تقویت اشتغال، کمک به 
رونق اقتصادی و احیای شرایط مساعد زندگی در 
روستاهاست که این موارد تنها با مدیریت منابع آب 

و تامین آب روستاها تحقق می یابد.
وی افزود: یکی از روش های موثر در بحث مدیریت 
اجرای  از طریق  آب  رفت  از هدر  آب جلوگیری 
بندهای خاکی است که عالوه بر ذخیره کردن آب 
سفره های زیرزمینی و قنات ها، آب مورد نیاز بخش 

کشاورزی در ایام کم آبی تامین می شود.
در ادامه این مراسم مدیر کل منابع طبیعی لرستان 
گفت: حجم این سازه از نوع سنگی مالتی با هسته 
بتونی است که با اجرای بند خاکی روستای قلعه 
میرزاعلی بروجرد 6بند گابیونی، یک بند سنگی 

مالتی و 13 هکتار چاله فصلی ایجاد خواهد شد.
بند  این  سازه  حجم  کرد:  اظهار  نجفی  شیرزاد 
خاکی 1380 مکعب و حجم آبگیری آن 83 هزار 
متر مکعب است که برای اجرای حوزه آبخیزداری 
در مجموع 4 میلیارد و 500میلیون ریال از محل 
اعتبارات ملی و برای اجرای این بند خاکی یک 

میلیاردو 500 میلیون ریال پیش بینی شده است.
وی افزود: در این منطقه فرسایش خاک ساالنه 
حدود 16 تن در هکتار و اگر عملیات اصالحی را 
در باال دست این بند انجام ندهیم بند بعد از دو 
سال پر می شود. مدیرکل منابع طبیعی لرستان 
گفت: احداث این نوع بندهای خاکی به این گونه 
است که برای ممانعت از پر شدن آنها و جلوگیری 
از فرسایش خاک باید بندهای رسوبی دیگر در باال 

دست آن ایجاد شود.

ویکی لیکس ایمیل های
 اوباما را منتشر کرد

وبسایت افشاگر ویکی لیکس نخستین بخش از 
ایمیل های رییس جمهوری آمریکا را منتشر کرد 
که در میان آنها آدرس محرمانه مورد استفاده وی 

در ارسال ایمیل ها دیده می شود.
در میان این ایمیل ها آدرسی به چشم می خورد 
 bobama@ameritech.net عنوان  با 
که باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا پیش از 
پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 2008 

از آن برای ارسال ایمیل هایش استفاده می کرد.
تاریخ 30  به  ایمیل  یک  ایمیل ها،  این  میان  در 
اکتبر 2008 از جان پودستا به باراک اوباما که در 
آن زمان سناتور بود، دیده می شود که یک ضمیمه 
تیم اصالحات  محرمانه هم دارد و در آن درباره 
اقتصادی اشاره شده است. پودستا اکنون رییس 
کمپین هیالری کلینتون، کاندیدای دموکرات ها 
در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکاست و 

اخیرا نیز ایمیل های این مرد فاش شده است.
در یکی از ایمیل ها که در ساعت 19:39 به وقت 
محلی شب انتخابات 2008 انتشار یافته، پودستا به 
باراک اوباما ایمیلی ارسال کرده که درباره تفکرات و 
عقاید آخرین لحظه ای نشست قریب الوقوع گروه 20 
است. این ایمیل درست 21 دقیقه پیش از اعالم 
پیروزی اوباما در انتخابات در رسانه های آمریکا به 

وی ارسال شده است.

خبرخبر

ادامه از صفحه 1
دکتر روحانی سپس به رابطه تاریخی ملت ایران 
با دنیا از جمله تجارت شیخ احمد قومی با مردم 
تایلند اشاره کرد و گفت: امروز مردم این کشور 
احترام  ایرانی  این  به  طوایف  و  مذاهب  همه  از 

می گذارند.
رییس  جمهوری با تأکید بر اینکه به ملت ایران 
امنیتی  نیروی  نفر  چند  تنها  و  کنید  اعتماد 
مورد اعتماد نیستند، گفت: همه جوانان،  تجار و 
دانشجویان مورد اعتماد هستند و البته ممکن است 
در باغی سیب پوسیده هم پیدا شود، اما نمی توانیم 

درب آن باغ را ببندیم.
دکتر روحانی ادامه داد: باید به قرن جدید بازگردیم. 

برخی در قرن ما قبل قبل زندگی می کنند.
ساختن  مهیا  ضرورت  سپس  جمهوری  رییس  
شرایط برای روابط خارجی را خاطر نشان ساخت 
بخش  به  تنها  خارجی  روابط  داشت:  اظهار  و 
سیاسی خالصه نمی شود، بلکه شامل روابط علمی، 
فناوری و اقتصادی می شود. دکتر روحانی افزود: 
کشورهایی همانند تایلند، مالزی و ویتنام به دنبال 
شرکت های  و  صنایع  با  مشترک  سرمایه گذاری 
خدماتی بزرگ و همچنین برندهای معروف بودند.

رییس  جمهوری تأکید کرد: یکی از مسایل مهم در 
این زمینه نیز مزیت های هر کشور از جمله کارگر 
ارزان، انرژی، حمل و نقل و جایگاه جغرافیایی است 

که باید به خوبی از آنها استفاده کنیم.
این  سوم  راه  را  میهمان پذیری  روحانی  دکتر 
کشورها برای توسعه کاالهای صادراتی برشمرد و 
افزود: برای صنعت گردشگری و همچنین تجارت 
باید میهمان پذیر باشیم و بازرگان و سرمایه گذار 
باید بتواند به آسانی به کشور رفت و آمد داشته 
باشد. رییس  جمهوری تصریح کرد: تمام تالش 
دولت تدبیر و امید به ویژه در برجام بر این مبنا 
کارآفرینان،  تجار،  پای  پیش  از  موانع  که  بود 
خدماتی،  بخش  تولیدکنندگان،  صادرکنندگان، 
روابط بانکی و همچنین ورود سرمایه برداشته شود 
و درعین حال مقررات زاید، غیرمفید و دست و 

پاگیر تولیدکنندگان نیز حذف شوند.
دکتر روحانی با بیان اینکه تالش دولت یازدهم بر 
این اساس بوده که ایران هراسی را از بین ببرد، ادامه 
داد: با ایران هراسی نمی توان کار تجاری و اقتصادی 
که  باشد  برون نگر  تواند  می  زمانی  اقتصاد  کرد. 
بتوانیم ایران هراسی ظالمانه ای را که دیگران ایجاد 
کرده اند، بزداییم. دولت یازدهم در این زمینه کار 

بزرگی انجام داده و این روند باید ادامه یابد.
رییس جمهوری افزود: باید انسجام داخلی بیشتر 
شود و بقیه دوستان را نیز دعوت کنیم تا به یاری 

ملت ایران بشتابند.
دکتر روحانی تصریح کرد: ایران با صدای بلند فریاد 
می زند که قامت من بلندتر از آن است که امروز 
در دنیا منعکس شده است، استعداد و ظرفیت من 

بیشتر از آن است که در اذهان مردم دنیا جا افتاده و 
مهربان تر از آنیم که در دنیا معرفی شده  و به دنبال 
همزیستی مسالمت آمیز با منطقه و جهان هستیم.

از  من  درخواست  کرد:  تأکید  جمهوری  رییس  
همه گروه ها و جناح ها این است که صدای ایران 
را بشنویم و دستمان را به سوی ایران عزیز پرقدرت 
دراز کنیم. از جواب مثبت به صدای مام میهن و به 
آن دست پرقدرت ایرانی که برای همکاری به ملت 

و فرزندان خود دراز کرده است، ضرر نمی کنیم.
کشور  دیرینه  سابقه  به  اشاره  با  روحانی  دکتر 
ایران، فرهنگ بزرگ، استعداد درخشان، نخبگان، 
امر  در  با سابقه  افراد  و  بزرگ  دانشجویان، ملت 
تجارت و تولید، اظهار داشت: ما می توانیم مسیر 
و  صنعتگران  کارآفرینان،  همه  برای  را  بازتری 

ارایه کنندگان خدمات ارزنده ، ایجاد کنیم.
هدف  بزرگترین  کرد:  تأکید  جمهوری  رییس  
سفرهای خارجی دولت یازدهم تسهیل در مسیر 
تجارت، توسعه اقتصادی، صادرات کاالی ایرانی، 

جذب سرمایه و فناوری های خارجی بوده است.
دکتر روحانی افزود: در اکثر این سفرهای خارجی 
کارآفرینان و فعالین بخش اقتصاد  و صنعت در کنار 
دولت بودند تا فضا برای تفاهمات و قراردادهای آنها 
و همچنین پیشرفت کشور فراهم شود. بحمداهلل 
قدم های خوبی برداشته شده است، اما راه طوالنی 

پیش رو قرار دارد.
کشور  حرکت  مثبت  روند  به  جمهوری  رییس  
اظهار  و  کرد  اشاره  برجام  اجرایی شدن  از  پس 
داشت: البته انتظار می رفت بعد از برجام رشد10 
درصدی کاال ایجاد شود که در آمار 6 درصد اعالم 
شد. ان شاء اهلل امیدواریم در 6 ماهه دوم حرکت 

سریع تری داشته باشیم .
میلیاردی   88 آمار  به   اشاره  با  روحانی  دکتر 
به آمار 12  صادرات کاال در سال 2014 نسبت 
داد:  ادامه   ، میالدی  سال  1980  در  میلیاردی 
البته قبول داریم دوران 8 ساله جنگ تحمیلی و 
تحریم ها ظالمانه علیه کشور وجود داشت، اما امروز 

باید گذشته را جبران کنیم و از هر منظر در جایگاه 
عزت و عظمت قرار گیریم. رییس  جمهوری در 
بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از دست 
دادن بازار بسیار آسان بوده اما به دست آوردن آن 
کار سختی است به ضرورت توجه به اموری که در 
کنار صادرات کاال ضروری است، اشاره کرد و ادامه 
داد: باید حمل و نقل درست باشد. خرید هواپیما 
برای تقویت صنعت توریسم، عظمت ایران و تلف 
نشدن وقت مردم و اینکه محصوالت داخلی به دنیا 

صادر شود، الزم است.
دکتر روحانی افزود: اگر هواپیما نخریم، می گویند، 
نتایج برجام چه شد و اگر بخریم، می گویند که 
لوکس و ساخت جدید است. مشخص نیست برخی 
ها در چه وادی سیر می کنند و یا اینکه عمرشان 

خیلی طوالنی است ما خبر نداریم.
رییس  جمهوری افزود: باید کامیون ها و کانتینر ها، 
هواپیماها و کشتی ها و به طور کلی، سیستم حمل 

و نقل کشور مجهز شود.
همه  باید  کرد:  نشان  خاطر  روحانی  دکتر 
وزارتخانه ها بویژه صنعت، معدن، تجارت، اقتصاد 
و جهاد کشاورزی به کمک صادرکنندگان بشتابند.
مشترک  جلسه  از  استقبال  با  جمهوری  رییس  
پیشنهاد  و  تجربیات  از  گفت:  با صادرکنندگان، 
با هم  باید  استفاده خواهیم کرد.  مشخص شما 
تعامل کنیم چرا که تعامل سازنده تنها در خارج 
خودمان  با  و  داخلی  تعامل  ابتدا  بلکه  نیست، 

ضروری است.
در  دولت  برنامه های  به  اشاره  با  روحانی  دکتر 
همه بخش های کشور از جمله فرهنگی، صنعت، 
کشاورزی، سیاست خارجی و همچنین اهمیت 
بازاریابی بخش  البته  بازاریابی، گفت:  تبلیغات و 
بسیار مهمی است که دانشگاه ها باید، دانشجویانی 
در این زمینه تربیت کنند، که بدانند در دنیای 
امروز چگونه بازار هدف را به تصرف خود در بیاورند.
رییس  جمهوری با بیان اینکه یکی از راه های کمک 
به صادرات تسهیل تبلیغات در کشور هدف است، 

تأکید کرد: بدون تبلیغات کاال نمی تواند راه خود 
را باز کند.

مسئولیت های  از  یکی  داد:  ادامه  روحانی  دکتر 
وزارت خارجه و سفارتخانه های جمهوری اسالمی 
ایران در کشورهای مختلف نیز این است که از 
تجارت و صادرات کاالی ایرانی در خارج حمایت 

کنند.
رییس  جمهوری خاطر نشان کرد: تردیدی ندارم 
با تکمیل این زنجیره و در کنار هم قرار گرفتن 
کافی،  امکانات  به  توجه  با  مختلف،  حلقه های 
کشوری پرنعمت در بخش های مختلف، جوانان 
امور  و مسئولین  قوی  دیپلمات های  استعداد،  با 
صنعت و تجارت که خداوند به ما ارزانی داشته 

است، می توانیم به موفقیت و پیروزی برسیم.
بوده  این  دولت  تالش  داد:  ادامه  روحانی  دکتر 
که تجربه ها را جذب نماید و ان شاء اهلل روز ملی 
صادرات با سال های دیگر متفاوت باشد و با تالش 
مضاعف شاهد تحول خوب در صادرات باشیم که 
یکی از راه های اشتغال زایی و رونق اقتصادی است.

رییس  جمهوری در بخش نخست سخنان خود 
نیز با تأکید بر اینکه تولید درون زا، اساس اقتصاد 
مقاومتی است، ادامه داد: تولید کشور را باید افزایش 
دهیم . اگر تولید داخلی با استانداردهای جهانی 
منطبق نباشد، کیفیت الزم نداشته باشد و شرایط 
کشور باعث شود که محصول تولیدی گران تر از 
رقیب به دست مصرف کننده برسد، قطعاً در بازار 
برای  نمی توانیم  باشیم،  موفق  هم  اگر  صادرات 
میان مدت یا بلند مدت به فعالیت خود ادامه دهیم.
دکتر روحانی با تاکید بر ضرورت تولید محصوالت 
با کیفیت تر ومنطبق بر استانداردهای جهانی و 
در عین حال ارزانتر ، تصریح کرد: استاندارد بودن 
محصوالت تولیدی، اولین زنجیره مهم است. اگر 
کاال و خدمات استاندارد نباشد، نه تنها بازار خارجی 

بلکه بازار داخلی هم از دست خواهد رفت.
رییس  جمهوری با اشاره به تالش ها و موفقیت های 
و  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  در  یازدهم  دولت 
 25 از  ارز  و  کاال  قاچاق  آمار  کاهش  همچنین 
میلیارد به 15 میلیارد دالر اظهار داشت: یکی از 
راه های رونق تولید، مبارزه جدی با قاچاق است 
باید  اما  داد  خواهد  ادامه  روند  این  به  دولت  و 
توجه داشت که مبارزه اصلی با قاچاق کاال، تولید 
محصوالت با کیفیت و قیمت مناسب در داخل 
است و باید تولیداتی با کیفیت، رقابتی و استاندارد 

تولید کنیم.
دکتر روحانی با ابراز خرسندی از حضور در جمع 
کارآفرینان، صادرکنندگان کاال و خدمات اظهار 
در  صادرات  امروز،  دنیای  در  بی تردید  داشت: 
بتوانیم  باید  امکان پذیر است.  سایه رقابت موفق 
محصوالتی را به بازارهای هدف صادر کنیم که از 
لحاظ کیفیت، قیمت و بسته بندی رقبا را پشت سر 

بگذارند.

روحانی:  تولید درونزا، اساس اقتصاد مقاومتی است

سخنگوی دولت پذیرش استعفای وزیران آموزش 
از  ارشاد اسالمی  و پرورش، ورزش و جوانان و 
سوی رئیس جمهوری را تصمیمی کارشناسی و 

بر اساس نگاه جمعی دولت اعالم کرد.
محمدباقر نوبخت در برنامه »تیتر امشب« شبکه 
خبر سیما تغییر و تحول در سطح وزیران فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش و ورزش و 
جوانان را با هدف رشد و توسعه و ارتقاء بهره وری 
این سه وزارتخانه بیان کرد و افزود: دولت یازدهم 

در برابر مجلس و مطالبات مردم مسئول است.
به  وزیران  سطح  در  بازآرایی  این  داد:  ادامه  او 
منظور تسریع در پاسخگویی مطالبات مردم و 
نیازهای روز جامعه در اقشار مختلفی همچون 
جوانان، فرهنگیان، بازنشستگان و سطح فرهنگی 

جامعه انجام شده است.
نوبخت افزود: برای جوابگویی به مطالبات مردم 
از دولت یازدهم و همچنین ارتقاء  بهره وری در 
این سه وزارتخانه نیازمند نیروهای تازه نفس تر و 
جوان تر هستیم که البته این تغییر از ارزش های 

وزرای پیشین نمی کاهد.
این  دولت  تمام تالش  دولت گفت:  سخنگوی 
است که رضایت مردم را بیشتر و شفاف تر به 

دست آورد. 
نوبخت مبنای تحوالت در مدیریت عالی وزارتخانه 
های یاد شده را مغایر با فکر عوامانه برخی عنوان 
کرد و افزود: ساکت کردن منتقدان و مخالفان 
هدف رئیس جمهور نبوده است زیرا ما منتقدان 
دولت یازدهم را به رسمیت می شناسیم و برای 

رشد و اصالح خود به آنان نیازمندیم. 
وی ادامه داد: دولت یازدهم در حرکتی جمعی 
به جمع بندی فعلی دست یافت و اقدام به تغییر 
وزیران فرهنگ و ارشاد اسالمی، ورزش و جوانان 

و آموزش و پرورش کرد. 
نزدیک  آینده  در  کرد  امیدواری  ابراز  نوبخت 

رضایتمندی بیشتری در ذهن مردم پدیدار شود 
و رشد و توسعه بهتر و به روزتری در عرصه های 

فرهنگی و ورزشی ایجاد شود.
وی گفت: تحلیل ما برای تغییر وزیران یاد شده 
بر این نبوده که آنان ضعف هایی داشته اند بلکه 
ما به اثربخشی بیشتر و تقویت اهرم های باال بر 

سطح بهره وری اندیشیده ایم. 
نوبخت ادامه داد: این تحول، نوعی نگاه فردی 
نبوده و تالش دولت بر این است که همه آنچه 
که در سه سال گذشته حاصل شده مبنایی باشد 
برای آنچه می تواند به رشد و توسعه کشور در 
سال های پیش رو بیانجامد به این منظور دولت 
یازدهم برای پاسخگویی به مطالبات فرهنگی و 
ورزشی مردم و جوانان را مورد توجه قرار داده 

است.
سخنگوی دولت تأکید کرد: این تغییرات از سوی 
رئیس جمهور بر مبنای مؤلفه های گوناگون بوده 
و تصمیم تک بعدی ای صورت نگرفته است،  
این تغییرات از شایستگی های افراد مورد تغییر 

نخواهد کاست. 
نوبخت همچنین از تأثیرات وزارت آموزش و 
پرورش بر همه خانواده ها و همکاران فرهنگی 
گفت و افزود: روا نیست فردی که دو بار مورد 
استیضاح قرار گرفته برای بار سوم زیر سؤال 
رود، آقای فانی فردی با تجربه و خبره است و 
ما برای رشد و ارتقاء سطح علمی و آموزشی 
مطالبات  به  پاسخگویی  همچنین  و  جامعه 
دیده  صالح  فرهنگی  همکاران  و  ها  خانواده 
شده فردی دیگر جایگزین ایشان شود و آقای 
فانی در جای دیگری از دولت به ارائه خدمات 

علمی بپردازند.
وی گفت: افراد جایگزین این سه وزیر در حداقل 
زمان معرفی خواهند شد و اگر تصمیم دیگری هم 

اتخاذ شود به رسانه ها اعالم می شود.

نوبخت اعالم کرد: 

رشد و توسعه؛ مبنای تغییر وزیران

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: تروریست 
سرازیری  در  سوریه  و  عراق  در  تکفیری  های 
شکست قرار گرفته اند، از این رو حامیان آنها 
روند  در  تاخیر  دنبال  به  ترفندهای سیاسی  با 
شکست آنها برآمده اند. علی شمخانی در مصاحبه 
با اشاره به برخی اظهار نظرهای  با خبرنگاران 
احتمالی  نقش  در خصوص  آمریکایی  مقامات 
ایران در حمله موشکی به ناوهای آمریکایی در 
دریای سرخ تاکید کرد: متحدان امریکا در یمن با 
شکست های  پی در پی، توسط ملت یمن تحقیر 
شده اند و انتساب این شکست ها به ایران برای 
فرافکنی و فرار از بار سنگین مسئولیت ناشی از 
جنایت های جنگی است. دریابان شمخانی افزود: 
ایران به طور قطع مسیر حمایت از مردم و ملت 
های مظلوم منطقه را ادامه می دهد و در صورت 
حمایت مستقیم از دولت ها و ملت های تحت 

ستم واهمه ای از بیان آن ندارد.
وی با اشاره به حمایت های تسلیحاتی جمهوری 
اسالمی ایران از گروه های مقاومت فلسطینی 
طی سال های گذشته تصریح کرد؛ این روند که 
از سوی عالی ترین مقام کشور نیز به صراحت 
مظلوم  مردم  از  دفاع  منظور  به  شده،  بیان 
فلسطین و افزایش توان دفاع در برابر حمالت 

رژیم صهیونیستی ادامه خواهد یافت.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با رد برخی اتهامات 
واهی علیه کشورمان که با رویکرد فرار به جلو 
از سوی دشمنان جمهوری اسالمی مطرح می 
شود گفت: ارتقای مستمرآمادگی های ملی برای 
مقابله با توطئه هایی که با هدف تضعیف پایه 
های اقتدار کشور در جریان است راهبرد غیر قابل 

تغییر جمهوری اسالمی است.
شمخانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به سلسله عملیات موفقیت آمیز در حلب و موصل 
توسط ارتش های سوریه و عراق گفت؛ داعش در 
درون خود و علیه رئیس خودخوانده اش ابراهیم 
البدری )موسوم به ابوبکر البغدادی( دچار انشعاب 
شده و ضمن آن میان داعش و دیگر گروه های 
ای  اختالفات گسترده  نیز  تروریستی  تکفیری 
وجود دارد که ناشی از فرصت طلبی، جاه طلبی و 

بدعت گرایی سران آنهاست.
وی افزود: بحران هویتی و تشکیالتی تروریست 
ها در کنار قابلیت های عملیاتی نیروهای مسلح 
عراق و سوریه که در پاکسازی موصل و شمال 
سوریه متبلور شده، مجدداً واقعیت های قدرت 
نمایش می  به  را  منطقه  امنیتی  معادالت  در 

گذارد.

شمخانی مطرح کرد: 

تروریستهای تکفیری؛  در سرازیری شکست

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: ما در 
حال حاضر با طیفی از تهدیدات روبه رو هستیم 
و سعی داریم راه حل هایی پیدا کنیم که آن را به 

فرصت تبدیل کرده یا با آن مقابله کنیم.
پدافند  سازمان  رئیس  جاللی،  غالمرضا  سردار 
سازمان،  این  معاونان  همراه  به  کشور  غیرعامل 
دیروز در دیدار با آیت اهلل فاضل لنکرانی که در بیت 
وی برگزار شد با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل 
رهبری  معظم  مقام  فرمایش  به  بنا  کرد:  اظهار 
پدافند غیرعامل به منظور مصون سازی کشور در 
برابر تهدیدات تشکیل شده است؛ به طوری که هرگاه 
دشمن تهدیدی داشت نباید تهدیدش تأثیری در 

کشور داشته باشد.
وی با بیان اینکه تهدیدات دیگر از حالت نظامی 
صرف خارج شده است و چهره ثابتی ندارد، افزود: 
طیف تهدیدات متغیر و متنوع شده است و بیشتر 
در حوزه فناوری این روزها نمایان شده است.جاللی 
تراریختگی و دستکاری ژنتیکی را از موارد تهدیدات 
نرم دشمنان برشمرد و اضافه کرد: به گفته برخی 
جامعه  در  سرطان ها  افزایش  پزشکی  بزرگان  از 
مربوط به دستکاری ژنتیکی غذا است که در این 

زمینه حالل بودن غذا بعد از تغییرات موردتوجه 
قرارگرفته است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور  با تأکید بر 

اینکه بخشی از فناوری در کنار فرصت و خدمت به 
تهدید تبدیل  شده است، گفت: در حوزه سایبری 
این قدر این فناوری پیشرفت داشته که دیگر امری 

اجتناب ناپذیر است و در کنار فرصت ها، تهدیدات 
فناوری،  ترکیب  و  مفاهیم جنگ  زیادی هم در 

ارتباطات، سایبری و نظامی راه پیدا کرده است.
از  یکی  را  حساس  مراکز  انهدام  و  تخریب  وی 
امروزه  داد:  ادامه  و  دانست  سایبری  تهدیدات 
تهدیدات در امور زندگی مردم گنجانده  شده است 
و در امنیت غذایی سه هدف کلی حفظ کمیت غذا، 
حفظ کیفیت غذا و حلیت غذا در نظر گرفته شده 
است. جاللی تراریختگی و دستکاری ژنتیکی را از 
موارد تهدیدات نرم دشمنان برشمرد و اضافه کرد: 
به گفته برخی از بزرگان پزشکی افزایش سرطان ها 
در جامعه مربوط به دستکاری ژنتیکی غذا است 
که در این زمینه حالل بودن غذا بعد از تغییرات 

موردتوجه قرارگرفته است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: ما در 
حال حاضر با طیفی از تهدیدات روبه رو هستیم 
و سعی داریم راه حل هایی پیدا کنیم که آن را به 
فرصت تبدیل کرده یا با آن مقابله کنیم که در 
این زمینه الزم است از تمام حوزه های سایبری، 
زیستی، شیمیایی و سنجش از راه دور مراقبت 

شود.

سردار جاللی:

 تالش می کنیم تا تهدیدها را به فرصت بدل کنیم
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شهرداری ماهدشت

 نوبت دوم

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب آرش نجفیان فرزند احمد به شماره شناسنامه 
0011885394 صادره از تهران در مقطع کاردانی رشته معماری صادره از واحد 
فاقد  و  است  گردیده  مفقود  شماره 86953737924  با  کرج  سماء  دانشگاهی 
اعتبار می باشد. از یابند تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد کرج به نشانی کرج- مهرشهر- بلوار شهرداری- خ 100 شرق – پالک 602 

واحد 4 ارسال نماید.

متن آگهی 
از  وکالت  به  دادگستری  پایه  وکیا  فاضلی  اشرف  خانم  دادخواست  احتراما حسب 
زهره پوریان فرزند احمد دارنده کدملی )4072221821( مندرج در پرونده کالسه 
9509986769100159 در خصوص مفقودیت سند مالکیت خودرو سمند به شماره 
انتظامی 395 ج 64 ایران 31 به نام آقای محمد سالم دهقانی فرزند احمد لذا مراتب 

جهت هرگونه اقدام مقتضی حسب درخواست مشارالیه به حضور ارسال می گردد. 
رئیس شعبه ویژه آبفا شورای حل اختالف مجتمع شهید مطهری )ره( شهرستان خرم آباد 
–مرضیه سلیمانی.

توافق تازه برای توقف درگیری های نظامی به مدت سه 
صلح  نتیجه  بی  مذاکرات  از  پس  چندی  یمن،  در  روز 
در کویت، کورسوی امیدی در دل یمنی ها برای پایان 

جنگ روشن کرده است.
است.  آغاز شده  یمن  در  دو ساعته  و  هفتاد  بسی  آتش 
روز سه شنبه »اسماعیل ولد شیخ احمد« نماینده ویژه 
سازمان ملل در امور یمن در اطالعیه ای اعالم کرد که 
از سوی همه طرف های درگیر  توافق  دنبال حصول  به 
در این کشور، روز پنجشنبه 29 مهرماه برابر با 19 اکتبر، 
اجرایی  یمن  در  روز  سه  مدت  به  سراسری  بس  آتش 

خواهد شد.
وی در این اطالعیه تاکید کرد همه طرف های سیاسی 
به شرایط و مفاد طرح ترک  در مورد تعهد مجدد خود 
فروردین  بس  )آتش   2016 آوریل  در  که  ای  مخاصمه 

95( بر سر آن توافق شده بود، اطمینان داده اند.
19 ماه از آغاز حمله ائتالف به رهبری عربستان سعودی 
به  ها  سعودی  گذرد.  می  عربی  کشور  فقیرترین  علیه 
رییس  هادی«  منصور  ربه  »عبد  بازگرداندن  بهانه 
جمهوری فراری و مستعفی یمن به قدرت و از بین بردن 
سیطره نیروهای »انصاراهلل«، در اقدامی که مصداق عینی 
در  را  عیاری  تمام  تجاوزگری محسوب می شود، جنگ 

یمن به راه انداختند.
بیشتر شهرهای یمن،  و  بر صنعا  انصاراهلل  از تسلط  پس 
عربستان  به  و  کرد  کناره گیری  قدرت  از  هادی  منصور 
توافق  را متهم می کند که  او  انصاراهلل  گریخت. جنبش 
های قبلی در مورد مشارکت و سهم آن ها در قدرت را 

زیر پا گذاشته است.
در ابتدای تجاوز سعودی ها به یمن، تصور بسیاری این 
نظامی و تسلیحاتی  برتری چشمگیر  به  توجه  با  بود که 
مشخص  کوتاهی  مدت  در  جنگ  این  تکلیف  عربستان، 
پیروز  مستعفی  دولت  و  مغلوب  انصاراهلل  و  شود  می 
نمی  تصور  نیز  سعودی  حکام  شک  بدون  شد.  خواهد 

کردند که جنگ تا به امروز ادامه پیدا کند.
حاصل این جنگ خانمان سوز چیزی جز کشته و آواره 
شدن غیرنظامیان بخصوص کودکان و ویرانی بیش از 80 
درصد زیرساخت های یمن نبوده است. بر اساس گزارش 
حدود  جنگ  این  نتیجه  در  المللی،  بین  های  سازمان 
هفت هزار نفر کشته و بیش از 2 میلیون نفر آواره شده 
از سوی صندوق  بر اساس آخرین آمار منتشر شده  اند. 
تا   2015 مارس  از  »یونیسف«،  ملل  سازمان  کودکان 
سپتامبر 2016، در جنگ یمن هزار و 163 کودک کشته 
و 730 تن زخمی شده اند. در آخرین اقدام جنایتکارانه، 
در  عزاداری  مراسم  یک  سعودی  ائتالف  های  جنگنده 
شدن  زخمی  و  کشته  به  که  دادند  قرار  هدف  را  صنعا 

بیش از 700 نفر منجر شد.
و  بشری  نهادهای حقوق  انتقاد  با  ها  اقدام سعودی  این 
بسیاری از کشورها روبرو شد و چهره مخدوش عربستان 
در عرصه جهانی را بیش از پیش تیره ساخت. هم اکنون 

حاکمان سعودی به این حقیقت پی برده اند که یمن به 
باتالقی برای آنها تبدیل شده که به راحتی نمی توانند از 
آن بیرون بیایند. گویی مقام های ریاض بیش از هر زمان 
نظامی  عملیات  به  دادن  پایان  که  اند  دریافته  دیگری 
اثر  بر  است.  انکارناپذیر  ضرورتی  ها  آن  برای  یمن  در 
هزینه های سرسام آور جنگ در یک سال و نیم گذشته 
کشورها  برخی  به  هنگفت  مبالغ  پرداخت  همچنین  و 
برای باقی ماندن ظاهری در ائتالف، ریاض دچار کسری 

بودجه بی سابقه ای شده است.
همچنان که گفته شد و به رغم تصور سعودی ها، جنگ 
به  عمل  در  عربستان  است.  فرسایشی شده  مرحله  وارد 
هیچ یک از اهداف اعالمی خود نرسیده است. نه منصور 
بین  از  انصاراهلل  سیطره  نه  و  برگشته  قدرت  به  هادی 
مهم  اهداف  از  یکی  عربستان  که  حالی  در  است.  رفته 
خود  مرزهای  امنیت  تامین  را  یمن  به  حمله  از  خود 
استان  شدن  امن  نا  موجب  یمن  به  تجاوز  کرده،  اعالم 
های مرزی عربستان همچون »نجران« و »جیزان« شده 
است  این  ها  سعودی  برای  کننده  نگران  موضوع  است. 
که اکنون احتمال سرایت دامنه جنگ از جنوب به دیگر 

نقاط خاک عربستان بسیار جدی شده است.
رسد  می  نظر  به  شرایط  این  تمام  گرفتن  نظر  در  با 
بودند.  بس  آتش  این  برقراری  نیازمند  خود  ها  سعودی 
پیشنهادی  بس  آتش  تحلیلگران،  برخی  عقیده  به  حتی 
زیرا  است  تنگنا  از  ریاض  نجات  برای  بیشتر  یمن  در 
از جنگ  اهدافش  اخیر عربستان در تحقق  ناکامی های 
صدای  نظامیان،  غیر  کشتار  و  فقیر  کشور  یک  علیه 

همپیمانان ریاض را نیز درآورده است.
از  رو،  پیش  شرایط  به  توجه  با  عربستان  منظر،  این  از 
جمله چالش های مالی فزاینده، فرسایشی شدن جنگ، 
مقاومت یمنی ها و تغییر موقعیت آنها از دفاع به حمله، 
به عواقب ادامه این تجاوز بیش از پیش واقف شده است. 
سعودی  خارجه  امور  وزیر  الجبیر«  »عادل  تازه  سخنان 
که از آمادگی کشورش برای برقراری آتش بس خبر داده 

بود نیز در همین پیوند قابل بررسی است.
پیش از این و در بیست و سوم فروردین ماه سال جاری 
با  که  شد  اجرایی  یمن  در  ای  شکننده  بس  آتش  نیز 
نقض گسترده آن، خشونت ها از سر گرفته شد. پس از 
آن در اردیبهشت ماه، مذاکرات صلح یمن به مدت 100 
روز در کویت جریان داشت که در عمل بدون نتیجه به 

پایان رسید.
شدن  اجرایی  از  روز  اولین  امروز  تحوالت،  این  از  پس 
آتش بس سه روزه در یمن است. امید است موعد تصمیم 
گیری عقالنی برای حاکمان سعودی فرا رسیده باشد و 
و  کشورگشایی  دوره  که  شوند  حقیقت  این  متوجه  آنها 
کشتار  طریق  از  کشورها  سرزمینی  تمامیت  به  تجاوز 
مردم بی گناه به پایان رسیده و ثمری جز ناکامی و زیان 
ریاض  عاید  زا  تنش  و  طلبانه  جنگ  رویکرد  رهگذر  از 

نخواهد شد.

با  فرهنگی  های  فعالیت  زمینه  در  سازی  خصوصی 
ایجاد رقابت و انگیزه میان اهالی این عرصه می تواند 
به رشد و بالندگی فرهنگ و هنر کشور یاری رساند. به 
باور هنرمندان، انحصار دولتی در حوزه فرهنگ امروزه 
کارایی خود را از دست داده و نمی تواند پاسخگوی 

نیازهای جامعه و مخاطبان باشد.
بازار  بر  مبتنی  اقتصادی  نظام  مبنای  ترین  اساسی 
آزاد، شمار زیاد مشارکت کنندگان در این بازار است؛ 
شرایطی که به ایجاد وضعیتی انگیزشی و رقابتی در 
بازار منجر خواهد شد. بیشتر موافقان اقتصاِد بازار بر 
سر محدود شدن حوزه دخالت دولت در امور تجاری 
و کسب و کارها اجماع دارند و بر این باورند که برای 
و  اقتصاد  در  وری  بهره  و  کارایی  شفافیت،  افزایش 
بخش  حضور  جامعه،  در  اشتغال  و  ثروت  ایجاد 

خصوصی ضرورتی گریز ناپذیر است.
افزون بر اقتصاد، فرهنگ و هنر نیز به شدت به تقویت 
بخش خصوصی نیاز دارد تا فعاالن این عرصه بتوانند 
آن  پویایی  به  و  کنند  فعالیت  رقابتی  فضای  یک  در 
یاری رسانند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که 
انحصار دولتی در عرصه های مختلف از جمله عرصه 
فرهنگ و هنر مانعی در برابر شکل گیری رقابت، رشد 
از  است.  بوده  آفرینش  و  تولید  نتیجه  در  و  خالقیت 
این رو، توجه به خصوصی سازی در فرهنگ و ایجاد 

اینک ضرورتی  این عرصه  برای سرمایه گذاری در  امن  فضای 
جدی به نظر می رسد؛ ضرورتی که سال ها مورد بی توجهی 

قرار گرفته است.
در همین پیوند، »کامبیز درم بخش« طراح، کاریکاتوریست و 
گرافیست و »ایرج تقی پور« تهیه کننده سینما و تلویزیون به 
گفت و گو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا پرداختند. آنان 
در این گفت وگو بر اهمیت خصوصی سازی در عرصه فرهنگ 
و لزوم حمایت های دولتی و قانونی از این فرایند تاکید کردند.

ضرورت حضور موثر مردم در چرخه تولیدهای فرهنگی
تقی پور در گفت و گو با ایرنا ضمن تاکید بر این نکته که دولت 
گفت:  باشند،  فرهنگی  تولیدات  دهنده  سفارش  تنها  نباید  ها 
بحث  بارها  و  بارها  فرهنگ  عرصه  در  سازی  خصوصی  درباره 
شده و این موضوع جدیدی نیست. واقعیت آن است که فعالیت 
های فرهنگی و هنری باید در یک چرخه اقتصادی پایدار قرار 
گیرند تا بتوانند ادامه یابند و موثر واقع شوند. پایداری در چرخه 
اقتصادی چند مولفه یا سرفصل دارد که اگر به آنها توجه شود، 

بدون شک چرخه اقتصاد فرهنگ و هنر پایدار خواهد بود. 
تقی پور افزود: مهمترین پیش شرط برای رشد اقتصاد فرهنگ، 
دهنده  سفارش  نباید  ها  دولت  که  است  نکته  این  پذیرش 
ایجاد  با  توانند  می  فقط  ها  دولت  باشند.  فرهنگی  تولیدات 
قوانین نظارتی و حمایتی، شرایط الزم را برای تولید در عرصه 

فرهنگ فراهم کنند. 
به گفته وی، دولت ها باید با انواع روش ها که جزو وظایف آنها 
فرهنگ کمک  حوزه  در  سازی  به خصوصی  آید  می  شمار  به 

کنند چرا که اکنون شرایط با چند سده گذشته فرق کرده و 
تولیدکنندگان فرهنگی تمایل دارند که به خواسته ها و نیازهای 
مردم توجه کنند نه به خواسته های دولت ها. امروزه اوضاع با 
گذشته که دربارها تولیدات فرهنگی را سفارش می دادند فرق 

کرده است. 
تولیدات  اگر  کرد:  اظهار  تلویزیون  و  سینما  کننده  تهیه  این 
فرهنگی برای مردم است باید شرایطی ایجاد شود که در چرخه 
قسمت  یعنی  کنند  ایفا  را  نقش  مهمترین  مردم  تولید،  این 
از آثار فرهنگی در بخش خصوصی تولید شود و تولید  مهمی 
کنندگان بتوانند با مخاطبان خود ارتباط مستقیم برقرار کنند.

اهمیت قوانین حمایتی برای اطمینان بخشی به 
هنرمندان و سرمایه گذاران 

از  قانونی  و  دولتی  اهمیت حمایت های  بر  پور همچنین  تقی 
فرایند خصوصی سازی، از طریق ایجاد قوانین صیانتی و قوانین 

مرتبط با مالکیت مدنی تاکید کرد.
ایرنا گفت: دولت ها در مسیر  به پژوهشگر  این زمینه  وی در 
خصوصی سازی عرصه فرهنگ چند وظیفه مهم دارند. نخستین 
وظیفه دولت ها آن است که از تولیدات فرهنگی و هنری که 
در بسیاری موارد سهم مهمی در حفظ امنیت ملی و باال بردن 
اصلی  کنند.  حمایت  دارند،  اجتماعی  توسعه  و  آگاهی  سطح 
ترین اقدام حمایتی دولت ها تصویب قوانین صیانتی و نظارت 

بر اجرای درست این قوانین است. 
مالکیت  از  صیانت  برای  قوانینی  باید  دولت  افزود:  پور  تقی 
المللی  بین  ایران در چرخه  معنوی تنظیم کنند و وارد شدن 
مالکیت معنوی را تسهیل کنند تا هنرمندان و تولید کنندگان 

را  خودشان  آثار  هنری  و  فرهنگی  آثار 
نگران  کرده،  خلق  بیشتری  اطمینان  با 
آثار  این  برای  بتوانند  و  نباشند  سرقت 

بازار بین المللی پیدا کنند.

عرصه فرهنگ نیازمند حضور پررنگ 
سرمایه گذاران 

ضمن  ایرنا  با  وگو  گفت  در  بخش  درم 
از  دولت  حمایت  ضرورت  به  اشاره 
خصوصی سازی در عرصه فرهنگ تاکید 
بر عهده دولت  این مسوولیت فقط  کرد 
نیز  داران  سرمایه  وی،  گفته  به  نیست. 
از  حمایت  به  چندانی  تمایل  ایران  در 
فرهنگ و هنر نشان نمی دهند و بیش 
از اندازه از سرمایه گذاری در این عرصه 
هراس دارند. بنایر این باید در این زمینه 

فرهنگ سازی شود.
به  تواند  نمی  دولت  افزود:  هنرمند  این 
برآید  مهم  این  اجرای  عهده  از  تنهایی 
از  زیادی  های  چالش  هم  خودش  زیرا 
سوی  از  دارد.  بودجه  محدودیت  جمله 
ارزشمند  های  فعالیت  انجام  برای  دیگر 
کنار  در  فرهنگ،  عرصه  در  اثرگذار  و 
سرمایه به تخصص هم نیاز است و هر کسی نمی تواند از عهده 
آن برآید. رسیدگی به امور فرهنگی به تخصص و دانش هنری 
نیاز دارد و همه مسووالن دولتی هنرشناس نیستند و توان آن 
را ندارند که تشخیص دهند به کجاها باید کمک شود و کدام 

هنر را باید تقویت کنند.

همه هنرمندان انجام طرح های سفارشی را نمی پذیرند 
داشت  اظهار  ایرنا  پژوهشگر  با  وگو  گفت  ادامه  در  بخش  درم 
هنرمندان نیز گاهی نمی توانند همکاری دولتی داشته باشند 
و کار سفارشی انجام دهند. وی در این زمینه گفت: حتی اگر 
دولت ها بخواهند و بتوانند از هنرمندان حمایت کنند، برخی 
هنرمندان ممکن است تمایلی به استفاده از این حمایت نداشته 
باشند و بخواهند با بخش خصوصی کار کنند. دولت ها در ازای 
داشته  توقعاتی  آنان  از  است  ممکن  هنرمندان  به  مالی  کمک 
باشد.  نداشته  یا عقیده هنرمندان همخوانی  با مرام  باشند که 

بنابر این خصوصی سازی در هنر امری الزم است.
درم بخش افزود: خیلی از هنرمندان کارهای زیادی دارند و نمی 
دانند آنها را در کجا عرضه کنند. در نهایت احساس می کنند 
که به آنان بی توجهی می شود و بعد مدتی دلسرد می شوند 

و کنار می روند.
به باور درم بخش، در کنار سرمایه داران خصوصی، شهرداری و 
بانک ها، به ویژه بانک های خصوصی، از جمله نهادهای هستند 
که می توانند به هنرمندان و اهالی فرهنگ یاری رسانند، چرا 
که در همه جای دنیا این 2 نهاد حمایت های زیادی از عرصه 

فرهنگ به عمل می آورند.

خصوصی سازی در عرصه فرهنگ؛ کاستی دیروز، نیاز امروز یمن؛ آتش بسی تازه و کورسوی پایان جنگ
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قانون سالمت روان در انتظار تایید دولت 
مدیر کل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد 
سالمت  قانون  وضعیت  آخرین  بهداشت  وزارت 
روان را تشریح کرد و گفت: پیش نویس این قانون 
به کمیسیون اجتماعی دولت تحویل داده شده و 

منتظر اعالم نتیجه آن هستیم.
دکتراحمد حاجبی در خصوص آخرین وضعیت 
تصویب قانون سالمت روان گفت: ماه گذشته حدود 
13 جلسه در کمیسیون اجتماعی دولت با حضور 
تمام دستگاه ها و ذینفعان این قانون تشکیل شد 
که در نتیجه، تغییراتی در پیش نویس این قانون 
صورت گرفت. این پیش نویس یک ماه گذشته به 
کمیسیون اجتماعی دولت تحویل داده شد و در 

حال حاضر نیز فعال منتظر نتیجه آن هستیم.
وی ادامه داد: این قانون بعد از یک روند 12 ساله 
و با حضور تمام متخصصین دستگاه های مختلف 
طراحی شده و با همین محتوا در سایر کشورهای 

دنیا نیز تدوین شده است.
اعتیاد  و  اجتماعی  روانی،  سالمت  دفتر  مدیرکل 
وزارت بهداشت به تشریح جزییات این قانون پرداخت 
بستری  بحث  قانون  این  پیش نویس  در  افزود:  و 
اجباری بیماران مبتال به اختالالت روان لحاظ شده  
است و به موجب آن، این مبحث نیز  قانونمند و 
استاندارد می شود؛ چرا که در بسیاری از مواقع در 
رشته روانپزشکی، پزشک مجبور می شود به دلیل 
عدم بینش بیمار نسبت به بیماری خود، به صورت 
اجباری بستری شود.   حاجبی در ادامه، هدف از 
تصویب این قانون را حفظ حقوق بیمار، خانواده او و 
همچنین جامعه دانست و بیان کرد: تا امروزدر کشور 
ما این اقدام استاندارد مشخصی نداشته و براساس 
انجام  بوده،  متعارف  از گذشته  که  مسائل  برخی 
می شده است. نداشتن یک فرآیند مشخص گاهی 

می تواند در این زمینه مشکل ساز شود.

 کاهش اختالف نرخ باسوادی زنان و مردان
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از آموزش سواد 
به بیش از 50 هزار نفر از اتباع خارجی در سه سال 
اخیر خبر داد و گفت: آموزش به اتباع خارجی 

رایگان است.
علی باقرزاده با بیان اینکه کار نهضت سوادآموزی 
بر گروه سنی 10 تا 49 سال متمرکز است، اظهار 
کرد: حدود چهاردرصد جمعیت 10 تا 49 سال 

کشور هنوز باسواد نشده اند.
وی افزود: در سال 1390 آخرین سرشماری ملی 
انجام شد و حدود سه میلیون و 500 هزار نفر 
را  تا 49 سال( خود  )هفت درصد جمعیت 10 
بی سواد اعالم کردند. باقرزاده با اشاره به باسواد 
شدن بیش از دو میلیون نفر در سال های اخیر، 
هزار   200 و  میلیون  یک  حدود  اکنون  گفت: 
نفر )چهار درصد این گروه سنی( باقی مانده اند 
نهضت  سازمان  رئیس  نشده اند.  سواددار  و 
سوادآموزی درباره تفاوت نرخ باسوادی در شهرها 
اختالف  کاهش  دنبال  :به  گفت  نیز  روستاها  و 
باسوادی میان مناطق شهری و روستایی بوده ایم 
و می توان گفت که تفاوت نرخ باسوادی در مناطق 
شهری و روستایی از 13 به 9 درصد رسیده است.

تدوین و چاپ کتاب »ندای رحمت«
و   آموزش  وزارت  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
ابالغ  از  آموزی  دانش  سازمان  رئیس  و  پرورش 
مجموعه فعالیت¬های اداره کل قرآن، عترت و 

نماز تحت عنوان کتاب »ندای رحمت« خبر داد.
سازمان  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
دکتر  ایران،  اسالمی  جمهوری  آموزی  دانش 
اظهار  خبر،  این  اعالم  ضمن  کفاش  حمیدرضا 
داشت: با توجه به لزوم ایجاد وحدت و یکپارچگی 
در فعالیت های مدارس و مناطق سراسر کشور و 
نیز پرهیز از مکاتبات مکرر و متعدد، این کتاب 
تدوین و چاپ شده است. وی افزود: در صدد آن 
هستیم تا ترتیبی اتخاذ شود که همه فعالیت های 
حوزه قرآن، عترت و نماز به مدت 5 سال براساس 

محتوای این کتاب اطالع رسانی و اجرا شود.
کفاش در ادامه گفت: کتاب مزبور طی نامه شماره 
105810/500توسط کمیته مستندسازی وزارت 
آموزش و پرورش به سراسر کشور ابالغ گردیده 

است.

فرمانده ناجاعنوان کرد:
مبارزه بامعضل قاچاق مطالبه مردم و اولویت ناجا

فرمانده ناجا با اشاره به افزایش 40 درصدی کشفیات کاالی قاچاق از نظر 
ریالی گفت: مبارزه جدی با معضل قاچاق مطالبه مردم و از اولویت های 

اصلی نیروی انتظامی است.
سردار حسین اشتری در حاشیه حضور در مرکز نظارت همگانی ناجا 
و دیدار حضوری با شهروندان در جمع خبرنگاران گفت: مطابق برنامه 
زمانبندی شده توفیق حاصل شد در مرکز نظارت همگانی ناجا با مردم 

دیدار و گفتگو داشته باشیم .
وی افزود: امروز با حدود 70 نفراز شهروندان عزیز که پیشتر برای حضور 
و دیدار چهره به چهره با مسئوالن ناجا ثبت نام کرده بودند گفت و گو و 
دیدار کردیم و در این فرصت پاسخگوی سواالت، پیشنهادات ، انتقادات و 

راهکارهای مردم عزیز در خصوص برخی موارد بودیم.
فرمانده ناجا با بیان اینکه امروز تقدیر و تشکر هم از عملکرد کارکنان ناجا 
اعالم شد، ادامه داد: امروز از طریق ویدئو کنفرانس با فرمانده انتظامی 
سیستان و بلوچستان و همچنین فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی ارتباط 

برقرار کردیم و با برخی از شهروندان این استان ها نیز گفت و گو شد.
عالی ترین مقام انتظامی کشور اضافه کرد: در ارتباط با فرمانده انتظامی 
سیستان و بلوچستان و گفت و گو با شهروندان این استان از طریق ویدئو 
کنفرانس دو مبحث تردد و حضور اتباع غیرمجاز و معضل اعتیاد مطرح 

شد.
وی خاطر نشان کرد: همچنین مردم استان آذربایجان شرقی نیز در 
خصوص ممانعت از ورود کاالی قاچاق به استان درخواست هایی داشتند .

وی اشاره کرد: مطابق گفته مردم، کفش تبریز تولید بومی این استان و 
یکی از بهترین نمونه ها در کشور و منطقه بوده است اما به علت ورود 
کاالی قاچاق مشکالتی در زمینه تولید و عرضه این کفش ایجاد شده 
است. در واقع ورود کاالی قاچاق کسب و کار ساکنان این منطقه را تحت 
تأثیر قرار داده است. فرمانده ناجا با بیان اینکه مبارزه با پدیده قاچاق یکی 
از اولویت های اصلی و جدی نیروی انتظامی است، افزود: مبادی ورودی 
و مرزها باید با تزریق تجهیزات دقیق تر کنترل شود تا از ورود کاالی 
قاچاق به کشور جلوگیری شود که این نیازمند همکاری همه دستگاه 

های مسئول در این زمینه است.

ثروت 2 هزار میلیارد دالری ایرانیان مقیم آمریکا
رئیس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور مجلس با بیان اینکه بین 5 تا 6 
میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم،گفت:اگر بتوانیم 60 تا 70 میلیارد 
دالر از منابع ایرانیان خارج از کشور را در داخل سرمایه گذاری کنیم، شاهد 

جهش اقتصادی خواهیم بود.
حجت االسالم والمسلمین علیرضا سلیمی رئیس فراکسیون ایرانیان خارج 
از کشور اظهار داشت: جلسه ای در محل وزارت امور خارجه با معاونان این 

وزارتخانه در خصوص ایرانیان خارج از کشور برگزار شد.
وی ادامه داد: بین 5 تا 6 میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم که افرادی 

فرهیخته و عمدتاً ثروتمند هستند.
رئیس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور افزود: فقط در آمریکا ثروتی که 
توسط ایرانیان خارج از کشور مدیریت می شود، بیش از 2 هزار میلیارد 
دالر است. حجت االسالم والمسلمین سلیمی یادآور شد: بیش از 98 
درصد ایرانیان خارج از کشور نسبت به نظام جمهوری اسالمی عالقه 
ویژه ای دارند و در این جلسه در خصوص اینکه چگونه می توانیم از این 

ظرفیت عظیم استفاده کنیم، بحث و تبادل نظر شد.
وی تصریح کرد: حدود 3 هزار تا 3500 ایرانی خارج از کشور در زندان های 
کشورهای دیگر داریم که 80 درصد از آنها به خاطر استفاده از مواد مخدر 
زندانی هستند. رئیس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور متذکر شد: به 
خاطر معاهداتی که داریم، ساالنه یک سوم این افراد آزاد می شوند اما باز 
تعدادی اضافه می شوند و ضرورت دفاع از حقوق کنسولی و ارتباط گیری 
با آنها در این جلسه مطرح شد و اینکه چگونه از ظرفیت علمی و منابع 

اقتصادی ایرانیان خارج از کشور در کشورمان استفاده کنیم.
حجت االسالم والمسلمین سلیمی تصریح کرد: اگر بتوانیم 60 تا 70 
میلیارد دالر از منابعی که ایرانیان خارج از کشور دارند را در داخل کشور 

سرمایه گذاری کنیم، شاهد یک جهشی در رشد اقتصادی خواهیم بود.
وی تأکید کرد: مجلس به نوبه خود 100 درصد آمادگی همکاری در این 
خصوص را دارد و در حال حاضر نیز انگیزه خوبی در وزارت خارجه وجود 
دارد تا بتوانیم با همکاری و عالقه ای که در ایرانیان خارج از کشور وجود 

دارد، منشأ حرکتی نو در این خصوص باشیم.

خبرخبر

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

و  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده3  آگهی موضوع 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره139560331055003296هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
شناشنامه2940  بشماره  اله  حجت  فرزند  قاسمی  اله  عزت  اقای  متقاضی  
1562/66مترمربع  مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  درششدانگ 
مفروز و مجزی شده از پالک از37اصلی واقع در خسروآباد خریداری از مالک 
رسمی اقایان عباس زعیم یکه و احمدعلی زعیم یکه محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصوا اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
.محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

اگهی

خواهان فریدون رضیئی  دادخواستی به طرفیت خواندگان  مهدی رحیمیان و 
شرکت تاکو به خواسته مطالبه وجه بابت و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 
که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم   تادیه   تاخیر  خسارت 
جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی  
تهران واقع در تهران خ شهید سپهبد قرنی تقاطع خ سمیه مجتمع قضایی شهید 
وقت  که  گردیده  ثبت   9409980226400803 کالسه   به  و  ارجاع  بهشتی  
رسیدگی آن   95/9/20و ساعت 8:30  تعیین شده است به علت مجهول المکان 
دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 110/85134    منشی  دادگاه حقوقی شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی شهید بهشتی  تهران

آگهی

بازار سهامی خاص با مدیریت مجتبی  خواهان شرکت البراتور داروسازی ارس 
خان نژاد و محمد پر کاوس  دادخواستی به طرفیت خوانده ربابه رجبیه فرد   به 
خواسته  تامین خواسته و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه تقدیم  دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت 
بهشتی   شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه  شعبه26   به  رسیدگی 
تهران واقع در تهران خ شهید سپهبد قرنی تقاطع خ سمیه مجتمع قضایی شهید 
وقت  که  گردیده  ثبت    9509980228600193 کالسه  به  و  ارجاع  بهشتی  
رسیدگی آن 95/9/14  و ساعت  8:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 110/85136    مدیر دفتر  دادگاه حقوقی شعبه 26دادگاه عمومی حقوقی شهید بهشتی  

تهران

اگهی ابالغ

 وقت دادرسی ودادخواست به شرکت تعاونی کجور
زاده   عیسی  وسعید  زاده  عیسی  مرتضی  وکالت  با  یاضی  قره  سعید  آقای 
دادخواستی به خواسته الزام خوانده به پرداخت 000/000/000/1ریال وجه یک 
کامل  اجرای  27/12/1390لغایت  مورخه  از  تادیه  تاخیر  وخسارت  چک  فقره 
حکم وهزینه دادرسی وحق الوکاله به  شرح متن دادخواست به طرفیت شرکت 
به  که  داشته  تقدیم  نوشهر  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  کجوربه  تعاونی 
تاریخ 18/12/1395ساعت 10 صبح  به  رسیدگی  ووقت  کالسه 940702ثبت 
تعیین گردیده است با توجه به اینکه خوانده فعال مجهول المکان می باشد بنا 
به تقاضای خواهان ودستوردادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می گردد تا خواندگان 
مذکور با مراجعه به دفتردادگاه نسخه ثانی دادخواست وضمایم را دریافت وبه 
همراه گواهان آقای سید جواد اسدیان وحجت اسدی درجلسه دادرسی شرکت 
ویا الیحه دفاعیه خودرا با تعیین محل اقامت خویش تنظیم وبه دادگاه تقدیم 

نماید.در غیر اینصورت دادگاه غیابا رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد نمود.
منشی شعبه دوم دادگاه حقوقی نوشهر.خلج

متن آگهی
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم منصوره حاجی پور بطرفیت حسین قاس 
می وانق علیا و احمد رضایی نسبت به دادنامه شماره 9509976610400476 
صادره از شعبه تجدید نظرخواهی به شما ابالغ میشود مقتضی است حسب ماده 
امور مدنی چنانچه  انقالب در  آیین دادرسی دادگاههای عمومی و  قانون   346
پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت آگهی به این دادگاه اعالم نمایید یا به 
دادگاه تحویل دهید واال پرونده به همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد. 

مدیر دفترشعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد - 
محمدحسن غالم زاده علم 

رونوشت آگهی حصروراثت 
سید میالد حسن پورپیاکالیی دارای ش ش 3414  به شرح دادخواست به کالسه 
1/617/95از  این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
پیاکالیی      بشناسنامه  27542در  پور  داده که شادروان سید عباس حسن 
تاریخ 95/5/1اقامتگاه دائمی خود  بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
1-سید مجتبی حسن پور ف سید عباس و شهره به ش ش 156صادره از بابل 

پسر متوفی 
2-سید میالد حسن پورپیاکالیی ف سید عباس و شهره به ش ش3414صادره 

از بابل پسر متوفی 
ش0- ش  به  شهره  و  عباس  سید  ف  پورپیاکالیی  حسن  شیرین  3-سیده 

2050202131صادره از بابل دختر متوفی 
تهران همسر  از  به ش ش 6518صادره  فهیمه  و  اسمعیل  توفیقی ف  4-شهره 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد 
دبیر شعبه یکم شورای حل اختالف بابل

ابالغ 

دادخواستی  کالئی  بیشه  نوری  بنین  و  کالئی  بیشه  اسمعیل  شاکی   / خواهان 
نرگس ظرفچی شیرازی  و  آجیلی  زهرا غالمحسین  متهم   / به طرفیت خوانده 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  بابت  وجه  مطالبه  و  خسارت  مطالبه  خواسته  به 
شهرستان بخش سرخرود شهرستان محمود آباد نموده که جهت رسیدگی به 
 – اول دادگاه عمومی حقوقی بخش سر خرود واقع در استان مازندران  شعبه 
سرخرود بلوار والیت دادگاه عمومی شهرستان بخش سرخرودارجاع و به کالسه 
و   95/9/14 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   94099802011300756
ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان نرگس 
به  و  / شاکی  آجیلی در خواست خواهان  زهرا غالمحسین  و  ظرفچی شیرازی 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

جهت رسیدگی حاضر گردد 
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش سرخرود 

متن آگهی 

شاکی محمد نظر غفاری فرزند علی دادخواستی به طرفیت متهم سیامک دارایی 
فرزند رضا علی به خواسته فروش مال غیر تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
آباد )108جزایی سابق( واقع در خرم آباد – خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده 
ثبت   9409986698300085 کالسه  به  و  ارجاع  اجتماعی  تامین  روبروی 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/09/06 و ساعت 10:00 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن متهم سیامک دارایی فرزند رضا علی  و درخواست 
شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه کیفری شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )108جزایی سابق( – 
نازنین نصیری  

مفقودی 
سند کمپانی خودرو نیسان وانت یخچالدار به شماره پالک 72-982ق55 و شماره 
موتور 530502 و شماره شاسی  NAZPL140TBM239628مفقودگردیده 

، فاقد اعتبار است .
بهشهر 

وزیر بهداشت ضمن تاکید بر اهمیت توجه به 
کودکان و طب اطفال، گفت: در سال گذشته، 
تعداد  و  افزایش  مورد  هزار   60 موالید  تعداد 
مرگ ومیر نیز به میزان 72 هزار مورد کاهش 
یافت که این اتفاق نشان دهنده موفقیت نظام 

سالمت است.
  دکتر سید حسن هاشمی در بیست وهشتمین 
ایران  بیماری های کودکان  بین المللی  همایش 
که  کودکان  پرستاری  همایش  چهاردهمین  و 
در  گفت:  شد،  برگزار  کودکان  طبی  مرکز  در 
کودکان  مرگ ومیر  هزار   250 انقالب  اوایل 
کمتر از پنج سال در کشور داشتیم که در حال 
حاضر میزان آن به حدود یک دهم اوایل انقالب 
هم  تعداد  همین  اما  است،  کرده  پیدا  کاهش 

زیاد است.
ومیر  مرگ  کاهش  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
حدود  سال  در  که  چرا  کرد:  اظهار  کودکان، 
متولد  کودک  هزار   570 و  میلیون  یک 
می شوند که بناست 80 سال عمر کنند و باعث 
باید  بنابراین  شوند.  کشور  پیشرفت  و  توسعه 
تمهیدات بهداشتی و درمانی الزم برای ارتقای 
شاخص های سالمتی آنها انجام شود. باید توجه 
از  کمتر  کودکان  مرگ   92 سال  در  که  کرد 
یکسال به ازای هر 1000 تولد زنده، 15 مورد 

جهانی  سازمان  قبول  مورد  آمار  این  که  بود 
بهداشت بود. البته در سال گذشته این شاخص 
ثبت  سیستم  آن،  بر  عالوه  و  رسید   13.8 به 
مرگ ومیر کودکان در کشور هم تغییر یافت. به 

طوریکه از 28 هفته سابق به 23 هفته رسید.
 92 سال  در  همچنین  اینکه  بیان  با  هاشمی 
مرگ ومیر کودکان کمتر از پنج سال 17 مورد 
در هر 1000 تولد بوده است که این آمار نیز 
مورد تایید سازمان بهداشت جهانی بود، ادامه 

به  امروز  میزان  این  که  درحالیست  این  داد: 
کمتر از 15.6 در هر 1000 نفر کاهش یافته 

است.
تخصصی  مقطع  راه اندازی  به  اشاره  با  وی 
علوم  دانشگاه  چندین  در  خانواده  پزشک 
 700 آینده  سال های  در  گفت:  پزشکی، 
تربیت  کشور  در  خانواده  پزشک  متخصص 
کنترل  به  ارجاع،  نظام  تکمیل  با  تا  می شوند 
از  کنند.  در کشور کمک  آنها  بار  و  بیماری ها 

  NICUتخت  700 حاضر   حال  در  طرفی 
جدید در کشور که معادل یک سوم تخت های 
موجود است، راه اندازی شد که در کاهش مرگ 

نوزادان موثر است.
تعداد  گذشته،  سال  در  افزود:  بهداشت  وزیر 
موالید 60 هزار مورد افزایش و تعداد مرگ ومیر 
نیز به میزان  72 هزار مورد کاهش یافت که 
سالمت  نظام  موفقیت  نشان دهنده  اتفاق  این 
در  اولویت  عنوان  به  سالمت  که  چرا  است؛ 
بیمه  بر  قرار گرفت و عالوه  دستور کار دولت 
کردن رایگان 11 میلیون نفر از مردم، مراجعه 
افراد نیازمند و تحت پوشش کمیته امداد امام 
این  که  یافت  افزایش  درصد   27 خمینی)ره( 

جزو افتخارات نظام سالمت است.
از  دیگری  بخش  در  هاشمی  وبدا،  اعالم  بنابر 
اطفال  و  کودکان  گروه  گفت:  خود،  سخنان 
مدت  در  دیگر،  گروه های  از  برخی  خالف  بر 
مسئولیت ما همراهی ویژه ای با وزارت بهداشت 
گروه  سالمت،  تحول  طرح  در  و  داشتند 
متخصصین اطفال کمترین بهره مندی را داشت 
که نشان دهنده نجابت آنهاست. بر این اساس به 
تالش دولت و مجلس برای کاستن نابرابری ها و 
اختالف طبقاتی نیاز است تا ضمن بهبود وضعیت 
آموزشی، اشتغال، مسکن و تغذیه، رشد و تربیت 

کودکان نیز بهبود یابد.

وزیر بهداشت اعالم کرد:

افزایش موالید و کاهش مرگ و میر در کشور

بازنشستگان برای دریافت »کاراکارت« اقدام کنند
سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد که بازنشستگان و مستمری 
بگیران تامین اجتماعی برای دریافت »کاراکارت« به بانک رفاه 

کارگران مراجعه کنند.
اعتباری  اجتماعی، کارت خرید  تامین  اعالم سازمان  براساس 
کاال و خدمات )کاراکارت( خدمتی جدید از وزارت تعاون، کار 
بانک  اجتماعی،  تامین  سازمان  همکاری  با  اجتماعی  رفاه  و 
کانون  پاسارگاد،  الکترونیک  پرداخت  شرکت  کارگران،  رفاه 
کثیری  جمع  و  اجتماعی  تامین  سازمان  بازنشستگان  عالی 
اجرا  مرحله  به  مراکز خدماتی  و  ای  زنجیره  فروشگاه های  از 

رسیده است.
این طرح بر پایه 25 ماه کار مطالعاتی و کارشناسی طراحی و از 
اواخر سال گذشته شروع شده و در حال حاضر برای 404 هزار 
نفر از مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی 

کارا کارت صادر شده است.
هدف از اجرای طرح که بر پایه فروش کاال و خدمات بصورت 
اقساطی طی 12 ماه و حداکثر 12 درصد است، افزایش قدرت 
خرید جامعه هدف، بهبود فضای کسب و کار و افزایش سطح 
اشتغال خواهد بود. همچنین بواسطه موفقیت های حاصله و بر 
اساس پیشنهاد وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی و تاکید 
هیات وزیران این طرح به کلیه کارکنان موضوع ماده 5 قانون 

مدیریت خدمات کشوری تعلق خواهد گرفت.

جریمه خودروهای بدون معاینه فنی از امروز 
براساس اعالم پلیس راهنمایی و رانندگی دارندگان وسایل 
نقلیه باید دریافت برگه معاینه فنی را در اولویت قرار دهند 
پایتخت  در  فرد  و  زوج  های  دوربین  آبان  امروزاول  از  زیرا 

خودروهای متخلف را جریمه می کنند.
پلیس  اجراییات  مرکز  رییس   - اسد  کرمی  احمد  سرهنگ 
اندازی سامانه »سیمفا« )  راه  به  با توجه  ناجا گفت:  راهور 
سیستم یکپارچه معاینه فنی( و آماده شدن زیرساخت های 
تمامی  ماه،  آبان  اول  شنبه  امروز  از  است  شده  مقرر  الزم 
وسایل نقلیه ای که فاقد معاینه فنی هستند توسط دوربین 
به صورت  تهران  و فرد شهر  های کنترل کننده طرح زوج 

سیستمی و هوشمند، اعمال قانون شوند.
دوربین  توسط  تهران  شهر  در  فقط  تخلف  این  گفت:  وی 
های زوج و فرد، اعمال می شود و برخورد با خودروهای فاقد 
برونشهری سراسر  معاینه فنی در سایر معابر درونشهری و 
کشور، به صورت دستی و توسط عوامل پلیس راهور انجام 

می شود.
رییس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا با تاکید بر این که با 
راه اندازی سامانه سیمفا برگه معاینه فنی صادره در تمامی 
معتبر  کشور  سراسر  در  سامانه  این  به  متصل  مجاز  مراکز 
مراکز  به  مراجعه  به  الزامی  خودروها  مالکان  و  بود  خواهد 

معاینه فنی تهران ندارند .

الیحه هوای پاک تصویب شد
نظر  با  پاک  هوای  الیحه  اظهارکرد:  رییس جمهور   معاون 

نمایندگان مجلس به تصویب رسید.
معصومه ابتکار در نشست شورای اداری استان زنجان، با بیان 
اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  به  پاک  هوای  الیحه  اینکه 
رسیده است، اظهار کرد: در این الیحه که در مجلس شورای 
اسالمی به تصویب رسید به بحث ترافیک، خودروسازها و مسایل 
دیگری پرداخته شده و دولت یازدهم گام های اصلی را در این 

بخش برداشته است.
وی ادامه داد: بحث جرم انگاری تخلفات یک مسئله جدی است و 
سالمت انسان را درگیر می کند و این مسایل جرم تلقی می شود؛ 
چراکه این آسیب ها در خیلی از مواقع قابل جبران نیست و باید 

در برنامه ریزی ها مالحظاتی در این خصوص انجام شود.
ابتکار با بیان اینکه »اقتصاد دواری« اقتصادی است که در آن 
هیچ چیزی دور ریخته نمی شود، افزود: بسیاری ازجوامع این 
مسایل را برای خود حل کرده اند که هیچ چیزی دور انداختنی 
خصوص  این  در  باید  داریم  اعتقاد  خاطر  همین  به  نیست، 
اصالحاتی انجام گیرد و به سمتی حرکت کنیم که مواد دور 

ریخته نشوند و وارد چرخه بازیافت شوند.
این مسئول افزود: ایجاد یک معدن نباید باعث نابودی شود و 
باید روش ها و راهکارهایی را پیدا کنیم که ضمن حفاظت از 

محیط زیست، از منابع استفاده کنیم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه 
همراهی سل و HIV میزان موفقیت در درمان را 
کم می کند، زمانی که این دو بیماری با هم همراه 
شوند، میزان مرگ در بیماران سه برابر می شود. 
در حال حاضر ما پیش بینی کردیم که 75 هزار 
نفر در کشور به HIV مبتال باشند، اما تنها 31 

هزار نفر از آنها شناسایی شده اند
در  که  سل  همایش  در  سیاری  علی اکبر  دکتر 
وزارت بهداشت برگزار شد، با تاکید بر اینکه این 
بیماری قابل پیشگیری و کنترل است، اظهار کرد: 
در حال حاضر وضعیت ابتال به بیماری سل در 
کشور ما نسبت به جهان و همچنین منطقه بهتر 
است، اما در عین حال این بیماری هنوز یکی از 
مشکالت جهانی به حساب می آید و طبق اهداف 
باید  سال 2030  پایان  تا  جهانی  پایدار  توسعه 

اپیدمی سل پایان یابد.
وی افزود: طبق برنامه سازمان بهداشت جهانی، 
تا سال 2030 باید 95 درصد موارد مرگ ناشی 
از سل نسبت به سال 2015 کاهش پیدا کند. 
همچنین 90 درصد موارد مبتال شناسایی شوند و 

هزینه درمان آنها نیز به صفر برسد.
به  ابتال  خطر  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
سایر  از  بیشتر  سالمندان  گروه های  در  را  سل 
افراد جمعیت عنوان کرد و گفت: جامعه ما به 
سمت سالمند شدن حرکت می کند و این موضوع 
یکی از چالش های ما به حساب می آید. همچنین 
مساله  یک  عنوان  به  نیز  واگیر  بیماری های 
جهانی مطرح است و دیابت به عنوان یکی از این 
بیماری های غیرواگیر رو به افزایش است. ابتال به 

سل نیز در این افراد چهار برابر سایرین است.
از  دیگر  یکی  کرد:  تصریح  ادامه  در  سیاری 
جمعیت  سل،  به  ابتال  معرض  در  گروه های 
حاشیه نشین هستند. یک سوم جمعیت دنیا در 
حاشیه شهرها زندگی می کنند و ثابت شده که 
این جمعیت به علت فقر و محرومیت از خدمات 
بهداشتی و درمانی میزان ابتال به سل بیشتر است.
به گفته وی، وزارت بهداشت برای 10 میلیون و 
200 هزار نفر در حاشیه شهرها نظام بهداشتی 
است  وزارتخانه ای  تنها  و  کرده  ایجاد  درمانی  و 
که آنها را به رسمیت شناخته است. یکی از این 

همچنین  و  سل  بیماری  از  مراقبت  مراقبت ها، 
درمان آن برای جمعیت حاشیه نشین است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه 
همراهی سل و HIV میزان موفقیت در درمان را 
کم می کند، ادامه داد: زمانی که این دو بیماری با 
هم همراه شوند، میزان مرگ در بیماران سه برابر 
می شود. در حال حاضر ما پیش بینی کردیم که 
75 هزار نفر در کشور به HIV مبتال باشند، اما 

تنها 31 هزار نفر از آنها شناسایی شده اند.
سیاری همچنین اضافه کرد: درمان سل معمولی 
450 هزار تومان هزینه دارد، اما یک دوره سل 
مقاوم به درمان حدود 20 تا 50 میلیون تومان 
برای بیماران هزینه دارد. بیشتر بیمارانی که مبتال 
به سل معمولی هستند، به طور سرپایی درمان 
می شوند، اما مبتالیان به سل مقاوم، حداقل به 

شش ماه بستری نیاز دارند.

معاون وزیر بهداشت خبرداد:

ابتالی75 هزار نفربه ایدز در کشور 
 حاشینه نشینان بیشتر در معرض سل و ایدز
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ثبت  قانون   11 ماده  دستور  به  نظر 
اسناد و امالک و ماده 59- آیین نامه 
قانون مربوطه و ماده 13 قانون تعیین 
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  تکلیف 
نامه  آیین   –  13 ماده  و  رسمي  سند 
تقاضاي  که  امالکي  و  ابنیه  مربوطه 
اطالع  جهت  شده  پذیرفته  آنها  ثبت 

عموم به شرح ذیل آگهي میگردد :  
آنها  تقاضاي ثبت  امالکي که  الف (-   
در سه ماهه دوم سال 1395 پذیرفته 
شده و مهلت اعتراض به آنها از تاریخ 
نود  مدت  به  آگهي  اول  نوبت  انتشار 

روز میباشد . 
1-امالک واقع در روستاي عباس آباد 
 -206 ثبتي   پالک  به شماره  دیناران 
و  چهارمحال  اردل  پشتکوه  اصلي 

بختیاري : 
داوودي  اصغر  آقاي   : فرعي    -  47
فرزند کاوس ششدانگ یک  درب باغ 

مشجر . 
آباد  مراد  درروستاي  واقع  2-امالک 
)چم باد(دیناران به شماره پالک ثبتي  
227- اصلي پشتکوه اردل چهارمحال 

و بختیاري : 
ناصر داودي فرد  : آقاي  29 -  فرعي 
باغ  درب  یک  ششدانگ  نادر  فرزند 

مشجر. 
فرد  داودي  ناصر  آقاي   : فرعي    -  30
فرزند نادر ششدانگ یک قطعه زمین 

کشاورزي . 
این آگهي نسبت به امالک مندرج در 
ردیف بند الف این آگهي در دو نوبت به 
فاصله سي روز در این روزنامه منتشر 
مي شود لذا طبق ماده 16 قانون ثبت 
به  نسبت  کس  هر  امالک  و  اسناد 
اعتراضي  گهي  این  در  مندرج  امالک 
شده  تعیین  فواصل  در  میتواند  دارد 
کتبًا  را  خود  اعتراض  آگهي   متن  در 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
نماید  دریافت  رسید  و  تسلیم  اردل 
آگهي  این  انتشار  از  قبل  چنانچه  و 
تصدیق  باشد  شده  اقامه  دعوایي 
محکمه را مشعر بر جریان دعوي اخذ 
و  به اداره ثبت محل تسلیم نماید واال 
حق او ساقط خواهد شد و مطابق ماده 
ثبت  قانون  اصالحي  نامه  آیین   86
از  یکماه   مدت  ظرف  باید  معترض 
ثبتي  مرجع  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایي 
تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضي 
ثبت یا قائم مقام قانوني وي میتواند به 
و گواهي عدم  مراجعه  مربوطه  دادگاه 

تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم نماید 
اعتراض،  به  توجه  بدون  ثبت  اداره  و 
مقررات  رعایت  با  را  ثبتي  عملیات 
 56 ماده  طبق  همچنین  میدهد  ادامه 
آیین نامه قانون حق ارتفاقي در موقع 
تحدید حدود در صورت مجلس منظور 
قانون   20 ماده  آن طبق  به  اعتراض  و 
آگهي  این  شد  خواهد  پذیرفته  ثبت 
نسبت به امالک مندرج در ردیف الف 
در دو نوبت به فاصله سي روز منتشر 

مي شود . 

آگهي اصالحي بند )ب(
نظارت  هیئت  آراء  طبق  که  امالکي 
تفویضي  اختیارات  با  یا  و  صادرشده 
آگهي آنها تجدید میشود و فقط یک 
نوبت منتشر میشوند و مهلت اعتراض 
به آنها از تاریخ انتشار )1395/08/01( 
شامل  که  میباشد  روز  سي  مدت  به 

امالک ذیل است . 
شماره  به  آبسرده  در  واقع  1-امالک 
پالک ثبتي  160- اصلي پشتکوه اردل 

چهارمحال و بختیاري : 
اعرابي  احمدعلي  آقاي  فرعي:    -  90
درب قلعه فرزند محمدعلي ششدانگ 

یک  قطعه زمین شالیزار . 
اعرابي  احمدعلي  آقاي  فرعي:    -  91
درب قلعه فرزند محمدعلي ششدانگ 

یک درب باغ مشجر. 
سلیمان  چشمه  در  واقع  2-امالک 
 -211 ثبتي   پالک  شماره  به  دیناران 
و  چهارمحال  اردل  پشتکوه  اصلي 

بختیاري: 
8 -  فرعي: آقایان غفار و ستار نیکنام 
فرزند  نیکنام  و مهراب  فرزندان مرید 
زمین  قطعه  یک   ششدانگ  داراب 
کشاورزي.)هرکدام به نسبت دو دانگ 

مشاع از ششدانگ ( 
9 -  فرعي: آقایان غفار و ستار نیکنام 
فرزند  نیکنام  و مهراب  فرزندان مرید 
داراب ششدانگ یک درب باغ مشجر.
از  به نسبت دو دانگ مشاع  )هرکدام 

ششدانگ ( 
10 -  فرعي: آقایان غفار و ستار نیکنام 
فرزند  نیکنام  و مهراب  فرزندان مرید 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  داراب 
کشاورزي.)هرکدام به نسبت دو دانگ 

مشاع از ششدانگ ( 
11 -  فرعي: آقایان غفار و ستار نیکنام 
فرزند  نیکنام  و مهراب  فرزندان مرید 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  داراب 

کشاورزي.)هرکدام به نسبت دو دانگ 
مشاع از ششدانگ ( 

ستار  و  غفار  آقایان  فرعي:    -  12
نیکنام فرزندان مرید و مهراب نیکنام 
قطعه  یک  ششدانگ  داراب  فرزند 
زمین کشاورزي.)هرکدام به نسبت دو 

دانگ مشاع از ششدانگ ( 
ستار  و  غفار  آقایان   : فرعي    -  13
نیکنام فرزندان مرید و مهراب نیکنام 
قطعه  یک  ششدانگ  داراب  فرزند 
دانگ  دو  نسبت  به  باغچه.)هرکدام 

مشاع از ششدانگ ( 
مزرعه جوي سیب  واقع در  3-امالک 
ثبتي  218-  پالک  به شماره  دیناران 
و  چهارمحال  اردل  پشتکوه  اصلي 

بختیاري  : 
11-  فرعي: آقاي علي محمد نوروزي 
ششدانگ  امیدعلي  فرزند  عسکري 

یک قطعه زمین مزروعي. 
12 -  فرعي: آقاي علي محمد نوروزي 
ششدانگ  امیدعلي  فرزند  عسکري 

یک قطعه زمین مزروعي. 
نوروزي  حسن  آقاي  فرعي:    -  13
قطعه  یک  ششدانگ  سلطان  فرزند 
زمین مزروعي. که در آگهي قبلي نام 

پدر اشتباه درج گردیده بود .  

مزرعه  جوي  در  واقع  4-امالک 
ورجازي دیناران به شماره پالک ثبتي  
225- اصلي پشتکوه اردل چهارمحال 

و بختیاري :
1 -  فرعي: آقاي حسن نوروزي فرزند 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  سلطان 
پدر  نام  قبلي  آگهي  در  که  مزروعي. 

اشتباه درج گردیده بود .  
2 -  فرعي: آقاي علي محمد نوروزي 
ششدانگ  امیدعلي  فرزند  عسکري 

یک قطعه زمین مزروعي. 
3 -  فرعي: آقاي علي محمد نوروزي 
ششدانگ  امیدعلي  فرزند  عسکري 

یک قطعه زمین مزروعي. 
4 -  فرعي: آقاي حسن نوروزي فرزند 
زمین  قطعه  یک  ششدانگ  سلطان 
پدر  نام  قبلي  آگهي  در  که  مزروعي. 

اشتباه درج گردیده بود.
دوم  و  اول  نوبت  انتشار  تاریخ  و 
و   1394/02/01 قبلي  آگهي  در 
1394/03/01 اشتباه قید شده بود که 

بدین نحو اصالح میگردد  
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/08/01                                                                                                       
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/09/01                                                                                                                    
 علي رحيمي-  رئيس اداره ثبت اسناد 
و امالك شهرستان اردل 

 ))شهروندان محترم حوزه ثبتي شهرستان اردل خواهشمند است جهت تعویض اسناد مالکیت دفترچه اي خود به سند مالکیت حدنگار
)تك برگ( به اداره ثبت اسناد و امالک محل خود مراجعه نمائید ((

 تلفن 038-34342304

آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال 1395 حوزه ثبتي اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اردل

آگهی مفقودی
خودرو   مالک   ) فرشاد  )عبدالرحیم  ارتباطات  فراسازه  تعاونی  شرکت  اینجانب 
وانت پیکان دولوکس مدل 1366 به شماره شهر بانی 72-117ق 51 و شماره 
فروش  اسناد  فقدان  موتور 01516600086و شماره شاسی 18171886بعلت 
تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است . لذا چنانچه هرکس ادعایی 
فروش  سازمان  حقوقی  دفتر  به  روز  ده  ظرف  دارد  مذکور  خودروی  مورد  در 
بدیهی   . نماید  واقع پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه  ایران خودرو  شرکت 

است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد .
بهشهر 

مفقودی 
به   1389 405GLXIمدل  پژو  سواری  خودرو  ماشین  شناسایی  کارت 
شاسی  شماره  با   72 476م93ایران  پالک  شماره  با  متالیک  ای  نقره  رنگ 
NAAM11CA9AK622321و شماره موتور 12489072212 به نام راحله 

خوش نظر واسکسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
نکا

مفقودی

 کارت و برگ سبز و سند قطعی خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی به رنگ 
با شماره  ایران 72  انتظامی 166ه 48  نقره ای متالیک مدل 1387 به شماره 
نادر  مالکیت  نام  به   s1412286428820 شاسی  شماره  و   2281553 موتور 

صبحی کله سر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

آگهی تبادل لوایح تجدیدنظر خواهی

احمد  خواهی  تجدیدنظر  خصوص  در  احتراما   950126/4 کالسه  پرونده  در 
امامیان شیراز به طرفیت امین ندری نسبت به دادنامه 583 چنانچه تجدیدنظر 
خواندگان به مفاد اعتراض اطالع حاصل کرد ظرف ده روز نسبت به پاسخ تبادل 
لوایح اقدام ضمنا پاسخ آن را به نشانی تهران تقاطع سمیه فرنی مجتمع قضایی 

شهید بهشتی تهران دفتر شعبه 4 ارسال نمایند .
110/85135  مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی تهران

دادنامه

مجتمع  خانواده  دادگاه   234 شعبه   9509980200400666 کالسه  پرونده 
قضایی خانواده یک تهران تصمیم نهایی شماره 9509970200401175

خواهان- زهرا سرلک فرزند ابراهیم 
خوانده –بهمن آسترکی فرزند جلیل 
خواسته –طالق به درخواست زوجه 

گردشکار-به تاریخ 95/7/3 در وقت مقرر در جلسه شعبه 234 دادگاه عمومی 
حقوقی تهران به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است دادگاه بابررسی پرونده 
رای  به صدور  مبادرت  متعال  از خداوند  استعانت  با  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 

مینماید.
آسترکی  بهمن  طرفیت  به  زهراسرلک  دادخواست  خصوص  –در  دادگاه  رای 
رابطه   23684 شماره  ازدواج  سند  به  توجه  با  خواسته صدور حکم طالق  به 
زوجه  که  این شرح  به  زوجه  اظهارات  به  توجه  با  و  بوده  محرز  دائم  زوجیت 
سالهای  طی  جسمی  توانایی  و  مالی  تمکن  علیرغم  همسرش  نماید  می  ادعا 
زندگی مشترک از پرداخت نفقه و جمیع حقوق عرفی زوجه و فرزند مشترک 
خودادری نموده و دارای سو رفتار و معاشرت و اعتیاد نیز بوده است و زوجه را 
به دفعات مورد ضرب و جرح قرار داده است و یک نوبت نیز مبادرت به طالق 
توافقی نموده اند که پس از صدور حکم مربوطه زوج از اجرا آن استنکاف نموده 
است و هیچ اطالعی از وی ندارد و حاضر به بذل تعداد دویست عدد سکه از 
مهریه خود نیز گردیده است علیهذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لحاظ 
اظهارات خواهان و مستندات ارائه شده از سوی وی در جلسه دادگاه و اینکه 
مجهول  جهت  به  و  است  نگردیده  واصل  مخالفتی  و  دفاعی  خوانده  سوی  از 
المکان بودن زوج امکان تحقق داوری نیز وجود ندارد و به دلیل تخلف زوج از 
شرایط ضمن عقد و تحقق شرط طالق و اینکه دوام زوجیت موجب عسروحرج 
مواد  و  مدنی  قانون   1119-1129-1130 مواد  استناد  به  دادگاه  بوده  زوجه 
33-29-28-27 قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/1 حکم به الزام زوج به 
طالق صادر و اعالم می نماید زوجه میتواند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی 
طالق و بذل دویست عدد سکه از مهریه و قبول بذل از طرف زوج با استفاده 
از وکالت ضمن عقد خود را به طالق خلعی مطلقه نماید در خصوص نفقه و 
پرونده  این  در  فرزندان  و مالقات  و حضانت  و جهیزیه  المثل  اجرت  و  مهریه 
ادعایی مطرح نشده است و زوجه نسبت به دریافت حقوق خود مستقال اقدام 
ابالغ رای فرجامی است در  تاریخ  از  اعتبار حکم طالق شش ماه  نماید مدت 
صورت عدم حضور زوج در دفتر خانه با امتناع وی از اجرای صیغه طالق سر 
نماید رای دادگاه غیابی  و ثبت می  را جاری  نمایندگی صیغه طالق  به  دفتر 

ظرف بیست روز قابل واخواهی می باشد.
110/85131   رئیس شعبه 234 دادگاه حقوقی تهران

دادنامه

شاکی  : آقای مرتضی رضائی ایرنجی  فرزند منوچهر به نشانی علی آباد قاجار خ 
امام خمینی ک حسن باقری واحد2 

متهم : آقای نادر مهدی زاده به نشانی - 
اتهام: ضرب و جرح عمدی  

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

به انشاء رای می نماید. 
رای دادگاه

زاده  نادرمهدی  آقای  علیه  ایرنجی   رضایی  مرتضی  آقای  شکایت  در خصوص 
جامع  به  ازتوجه   . وتوهین  عمدی  وجرح   ضرب  ایراد  بر  دائر  وفردناشناس  
محتویات اوراق پرونده وتوجها به اعالم گذشت بی قید و شرط شاکی  به شرح 
صورتجلسه تنظیمی درمرجع انتظامی وقابل گذشت بودن بزه معنونه با لحاظ 
ماده 104 قانون مجازات اسالمی دادگاه مستندا به بند ب ماده  13 قانون آئین 
ظرف  صادره  قرار  میدارد.  اعالم  و  صادر  تعقیب  قرارموقوفی  کیفری  دادرسی 
تجدیدنظر  محترم  درمحاکم  نظر خواهی  تجدید  قابل  ابالغ  از  روز پس  بیست 

استان تهران می باشد. م/الف1513 
علی اکبر میرزاخانی-رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

آگهی 

پرونده کالسه 9409981985600619 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان 
میاندرود 101 جزایی سابق تصمیم نهایی 

شاکی آقای حسن جان کریمی فرزند کریم به نشانی روستای عباس آباد حلمسر 
منزل شخصی 

حلمسر  روستای  نشانی  به  شریف  فرزند  سلجوقی  سلیمانی  آقای حسن  متهم 
منزل شخصی 

اتهام خیانت در امانت 
رای دادگاه 

برابر کیفرخواست شماره 95104319850002 مورخه 95/5/4 صادره از سوی 
آقای حسن سلیمانی سلجوقی  انقالب شهرستان میاندرود  و  دادسرای عمومی 
فرزند کریم 65 ساله فعال مجهول المکان فاقد سابقه کیفری متهم است به خیانت 
در امانت دو دستگاه موتور سیکلت هوندا 125 موضوع شکایت آقای حسن جان 
کریمی بر اساس مجموعه اوراق پرونده و شکایت شاکی آقای حسنجان کریمی 
و گواهی گواهان که داللت بر تحویل دو دستگاه موتور سیکلت ادعایی  به متهم 
در جلسات  متهم  عدم حضور  به  نظر  و  نگردیده  مسترد  به وی  ولی  داشته  را 
تحقیقاتی و محاکمانی علیرغم احضار از طریق نشر آگهی دادگاه اتهام انتسابی 
را وارد تشخیص و به استناد ماده 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی 
مصوب سال 1375 وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

محترم تجدید نظر استان مازندران می باشد م. الف 201
رضایی رییس شهبه 101 جزایی دو دادگستری میاندرود 

رونوشت آگهی 
حصروراثت 

کالسه  به  دادخواست  شرح  2704به  ش  ش  دارای  فخرآوران    رضا  آقای 
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  1/95/1481 ش   
توضیح داده که شادروان اسمعیل فخر آوران      بشناسنامه  17052در تاریخ 
الفوت آن مرحوم  ورثه حین  بدرود زندگی گفته  دائمی خود   95/5/9اقامتگاه 

منحصر است به 
1-متقاضی پسر متوفی 

2-حمید رضا فخر آوران فرزند اسمعیل ش ش 21 صادره از ساری پسر متوفی 
از ساری پسر  3-جهانبخش فخر آوران فرزند اسمعیل ش ش 21075 صادره 

متوفی
4-سعید فخر آوران فرزند اسمعیل ش ش 2215 صادره از ساری پسر متوفی

5-محمود فخر آوران فرزند اسمعیل ش ش 2350 صادره از ساری پسر متوفی
ساری  از  صادره  اسمعیل ش ش 2080009079  فرزند  آوران  فخر  6-مهرداد 

پسر متوفی
7-مسعود فخر آوران فرزند اسمعیل ش ش 25115صادره از ساری پسر متوفی
8-مریم فخر آوران فرزند اسمعیل ش ش 2349 صادره از ساری دختر  متوفی

9-طاهره قدسیان فرزند علی گدا ش ش 666 صادره از ساری همسر متوفی 
10-طیبه طاهری  فرزند طاهر ش ش 374 صادره از ساری همسر متوفی 

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

شد 95/584
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری 

دادنامه

شاکی : آقای محمود سعادتمندی   فرزند رضا  به نشانی چهاردانگه خ 18متری 
هیدخ گلستان 9پ34 )ک ش باقی (  

متهمین : آقای حمید بساکی  به نشانی -   2- خانم عفت احمدی به نشانی 
چهاردانگه خ 18متری هیدخ گلستان 9پ34 )ک ش باقی (  

اتهام: 1-  تهدید  2-  ممانعت ازحق   3- ضرب و جرح عمدی  
گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهمین باال تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع 
رعایت  با  و  گرفته  قرار  رسیدگی  تحت  فوق  کالسه  طی  و  ثبت  شعبه  این  به 
تشریفات آئین دادرسی ئر وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر 
تشکیل است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر 

مبادرت به انشاء رای می نماید. 
رای دادگاه

در خصوص شکایت آقای  محمودسعادتمندی  علیه خانم عفت احمدی وحمید 
بساکی  دائر برتوهین ، تهدید ، ممانعت ازحق ) ورود به منزل ( و ایراد ضرب 
و جرح عمدی ؛ نظر به اینکه شاکی وفق الیحه تقدیمی اعالم گذشت بی قید 
توجه  با  بنابراین  است  داشته  اعالم  عنهما  مشتکی  به  نسبت  را  خود  شرط  و 
به اعالم گذشت شاکی خصوصی وقابل گذشت بودن جرم مستندا به  بند ب 
ماده 13قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392  قرارموقوفی تعقیب صادر و 
اعالم میگردد. قرار صادره ظرف مهلت  بیست روز ازتاریخ  ابالغ قابل اعتراض  

درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. م/الف1512   

علی اکبر میرزاخانی-رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

هیات موضوع قانون

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

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
اول/  مورخ 1393/11/30 هیات  راي شماره 139360331010013756  برابر 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
مالکانه بالمعارض  ناحیه دو تصرفات  رسمي مستقر در واحد ثبت ملک کرج- 
متقاضی آقای محمد حسین ساجد فرزند حسین بشماره شناسنامه 2 کد ملی 
 176/87 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت   1466504978
مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 249 فرعی از  361 
اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک محمدتقی اکبریان 
و غیره گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
تاریخ  از  از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این  به  خود را 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 47284  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:95/8/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم:95/8/16

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

آگهی حصر وراثت

آقای اروجعلی آذریان قهرمانلو دارای شناسنامه شماره 4693 بشرح دادخواست 
به کالسه 700768/ش 67 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان حسن آذریان قهرمانلو  بشناسنامه 38 در تاریخ 
مرحومه   / مرحوم  آن  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   95/4/15

منحصر است به سه فرزند ذکور و دو فرزند اناث بنامهای ذیل :
1-اروجعلی آذریان قهرمانلو فرزند حسن ش.ش 4693 فرزند متوفی

2- حبیب آذریان قهرمانلو فرزند حسن ش.ش 584 فرزند متوفی 
3- معصومه آذریان قهرمانلو فرزند حسن ش.ش 1172 فرزند متوفی 

4- رقیه آذریان قهرمانلو فرزند حسن ش.ش 993 فرزند متوفی 
5- رباب آذریان قهرمانلو فرزند حسن ش.ش 994 فرزند متوفی

6-محبوبه جعفرزاده بیال واری فرزند عظیم ش.ش 1364 همسر متوفی
7- لیال آذریان قهرمانلو فرزند حسن ش.ش 111 فرزند متوفی 

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

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

اجراییه 

با شماره پرونده 5/94/363
مشخصات محکوم له

بانک قوامین با مدیریت سید محمد باقر به نشانی ساری خ مازیار جنب پست 
بانک دفتر وکالت 

مشخصات محکوم علیه 
1محمد تقی شیرخانی به نشانی نکا خ علمیه مغازه کفش فروشی 

2 سمیرا زرافشان به نشانی نکا خ ماکروویو کوچه ارشاد 
3 مهدی کشاورز به نشانی نکا خ انقالب بعد از بهپاک نمایشگاه اتومبیل امین 

4 عزیز اهلل ابراهیمی درویشانی مجهول المکان 
محکوم به 

دادنامه  تاریخ   40 دادنامه  _شماره  شماره  به  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
به موسسه  به پرداخت 47/000/000ریال  95/1/30محکوم علیه محکوم است 
قوامین اصل خواسته مبلغ 620/000 هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
از 85/4/17الی اجرای احکام هر سه هزار ریال سه  تعرفه و خسارت دیر کرد 
ریال هر روز در حق خواهان توسط اجرای احکام دادگستری محاسبه نموده در 
حق خواهان محکوم گردد به مبلغ 2/350/000 در حق دولت نیم عشر محکوم 

گردیده است م.الف 95/151

شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان نکا

آگهی احضار متهم

نظر به اینکه متهم آقای میالد مومنی فرزند علی از طرف دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان سرعین به اتهام خیانت در امانت و توهین و اهانت مطروحه 
در پرونده کالسه 950046 شعبه اول دادیاری سرعین، موضوع شکایت آقای 
اقامت  محل  نبودن  معلوم  جهت  به  و  باشد  می  تعقیب  تحت  دل  زنده  اصغر 
 174 ماده  اجرای  در  وسیله  بدین  لذا  نگردیده  ممکن  احضاریه  ابالغ  ایشان 
تا ظرف  میگردد  ابالغ  نامبرده  به  کیفری مصوب 1392  دادرسی  آئین  قانون 
یک ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
صورت  در  شوند.  حاضر  اتهامشان  به  پاسخگویی  جهعت  سرعین  شهرستان 
رفتار  تاریخ نشر آگهی( وفق مقررات  از  ماه  عدم حضور در مدت معین )یک 

خواهد شد.
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سرعین- شهرام اژدری

اجرائیه 
محکوم له –شرکت فروشگاهی زنجیره ای رفاه 

محکوم علیهم –شرکت مهیا گاز شماره ثبت 45559 –رضا فرمیان اصفهانی ف 
عزیزاله –مصطفی رجائی فرزند اکبر 

محکوم به –بموجب دادنامه شماره 995-82625 دادگاه عمومی و انقالب شعبه 
1020 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 3187500000 ریال بابت 
اصل خواسته به مبلغ 63700000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ صدور چک لغایت تاریخ اجرای حکم که بر مبنای نرخ تورم بر 
ایران که توسط اجرای  بانک مرکزی جمهوری اسالمی  اساس شاخص اعالمی 
احکام محاسبه می شود در حق خواهان و نیم عشر دولتی گردد بر عهده محکوم 

علیه می باشد.
110/85137     شعبه 1020 دادگاه عمومی تهران

آگهی فقدان سند مالکیت 

تایید دفتر خانه 284  به  ارائه دو برگ لستشهلدیه که  با  آقای محمد احمدی 
بابلسر محمود آباد رسیده و اعالم داشته که اصل سند مالکیت و شماره مسلسل 
687578 سیصد سهم مشاع از چهار صد سهم از ششدانگ پالک 515فرعی از 
15 اصلی بخش 2 محمود آباد ذیل ثبت 2192صفحه 94جلد 52 بنام محمد 
احمدی صادر که در اثر جابجایی مفقود گردیده و خواهان صدور سند المثنی 
شده که مراتب در اجرای تبصره یک ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت 
در یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی آگهی چنانچه اشخاص حقیقی و یا 
حقوقی مدعی انجام معامله و به یم مالیت و یا خود سند مالکیت نزد خود می 
باشد می توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز مدارک و مستندات 
خودرا به این اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت پس از موعد مقرر آگهی 
تسلیم  متقاضی  به  و  مقررات صادر  المثنی مطابق  اعتراض سند  باشد  نرسیده 

خواهد شد
 فرهاد آقابابایی رییس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان محمود آباد 
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از سوی رییس جمهوری صادر شد؛
سرپرستی نصرا... سجادی بر وزارت ورزش وجوانان

حکم انتصاب سجادی به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان از 
سوی رئیس جمهور ابالغ شد.

سرپرستی  به  را  نصرا... سجادی  سید  در حکمی  رییس جمهوری 
»وزارت ورزش و جوانان« برگزید و از تالش های دکتر گودرزی در 

دوران مسئولیت شان در سمت وزیر ورزش و جوانان قدردانی کرد.
متن حکم حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی به این 

شرح است:
دوران  در  گودرزی  دکتر  آقای  جناب  خدمات  از  فراوان  تشکر  با 
مسئولیتشان در سمت وزیر ورزش و جوانان، بر اساس اصل 135 
مدیریتی  و  علمی  سوابق  و  تعهد  مراتب  به  نظر  و  اساسی  قانون 
جناب عالی، به موجب این حکم، شما را به سرپرستی »وزارت ورزش 

و جوانان« بر می گزینم.
امید است با توفیق الهی و یاری و همدلی همه همکاران آن وزارت، 
در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسالمی با رعایت 
اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و 

امید موفق باشید.

قهرمان شطرنج سریع جهان در قله دماوند

لوون آرونیان شطرنج باز مطرح جهان به ایران سفر کرده است.
ایران  به  سفر  با  ارمنستان  شاخص  شطرنج بازان  از  آرونیان  لوون 
و  خود  سفر  از  خودش  شخصی  صفحه  در  و  رفته  دماوند  قله  به 

همسرش به ایران و باال رفتن از قله دماوند گفته است.
دارد هم  کارنامه  در  را  رپید جهان  و  بلیتس  قهرمانی  که  آرونیان 

اکنون در رده پنجم رنکینگ جهانی است.
وی به همراه تیم ملی ارمنستان به مدال طالی سه المپیاد شطرنج 
 2011 جهان  شطرنج  تیمی  قهرمانی  و  و2012   2008 و   2006

رسیده است.
آرونیان 34 ساله پیش از این نیز به ایران سفر کرده بود و در حالی 
که پانزده سال سن داشت در مسابقات جام بزرگداشت دهه فجر 
به عنوان نماینده ارمنستان حضور داشت. سفر آخر او به ایران تنها 

جنبه تفریحی داشته است.

ملی پوشان کاراته عازم اتریش شدند
زنان  و  مردان  کاراته  ملی  تیم  سازی  آماده  اردوی  مرحله  آخرین 

پیش از حضور در رقابت ها جهانی اتریش
تیم ملی کاراته مردان و زنان برای شرکت در بیست و سومین دوره 

رقابت های جهانی دیروز عازم اتریش شدند.
تیم ملی کاراته مردان و زنان برای حضور در بیست و سومین دوره 
رقابت های جهانی دیروز عازم اتریش شدند. تیم ملی بنا بر صالح 
دید کادر فنی حدود یک هفته زودتر در اتریش حاضر شد تا خود 
آنجا  در  نیز  را  اردو  مرحله  یک  و  دهد  وقف  موجود  شرایط  با  را 

برگزار کنند.
بیست و سومین دوره پیکارهای کاراته قهرمانی جهان 4 تا 9 آبان 
 118 از  ورزشکار   1024 شود.  می  برگزار  اتریش  میزبانی  به  ماه 
کشور در این رویداد حضور دارند و تیم ملی کشورمان در دو بخِش 

کاتا و کومیته مردان و زنان راهی این پیکار شدند.

تیم دبل مردان ایران قهرمان سپک 
تاکرای جهان

تیم ملی سپک تاکرای مردان ایران در بخش 
در  جهانی  مسابقات  قهرمان  توانست  دبل 

تایلند شود.
به گزارش ایسنا٬ در ادامه سی و یکمین دوره 
تایلند  بانکوک  در  جهان  قهرمانی  مسابقات 
در  ایران  مردان  دبل  تاکرای  سپک  تیم ملی 
فینال توانست تیم کامبوج را با حساب دو بر 

صفر شکست داد و قهرمان شود.
ملی پوشان ایران با نتایج 22 بر21 و21 بر 8 

حریف خود را شکست دادند.
بر صفر  دو   نهایی  نیمه  مرحله  در  ایران  تیم 

آلمان را شکست داده بود.
هایی  تیم  دیگر  پاکستان  و  عمان،استرالیا 
ایران برای رسیدن به فینال آنها را  بودند که 

شکست داده بود.
تیم ایران در این رقابت ها تاکنون صاحب یک 
مدال طال در بخش رگو مردان و یک برنز در 
بخش هوپ تاکرا شده بود و این سومین مدال 

ایران به شمار می رود.

قهرمانی وزیری در مسابقات انتخابی 
تیم ملی ریکرو

تیروکمان  انتخابی  های  رقابت  پایان  از  پس 
تیم ملی ریکرو، نفرات برتر معرفی شدند.

مسابقات  از  روز  دومین  در  ایسنا،  گزارش  به 
سالن  از  خارج  کمان  تیرو  ملی  تیم  انتخابی 
که به مناسبت هفته تربیت بدنی در  مجموعه 
شد،  برگزار  ساری  شهر  متقی  شهید  ورزشی 
در پایان این رقابتها کمانداران برتر زن و مرد 

معرفی شدند.
در بخش ریکرو انفرادی مردان، میالد وزیری 
را  تهران  از  اسدزاده  شرقی،  آذربایجان  از 
مغلوب کرد و قهرمان شد. در دیدار رده بندی 
با  بختیاری  چهارمحال  از  آزادکاران  رضا  نیز 

شکست حسن دلشاد از تهران سوم شد.
زنان  انفرادی  ریکرو  بخش  در  همچنین 
پارمیدا  بر  پیروزی  با  سپهودیان  یاسمن 
قاسمی قهرمان شد و در رده بندی نیز مهسا 
بدخشان از تهران با غلبه بر ایتک جلوسیان از 

آذربایجان شرقی سوم شد.
رشته  در  تیروکمان  سالن  داخل  رقابتهای 
مردان  و  زنان  انفرادی  کامپوند  و  ریکرو  های 
به مدت 2 روز در شهر ساری پیگیری خواهد 

شد.

خبرخبر

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/30)نوبت دوم (

به شماره مجوز 1395.3072 
1 – مناقصه گزار: شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری 

2 – موضوع مناقصه :اجرای شبکه و انشعابات توسعه یافته در سطح شهرستان لردگان در سال 95 شامل :
2 – 1 – اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر 63 میلی متر           10200 متر

2 – 2 – اجرای شبکه پلی اتیلن به قطر 90 میلی متر            200 متر
2 – 3 – ساخت ونصب علمک پلی اتیلن                           70 مورد

3 – مهلت دریافت اسناد مناقصه 95/08/01 لغایت 95/08/03 به مدت 3 روز از ساعت 8 صبح لغایت 15 
4 – مهلت تحویل و تکمیل اسناد مناقصه :ساعت 15 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ 95/08/17

5 – تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه :ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 95/08/19
6 – محل دریافت اسناد مناقصه امور قراردادها و محل تحویل اسناد دبیرخانه حراست )رمز و محرمانه (شرکت گاز استان چهارمحال 

و بختیاری واقع در شهرکرد – خیابان فارابی شمالی می باشد.
7 – نوع و مبلغ تضمین شرکت درمناقصه :به صورت واریز وجه نقد و یا ضمانتنامه بانکی به شرح مندرج در اسناد مناقصه و به مبلغ 

175/000/000 )یکصد و هفتاد و پنج میلیون ( ریال می باشد.
شایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی در سایت www.nigc – chbgas.ir  و http://IETS.MPORG.IR  امکان پذیر 

بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 4 – 33339002 و فکس : 33334278 – 038 تماس بگیرید.
تاریخ انتشار نوبت اول :95/7/28         تاریخ انتشار نوبت دوم :95/8/1

روابط عمومی شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری 

شرکت گاز استان 
چهارمحال و بختیاری

شرکت تعاوني  مسکن مهر شماره 4 رباط کریم شماره ثبت 772
آگهي دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول 

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاوني دعوت مي شود تا در مجمع عمومي 
عادي نوبت اول که راس ساعت 14 روزشنبه . مورخ 95/8/13 در محل دفتر تعاونی  
حضور  گردد  مي  Hتشکیل  بلوک   4 مهر  مجتمع  آبشناسان  خیابان  پرند  در   واقع 

بهمرساند.
یادآوري مي شود :

-در صورتي که حضور عضوي در مجمع عمومي میسر نباشد مي تواند حق حضور و 
اعمال راي از سوي خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در اینصورت 
هاي  برگه  همچنین  بپذیرد.  را  عضو  سه  از  بیش  نمایندگي  تواند  نمي  کس  هیچ 

نمایندگي مزبور با امضاء ریس هیت مدیره  معتبر خواهد بود.
-مصوبات مجمع عمومي در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانوني 

براي کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود
دستور جلسه :

1.استماع گزارش هیئت تصفیه 
2. تمدید مدت هیات تصفیه

مدیر تصفیه

دادنامه
پرونده کالسه 9309980840601535 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان 

ایالم تصمیم نهایی شماره 9509970842700749 
متهم:آقای سعید ولی زاده فرزند امید علی به نشانی مجهول المکان

دادگاه ختم  پرونده  بودن  تکمیلی  و  قانونی  تشریفات  انجام  از  گردشکار- پس 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید

مبنی  علی  امید  فرزند  زاده  ولی  سعید  آقای  اتهام  خصوص  در  دادگاه-  رای 
آقای  شکایت  موضوع  سایپا  شرکت  به  پرداختی  وجوه  امانت  در  خیانت  بر 
ایالم به شماره  از دادسرای  عبدالحامد قاسم زاده و مفاد کیفر خواست صادره 
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و شکایت  9410430843902740 دادگاه 
شاکی – گزارش مرجع انتظامی – گواهی گواه  - قولنامه پیوستی – عدم حضور 
متهم در داسرا و دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته و مستندا به 
ماده 674 قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات نامبرده را به یک سال حبس 
محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واخواهی در 
این شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر 

استان ایالم خواهد بود.
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 ایالم – مصطفوی 

اجرائیه 

پرونده  –شماره   9510426610500251: اجرائیه  شماره 
:9409986610500292-شماره بایگانی شعبه :940334 تاریخ تنظیم : 1395/7/25 

مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 
1-بانک ملت استان لرستان –شهرستان خرم آباد – خ غلوی حد فاصل میدان 

امام و میدان شقایق 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 

1-حجت اله بهاری فرزند حسن به نشانی : کوی شهرک پارسیلون –خ رامسر 
آخر خیابان )قراردادی (

2-محمد حسن حیدرزاده فرزند روشنعلی به نشانی :استان لرستان – خرم آباد 
فلک الدین دبستان عدل )قراردادی( 

3-محمد  بستامی فرزند پیرولی به نشانی : استان لرستان – خرم آباد کمربندی 
–خ اردشیر کرمی کوی شفق )قراردادی( محل کار : خ اردشیر کرمی روبروی 

سوسیس کبابی گلبهار )قراردادی( 09394573376
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
 9409976610500846 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9510096610501377
محکوم علیهم است به حکم به محکومیت خواندگان به تضامن به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/250/000 ریال بابت هزینه 
الوکاله وکیل  دادرسی و پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال بابت 60 درصد حق 
که در صورت قطعیت دادنامه در مرحله بدوی و عدم تجدید نظر خواهی 60 
درصد حق الوکاله مرحله بدوی به خواهان تعلق می گیرد و پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه مانده اصل وام از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه 1394/5/14 لغایت 
اجرای کامل دادنامه که توسط اجرای احکام بر اساس قرارداد محاسبه وصول 
عهده  بر  االجرا  گردد ضمنا حق  می  اعالم  و  در حق خواهان صادر  گردد  می 

محکوم علیه می باشد .
مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – 
آزیتا بابا بیك.

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

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

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139560316001006100مورخ 1395،07،10هیات اول /دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
شناسنامه  کاکامرادبشماره  فرزند  چراغی  اصغر  علی  متقاضیآقای  بالمعارض 
پالک  مربع  متر  مساحت42،92  ساختمانبه  باب  ازدالجیندریک  10655صادره 
139،7 مفروز و مجزی شده واقع شهرک تعاون ایستگاه سه بیست و پنج متری 
منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  نوذربرومند  رسمی  مالک  از  خریداری  نبوت 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395،08،01 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،08،17

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه

دادنامه

پرونده کالسه 9509986610400257 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9509976610400476 
لرستان  استان  نشانی  به  سلیمان  فرزند  پور  حاجی  منصوره  خانم   : خواهان 
موبایل   35 پالک  آراسته  نهم  کوچه  انقالب  خ  آباد  خرم  –شهرستان 
09169769425 –خواندگان : 1-آقای احمد رضایی 2-آقای حسین قاسمی 
وانق علیا فرزند علی همگی مجهول المکان – خواسته : الزام به تنظیم سند 

ملک  رسمی 
به  فرزند سلیمان  پور  : در خصوص دعوی خانم منصوره حاجی  دادگاه  رای 
طرفیت آقایان 1-حسین قاسمی علیا فرزند علی 2-احمد رضایی به خواسته 
پالک  تحت  مغازه  باب  دو  رسمی  سند  انتقال  و  تنظیم  به  خواندگان  الزام 
کلیه  انضمام  به  آباد  خرم   4 بخش  اصلی   50 از  فرعی   631 و   630 های 
خسارات دادرسی قانونی به ارزش منطقه ای 6/656/000 ریال نظر به اینکه 
به داللت مفاد قراردادهای عادی مستند دعوی خواهان و اظهارات حضوری 
وی در این مرجع وی امالک موصوف را از شرکت پیروز پرور سهامی خاص 
آقای حسین  و ظاهرا خوانده  است  نموده  90817 خریداری  ثبت  به شماره 
دارای شخصیت  بوده که شرکت خود  مزبور  وانق مدیر وقت شرکت  قاسمی 
را  دعوی  خواهان  فیه  نحن  ما  در  که  باشد  ان  مدیریت  از  مستقلی  حقوقی 
به کیفیت مطروحه  لذا دعوی  نموده  به طرفیت شخص حقیقی مدیر مطرح 
آیین دادرسی مدنی  قانون   2 ماده  استناد  به  دادگاه  و  ندارد  استماع  قابلیت 
قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعالم می دارد قرار صادره ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر 

استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – کریم 
میران پور .

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1395

اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جوانرود طبق ماده 12 قانون ثبت ورعایت 
ماهه دوم سال 95  اشخاصی که درسه  اسامی  ثبت  قانون  نامه  آیین  ماده 59 
نسبت به امالک مجهول المالک درحوزه ثبتی شهرستان جوانرود تقاضای ثبت 

نموده اند جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میشود:
امالک واقع در بخش 13 کرمانشاه

فروعات یک اصلی جوانرود
مرادی  حمید  آقای  جوانرود  اصلی  یک  از  فرعی  از110  فرعی   4657 1.پالک 
فرزند احمد مقدار یک ونیم دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت 

87/50 مترمربع/
2.پالک 4658 فرعی از142 فرعی از یک اصلی جوانرود آقای خالص حسینی 
فرزند حسین خان مقدار سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت 

100مترمربع/
باباخانی  کریم  آقای  اصلی جوانرود  از یک  فرعی  از142  فرعی  3.پالک 4659 
فرزند عبدالمحمد مقدار سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت 

245/67 مترمربع/
نورالدین نوری  از یک اصلی جوانرود آقای  4.پالک 4688 فرعی از157 فرعی 

فرزند یونس مقدار شش دانگ یک باب خانه به مساحت 127/15 مترمربع/
5.پالک 4699 فرعی از110 فرعی از یک اصلی جوانرود آقای اسماعیل احمدی 
فرزند محمدامین مقدار یک ونیم دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به 

مساحت 51/39 مترمربع/
لذا برابر ماده 16 قانون ثبت کسانی که به درخواست های ثبت مندرج دراین 
اول  نوبت  انتشار  تاریخ  از  را  اعتراضات خود  میباشند می توانند  آگهی معترض 
آگهی ظرف مدت 90 روز به اداره ثبت اسناد و امالک جوانرود تسلیم و رسید 
دریاف نمایند و با توجه به ماده 17 قانون چنانچه بین متقاضیان ثبت و دیگران 
قبل از انتشار آگهی دعوی در محاکم قضایی مطرح بوده به اخذ گواهی از شعبه 
حقوق  می شوند.  خود  حق  اسقاط  مانع  مدت  همان  ظرف  آن  ارائه  و  مربوطه 
مجلس  صورت  تنظیم  و  حدود  تحدید  موقع  در  حدود  به  اعتراض  و  ارتفاقی 

تحدیدی پذیرفته و منظور می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/8/1     تاریخ انتشار دوم: 1395/9/1

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو 206 آریان مدل 1389 به شماره انتظامی 
شاسی  شماره  و   13188003917 موتور  شماره  به  و  72-574م55  ایران 
NAAP31EGXAJ232849 به نام یاسر آزادی کناری مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.
بابل 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای بشماره 13956032009004826مورخ95/6/27 هیات موضوع قانون 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
فرزند  آزادمنش  نسرین  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  ثبتی  واحد  در 
اسمعیل بشماره شناسنامه 55 صادره از بوشهر به شماره ملی 3501383241 
به مساحت120متر مربع پالک 641 فرعی  باب ساختمان  را درششدانگ یک 
از 3406 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3406 واقع در بخش دو بوشهر 
 . است  گردیده  تنگکی محرز  رئیسی  آقای هوشنگ  مالک رسمی  از  خریداری 
فاصله 15 روز آگهی میشود  به  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی مذکور اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.244972      م الف 1504                    
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/8/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/8/16

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر- سهراب خواجه

سرپرست تیم  ملی فوتبال  با بیان این که دیگر 
کشورهای آسیا سرمایه گذاری عظیمی برای صعود 
به جام جهانی کرده اند، گفت: برای صعود به جام 

جهانی باید همه با هم متحد شویم.
افشین پیروانی درباره وضعیت تیم   ملی، گفت : هر 
کسی که فوتبال  را دنبال می کند آرزویش است 
که تیم   ملی کشورش به جام جهانی برسد. ما 
موفق شدیم در مرحله نخست انتخابی جام جهانی 
اول شویم. در حال  حاضر در گروهی قرار داریم 
که همه در تالش هستند تا به جام جهانی صعود 
کنند و با این اوصاف ما با 10 امتیاز در رده اول 

قرار داریم.
باشیم.   هماهنگ تر  و  منسجم  باید  افزود:   وی 
رسانه ها و مسئوالن و هیچ ایرانی نمی خواست که 
ما در روز تاسوعا به دیدار کره جنوبی برویم،  ولی 
با این حال تماشاگران از ما حمایت کردند. همه 
می گویند تماشاگر یار دوازدهم است،  ولی من می 
گویم که تماشاگران یار فیکس تیم   ملی هستند. 
ما خوشحال هستیم که توانستیم روز بزرگی را 
رقم بزنیم و بزرگی امام حسین )ع( را به دنیا نشان 

دهیم.
پیروانی  با تاکید بر این که دیگر کشورهای آسیا 
سرمایه گذاری عظیمی برای فوتبال خود دارند، 
گفت : کشورهای دیگر هم به سمت مربیان درجه 
فوتبال  می روند.  کی روش  کارلوس  همانند  یک 
امروز یک علم شده  و باید با کار و تالش به نتیجه  

برسیم.
او در ادامه، تصریح کرد: تمرین تیم   ملی هر روز 
های  نیمه  تا  کادرفنی  و   می شود  فیلمبرداری 
شب آن را بررسی می کند. در نتیجه  حضور هیچ 
بازیکنی در ترکیب اتفاقی نیست. کی روش واقعاً 
برای تیم   ملی تالش می کند. این که می گویند 
اخالقش تند است، قبول دارم،  ولی باید امکانات 
فراهم باشد و بهانه ای به دست کسی ندهیم. در 
حال  حاضر امکانات ما از زمین گرفته تا اتوبوس 

خوب نیست.

برنامه  در  حضور  با  فوتبال  تیم   ملی  سرپرست 
»ورزش و مردم« با تاکید بر این که  هر رشته ای 
که بخواهد نتیجه  بگیرد، باید حمایت شود، بیان  
کرد: برای نتیجه  گرفتن یک دست صدا ندارد و 
باید چند گروه با هم متحد شوند. اگر بخواهیم 
به جام جهانی   برویم باید امکانات جهانی داشته 

باشیم و کی روش هم حمایت شود.
پیروانی در مورد این که تیم   ملی باید چین را 
هم شکست می داد، تصریح کرد: من باید یک 
با  بازی  بگویم، در  تیم   ملی  را در مورد  موضوع 
کره جنوبی من و کارلوس کی روش در رختکن 
بودیم و از او سوال کردم که تیم   ملی ایران در جام 
جهانی قبلی بهتر است یا تیم کنونی؟ او پاسخ داد 
که تیم کنونی بهتر است، اما مشکلی که وجود 
دارد این است که در تیم قبلی بازیکنانی بودند 
که 30 – 40 بازی ملی را در کارنامه داشتند، اما 
اکنون بازیکنان ما نهایتاً 10 بازی ملی انجام دادند. 

بنابراین نیاز به تجربه زیادی دارند.
او افزود:  تیم   ملی ایران مانند تیم های کره و ژاپن 
در حال پوست اندازی است، اما جوان ترین بازیکن 
کره نزدیک به 40 بازی ملی انجام داده است، در 

حالی که تعداد بازی جوان ترین بازیکن ما  سه، 
چهار بازی بوده است. البته بازیکنان جوان ما بسیار 
زحمت می کشند. من واقعاً می خواهم که مربیان 
باشگاهی بیایند و از نزدیک ببینند که بازیکنان آنها 
در تیم   ملی چقدر تالش می کنند. به  هر حال ما تا 

روز آغاز جام جهانی برنامه داریم.
سرپرست تیم   ملی فوتبال ایران، درباره اتفاقات 
فرودگاه  در  معطلی  از  ازبکستان  بازی  از  پس 
کفش های  رفتن  سرقت  به  تا  گرفته  تاشکند 
بازیکنان، بیان  کرد: فوتبال دیگر این نیست که 
فقط نود  دقیقه داخل زمین بجنگیم،  بلکه قبل 
و بعد از بازی جنگ روانی اتفاق می افتد. به  هر 
فرودگاه همیشه وجود  حال مشکل معطلی در 
دارد. البته در کشورهای حوزه خلیج فارس چند 
برابر است. زمانی هم که برای بازی با کره آماده 
می شدیم متوجه شدیم 18 جفت کفش بازیکنان 
گم شده است. به  هر حال این جنگ های روانی 
وجود دارد و ما باید آنقدر قوی باشیم که اجازه 

ندهیم این مسائل بر روی ما تاثیر بگذارد.
سرپرست تیم   ملی فوتبال ایران درباره نوع بازی 
تیم   ملی در دیدارهای مختلف، گفت : دو بحث 

وجود دارد، اگر قرار است خوب بازی کنیم و تیم  
 ملی به جام جهانی نرود، این قابل قبول نیست. هر 
بازی شرایط خاص خودش را دارد. ابزار دست هر 
مربی بازیکنان هستند و او باید نسبت به توانایی ها، 
مصدومیت و شرایط روحی و روانی آنها ترکیب 

تیم   را بچیند.
می کنیم  تالش  بعدی  بازی  در  ما  داد:  ادامه   او 
مثل بازی با کره جنوبی زیبا بازی کنیم،  ولی هر 
بازی شرایط خاص خودش را دارد. از کسانی که 
فنی هستند این توقع می رود که کارشناسی تیم  
 ملی را نقد کند. تیم   ملی با نفرات و فدراسیون  
نمی تواند به جام جهانی برود و باید مسئوالن هم 
آن را حمایت کنند. در حال  حاضر فدراسیون 15 
میلیارد بدهی دارد و هر پولی که میاید خرج این 

بدهی ها می شود.
پیروانی درباره شرایط کمپ تیم   ملی در ادامه بیان  
کرد: من از خیرین این تقاضا دارم که برای کمپ 
تیم   ملی کاری کنند. االن به ما خبر دادند که 
پژوهشگاه نفت را می خواهند، تبدیل به نمایش 
کنند. من از وزیر نفت این تقاضا را دارم تا زمانی 
که کمپ تیم   ملی آماده نشده است، این زمین را 

برای ما نگه دارند.
سرمربی تیم   ملی درباره مربیان جوان لیگ برتر، 
اظهار کرد: ان شاء اهلل فدراسیون ما به سطحی برسد 
که بتوانند مربیان جوان را به اردوهایی بفرستد تا 
با مربیان بزرگ معاشرت کند. باید مربیان جوان ما 
مثل آقایان منصوریان و گل محمدی این دوره ها 

را ببینند تا فوتبال ما پیشرفت کند.
او در ادامه درباره نتایج پرسپولیس در لیگ برتر، 
بیان  کرد: من عرق ملی دارم و عاشق ایران هستم. 
با این حال عاشق پرسپولیس هم هستم و از نتایج 
این تیم خوشحال می شوم. البته این موضوع در 
کار من دخیل نیست. در فوتبال حرفه ای باید توقع 
حرفه ای داشته باشیم. باید طرح بلند مدتی داشته 
باشیم و از فوتبال حمایت کنیم. باز هم می گویم 

که فوتبال یک علم است و باید علمی کار کنیم.

پیروانی: همه باید برای جام جهانی متحد شویم

هوگوپوش   15 از  تکواندو  ملی  تیم  سرمربی 
برای حضور در رقابت های فینال گرندپری و 

جام جهانی 2016 دعوت کرد.
و  پری(  )گرند  بزرگ  جایزه  فینال  مسابقات 
جام جهانی 19 و 20 آذرماه در شهر »باکو« 

آذربایجان برگزار می شود.
با اعالم بیژن مقانلو سرمربی تیم ملی تکواندو، 
ابوالفضل  آرمین هادی پور، فرزان عاشورزاده، 
زواره،  حجی  مسعود  اسبقی،  بهنام  یعقوبی، 
سجاد  خدابخشی،  مهدی   ، عمیدی،  امید 
قربان زاده،  حسین  رجبی،  سعید  مردانی، 
سیاوش  شفیع خانی،  فرشید  عرفانیان،  پوریا 

شیری  مرتضی  و  بیات  حمیدرضا  فخرایی، 
مرحله  اولین  به  شده  دعوت  تکواندوکار   15
اردوی تیم ملی کشورمان هستند که از امروز 

تمرینات خود را آغاز می کنند.
به  و  است   G8 گرندپری  فینال  مسابقات 
دارندگان مدال طال، نقره و برنز به ترتیب 80 
امتیاز در سیستم  امتیاز و 28.8  امتیاز، 48 

رنکینگ المپیکی تعلق می گیرد.
همچنین مسابقات جام جهانی دارای گرید 2 
)G2( است و به نفر اول هر وزن 20 امتیاز، 
امتیاز   7.20 سوم  نفر  و  امتیاز   12 دوم  نفر 

تعلق خواهد گرفت.

دعوت 15 هوگوپوش به تیم ملی تکواندو
رئال   مهاجمان 
و  بارسلونا  مادرید، 
اتلتیکومادرید به علت 
سال  در  عملکردشان 
2016 شایسته کسب 

توپ طال هستند.
به  گزارش آس، تقریبا 
برنده  دیگر  ماه  دو 
جایزه توپ طال معرفی 
جایزه ای  شد.  خواهد 

برنده  فیفا جدا شد و دوباره فرد  از  امسال  که 
خواهد  انتخاب  برجسته  روزنامه نگاران  توسط 

آنتوان  و  رونالدو  کریستیانو  مسی،  لیونل  شد. 
این  برای کسب  بازیکن شایسته  گریزمان سه 

عنوان هستند.

چه بازیکنانی شایسته کسب توپ طال هستند؟
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دادنامه

پرونده کالسه 9309980840801227 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان 
ایالم تصمیم نهایی شماره 9509970842700710 

 -2 ، به نشانی م کشوری آزادی 9  شکات: آقای محمد موفق فرزند برخوردار 
دادستان به نشانی

متهمین: 1- آقای حسین خائف فرزند علی به نشانی کرج – پردیس خ سرحدی 
فرزند  ترک  ندا  خانم   -2  ،  3179798584 کدپستی   605 پالک  یاس  کوچه 

یحیی به نشانی مجهول المکان
اتهام: کالهبردای

دادگاه ختم  پرونده  بودن  تکمیلی  و  قانونی  تشریفات  انجام  از  گردشکار- پس 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید

رای دادگاه- در خصوص اتهام آقای حسین خائف فرزند علی و خانم ندا ترک 
دهنو فرزند یحیی مبنی بر مشارکت در کالهبرداری اینترنتی به مبلغ ده میلیون 
ریال موضوع شکایت آقای محمد موفق و مفاد کیفر خواست صادره از دادسرای 
ایالم به شماره 9410430840843900730 و جلب به دادرسی توسط دادگاه 
به شماره 9409970842701097 دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و 
شکایت تحقیقات پلیس فتای ایالم استعالمهای اخذ شده از بانک صادرات و سایر 
قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری نامبردگان را محرز و مسلم دانسته 
و مستندا به ماده13 جرائم رایانه ای هر یک از نامبردگان را عالوه بر رد مال 
بامناصفه به یک سال حبس محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه دادگاه و سپپس ظرف بیست روز پس از 

آن قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان ایالم خواهد بود.
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 ایالم – مصطفوی

دادنامه

 12 شماره  اختالف  حل  شورای   9509983845200031 کالسه  پرونده 
شهرستان شهرکرد تصمیم نهایی  شماره 9509973845200158 

رستمی  تقی  محمد  آقای  بامدیریت  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک   : خواهان 
شهرستان  نشانی  به  بهرام  فرزند  رمضانی  رضا  احمد  آقای  وکالت  با  فرادنبه 
شهید  متری  دوازده  امام حسن  مسجد  مقابل  غربی  سعدی  خیابان  شهرکرد- 

توکلی پالک2 دفتروکالت 
المکان  مجهول  نشانی  به  علی  محمد  فرزند  آرایی  میثاق  آقای   -1 خواندگان: 

2- آقای فرهاد فرهادیان فرزند حاجت مراد به نشانی مجهول المکان
خواسته: مطالبه 

گردشکار : خواهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شورا و ثبت کالسه فوق و جری تشریفات قانونی دروقت 
مقرر حوضه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و باتوجه به محتویات پرنده 
پس از اخذ نظریه کتبی اعضا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رای می نماید 
رای شورا

تقی  محمد  آقای  بامدیریت  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  دعوی  درخصوص 
رستمی فرادنبه با وکالت آقای احمد رضا رمضانی بطرفیت خواندگان 1- آقای 
به  مراد  فرزند حاجت  فرهادیان  فرهاد  آقای  فرزند محمد علی2-  آرایی  میثاق 
بابت اصل خواسته و مطالبه خسارت  خواسته مطالبه مبلغ 25000000 ریال 
تاخیر تادیه و خسارات قانونی باتوجه به متن دادخواست تقدیمی بدین توضیح 
که خوانده ردیف اول به عنوان گیرنده تسهیالت قرض الحسنه ازبانک خواهان و 
خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن بوده که خوانده ردیف1 بدهی خود را پرداخت 
نکردند که بامالحظه مفاد رو نوشت مصدق قرار داد شماره 1 – 2594158 – 
تبلیغ  علیرغم  دادخواست خواندگان  پیوست  – 3213 مورخه 93/7/28   115
صحیح وقت رسیدگی در جلسه شورا حاضر نشده و ایرادو دفاعی بعمل نیاورده 
باشد  الذمه شدن خواندگان  بری  و  بدهی  پرداخت  از  که حکایت  دلیلی  و  اند 
استصحاب دین مستندا  و  اشتغال ذمه خواندگان  احراز  با  فلذا  اند  نکرده  ارائه 
» به ماد 9 قانون شوراهای حل اختالف و تبصره یک ماده واحده قانون الحاق 
2 تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 76 و ماده 7 
قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی مصوب سال 86 و مواد 198 و519 و 522 
پرداخت  به  تضامنی خواندگان  به محکومیت  دادرسی مدنی حکم  آیین  قانون 
از  تادیه  بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر  مبلغ 25000000 ریال 
لغایت تاریخ اجرای حکم براساس شاخص نرخ تورم و پرداخت  مورخ 95/2/5 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت مبلغ 935000 ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .رای صادره غیابی است ظرف 
مدت 20 روز قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی شهرکرد می باشد.
قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف شهرکرد – سلیمان شهریاری

دادنامه 

اختالف مجتمع  پرونده کالسه 9509986690100020 شعبه 1 شورای حل 
 9509976690100136 شماره  نهایی  تصمیم  اباد  خرم  شهرستان  قدوسی 
آباد  لرستان خرم  نشانی  به  جافر  فرزند  بیرانوند  میخک  بهمن  آقای   : خواهان 
اصفهان خ هزار جیریب کوی بهار بلوک 35 طبقه 3 واحد 23 – خوانده :آقای 
صمد بیگی پارگامی به نشانی لرستان – خرم آباد –خواسته : مطالبه وجه بابت 

طلب ماده 9 
العاده جلسه  فوق  وقت  در  پنج  و  نود  یکهزارو سیصدو  ماه  تیر  نوزدهم  بتاریخ 
آباد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل  شعبه یکم شورای حل اختالف خرم 
است پرونده کالسه 950020 از دفتر واصل و تحت نظر است با توجه به اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت 

به صدور رای می نماید .
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست آقای بهمن میخک بیرانوند فرزند جافر 
 15/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  پارگامی  بیگی  صمد  آقای  طرفیت  به 
بدین شرح خواهان  دادرسی  انضمام خسارات  به  اصل خواسته  عنوان  به  ریال 
اظهار داشته مبلغ 15/000/000 ریال را سهوا بصورت کارت به کارت به کارت 
از دستگاه خودپرداز به حساب خوانده انتقال داده ام ولی مشارالیه از استرداد آن 
امتناع می نماید لذا با تقدیم دادخواست تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت 
پرونده  محتویات  و  اوراق  به  توجه  با  ایحال  علی  است  نموده  را  مبلغ خواسته 
مورخ   13128956058 شماره  بانکی  رسید  تصویر  تقدیمی  دادخواست  مفاد 
95/1/3مکاتبه شماره 216/250/26 مورخ 95/4/14 بانک کشاورزی و مکاتبه 
شماره 4447/3 مورخ 95/4/14 بانک ملی که اظهارات خواهان را مورد تایید 
)بدلیل مجهول  آگهی  از طریق  رغم دعوت  علی  اینکه خوانده  و  اند  داده  قرار 
المکان بودن ( در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال نداشته 
و دلیل و مدرکی دال بر برائت ذمه خود ارائه ننموده و از طرفی اصل بر عدم 
اعضاء  مشورتی  نظریه  مالحظه  با  و  شود  ثابت  آن  خالف  مگر  است  پرداخت 
شورا دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی و 
مواد 198-515-519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
قانون شوراهای حل اختالف مصوب  اجرای ماده 9  مدنی مصوب 1379 و در 
بابت  ریال  مبلغ 15/000/000  پرداخت  به  به محکومیت خوانده  1394 حکم 
اصل خواسته و مبلغ 245/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  دیگر  روز  بیست  سپس  و  مرجع  این  در 

عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – سلمان اسماعیلی.

دادنامه

پرونده کالسه 9309980841100334 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان 
ایالم تصمیم نهایی شماره 9509970842700708 

شکات: 1- آقای هادی جمالی به نشانی جنب امور آب کوچه شهید خوزستانی 
2- آقای بهمن کاکایی به نشانی جنب امور آب کوچه خوزستانی 

حامد  آقای   -2 شکربیگی  حامد  آقای   -2 شکربیگی  حامد  آقای   -1 متهمین: 
اسماعیل بیگی 3- آقای یوسف هاشمی همگی به نشانی مجهول المکان

اتهام هها : 1- ضرب و جرح عمدی 2- ایراد جرح عمدی با چاقو 
دادگاه ختم  پرونده  بودن  تکمیلی  و  قانونی  تشریفات  انجام  از  گردشکار- پس 

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید
رای دادگاه- در خصوص اتهام آقایان 1- حامد شکربیگی 2- یوسف هاشمی 3- 
حامد اسماعیل بیگی فعال همگی متواری مبنی بر مشارکت در ضرب جرح عمدی 
نسبت به آقایان 1- بهمن کاکایی 2- هادی جمالی موضوع شکایت نامبردگان و 
مفاد کیفر خواست صادره از دادسرای ایالم به شماره 9410430843903053 
مرجع  گزارش   – و شکایت شکات  پرونده  محتویات  و  اوراق  بررسی  با  دادگاه 
انتظامی – و گواهی پزشکی قانونی – اظهارات مطلعان به شرح صصفحه یک 
پرونده که در گزارش مرجع انتظامی آمده است و عدم حضور متهمان در دادسرا 
و دادگاه و عدم ارسال الیحه دفاعیه بزهکاری نابردگان را محرز و مسلم داشته 
و مستندا به مواد 448-452-462-488-559-709-710-714 قانون مجازات 
از متهمین را به  از حیث جنبه خصوصی جرم هر یک  اسالمی مصوب 1392 
پرداخت دیه بالمناصفه به میزان 1- نیم درصد دیه کامل بابت ساییدگی )در حد 
حارصه( قدام پهلوی راست 2- دو صدم از یک دوم دیه کامل بابت جراحت بخیه 
شده )دامیه( قسمت خارجی ران در حق آقای هادی جمالی و به میزان 1- یک 
صدم دیه کامل بابت ساییدگی ) حارصه( آهیانه راست سر 2- یک و نیم هزارم 
دیه کامل بابت کبودی خلف پهلوی راست 3- دو صدم از یک دوم کامل بابت 
جراحت بخیه شده )دامیه( قسمت تحتانی خارجی بازوی راست 4- یک صدم از 
یک دوم دیه کامل ساییدگی )حارصه( پشت دست چپ5- یک و نیم هزارم دیه 
کامل بابت کبودی قدام بازوی راست 6- سه هزارم دیه کامل بابت کبودی قدام 
و خلف شانه راست در حق آقای بهمن کاکایی محکوم که ظرف یکسال قمری 
از تاریخ وقوع جرم باید به شکات پرداخت شود و اما از حیث جنبه عمومی جرم 
اینکه آلت جارحه چاقو بوده و فعل مرتکبین باعث اخالل در نظم و  به لحاظ 
صیانت جامعه گشته و بیم تجربی نامبردگان وجود دارد لذا مستندا به ماده 614 
قانون فوق )بخش تعزیرات( هر یک از مرتکبین را به یک سال حبس محکوم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیستروز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه تجدید 

نظر استان ایالم خواهد بود.
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 ایالم – مصطفوی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139560316001003416مورخ 1395،04،27هیات اول /دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
بالمعارض متقاضیشهرام باغفلکی فرزند نبات علیبشماره شناسنامه 2004صادره 
ازکرمانشاهدریک باب خانهبه مساحت98،85متر مربع پالک 357 و358مفروز و 
مجزی شده واقع در نوکان کوی ده متری خریداری از مالک رسمی حسن رجبی 
نوکانی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
به صدور سند مالکیت  15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395،8،1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،8،16

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه

آگهی رونوشت حصروراثت

شرح  به   286 شماره  شناسنامه  دارای  قهفرخی  امینی  علی  محمد  آقای 
حصر  گواهی  خواست  در  شورا  این  از   1 ف  398/95 ش  بکالسه  دادخواست 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم متین قهفرخی بشناسنامه 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  تاریخ 95/5/23  7050 در 
آقاعلی  فرزند  قهفرخی  امینی  اعظم   –  1 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت 
بشناسنامه شماره 344 فرزند متوفی 2 – محمد علی امینی قهفرخی فرزند آقا 
علی بشناسنامه شماره 286 فررزند متوفی 3 – فرهمند امینی قهفرخی فرزند 
آقاعلی بشناسنامه شماره 284 فرزند متوفی 4 – عاطفه امینی قهفرخی فرزند 
آقاعلی بشناسنامه شماره 10220 فرزند متوفی 5 – اقدس امینی قهفرخی فرزند 
آقاعلی بشناسنامه شماره 9158 فرزند متوفی 6 – افسانه امینی قهفرخی فرزند 
آقاعلی بشناسنامه شماره 23108 فرزند متوفی 7 – اکرم امینی قهفرخی فرزند 

آقاعلی بشناسنامه شماره 23107 فرزند متوفی والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف 29 یك فرخشهر

آگهی 

بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره9510096141301597وشماره 
ومهدی  علیهم)نادیاراشدی  9509976141300354محکوم  مربوطه  دادنامه 
راشدی(محکوم اندبه پرداخت مبلغ یکصدوسی وپنج میلیون ریال به نحوتضامنی 
به عنوان اصل خواسته ومبلغ چهارمیلیون وچهارصدوپنجاه هزارریال به عنوان 
ازتاریخ  تاخیرتادیه  وخسارت  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  وحق  دادرسی  هزینه 
محاسبه  تورم(که  نرخ  ساالنه  تغییرشاخص  پرداخت)بارعایت  تازمان  سررسید 
درحق  است  احکام  اجرای  عهده  به  دادرسی  هزینه  ازپرداخت  پس  واخذآن 
محکوم له میباشند.ضمناپرداخت نیم عشردولتی برعهده محکوم علیهم میباشد.                                                                                                                   
خرمشهر-غالمرضااسن                    شهرستان  حقوقی  عمومی  مدیردفترشعبه3دادگاه 
محل امضاء رئیس ومهردادگاه:رییس شعبه سوم دادگاه حقوقی خرمشهر-ضرغام 
خسروی                  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1-ظرف 
مدنی(.2-ترتیبی  احکام  اجرای  اجراگذارد)ماده34قانون  روزمفادآنرابموقع  ده 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3-مالی معرفی کندکه اجراحکم واستیفا محکوم 
نداندبایدظرف سی  مفاداجراییه  اجرای  میسرباشد.چنانچه خودراقادربه  ازآن  به 
روزکلیه اموال خودراشامل تعدادیامقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول،به 
طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزدبانکهاوموسسات مالی 
واعتباری ایرانی یاخارجی داردبه همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه 
ثالث  اوازاشخاص  مطالبات  داردووکلیه  ثالث  هرنحونزداشخاص  اوبه  که  اموالی 
سال  یک  مذکوراززمان  تغییردیگردراموال  وهرنوع  وانتقاالت  نقل  ونیزفهرست 
ارائه  قضائی  مقام  اعساربه  دادخواست  ضمیمه  اعساربه  دعوای  ازطرح  قبل 
نمایدواالبه درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1394(.4-خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به 
دارد.)ماده34قانون  رادرپی  تعزیری درجه هفت  منظورفرارازاجرای حکم،حبس 
محکومیت  اجرای  نحوه  وماده16قانون  وماده20ق.م.ا  مدنی  احکام  اجرای 
مالی1394(.5-انتقال مال به دیگری به هرنحویاانگیزه فرارازادای دین به نحوی 
تعزیری  مجازات  نباشدموجب  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده  که 
شود.  می  یاهردومجازات  به  محکوم  نصف  معادل  نقدی  یاجزای  شش  درجه 
)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(.6-چنانچه صورت اموال پس 
ازمهلت سی روزارائه شودآزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له 
یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهدبود.)تبصره1ماده3قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی1394(.    شماره م.الف)9/706(
شهرستان خرمشهر  

پرونده کالسه 9409980841800671
شماره  نهایی  تصمیم  ایالم  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   101 شعبه   

 9509970842700719
متهم: آقای فرخ گراوند به نشانی مجهول المکان

اتهام: سرقت محتویات خودرو 
ختم  دادگاه  پرونده  بودن  تکمیل  و  قانونی  تشریفات  انجام  از  پس  گردشکار: 

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه – در خصوص اتهام آقای فرخ گراوند فعال مجهول المکان مبنی 
بر سرقت داخل خودرو به شرح فلش – عینک آفتابی – چراغ قوه – چاقو 
موضوع شکایت  هزارتومان  ارزش چهارصد  به  منترل پخش خودرو جمعا   –
به  ایالم  دادسرای  از  صادره  خواست  کیفر  مفاد  و  پسندیده  افشین  آقای 
شماره 9510430843900658 دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و 
شکایت شاکی – گزارش مرجع انتظامی – محتوی تصاویر دوربین مداربسته 
مشرف بر محل وقوع سرقت – استعالم به عمل آمده از بیمه مرکزی و سایر 
نامبرده را محرز و مسلم دانسته  امارات موجود در پرونده بزهکاری  قرائن و 
و مستندا به ماده 661 و 667 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 نامبرده 
را به تحمل دو سال حبس و تحمل 74 ضربه شالق و رد عین و در صورت 
فقدان رد مثل یا قیمت اموال مسروقه در حق شاکی محکوم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان 

ایالم خواهد بود.
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 ایالم- مصطفوی

رای دادگاه 

در خصوص دعوی خواهان یاسرفتحی  گنجی فرزند علی به طرفیت خوانده زهره 
سلیمانی فرزند بهرام به خواسته مطالبه مبلغ 560/000/000 ریال و اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی آن که به مبلغ 19/600/000 ریال میباشد با توجه به 
صورتجلسه استشهادیه واخواه در مورد اعسار و معافیت از هزینه دادرسی پرونده 
اینکه شهود خواهان در استشهادیه و شهادتنامه مشخصات و  به  موصوف نظر 
شغل و وسیله امرارمعاش و عدم تمکن مالی خواهان را برای تادیه هزینه دادرسی 
که به مبلغ 19/600/000 ریال میباشد را صراحتا قید نموده و عنوان نموده که 
فعال توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد و منشا اطالعات خود ارتباط و رفت 
و آمد خانوادگی با وی هم محلی عنوان نموده لذا و با عنایت به سایر قرائن و 
امارات با استفاده از مفهوم مخالف ماده 507 قانون آیین دادرسی مدنی با کافی 
دانستن شهادت نامه و عدم نیاز به تعیین وقت دادرسی و حضور شهود در جلسه 
دادرسی مضمون شهادتنامه را محمول برصحت تلقی و با توجه به گواهی گواهان 
مبنی بر عدم توانایی مالی خواهان و اعسار وی دادگاه مستندا به مواد 504 و 
506 و 507 از قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف ماده اخیر الذکر حکم 
به اعسار و معافیت از هزینه دادرسی بطور موقت تا متمکن شدن خواهان جهت 
پرونده مذکور صادر و اعالم می گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 

قابل اعتراض در محتکم محترم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه اول محاکم عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – حمید رضا احمدیان . 

آگهی

آبادان-خواهان:مریم  عمومی  دادگاههای  حقوقی  پنجم  رسیدگی:شعبه  مرجع 
مریم  خانم  مهریه-خواهان  لقب-خواسته:مطالبه  خنفریان  شریفی-خوانده:علی 
المکان  لقب که مجهول  به طرفیت خوانده علی خنفریان  دادخواستی  شریفی 
تقدیم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان  اندبه خواسته فوق  اعالم گردیده 
عمومی)حقوقی( دادگاه  پنجم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آبادان 

مجهول  علت  وبه  گردیده  کالسه941424ثبت  وبه  ارجاع  آبادان  شهرستان 
المکان بودن خوانده دردرخواست خواهان وبه تجویزماده73قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
ازجرایدکثیراالنتشار آگهی می شودتاخواندگان پس ازنشرآگهی واطالع ازمفادآن 
مراجعه  دادگاه  به  رسیدگی  جهت  رسیدگی1395/9/1ساعت10صبح  دروقت 
وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت نماید.                                                                                                                                        
مدیرشعبه پنجم حقوقی دادگستری شهرستان آبادان-دورقی

آگهی

بساک  بساک4-معصومه  بساک3-اسماعیل  بساک2-نرگس  خواهان:1-مریم 
ترک-خوانده:علیرضابساک  دلفریان  محمد5-فرنگیس  فرزندان  همگی 
حضوردردفترخانه  به  خوانده  المکان-خواسته:الزام  مجهول  فرزندمحمدحسین 
زمین  قطعه  به  رسمی44502مورخ83/7/28نسبت  وکالتنامه  وتفویض 
قانونی- خسارات  باکلیه  ثبتی1782بخش4آبادان  فاز2ازپالک  شماره266آ 

طرفیت  به  دادخواستی  خواهانهافوق  رسیدگی:1395/10/4ساعت8:30  وقت 
خواندگان فوق به خواسته فوق االشاره تقدیم این دادگاه نموده که پس ازثبت 
به کالسه فوق به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان به 
دستوردادگاه وباتجویز ماده قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی 
مقررفوق  دروقت  گردد  می  ابالغ  خوانده  وبه  درج  ازجرایدکثیراالنتشاررسمی 
تلقی  شده  ابالغ  مفاددادخواست  حاضرشود.درغیراینصورت  رسیدگی  جهت 
ودادگاه تصمیم مقتضی رامعمول خواهدداشت.      شماره م.الف)1/644(                                                                
مدیردفترشعبه چهارم دادگاه حقوقی آبادان-بچاری

متن آگهی

به شرح  علی  فرزند محمد  نیما مددی چلیچه   وراثت  رونوشت حصر  خواهان 
دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9509983846100397 از این دادگاه 
در خواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محمد 
علی مددی چلیچه در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت 

آن منحصراست به: 
1 – نگین مددی چلیچه متولد1360 ش ش 2596 فرزند متوفی
2 – نوید مددی چلیچه متولد1367 ش ش 2578 فرزند متوفی

3 – نیما مددی چلیچه متولد1357 ش ش 378 فرزند متوفی
4 – صغری ارمند متولد 1336 ش ش 667 همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشد ازتاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه 21شهرستان شهرکرد – رحمان آماده 

آگهی حصروراثت

ازامیدیه  پدرپرویزبشناسنامه5370012820صادره  نام  رضائی  بانوساحره 
درخواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که فرزندمرحوم 
درتاریخ94/11/2دربندرامام  ماهشهر  بشناسنامه847صادره  راشدی  شریفه 
خمینی)ره(اقامتگاه فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی پرویزرضائی فرزنداشرف 
متوفی(2-فریدرضائی  زوج  عنوان  ازماهشهر)به  شناسنامه947صادره  بشماره 
خمینی)ره( ازبندرامام  شناسنامه1940308569صادره  بشماره  فرزندپرویز 
شناسنامه50صادره  فرزندپرویزبشماره  رضائی  پسرمتوفی(3-سهام  عنوان  )به 
شناسنامه9141صادره  فرزندپرویزبشماره  خمینی)ره(4-سانازرضائی  ازبندرامام 
شناسنامه  فرزندپرویزبشماره  رضائی  خمینی)ره(5-ساحره  ازبندرامام 
5270012820صادره ازبندرامام خمینی)ره(6-شقایق رضائی فرزندپرویزبشماره 
دختران  عنوان  خمینی)ره()به  ازبندرامام  1940597595صادره  شناسنامه 
آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  متوفی(والغیر.اینک 
مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشد ازتاریخ نشرآگهی 
بجزسری  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  ظرف 
ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.                                                                                     

قاضی شورای حل اختالف بندرامام خمینی)ره(

متن آگهی

شرح  به  شیروان  فرزند  وانانی  ایازی  رسول  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
خواست  در  شعبه  این  از   950323 کالسه  به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست 
به  قاسمی  زهرا  شادروان   که  داده  توضیح  و چنین  نموده  گواهی حصروراثت 
شماره شناسنامه 7 در مورخ 1395/2/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 

گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراست به: 
1 – رسول ایازی ش ش 4610148706 فرزند متوفی 

2 - زینب ایازی ش ش 4610315203 فرزند متوفی
3 – شیروان ایازی ش ش 54 همسر متوفی

4 – بیگم امینی ش ش 440 مادر متوفی
5 - سمیه ایازی ش ش 4610563495 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشد ازتاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه یك سورشجان – غفور عباسپور

آگهی احضار متهم

بحکایت پرونده کالسه 95095 شعبه بازپرسی دادسرای جوانرود حسب شکایت 
فرزند  رستمی  محمدعلی   .2 نوری  امین   .1( متهمین  حسینی(علیه  )ابراهیم 
می باشد  تعقیب  مجعول(تحت  سند  از  استفاده  و  )جعل  اتهام  رحیم(به  محمد 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر این آگهی با توجه به گزارش مرجع انتظامی مبنی 
بر مجهول المکان بودن متهم فوق به تجویز ماده 115قانون تشکیل دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب برای یک نوبت در روزنامه کثیر االانتشار 
یا محلی آگهی می شود که نامبرده ظرف مهلت فوق جهت اخذ توضیح و دفاع 
از اتهام خود در این دادسرا حاضر شوند و عدم حضور نامبرده موجب رسیدگی 

غیابی و اتخاذ تصمیم خواهد شد
مدیر دفتر شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب جوانرود-محمودی

متن آگهی

مطالبه  به خواسته  به طرفیت خوانده سعیدیوسفی  خواهان صدیقه خسروی 
رسیدگی  جهت  که  نموده  اردل  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  نفقه 
در  واقع  اردل  شهرستان  )حقوقی(دادگستری  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  به 
استان چهار محال و بختیاری-شهرستان اردل –بلوار شهداءارجاع و بکالسه 
صادر  آن  کارشناسی  نظریه  که  گردیده  9409983816101137صادر 
درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  گردیده  وصول  و 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب 
کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 

به دادگاه مراجعه و نشانی کامل خود رااعالم نماید.
منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان اردل- 
خلیلی

اسناد و امالک شهرستان  نوبتی سه ماهه دوم سال 1395- ثبت  آگهی 
سلماس

بموجب ماده 11 و 12 قانون ثبت اسناد و ماده 59 اصالحی آئین نامه قانون 
مذکور امالک مجهول المالکی که در سه ماهه دوم سال 1395 از اول تیر ماه 
لغایت آخر شهریور ماه سال 1395 از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی تقاضای 

ثبت گردیده بدین شرح آگهی می گردد:
امالک در بخش 13 حوزه ثبتی شهرستان سلماس و حومه 

1-پالک ثبتی 5372 فرعی از 20 – اصلی – آقای بهروز رادمرد فرزند رحیم 
ششدانگ یک قطعه زمین از محل جوی متروکه اهرنجان جهت ادغام به پالک 

19/3045 – اصلی واقع در اراضی اهرنجان.
2-پالک ثبتی 2051 فرعی مفروزه از 1168 فرعی از 22- اصلی – آقای فرهاد 
از  فرزند یوسف سه دانگ و سه چارک یک دانگ مشاع  سیاهی کهنه شهری 

ششدانگ یک قطعه باغ مشجر واقع در تازه شهر.
لذا مطابق ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک اشخاصی که نسبت به امالک باال 
به مدت 90 روز  نوبتی  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  واخواهی دارند می 
دادخواست خود را به اداره ثبت اسناد و امالک سلماس تسلیم و مطابق ماده 86 
آیین نامه معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت 
یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 
ادامه می دهد هرگاه بین متقاضیان ثبت و دیگری  با رعایت مقررات  را  ثبتی 
قبل از انتشار نوبت اول این آگهی نسبت به امالک باال اقامه دعوی شده اصحاب 
موعد  در  را  بر جریان دعوی  ثبت گواهی مشعر  قانون  ماده 17  دعوی مطابق 
قانونی به این اداره تسلیم دارند تحدید حدود امالک فوق طبق ماده 14 قانون 

ثبت در موعد مقرر انجام خواهد گرفت .
رییس اداره ثبت اسناد و امالک سلماس

زمان انتشار نوبت اول: روز شنبه 1395/8/1
زمان انتشار نوبت دوم: روز دوشنبه 1395/9/1

آگهی ابالغ وقت دادرسی

کالسه پرونده 4/492/95 
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان مسعود ولیزاده فرزند عبدالرحمن
خوانده روح اله حیدری نشانی مجهول المکان
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه

بطرفیت خوانده روح اله حیدری
تقدیم که به این شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ 1395/9/2 ساعت 9:30

وقت رسیدگی تعیین شده است لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این 
آگهی بوی ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده میتواند تا 

روز جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
آگهی ماده 10 آئین نامه اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت 

از تولیدو عرضه مسکن بشرح ذیل اعالم می گردد:
1-خانم بهیه نوری فرزند محمد به شماره ملی 4940114198 ششدانگ یکباب 
ساختمان واقع در بخش 5 کرمانشاه – کرند غرب – محله چمن خریداری از 
آقای نریمان کاکاویسی با وکالت از آقای عبدالحسین امیر احتشامی بمساحت 

148/63 متر مربع تحت  قسمتی از پالک 1113 و 1114 فرعی از یک اصلی
ضمنا« اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراضی دارند از تاریخ انتشار آگهی 
ظرف بیست )20( روز اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد و 
شد  خواهد  اقدام  مقررات  برابر  اینصورت  غیر  در  نمایند  تسلیم  داالهو  امالک 

.تاریخ انتشار : 1395/8/1
خلیل بساطی-اداره ثبت اسناد و امالک داالهو

مفقودی 

کارت دانشجوئی  اینجانب سید علی یزدان پرست فرزند سید احمد به شماره 
صنایع  مهندسی  92122552رشته  دانشجوئی  شماره  و   0016619471 ملی 

دانشگاه علم و فن آوری مازندران ) بهشهر ( مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر 

آگهی
آبادان-خواهان:مریم  عمومی  دادگاههای  حقوقی  پنجم  رسیدگی:شعبه  مرجع 
مریم  خانم  نفقه-خواهان  لقب-خواسته:مطالبه  خنفریان  شریفی-خوانده:علی 
شریفی دادخواستی به طرفیت خوانده علی خنفریان لقب که مجهول المکان 
اعالم گردیده اندبه خواسته فوق تقدیم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان 
عمومی)حقوقی( دادگاه  پنجم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آبادان 
مجهول  علت  وبه  گردیده  کالسه941423ثبت  وبه  ارجاع  آبادان  شهرستان 
آیین  تجویزماده73قانون  وبه  خواهان  دردرخواست  خوانده  بودن  المکان 
یک  مراتب  ودستوردادگاه  درامورمدنی  وانقالب  عمومی  های  دادگاه  دادرسی 
ازنشرآگهی  آگهی می شودتاخواندگان پس  ازجرایدکثیراالنتشار  دریکی  نوبت 
به  رسیدگی  جهت  رسیدگی1395/9/1ساعت9صبح  دروقت  ازمفادآن  واطالع 
نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم  اعالم  دادگاه مراجعه وضمن 
رادریافت نماید.                                                                                                                                        

مدیرشعبه پنجم حقوقی دادگستری شهرستان آبادان-دورقی



آگهیشنبه 1 آبان 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 93344

دادنامه 

شاکی: مریم میرزایی       رباط کریم -  فرهنگیان – کوچه نارون شرقی یکم 
– پالک 4 – واحد 5 

متهم : امامعلی امین پور      مجهول المکان 
اتهام : ترک انفاق 

دو  کیفری   102 شعبه  العاده  فوق  دروقت   1395/7/26 تاریخ  به  گردشکار: 
شهرستان رباط کریم به تصدی امضاء کننده ی ذیل تشکیل وپرونده پیوست 
تحت نظر است ، با عنایت به اوراق ومحتویات پرونده ، ختم رسیدگی اعالم ، با 
استعانت از درگاه خداوند متعال وتکیه بر وجدان قضایی به شرح زیر مبادرت به 

صدور رای می گردد. 
)) رای دادگاه (( 

درخصوص اتهام آقای امامعلی امین پور فرزند سیاب فعال متواری دایر بر ترک 
ازتاریخ   ) شایان  نام  به  مشترکشان  فرزند  و  زوجه   ( النفقه  واجب  افراد  انفاق 
1394/6/1 ) حدود یکسال و یکماه قبل ( ، با عنایت به محتویات پرونده ، شرح 
شکایت شاکیه و گزارش وتحقیقات مرجع انتظامی واظهارات گواهان تعرفه شده 
انتظامی ومالحظه ی مدارک مثبته عقد دایم واحراز استطاعت مالی  درمرجع 
زوج واظهارات زوجه مبنی بر تمکین از زوج واینکه متهم درمقام دفاع ویا رد 
اظهارات زوجه حاضر نگردیده و دفاعی ارائه ننموده است ، تحقیقات معموله در 
دادسرا وکیفر خواست اصداری از سوی آن مرجع وسایر قراین وامارات موجود 
در پرونده ، بزهکاری ایشان را محرز ومسلم دانسته ومستندا به ماده 53 ازقانون 
حمایت از خانواده ناظر به ماده 19 ازقانون مجازات اسالمی مصوب 1392 حکم 
بر محکومیت متهم به تحمل یکسال حبس تعزیری صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره نسبت به محکوم علیه غیابی محسوب وظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
به شاکیه حضوری محسوب وظرف  و نسبت  باشد  این شعبه می  واخواهی در 
20روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران 

است . م/الف 1452 
رضا مقدم – رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریم

آگهی موضوع ماده 3 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

مورخ     139560301059002096/1024000348 شماره  رای  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات    1395/06/02
تصرفات  اسالمشهر  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
به شماره  عباسعلی   فرزند  عزیزپور   کتابعلی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
شناسنامه308   صادره ازهشترود   به شماره ملی 1601797230  نسبت به 
با بنای احداثی به مساحت 124/61  متر  شش دانگ اعیانی یک قطعه زمین 
ازپالک  و مجزی شده در قسمتی  اصلی مفروز  مربع پالک 5478  فرعی37  
5فرعی ازاصلی مذکورواقع درقریه حسن آباد لقمانی بخش 12تهران خریداری 
از مالک رسمی عباسعلی خلیل زاده  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور 
مقررات سند  دادخواست طبق  تقدیم  گواهی  عدم  یا  و  اعتراض  عدم وصول  و 

مالکیت اعیانی متقاضی صادر خواهد شد. م/الف1534  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/08/01   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/08/16 

کفیل ثبت اسناد.امالک اسالمشهر – سادات حسینی 

مزایده 
عمومی  دادگاه   184 شعبه  مدنی  احکام  اجرای  از  صادره  نیابت  موجب  به 
مبلغ  پرداخت  به  محکوم  قیطاسی  زرغام  علیه  محکوم  تهران  مطهری  شهید 
مجید  آقای  درحق  دادرسی  وهزینه  خواسته  اصل  بابت  ریال   428/611/000
درحق  دولتی  عشر  نیم  عنوان  به  ریال   21/430/000 مبلغ  وپرداخت  طالیی 

صندوق دولت می باشد: که اموال ذیل توقیف گردیده 
mac   holz  مدل p32 سال ساخت  1.دستگاه برش ورق ساخت شرکت 
به  متر  سانتی  کاری 150 ×320  ابعاد  با   98co5013 وشماره سریال  2009

مبلغ  60/000/000 ریال 
مبلغ  به  لیتر   150 ظرفیت  با  تعمیرگاهی  کمپروسور  دستگاه  سه  تعداد   -2

6/000/000 ریال 
3- یک دستگاه دریل ستونی ساخت شرکت bench drill  کشورچین مدل 

2j4116a تک فاز با مورس خور 16 میلیمتر به مبلغ 5/000/000 ریال 
4- دستگاه مکنده خاک اره به مبلغ 6/000/000 ریال 

5- یکدستگاه نوار چسبان نوارکاغذی به مبلغ 5/000/000 ریال 
6- یکدستگاه فارسی بر ساخت شرکت ronix  به مبلغ 3/000/000 ریال 

7- دودستگاه دریل دستی به مبلغ 2/000/000 ریال 
8- دو عدد میخکوب بادی atak به مبلغ 500/000 ریال 

9- دستگاه منگنه کوب بادی مدل 5016 به مبلغ 250/000 ریال 
10- یکدستگاه دریل بادی به مبلغ 750/000 ریال 

ازطریق  صبح   11 10الی  ساعت   95/08/26 روزچهارشنبه  در  است  قرار  که 
مزایده برای نوبت اول دردفتر شعبه دوم دادگاه بخش چهاردانگه بفروش برسد 
مبلغ مزایده ازقیمت پایه شروع و به کسی که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد. 10درصد ازمبلغ فروخته شده فی المجلس ازبرنده مزایده 
اخذ ومابقی ظرف یک ماه باید به حساب سپرده دادگاه بخش چهاردانگه واریز 
گردد.  می  دولت ضبط  نفع صندوق  به  پرداختی  مبلغ  اینصورت  درغیر  گردد. 
عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر حداکثر تا5 روز قبل از مزایده به این 

دفتر مراجعه نمایند . م/الف 1521 
مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بخش 
چهاردانگه – داود اکبری 

آگهی موضوع ماده 3 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

وشماره    139560301059001656/92/70 شماره  رای  برابر 
139560301059001654/92/68  و شماره 139560301059001625/92/66  
هیات    1395/04/26 مورخ     139560301059001653/92/67 شماره  و 
سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
متقاضیان   بالمعارض  مالکانه  تصرفات  اسالمشهر  ثبتی  واحد  در  رسمی مستقر 
خانم نقره بیات غیاثی  فرزند سیدرضا   به شماره شناسنامه 4  صادره از بیجار  
به شماره ملی 3782160142 وخانم مهناز موسی رضا فرزند احمد به شماره 
شناسنامه 179 صادره ازبیجار به شماره ملی 3781946088 و خانم معصومه 
شماره  به  ازتهران  صادره  شناسنامه 5417  شماره  به  احمد  فرزند  رضا  موسی 
ملی 0074082231 وخانم سمیه موسی رضا فرزند احمد به شماره شناسنامه 
 1.5 به  نسبت  هریک   ملی 0076326454   شماره  به  ازبیجار  صادره   7609
متر  مساحت 90  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ازششدانگ  مشاع  دانگ 
مربع پالک 2763  فرعی8 اصلی مفروز و مجزی شده ازششدانگ پالک 636   
فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه قاسم آباد خشکه  بخش 12 تهران خریداری 
از مالک رسمی  اصغرپوردستمالچی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
اسالمشهر تسلیم نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور 
مقررات سند  دادخواست طبق  تقدیم  گواهی  عدم  یا  و  اعتراض  عدم وصول  و 

مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 1522 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/08/01    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/08/16 

کفیل ثبت اسناد.امالک اسالمشهر – سادات حسینی

آگهی مفقودی

سند کمپانی پژو مدل 1390 به شماره شهربانی 82-863ص14 و شماره موتور 
13990008193 و شماره شاسی NAAM31FC6BK248885 به نام جهان 

بخش رمضان پور لمسو مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

هیات موضوع قانون

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

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
هیات    1395/05/05 مورخ    139560331011001384 راي شماره  برابر 
ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  اول/ 
ناحیه سه کرج تصرفات  فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی 
 137 شماره  بشناسنامه  دنبلی  میرزایی  علی  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
صادره از میانه فرزند قاسمعلی در ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي 
در آن بمساحت 120/27 مترمربع از پالک 3349 فرعي از 149 اصلي واقع 
در استان البرز با خریداری از آقای محمد حسین رضایی و با مالکیت مالک 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  باشد.  می  پور  جمالی  اله  ولی  حاج  آقای  اولیه 
مراتب در یک  نوبت آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهي 
اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  در صورت  است  بدیهي  نمایند. 
درج  در  اشتباه  لحاظ  به  فلذا  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق 

تاریخ در ذیل آگهی این آگهی اصالحی مجددا منتشر میگردد.
47282  م/الف

عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

ابالغ
خواهان / شاکی صادق کلی وند دادخواستي به طرفیت خوانده/ متهم رضا محبی 
عمومي  هاي  دادگاه  تقدیم  چاقو  با  عمدی  جرح  ایراد  خواسته  به  تقی  فرزند 
دو  کیفری  دادگاه   117 شعبه  به  رسیدگي  جهت  که  نموده  کرج  شهرستان 
مرکزی  ساختمان  طالقانی-  میدان  از  باالتر   – کرج  در  واقع  کرج  شهرستان 
دادگستری ارجاع و به کالسه 9509982618900138 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگي آن 1395/09/03 و ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول 
ماده73  تجویز  به  و  / شاکی  و درخواست خواهان  متهم  بودن خوانده/  المکان 
قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود تا خوانده/ متهم  
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني  از مفاد آن  از نشر آگهي و اطالع  پس 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگي حاضر گردد. 47238 م/الف
منشي شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهرستان کرج – منیر رحیمی

آگهی مفقودی

سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو 206 آریان مدل 1389 به شماره انتظامی 
به شماره شاسی  و  به شماره موتور 13389015301  و  ایران 82-429ص47 
NAAP41FD0BJ291710 به نام زمان خانلرزاده کالئی مفقود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط است.
بابل

گهی مفقودی

سفیدروغنی  رنگ  سندکمپانی)سندفروش(خودروپژوپارسTU5مدل1392به 
شاسی موتور139B0023146وشماره  34-466ص57بشماره  انتظامی  بشماره 

مفقودگردیده  سیدآقامیری  سیدرضا  NAAN11FCVDK664831بنام 
وازدرجه اعتبارساقط است.

شهرستان دزفول

مفقودی

برگ سبز وانت پیکان دولوکس مدل 1366به شماره شهربانی 72-117ق51به 
شماره موتور 01516600086 شماره شاسی 18171886مفقود گردیده ، فاقد 

اعتبار است 
بهشهر
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طرح فروش نقدی سوخت به ایرالین ها به تعویق افتاد 

طریق  از  هواپیماها  سوخت  فروش  طرح  گفت:  نفت  وزیر  معاون 
کارت های بانکی و به روز که قرار بود از ابتدای آبان ماه اجرایی شود، 
به دلیل برخی مشکالت در سیستم مالی و توان پرداخت شرکت های 

هواپیمایی تا اطالع ثانوی اجرا نمی شود. 
عباس کاظمی، معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش با اشاره به 
است،  نداشته  افزایش  امسال  هواپیمایی  بدهی شرکت های  که  این 
گفت: افزایش نیافتن بدهی شرکت های هواپیمایی امسال نسبت به 
پارسال نشان از این دارد که این شرکت ها تقریبا به تعهدهای خود 
عمل کرده اند و تا حدودی پایبند به توافق های صورت گرفته بوده اند.

وی افزود: شرکت های هواپیمایی تعهد کرده بودند که در کنار خرید 
نقدی سوخت از ابتدای امسال، بدهی سنوات گذشته خود را بپردازند 

که متاسفانه تاکنون آن را اجرایی نکرده اند.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران ادامه 
داد: شرکت های هواپیمایی همچنین متعهد شدند که در اسرع وقت 
قیمت سوخت دریافتی را بپزدارند که در این بخش تا حدود زیادی 
این کار را انجام داده اند که گواه این مدعا افزایش نیافتن بدهی این 

شرکت ها در سال 95 نسبت به سال 94 است.
وی، با تاکید بر این که ما به دنبال راه های مسالمت آمیز برای رفع 
این مشکل هستیم و نمی خواهیم شاهد باال گرفتن اختالف ها باشیم، 
با  اظهار امیدواری کرد که شرکت های هواپیمایی هر چه سریع تر 
اجرای تعهدهای خود بدهی های خود به شرکت ملی پخش فرآورده 

های نفتی ایران را تسویه کنند.
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش با اشاره به این که هنوز 
شرکت های  مالی  مشکالت  دلیل  به  ای  لحظه  پرداخت  سازوکار 
فراورده  پخش  ملی  شرکت  گفت:  است،  نشده  اجرایی  هواپیمایی 
های نفتی ایران برای انجام تعهدهای خود در قبال ذینفعانش ناگزیر 
باید راهکار  به فروش نقدی سوخت است و شرکت های هواپیمایی 
مناسب برای پرداخت بدهی های خود چه به صورت نقدی یا اقساطی 

ارائه کنند.

برداشت روزانه 65 هزار بشکه نفت از میدان آذر تا سال 97 
نفت  توسعه  و  مهندسی  شرکت  هیئت مدیره  رئیس  و  مدیرعامل 
نفتی  مشترک  میدان  از  نفت  تولید  ظرفیت  اینکه  بیان  با  )متن( 
آذر در شهرستان مرزی مهران تا اردیبهشت سال آینده به 30 هزار 
بشکه در روز خواهد رسید، گفت: بر اساس برنامه ریزی ها تا پایان 
سال 97 ظرفیت برداشت از میدان نفتی آذر به 65 هزار بشکه در 

روز می رسد.
سید نورالدین شهنازی زاده در حاشیه ی بازدید از میدان نفتی آذر 
اظهار کرد: ظرفیت تولید از این میدان در طرح زودهنگام برداشت 
تا پایان امسال به 15 هزار بشکه می رسد ولی در مرحله دوم قرار 
است تا اردیبهشت ماه سال آینده این میزان به 30 هزار بشکه در 

روز افزایش یابد.
در  طرح  این  اجرایی  پیشرفت  روند  کردن  ارزیابی  مثبت  با  وی 
ماه های اخیر، گفت: این میدان دارای 2 میلیارد و 500 بشکه نفت 
خام است و میزان نفت قابل استحصال از این میدان 400 میلیون 

بشکه برآورد می شود.
نفت  توسعه  و  مهندسی  شرکت  هیئت مدیره  رئیس  و  مدیرعامل 
)متن( تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی ها تا پایان سال 97 ظرفیت 

برداشت از میدان نفتی آذر به 65 هزار بشکه در روز می رسد.
مهران،  ایوان،  چرداول،  ایالم،  مردم  نماینده  امینی-  سالم  دکتر 
ملکشاهی و سیروان در مجلس شورای اسالمی نیز در حاشیه این 
استات  شرکت های  به  میدان  این  توسعه  طرح  کرد:  اظهار  بازدید 
اویل نروژ و گازپروم روسیه واگذار شده بود که این شرکت ها از ادامه 
همکاری در توسعه این میدان انصراف دادند و اکنون طرح توسعه بر 

عهده شرکت ملی نفت ایران گذاشته شده است.
و  مدیریتی  ازنظر  ایجاد شده  اصالحات  با  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
فنی و تزریق اعتبار موردنیاز هر چه زودتر شاهد برداشت زودهنگام 
از این میدان مشترک نفتی باشیم تا جایگاه استان ایالم  و نهایی 
در تولید انرژی کشور با توجه به ظرفیت های موجود ارتقا پیدا کند.

رکورد ذخیره سازی گاز ایران شکسته شد
درصدی   40 به جهش  منجر  جنوبی  پارس  در  گاز  تولید  افزایش 
ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن استراتژیک و زیرزمینی گاز در 

شمال شرق ایران شده است. 
به گزارش مهر، بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی و افزایش 
جدید  رکورد  یک  ثبت  به  منجر  ایران  طبیعی  گاز  تولید  ظرفیت 
ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن زیرزمینی کشور برای دومین 

سال متوالی شده است.
بر این اساس حجم ذخیره سازی گاز طبیعی در مخازن شوریجه 
نخست  ماهه   6 طول  در  ترکمنستان  با  همسایگی  در  و  خراسان 
امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود 40 درصد افزایش 

یافته است.
بیان  با  نژاد  هاشمی  گاز  پاالیشگاه  مدیرعامل  منبتی  سیدمجید 
 246 و  میلیارد  یک  امسال حدود  نخست  ماهه   6 در طول  اینکه 
میلیون متر مکعب گاز طبیعی در مخزن شوریجه خراسان ذخیره 
سازی شده است، گفت: حجم ذخیره سازی گاز طبیعی درمقایسه با 

پارسال حدود 353 میلیون مترمکعب افزایش یافته است.
این مقام مسئول با بیان اینکه در طول 6 ماهه نخست امسال میزان 
گاز ترش دریافتی حدود 6 میلیارد و 490 میلیون متر مکعب بوده 
است که نسبت به برنامه تولید پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد 10 
این مدت میزان گوگرد  درصد رشد داشته است، تصریح کرد: در 
نشان  را  رشد  درصد  از 11  بیش  که  بوده  تن  هزار  تولیدی 274 

می دهد.
در  طبیعی  گاز  سازی  ذخیره  طرح   1393 سال  مهر،  گزارش  به 
 20 روزانه  برداشت  و  تزریق  ظرفیت  با  خراسان  شوریجه  منطقه 
میلیون متر مکعب گاز طبیعی و به عنوان بزرگترین طرح ذخیره 
برداری  بهره  مدار  در  به طور رسمی  منطقه خاورمیانه  گاز  سازی 

قرار گرفت.
 3 توسط  گاز  مکعب  متر  میلیون   10 روزانه  پروژه،  این  اجرای  با 
ردیف کمپرسور هر کدام با ظرفیت 3.6 میلیون متر مکعب در روز 
به مخزن شوریجه خراسان تزریق و در فصل سرما حداکثر روزانه 
20 میلیون متر مکعب در روز از مخزن برداشت و پس از فرآورش 

به شبکه سراسری تزریق می شود.
 600 و  میلیارد  چهار  مخزن  این  در  گاز  سازی  ذخیره  ظرفیت 
میلیون مترمکعب است که در فاز نخست آن امکان ذخیره سازی 
این  شد.  خواهد  فراهم  گاز  مترمکعب  میلیون   400 و  میلیارد  دو 
شرقی  جنوب  کیلومتری   25 در  طبیعی  گاز  سازی  ذخیره  طرح 
سرخس در استان خراسان رضوی و در مجاورت پاالیشگاه شهید 

هاشمی نژاد قرار گرفته است.

 قیمت نفت به 51 دالر و 45 سنت رسید 
قیمت نفت دیروز تحت الشعاع افزایش ارزش دالر 
قرار داشت و قیمت نفت برنت 7 سنت افزایش 

داشت و به 51 دالر و 45 سنت رسید. 
قیمت نفت دیروز تحت الشعاع افزایش ارزش دالر 
قرار داشت، اما مشاهده نشانه هایی از کاهش شکاف 
عرضه و تقاضا در بازار فیزیکی پس از دو سال روند 
افزایش مازاد عرضه موجب شد تا قیمت ها تغییر 

چندانی را شاهد نباشد.
ارزش دالر در برابر سبد ارزهای معتبر جهانی، دیروز 
به باالتری رقم از ماه مارس رسید. این در حالی 
است که ارزش یوان چین در برابر دالر به پایین 

ترین رقم در 6 سال گذشته رسیده است.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام 
آمریکا دیروز با 4 سنت کاهش به 50 دالر و 59 
سنت رسید. قیمت نفت برنت نیز 7 سنت افزایش 

داشت و به 51 دالر و 45 سنت رسید.
قیمت نفت خام در جلسه گذشته به دلیل افزایش 

ارزش دالر بیش از 2 درصد افزایش داشت.
میزان  مجدد  افزایش  بازار  در  موثر  عامل  دیگر 
صادرات سوخت دیزل و بنزین چین بود که به 

افزایش عرضه سوخت در بازار آسیا کمک کرد.
به رغم افزایش صادرات چین، احساس حاکم بر 
بازارهای فیزیکی نفت اطمینان بخش بود زیرا نشانه 
های رو به افزایشی از کاهش شکاف بین عرضه و 

تقاضا در بازار نفت دیده می شود.
نیل بوریج، از موسسه برنستین انرژی در یادداشتی 
نوشت: »عوامل بنیادین کوتاه مدت در بازار نفت 
مثبت شده اند. تقاضا در حال تثبیت شدن است، 
تولید اوپک افزایش یافته )و اگر توافق بر سر کاهش 
اجرایی شود، پایین خواهد آمد( و کاهش حجم 
ذخایر جهانی نشان می دهد که بازار متوازن تر از 

چیزی است که بسیاری تصور می کنند.«
سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( قصد 
دارد پس از نشست دوره ای خود در 30 نوامبر، 
کاهش 500 هزار تا یک میلیون بشکه ای تولید 
خود را عملی کند. تولید نفت اوپک در حال حاضر 
به رقم بی سابقه 33.6 میلیون بشکه در روز رسیده 

است.

جزئیات توافق نفتی ایران-یونان
و  ایران  توافق جدید  تشریح  با  نفت  وزیر  معاون 
یونان بر سر وصول طلب نفتی، گفت: بر این اساس 
یونانی ها در مدت زمان 2 سال کل طلب نفتی ایران 

را پرداخت خواهند کرد. 
امیرحسین زمانی نیا در تشریح توافق جدید انجام 
گرفته با یونان به منظور پرداخت طلب نفتی ایران، 
گفت: هم اکنون توافق نهایی بین ایران و یونان 
به منظور پرداخت طلب های نفتی حاصل شده 

است.
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت با تاکید بر 
اینکه در طول دو سال گذشته چندین دور مذاکره 
بین مقامات ایرانی و یونانی در تهران و آتن انجام 
شده است، تصریح کرد: بر اساس توافق نهایی انجام 
گرفته بین دو کشور مقرر شده که در مدت زمان 
حدود دو سال کل طلب نفتی ایران توسط یونان 

پرداخت شود.
این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه هم اکنون 
فروش نفت خام ایران هم به یونان از سر گرفته 
شده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی به طور 
متوسط روزانه حدود 60 هزار بشکه نفت به این 

کشور اروپایی صادر می شود.
فروش  بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  نیا  زمانی 
اعتباری نفت ایران به شرکت هلنیک پترولیوم به 
عنوان بزرگترین پاالیشگر نفتی یونان هم توضیح 
داد: هیچ گونه فروش اعتباری نفت به یونان انجام 
نمی شود و مطابق با ضوابط شرکت ملی نفت ایران، 

فروش نفت به صورت نقدی انجام می گیرد.
امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین الملل وزیر نفت 
پاالیشگاه های  از  ایران  نفتی  پیشتر حجم طلب 
یونانی را 900 میلیون یورو )معادل بیش از یک 

میلیارد دالر( اعالم کرده بود.
در همین حال، معاون امور بین الملل وزیر نفت با 
اشاره به تشکیل کارگروهی به منظور وصول این 
طلب نفتی از پاالیشگاه های یونان، تاکید کرده بود: 
به زودی برخی از مقامات یونانی برای مذاکره بر سر 

پرداخت این بدهی به تهران می آیند.

آذربایجان خواستار تسریع در ساخت 
مشترک نیروگاه با ایران شد 

جمهوری  برق  کننده  تولید  بزرگترین  رئیس 
آذربایجان )او جی اس سی( گفت، احداث مشترک 
نیروگاه های جدید توسط ایران و آذربایجان موجب 
ارتقاء ثبات انرژی و پتانسیل صادراتی جمهوری 

خودمختار نخجوان خواهد شد. 
و  ایران  آذرنیوز،  از  نقل  به  تسنیم  گزارش  به 
آذربایجان، 2 کشور همسایه نفت خیز به دنبال 
گسترش تعامالت در بخش انرژی از طریق ساخت 

مشترک نیروگاه های برق هستند.
کننده  تولید  بزرگترین  رئیس  پیروردیف،  اعتبار 
برق جمهوری آذربایجان )او جی اس سی( گفت، 
احداث مشترک نیروگاه های جدید توسط ایران 
و آذربایجان موجب ارتقاء ثبات انرژی و پتانسیل 
صادراتی جمهوری خودمختار نخجوان خواهد شد.

در  پروژه  این  اجرای  آغاز  ضرورت  بر  پیروردیف 
زودترین زمان ممکن تاکید کرد.

پیروردیف گفت: »این پروژه برای ایران و آذربایجان 
خیلی مهم است.« کار بر روی این پروژه باید سرعت 

بگیرد.
پیشتر مجلس ایران طرح احداث مشترک 2 نیروگاه 
برق با جمهوری آذربایجان را به تصویب رسانده بود.
یادداشت  آذربایجان  و  ایران   ،2015 دسامبر  در 
مختلف  حوزه  در 12  همکاری  برای  را  تفاهمی 
اقتصادی به امضا رساندند. این موافقتنامه فرصت 
ها و چشم اندازهای جدیدی برای همکاری های 
اقتصادی بین دو کشور به ویژه در زمینه انرژی 

ترسیم می کند.
بر اساس این سند همکاری، دو طرف نیروگاه های 
برق در سدهای خدا آفرین و قیز قاالسی در مسیر 
رودخانه ارس احداث خواهند کرد. همچنین قرار 
است نیروگاه اردوباد در خاک آذربایجان و نیروگاه 

مرزاد در خاک ایران احداث شود.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

 17B الهام آمرکاشی، خبرنگار زمان: سکوی
پارس جنوبي صبح سه شنبه 27 مهرماه جهت 
یارد  از  فازها،  این  دریایی  موقعیت  در  نصب 
صنعتی شرکت ایزوایکو در بندرعباس با حضور 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، 
شرکت  مدیرعامل  معاون  منوچهری  غالمرضا 
ملی نفت ایران و محمد مشکین فام مدیرعامل 
شرکت نفت وگاز پارس با موفقیت بارگیری شد.
می شود  پیش بینی  گزارش،  این  اساس  بر 
اوایل  و در  آبان ماه جاری، نصب  این سکو 20 
اسفندماه همین سال به بهره برداری کامل برسد.
گاز  تولید  ظرفیت  با  تنی  سکوی2300  این 
500 میلیون فوت مکعب در روز معادل 14.5 
میلیون مترمکعب است که مجموعه لوله کشی 
انجام شده در آن 36 هزار اینچ قطر، کابل کشی 
مکانیکی  پکیج  کیلومتر،   70 دقیق  ابزار  برق 
نصب شده 430 دستگاه است که سهم بخش 
ایرانی در آن، 75 درصد است و این سکو قادر 
است 500 میلیون فوت مکعب گاز را از حوزه 
به  و  نموده  برداشت  فازهاي 17و18  فراساحل 
بخش خشکي این فازها ارسال کند که سکوی 
17B چهارمین سکوی پارس جنوبی به شمار 
بارگیری  تاکنون  امسال  ابتدای  از  که  رود  می 

شده است.
سکوي 17B همچون دیگر سکوي اقماري این 
نصب  جاري  سال  مردادماه  که   )18B( طرح 
ایراني در  شده بود، توسط متخصصان توانمند 
یارد صنعتي ایزوایکو در بندرعباس ساخته شده 
در  رفته  کار  به  تجهیزات  درصد   70 و  است 
ساخت این سکو داخلی بوده و تنها تجهیزاتی 
که وارد شده است تجهیزاتی بوده که به فناوری 
در  آنها  ساخت  امکان  و  است  داشته  نیاز  باال 

داخل وجود نداشته است.
قابل ذکر است شرکت نفت و گاز پارس به عنوان 
پارس  مشترک  میدان  هاي  طرح  کارفرماي 
شرکت  و  نفت  وزارت  از  نمایندگي  به  جنوبي 
نظارت  پروژه  این  اجراي  بر  ایران،  نفت  ملي 

داشته است. 
اندازي این دو سکوي اقماري،  با تکمیل و راه 
یک  17و18  فازهاي  در  گاز  برداشت  ظرفیت 

میلیارد فوت مکعب افزایش مي یابد.
با اجرای کامل فازهای 17 و18 پارس جنوبی 
برداشت روزانه 56 میلیون مترمکعب گاز، 80 
و  گوگرد  تن  گازی، 400  میعانات  بشکه  هزار 
 1.05 و  اتان  تن  میلیون  یک  ساالنه  تولید 
میلیون تن گاز مایع ) پروپان و بوتان( محقق 

خواهد شد.
پارس  در  فعال  دکل های  تعداد  است  گفتنی 
جنوبی 17 دستگاه می باشد و پیش بینی می 
راه اندازی  شود سکوی 17B در مدت 45 روز 
شود که با راه اندازی آن چرخۀ تولید فازهای 17 

و 18 پارس جنوبی تکمیل می شود.

مشکین فام در حاشیه مراسم بارگیری سکوی 
17Bپارس جنوبی:

تکمیِل زنجیره تولید فازهاي 17و18 
پارس جنوبي تا پایان سال

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با ذکر این 
نکته که با نصب و راه اندازي سکوي 17B تا 
فازهاي  تولید  زنجیره  امسال،  اسفندماه  اوایل 
ظرفیت  و  شده  تکمیل  جنوبي  پارس  17و18 

مي  محقق  فازها  این  در  گاز  برداشت  اسمي 
شود، بیان کرد: تمامي مراحل ساخت و بارگیري 
سکوي 17B با رعایت استانداردهاي بین المللي 
توسط متخصصان داخلي انجام شده و در مراحل 
بعدي، نصب هوکاپ و راه اندازي این سکو نیز 

این رویه ادامه خواهد یافت.
مهندس محمد مشکین فام در حاشیه مراسم 
بارگیری سکوی 17B پارس جنوبی در نشست 
بارگیری  به  اشاره  با  رسانه،  اصحاب  با  خبری 
هدف  کرد:  اظهار  جنوبی  17Bپارس  سکوی 
از راه اندازی این سکو جداسازی آب از آب های 
همراه با گاز است، سپس گازی که عاری از آب 
شده برای تصفیه به خشکی فرستاده می شود. 
فرآیند راه اندازی این پروژه بدون در نظر گرفتن 

زمان تحریم ها 31 ماه خالص بوده است.
گفت:  و 18  فازهای 17  هزینه   مورد  در  وی   
هزینه این فازها با احتساب 13 سنت برای هر 
دو  و  روز  در  دالر  میلیون  پنج  گاز  مترمکعب 
میلیارد دالر برای هر فاز در سال است؛ به عبارت 
دیگر هزینه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی در 

سال چهار میلیارد دالر است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: پیش 
اندازی  راه  پایاني  های  فعالیت  شود  می  بینی 
پایان  تا  سکو  این  و  یافته  ادامه   18B سکوي 
آبان ماه امسال با ظرفیت فرآورش روزانه 500 

میلیون فوت مکعب گاز به بهره برداری برسد.
وي افزود: با تکمیل و راه اندازي آخرین سکوي 
فازهاي 17 و18، چهار سکوي گازي این فازها 
هرکدام با ظرفیت 500 میلیون فوت مکعب، در 
مجموع 2 میلیارد فوت مکعب گاز را به بخش 

پاالیشگاه خشکي انتقال مي دهند.
مدیر عامل نفت و گاز پارس جنوبی همچنین 
امسال ظرفیت  پایان  تا  این مطلب که  بیان  با 
میلیون  به 540  پارس جنوبی  از  گاز  برداشت 
به  این موضوع  مترمکعب در روز می رسد که 
در  قطر  با  مساوی  ظرفیت  به  رسیدن  معنای 
است؛  گازی  مشترک  میدان  این  از  برداشت 
اظهار کرد: ظرفیت قطر 600 میلیون مترمکعب 
در روز است؛ میزان بهره برداری ایران از پارس 
جنوبی تا آخر پاییز 500 میلیون مترمکعب و تا 
آخر سال 540 میلیون مترمکعب خواهد شد که 

تقریبا با قطر یکسان می شویم.
از  درصد   75 این که  بر  تأکید  با  فام  مشکین 
تجهیزات راه اندازی سکوی 17B پارس جنوبی 
داخلی بوده است، گفت: البته باید طرح به طور 

کلی تکمیل شود تا آمار قطعی داده شود.

معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت 
در پاسخ به زمان:

LNG سرمایه گذاری بر روی
 در ایران مطرح است

معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت 
از طرح سرمایه گذاری بر روی LNG در ایران و 

 LNG اقدامات ایران برای توسعه صادرات گاز
خبر داد و تأکید کرد: اتفاقاتی که در دنیا در 
تحت  را  فرآیند  این  داد  رخ   LNG زمینه ی 
واردکنندگان  حاضر  حال  در  داد.  قرار  تاثیر 
گاز تبدیل به صادرکننده شده اند و دیگر هیچ 
نیست،  طوالنی  قراردادهای  دنبال  کشوری 
و  است  تغییر  حال  در   LNG تکنولوژی  اما 
سرمایه گذاری بر روی LNG در ایران مطرح 

است.
در  که  خبری  نشست  در  منوچهری  غالمرضا 
پارس   17B سکوی  بارگیری  مراسم  حاشیه 
خبرنگار  به  پاسخ  در  شد،  برگزار  جنوبی 
از  است  سالی  چند  براینکه  مبنی  زمان، 
و  برنامه  در  و  گذرد  می   LNG های  طرح 
های  برای طرح  آیا جایی  قراردادهای جدید، 
توجیه  آیا  ها  طرح  این  و  دارد  LNGوجود 
اقتصادی دارد یا خیر؛ اذعان داشت: هم اکنون 
آسیایی  شرکت های  با  مذاکره  حال  در  ایران 
برای  اروپایی  ژاپن و شرکت های  و  مانند کره 
اما  است  ال ان جی  بخش  در  سرمایه گذاری 

هیچ یک از این مذاکرات قطعی نشده است.
ایران ظرفیت صادرات  این که  به  توجه  با  وی 
حاضر  حال  در  گفت:  داشت،  خواهد  را  گاز 
ال ان جی  جدید  تکنولوژی های  بررسی  با 
می توانیم بخشی از صادرات گاز خود را از این 

طریق انجام دهیم.
منوچهری با بیان این نکته که سرمایه گذاری 
متوسط،  ظرفیت های  با  ال ان جی های  در 
بیشتر  نیز  ها  تعداد سازنده  و  قبل  از  ارزان تر 
این  در  را  انتخاب  بهترین  باید  و  است  شده 
زمینه داشته باشیم، تأکید کرد: در حال حاضر 
راه برای سرمایه گذاری در ال ان جی ایران باز 
شده و هم اکنون در حال مذاکره برای تکمیل 
این  در  پروژه ها  دیگر  و  ال ان جی  ایران  طرح 

بخش هستیم.
در   LNG تکنولوژی  این که  بیان  با  وی 
آمریکا و آلمان وجود دارد، تصریح کرد: ایران 
صادرات  برای  را  کشورها  بهترین  بتواند  باید 
با  که  کند  انتخاب   LNG طریق  از  گاز 
برای  راه  زمینه  این  در  وزیر  جدید  بخشنامه 

سرمایه گذاری  باز شده است.
ملی  شرکت  مهندسی  و  توسعه  امور  معاون 
جنوبی  پارس  این که  بیان  با  ادامه  در  نفت 
به طور طبیعی با افت فشار مخزن روبرو است، 
شود  برده  کار  به  تمهیداتی  باید  کرد:  اظهار 
که دوره تولید طوالنی تر شود به همین دلیل 
تاسیسات جدیدی برای فاز 11 در نظر گرفته 
سال  پنج  از  باید  این سیستم ها  و  است  شده 
شود.  حفظ  تولید  تا  شود  راه اندازی  دیگر 
طراحی مخزنی آن انجام شده و طراحی پایه 

نیز باید انجام شود.

مخازن  روی  کار  کلی  به طور  داد:  ادامه  وی 
و  اول  ریکاوری  دوره  در  گازی  و  نفتی 
ریکاوری دوم بیشتر است. در آینده باید حجم 
مسلما  و  شود  بیشتر  نفت  در  سرمایه گذاری 
نیروی انسانی بیشتری درگیر می شود. هرچند 
ممکن است در ظاهر پروژه های پارس جنوبی 
تقریبا تمام شده به نظر برسد، اما دوره دیگری 
نفتی،  الیه های  تولید  حفظ  در  فعالیت ها  از 

چاه های بیشتر و غیره آغاز می شود.
ملی  شرکت  مهندسی  و  توسعه  امور  معاون 
نفت در مورد برداشت قطر از الیه های نفتی، 
 400 حدود  قطر  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار 
حلقه چاه حفاری کرده است که دو سوم آن 
به   ایران  و  شود  حفاری  ایران  سمت  در  باید 
با  کلی  به طوری  برسد،  بشکه   2000 تولید 
افزایش حجم فعالیت در پاالیشگاه ها تا پایان 
انسانی شاغل در فازهای مختلف  سال نیروی 

پارس جنوبی به 30 هزار نفر برسد.
نفتی  الیه های  توسعه  مورد  در  منوچهری 
پایان  تا  می شود  تالش  کرد:  بیان  ایران،  در 
سال برداشت از الیه های نفتی توسط شرکت 
تجهیزات  و  باشد  بشکه  هزار   30 پتروایران 
می شود.  ایران  وارد  آینده  ماه  دو  ظرف  آن 
که  هستند  مستقل  پروژه  یک  نفتی  الیه های 
به  جدید  قراردادهای  قالب  در  است  ممکن 

بهره برداری برسند.
الیه های  از  برداشت  این که  بر  تاکید  با  وی 
است،  اولویت ها  جزو  جنوبی  پارس  نفتی 
اظهار کرد: قوی ترین شرکت برای این منظور 
دانمارکی  شرکت  یک  که  بوده  مرس  شرکت 

بوده است.
ملی  شرکت  مهندسی  و  توسعه  امور  معاون 
امسال سال  این که  بر  تاکید  با  ادامه  در  نفت 
کم نظیری از نظر تعداد سکوهایی که در مدار 
 SPD19A داد:  توضیح  است،  گرفته  قرار 
سال  پایان  تا    SPD19 شد،  راه اندازی 
توسط   SPD18B می شود،  برداری  بهره 
راه اندازی  آبان ماه  در  و  شده  نصب  ایزوایکو 
طور  به  سال  پایان  تا   SPD17B می شود. 
اوایل  در   SPD21 می شود.  راه اندازی  کامل 
تا   SPD20 و  می شود  راه اندازی  زمستان 
به طور  بارگیری خواهد شد.  آماده  پایان سال 
کلی بیش از 100 میلیون مترمکعب گاز جدید 
و 160 هزار بشکه کاندنسیت به ظرفیت کشور 

اضافه می شود.
منوچهری با بیان این که قطرهم اکنون 300 
نفتی حفاری  از الیه  برداشت  برای  حلقه چاه 
کرده است، ادامه داد: ما باید حداقل دو سوم 
یک  در  بتوانیم  و  کنیم  حفاری  را  میزان  این 
 200 به  را  نفتی  الیه  از  تولید  طوالنی  دوره 

هزار بشکه در روز برسانیم. 
معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت 
برداشت  برای  ایران  برنامه  به  اشاره  با  ایران 
200 هزار بشکه ای از الیه نفتی پارس جنوبی 
تا 20 سال آینده، گفت:  مطالعات اخیری که 
بر روی میزان ذخایر الیه نفتی پارس جنوبی 
توانیم  می  که  دهد  می  نشان  ایم  داده  انجام 
مشترک  میدان  این  از  عدد  این  به  نزدیک 

برداشت کنیم.

 ١٧B توان ایرانی باردیگر در بارگیرِی سکوی
پارس جنوبي هویدا شد

تار
مخ

س 
نرگ

س: 
عک

این  به  دولت  صادراتی  دستاوردهای 
ظرفیت  مدیریت  می تواند  ایران  که  معناست 
تنظیم  بازار  نیاز  براساس  را  کشور  پاالیشی 
به جرگه  و  کند  فروشی جلوگیری  از خام  و 

صادرکنندگان فرآورده بپیوندد. 
شرکت  مدیرعامل  معاون  خسروانی،  شاهرخ 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
با بیان این مطلب گفت: هم اکنون روزانه 45 
 20 حدود  و  کوره  نفت  لیتر  میلیون   50 تا 
میلیون لیتر روزانه گازوئیل صادر می کنیم که 
در عمل به این معناست که ما از یک میلیون 
و 850 هزار بشکه ظرفیت روزانه پاالیشگاهی 
کشور، 400 هزار بشکه صادر می کنیم و به 
بدل  منطقه  در  فرآورده  بزرگ  صادرکننده 

شده ایم.
وی یکی دیگر از سیاست های وزارت نفت که 
را  داشتند  آن  بر  فراوان  تاکید  وزیر  شخص 
جنوبی  پارس  جدید  فازهای  از  برداری  بهره 
گازرسانی  شبکه  در  گاز  تزریق  افزایش  و  

اقدام  یازدهم  دولت  در  گفت:  و  کرد  اعالم 
و  گازرسانی کشور  به شبکه  گاز  تزریق  های 
نیروگاه ها  به  مایع  سوخت  تحویل  کمترین 
آلودگی  از  مانع  امر  دو  این  با  که  شد  انجام 
جایگزینی  و  گوگرد  از  ناشی  زیست  محیط 

سوخت پاک در کشور شدیم. 

معاون مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
ثمر  به  با  داد:  ادامه  ایران  نفتی  فرآورده های 
رسیدن فازهای پارس جنوبی خوشبختانه در 
یکی دو سال اخیر میزان تزریق گاز تولیدی 
این  که  است  یافته  افزایش  بسیار  شبکه  به 
موضوع سبب شده است که تحویل نفت کوره  

و نفت گاز به حداقل ممکن برسد و به صادرات 
پایدار دست یابیم.

وی تاکید کرد: با کاهش سوخت مایع و نبود 
داخل  در  گاز  نفت  و  نفت کوره  بازار مصرفی 
ناگزیر به سمت صادرات حرکت کردیم که از 
پارسال موفق به صادرات پایدار  نفت گاز و نفت 
کوره در کشور شدیم و  با توجه به کمبودها 
و  صادراتی  زیرساخت های  ایجاد  به  اقدام 
استفاده حداکثری از امکانات صادراتی در بنادر 

بندرعباس، ماهشهر و بوشهر کردیم.
روزانه  پایدار  صادرات  به  اشاره  با  خسروانی 
و  نفت گاز  فرآورده  لیتر  میلیون   65 از  بیش 
نفت  صادرات  بر  افزون  کرد:  اعالم  نفت کوره 
گاز و نفت کوره به صادرکننده نفت سفید و 
گاز مایع هم تبدیل شده ایم و تنها واردکننده 
بهره  با  امیدواریم  که  هستیم  بنزین  فرآورده 
و  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  از  برداری 
به  نزدیک  آینده  در  بندرعباس  توسعه  طرح 

صادرکننده بنزین هم بدل شویم.

با مدیریت ظرفیت پاالیشی بر اساس نیاز بازار؛

ایران به صادرات پایدار روزانه فراتر از 65 میلیون لیتر نفت گاز و نفت کوره رسید



برای  برنامه ریزی  از  صنعت  : وزیر  اقتصاد  گروه 
افزایش 10 میلیارد دالری صادرات کاال و خدمات 
در سال جاری خبرداد و گفت: صادرات امسال به 

68 میلیارد دالر برسد.
محمدرضا نعمت زاده در مراسم روز ملی صادرات، 
دالری  میلیارد  ده  افزایش  برای  هدفگذاری  از 
صادرات غیرنفتی در سال جاری خبرداد و گفت: 
در برنامه ششم توسعه، برای صادرات غیرنفتی 
رشد 15 درصدی پیش بینی شده است که بر این 
افزایش 10 میلیارد دالری صادرات  اگر  اساس، 
نفتی  غیر  رشد صادرات  غیرنفتی محقق شود، 
امسال به 20 درصد خواهد رسید.وزیر صنعت، 
 28.5 صادرات  ز  ا  همچنین  تجارت  و  معدن 
میلیارد دالری کاال و خدمات در نیمه اول امسال 
خبرداد و افزود: این در شرایطی است که در سال 
58، حدود 600 میلیون دالر صادرات غیرنفتی 
نسبت  زمان  آن  در  از کشور صورت گرفت که 
چهار  حدود  صادرات  کل  به  غیرنفتی  صادرات 
درصد بود، اما این رقم اکنون به 700 درصد ارتقا 
نباید  پیدا کرده است.وی تصریح کرد: صادرات 
مانعی پیش روی خود داشته باشد همانطور که 
در هیج کشوری برای صادرات، مانع و محدودیت 
قائل نمی شوند، این در شرایطی است که صادرات 
داخلی  عامل  دو  به  خارجی  مسایل  بر  عالوه 

بستگی دارد؛ نخست مباحث مرتبط با دولت و 
قوای حاکمیت و دوم عواملی که به تولیدکنندگان 
و صادر کنندگان برمی گردد.به گفته نعمت زاده، 
صادرات به عنوان یک بخش از تجارت خارجی، 
نه تنها یک اختیار بلکه امروزه یک الزام است؛ 
پیشرفت  گذشته  های  دهه  در  که  کشورهایی 
کرده اند، فقط از مسیر صادرات به این موقعیت 

دست یافته اند
نرخ سود بانکی مشکل بخش صادرات

علی رغم  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
رشد صادرات شش درصدی در بخش کاالهای 
در  را  صادرات  میزان  از  سطح  این  غیرنفتی، 
اظهار  خسروتاج  نمی داند.مجتی  کشور  شان 
کرد: در نیمه نخست سال جاری 21.7 میلیارد 
درصدی   6 رشد  با  که  داشته ایم  صادرات  دالر 
نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده اما 
با  نیست.وی  رضایت  مورد  همچنان  رقم  این 
اجازه  تحریم ها  برخی  همچنان  اینکه  به  اشاره 
انعقاد موافقت نامه ها و تفاهم نامه های چندجانبه 
با سایرکشورها را به ما نمی دهد اظهار کرد: در 
حال حاضر عالوه بر این برخی بنگاه های اقتصادی 
نیز توانایی الزم و شرایط کافی را برای حضور در 
بازارهای جهانی ندارند. برخی بنگاه ها در زمان 
جنگ ونیز برخی در زمان تحریم شکل گرفتند تا 

بخشی  از مسائل مورد نیاز مارا فراهم کنند و در 
حال حاضر توانایی الزم برای حضور در بازارهای 
تجارت  توسعه  سازمان  ندراند.رئیس  را  جهانی 
ایران در ادامه صحبت هایش مبنی بر اینکه قدرت 
رقابت برخی کاالها در بخش قیمت و نیز هزینه 
پایین است، گفت: این مسئله به مشکالت ما در 
مقایسه با رقبای تجاری خود نسبت به نرخ سود 
بانکی و نیز استرداد هزینه های حمل ونقل مربوط 
رقبای  فعالیت  به  همچنین  می شود.خسروتاج 

افزود: طی  و  کرد  اشاره  بازارهای جهانی  در  ما 
سالیانی که تجارت خارجی ما با مشکالتی همراه 
اقدامات درخوری  و  بیکار ننشسته اند  بوده رقبا 
افرادی که قصد  انجام داده اند.  را در این بخش 
وعالقه  کنند  فعالیت  صادرات  بخش  در  دارد 
مند به حضور پایدار در بازارهای جهانی هستند 
باید نگرش خود را در این حوزه تغییر دهند و 
تصمیماتی را اتخاذ کنند که با تغییر وتحویل در 

این بخش همراه باشد.
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 کم توجهی به موضوع آمار دقیق
 

عزت ا... یوسفیان مال 
 عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس

ارائه آمار های واقعی موضوعی است که فعاالن 
اقتصادی و کارشناسان بر روی آن تاکید  دارند 
چراکه با وجود شفافیت در نشان دادن امارها 

از سوی متولیان و دولت ، می توان از ریسک پذیری برخی اقدامات 
در مسیر توسعه اقتصاد جلوگیری شود .یکی از اصلی تری شاخص 
ها و شاکله های اقتصادی کشور؛ موضوع نرخ رشد اقتصادی است و 
زمانی که در ارائه این شاخص مهم، از سوی مراکز آماری مختلف، 
ارائه شده در کشور دقیق  این است آمار  بیانگر  تفاوت وجود دارد 
نیست.حتی تفاوت جزیی در آمار، قابل قبول نیست چون می تواند 
به زیان های کالن در کشور منتهی می شود و یکی از دالیل مهم، 
دقیق  آمار  موضوع  به  توجهی  اقتصادی،کم  مطلوب  پیشرفت  عدم 
آماریکی  تعدد  زیرسایه  کشور  اقتصادی  نرخ های  است.سرگیجه 
با چرتکه های  نباید  آمار  ارائه  است چراکه   بزرگترین مشکالت  از 
است  این  بیانگر  اقتصادی  رشد  نرخ  آمار  در  باشد.تفاوت  سیاسی 
اقتصادی  نرخ های  نیست.سرگیجه  دقیق  در کشور  ارائه شده  آمار 
سیاسی  چرتکه های  با  نباید  آمار  ارائه  آمار؛  تعدد  زیرسایه  کشور 
باشد.یکی از دالیل عدم رشد مطلوب در موضوعات مختلف مانند 
اقتصاد، کم توجهی به آمار است.باید پذیرفت استفاده از آمار حتی 
در سطح مدیریت اقتصادی یک خانوار بسیار مهم است که بیانگر 
است. کشور  یک  توسعه  در  آمار صحیح،  از  استفاده  پررنگ  نقش 

موسسات آماری موثق در انجام کار حرفه ای بحث های سیاسی را 
دخالت نمی دهند.در دنیا موسسات ارائه دهنده آمار موثقی وجود 
دارند که امتحان خود را پس داده اند به دلیل اینکه در انجام کار 
و  اصالحیه  کنند.ارائه  نمی  توجه  های سیاسی  بحث  به  ای  حرفه 
ارائه  دالیل  از  است.یکی  نادرست  آمار  وجود  بیانگر  بودجه،  متمم 
اصالحیه و متمم بودجه، ارائه آمار نادرست است بنابراین باید این 
موضوع توجه جدی شود تا سطح اعتماد عمومی نیز باال برود. مبنای 
کار موسسات ارائه دهنده آمار کشور، باید مشخص و شفاف باشد..    

 
 کشاورزی

 باقی ماندن حدود 35 درصد مطالبات چایکاران
رییس سازمان چای کشور از پرداخت بیش از 152 میلیارد تومان 
برگ سبز خریداری شده از چایکاران خبر داد و گفت: 35 درصد 
و  تامین  زودی  به  که  است  باقی مانده  چایکار  باغداران  مطالبات 
حدود  تاکنون  کرد:   اظهار  روزبهان  ولی  می شود.محمد  پرداخت 
139 هزار تن برگ سبز چای به ارزش232 میلیارد تومان برداشت 
از این میزان بیش از 152 میلیارد تومان مطالبات  شده است که 
چایکاران تامین و پرداخت شده و مابقی مطالبات 35 درصدی این 

دسته از تولیدکنندگان به زودی تامین و پرداخت می شود.
 

 اصالح باغات زیتون در دستور کار وزارت جهاد
مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد 
این  کار  دستور  در  زیتون  باغات  اصالح  اینکه  بیان  با  کشاورزی 
وزارتخانه قرار دارد، گفت: هرس و تغذیه باغات، دو عامل مهم در 
در  زیتون  اینکه  بیان  با  حسن پور  است.ابوالقاسم  عملکرد  افزایش 
اظهار  می شود،  کشت  هکتار  میلیون   3 از  بیش  سطحی  در  دنیا 
این میوه مورد توجه قرار گرفت  از سال 70،  ما  داشت: در کشور 
توسعه  طرح  احداث  به  جهاد،  وزارت  در  وقت  باغبانی  معاونت  و 
سطح  حاضر  درحال  اینکه  بیان  با  کرد.وی  اقدام  زیتون  باغات 
زیرکشت باغات حدود 104 هزارهکتار است، اضافه کرد: تولید این 
محصول در استان های مختلف کشور انجام می شود؛ اما عمده آن در 
استان های گیالن، زنجان، و قزوین است، ضمن اینکه ساالنه حدود 
100 هزارتن زیتون در ایران تولید می شود.به گفته مدیرکل دفتر 
میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی، هدف 
برای  خوراکی  روغن  تامین  زیتون،  باغات  توسعه  طرح  اجرای  از 

مصرف کنندگان بود..
 

افزایش صادرات کیوی
طی نیمه نخست امسال بیش از 21 هزار تن کیوی به 22 کشور 
جهان صادر شده است و در این میان روسیه با سهمی بیش از 60 
درصد از بازار صادراتی کیوی، نخستین مشتری این میوه به شمار 
می رود و آمریکا نیز با خرید 320کیلوگرم کوچک ترین خریدار آن 
و  تن   978 و  هزار   21 امسال  نخست  نیمه  می آید.در  حساب  به 
305 کیلوگرم کیوی به ارزش 9 میلیون و 750 هزار و 129 دالر 
و  درصد   37.99 وزنی  نظر  از  که  است  شده  صادر  کشور   22 به 
نخست سال گذشته  نیمه  به  نسبت  ارزشی 36.84 درصد  نظر  از 
افزایش داشته است و نگاهی به میزان و ارزش صادرات کیوی در 
مقایسه با سال گذشته نشان می دهد که این محصول از نظر قیمت 
تفاوت چندانی با سال گذشته نداشته و برخالف بسیاری دیگر از 
ماه های  طی  باثباتی  بازار  و  قیمت  صادراتی  کشاورزی  محصوالت 

گذشته داشته است.
 

 بازار سرمایه
رشد 436 واحدی شاخص کل در هفته گذشته

در آخرین هفته مهر ماه شاخص کل توانست 436 واحد رشد کند و 
کانال 78 هزار واحدی را پشت سر گذارد در این مدت حجم معامالت 
اندکی  توانست  رمق سرمایه  بی  بازار  و  تقویت شد  تا حدودی  هم 
تحرک را در 5 روز کاری گذشته تجربه کند. در هفته ای که گذشت 
شاخص کل بازاده نقدی و قیمتی از تراز 77 هزار و 655 واحدی به 
رقم 78 هزار و 91 واحدی رسید و توانست 436 واحد رشد داشته 
باشد همچنین شاخص آزاد شناور که در 19 مهر مقدار 86 هزار و 
589 واحدی قرار داشت 377 واحد رشد را تجربه کرد و به مقدار 
86 هزار و 966 واحدی رسید.شاخص بازار اول نیز در این مدت 259 
واحد رشد کرد و از عدد 54 هزار و 418 واحدی به تراز 54 هزار و 
677 واحدی رسید. همچنین شاخص بازار دوم نیز توانست با 1222 
واحد رشد کانال 170 هزار واحدی را رد کند و تا 170 هزار و581 
باال بیاید.در این مدت در فرابورس ایران نیز تعداد 1579 میلیون ورقه 
بهادار به ارزش 9782 میلیارد ریال دادوستد شد که با رشد 158 

درصدی حجم و افت 30 درصدی ارزش معامالت همراه بود.
 

اصناف
وارونه جلوه دادن واقعیت در بحث مبارزه با قاچاق

رئیس اتاق اصناف ایران در همایش سراسری مدیران تعزیرات حکومتی 
کشور سخنان خود را با این جمله آغاز کرد که  برخی از دوستان در 
حوزه رسانه و بعضا در بین مدیران به بهانه ی مبارزه با قاچاق کاال به 
جای پرداختن به ریشه ها و مهره های اصلی، به اصناف و بنگاههای 
کوچک اقتصادی کم لطفی می کنند ، توصیه کرد به عنوان رکن چهارم 
دمکراسی با بیان حقایق افکار عمومی را از دستهای پشت پرده قاچاق 
منحرف نکرده و ازبیان واقعیت پرهیز نکنند و اگر اختالفی هم وجود 
دارد، به این روش تسویه حساب نشود.وی با طرح این سوال که آیا آن 
کاالیی که جزء محرمات است و مصرف آن در کشور ما با امریکا برابری 
می کند، در شبکه اصناف  توزیع می شود؟ گفت: در بحث مبارزه با 
قاچاق وارونه جلوه دادن واقعیت و آدرس اشتباه دادن کمکی به حل 

اساسی این مسئله نمی کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد مطرح کرد
سهم ناچیز ایران از 2500 میلیارد دالر، 

چرخه مالی در اقتصاد حالل
به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، سهم 
اقتصاد حالل در جهان که  مالی  از چرخه  ایران 
2500 میلیارد دالر در سال است، رقم ناچیزی را 
شامل می شود.نیره پیروزبخت با بیان این مطلب 
اظهار کرد: چند سالی است مذاکراتی در خصوص 
مباحث حالل مطرح شده و در این مذاکرات اعالم 
شد که کاالهای تولید و خدمات عرضه شده توسط 
ایران کامال حالل است که بتواند در بازارهای جهانی 
حضور پیدا کنند که انعقاد گواهی نامه حالل توانست 
جایگاه ایران را در این مسئله برای کشورهای دیگر 
روشن کند.وی با بیان اینکه استاندارد به معنای 
نظم، معیار، حد و اندازه  است که می تواند تاثیر کیفی 
به سزایی در زندگی روزمره انسان داشته باشد، ادامه 
داد: در واقع استاندارد سندی است که با ویژگی هایی 
همراه بوده و در حال حاضر از بحث کاال و خدمات 
فراتر رفته است.پیروزبخت تصریح کرد: لزوم وجود 
و  می شود  احساس  نیز  دیگر  وجوه  در  استاندارد 
بر همین اساس می توان گفت استانداردها شامل 
مولفه های مجزا از محصوالت، شامل امور مدیریتی، 
مسئولیت اجتماعی و ... است.رئیس سازمان ملی 
استاندارد ایران ملی افزود: به عنوان مثال، استاندارد 
مسئولیت اجتماعی، سالهاست که توسط سازمان 
بین المللی استاندارد به تدوین رسیده است و در 
حال حاضر نیز درصدد ایجاد استاندارد ملی ایران 
به  توجه  با  را  استاندارد  این  بتوانیم  که  هستیم 
مقتضیات روز و مباحث جغرافیایی، دینی، بومی و 

فرهنگی و... نیز به تدوین برسانیم.
 

آل اسحاق هشدار داد:
وابستگی صادرات کشور به 2 بازار

 عراق و افغانستان
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نامناسب بودن 
کاال 60  قلم  گفت: 20  کشور  صادرات  وضعیت 
درصد صادرات ما را به خود اختصاص داده است 
و اگر رابطه ما با عراق و افغانستان به هم بخورد 15 
میلیارد دالر از درآمد صادرات ما به هوا می رود.
اظهار داشت: رشد 6 درصدی  یحیی آل اسحاق 
صادرات شش ماهه نخست امسال درست است اما 
در تبیین آن اشکاالتی وجود دارد. اینکه به دنبال 
رشد صادراتمان هستیم درست است اما در تشریح 
آن به تغییر فرمول و صورت مسئله دست می زنیم.
او ادامه داد: سال قبل با فرمول صادرات بدون نفت 
، گاز و تجارت چمدانی 42 میلیارد دالر صادرات 
داشتیم اما درشش ماهه نخست امسال وقتی از رشد 
صادرات صحبت می کنیم استمرار حضور میعانات 
گازی را تلویحا بیان نمی کنیم.آل اسحاق با بیان 
اینکه 5 کشوری که بیشترین سهم از صادرات ما 
را به خود اختصاص می دهند چین ، امارات،  عراق 
،  ترکیه و کره هستند افزود: درحوزه کاالیی 20 
قلم ، 60 درصد از صادرات ما را به خود اختصاص 
می دهد که نوع ترکیب کاالی صادراتی ما عمدتا 
نفت و فرآورده های آن است ، واقعیت این است 
که اگر رابطه ما با عراق و افغانستان بهم بخورد 15 
میلیارد دالر از درآمد صادرات ما به هوا می رود.عضو 
اتاق بازرگانی ایران گفت: بر اساس جلسه رئیس 
جمهور و وزیر صنعت به نقل از آقای نعمت زاده 
حوزه صادراتمان باید به 200 میلیارد دالر افزایش 
و  کیفیت  بر  تاکیدش  رئیس جمهور هم  و  یابد 
ایجاد رقابت در بازارهای جهانی است اما وضع فعلی 
چندان چنگی به دل نمی زند.آل اسحاق گفت: نرخ 
ارز برای صادر کنندگان بسیار مهم، افزایش نرخ 
ارز برای وارد کنندگان ضرری بزرگ و برای دولت 
دغدغه و دردسر است.او ادامه داد: نرخ ارز در کشور 
ما دست دولت است و نوسانات این نرخ از بخش 
خصوصی قدرت رقابت را می رباید اما از آن مهمتر 
سیاست های ارزی و نگرش ارزی است که کمتر 
به آن توجه می شود.آل اسحاق تصریح کرد:  اگر با 
تک نرخی کردن قیمت ارز، نرخ ارز رسمی به بازار 
نزدیک شود بهتر است.آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی 
در مورد خواص معافیت های مالیاتی و مشوق های 
حمایتی از تولید کنندگان داخل گفت: استراتژی 
تولید ما همواره بر این بوده که برای داخل تولید 
کنیم، انبارهای ما پر است از کاال اما قدرت رقابت 
با خارج را نداریم و به نوعی برای جایگزینی واردات 

قدم بر می داریم تا تقویت صادرات .

اقتصاد کالن
اولویت جدید تخصیص منابع صندوق 

توسعه ملی
اولویت جدید  از  ملی  توسعه  مدیرعامل صندوق 
و  خبرداد  ملی  توسعه  صندوق  منابع  تخصیص 
گفت: ارز مورد نیاز ساخت ماشین آالت را تامین 
می کنیم. احمد دوست حسینی با تاکید بر ضرورت 
ساخت  برای  ارزی  گردش  در  سرمایه  تامین 
ارز  این صندوق،  ماشین آالت داخل کشور گفت: 
برای  کشور  داخل  ماشین سازی های  نیاز  مورد 
ساخت تجهیزات را در اولویت خود قرار داده و از 
طرح هایی که به اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور 
منجر می شود، حمایت می کند.مدیرعامل صندوق 
با هدف  ملی  توسعه  افزود: صندوق  ملی  توسعه 
تامین ماشین آالت به روز واحدهای تولیدی و انتقال 
تکنولوژی، از ساخت ماشین آالت داخلی حمایت 
می کند و بنگاههای تولیدی می توانند ماشین های 
قدیمی را از رده خارج کرده و با ماشین آالت جدید 

 تولید داخل جایگزین کنند.
مشارکت 44.7 درصدی مردم 

در سرشماری اینترنتی
قائم مقام ستاد سرشماری نفوس و مسکن با بیان 
اینترنتی  اینکه 44.7 درصد مردم در سرشماری 
برای  هفته ای  یک  مهلت  از  داشتند،  مشارکت 
ویرایش اطالعات و همچنین چگونکی شیوه ثبت 
نام غایبان در این طرح خبر داد.علیرضا زاهدیان در 
مورد وضعیت ثبت نام اینترنتی ثبت نام نفوس و 
مسکن اظهار داشت: تا ساعت 6 بامداد امروز جمعه 
10 میلیون و 630 هزار خانوار شامل بالغ بر 35 
میلیون و 740 هزار نفر به صورت اینترنتی ثبت نام 
کرده اند.قائم مقام ستاد سرشماری نفوس و مسکن 
درصد  مشارکت 44.7  میزان  این  اینکه  بیان  با 
جمعیت را پوشش می دهد، تصریح کرد: بهترین 
کارنامه سرشماری اینترنتی مربوط به کشور کانادا 
با 54 درصد کره در سال 2010 ، 47.9 درصد و 
ایران با 44.7 درصد جایگاه سوم را به خود اختصاص 

داده است..

یادداشت خبر

و  پاییز  فصل  رسیدن  فرا  با   : اقتصاد  گروه 
همزمانی آن با ماه های محرم و صفر، رکود بازار 
خودرو تشدید شده و همین مسئله افت 500 
هزار تومانی قیمت برخی خودروها را به همراه 
داشته است. در مورد برخی خودروها نیز شاهد 
هستیم. تومانی  میلیون   2 تا  یک  قیمت  افت 
برای  تقاضا  پاییز و کاهش  فرارسیدن فصل  با 
خرید خودرو، قیمت ها در بازار با روندی کاهشی 
روبه رو شده و به طور متوسط حدود 500 هزار 
داخلی  خودروهای  در  را  قیمت  افت  تومان 
شاهد هستیم. در چنین شرایطی، شرکت های 
و  تولید  مدیریت  با  می کنند  سعی  خودروساز 
در  قیمت ها  زیاد  ریزش  از  مانع  خود،  عرضه 
بازار شوند.در حال حاضر خودروسازان با دپوی 
در  و  نیستند  روبه رو  محصوالتشان  از  زیادی 
تحویل  برای  را  پیش فروش هایی  حال،  عین 
داده اند.  انجام  کم مشتری  ماه های  در  خودرو 
بهتری  پیش بینی می شود شرایط  این حال  با 
برای فروش خودرو و عرضه به صورت اقساطی 
ارائه  خودروسازان  سوی  از  آینده  ماه های  در 

شود.
افت 2 میلیونی قیمت ساندرو و کاهش یك 

میلیونی قیمت تندر90
قیمت  کاهش  به  باید  خودرو  بازار  بررسی  در 
که  کنیم  اشاره  محصوالت  برخی  توجه  قابل  
در این مورد می توان به افت 2 میلیون تومانی 
قیمت رنو ساندرو در بازار اشاره کرد، به طوری 
که قیمت این محصول طی روزهای گذشته از 
تومان  میلیون   51.5 به  تومان  میلیون   53.5
مدل   90 تندر  قیمت  است.همچنین  رسیده 
 40 به  تومانی  میلیون  یک  کاهش  با   E2

میلیون تومان در بازار رسیده است.
در چنین شرایطی قیمت خودروهای دیگر نیز 
حدود 200 تا 500 هزار تومان کاهش داشته 
تومانی  هزار   500 افت  به  می توان  که  است 
این  عرضه  و   GLX مدل   405 پژو  قیمت 
خودرو به قیمت 30 میلیون و 500 هزارتومان 
در بازار اشاره کرد.قیمت پژو پارس سال نیز با 
500 هزار تومان کاهش در بازار به 37 میلیون 
تومان رسیده و سمندLX بنزینی هم با همین 
میلیون   31.5 قیمت  با  قیمت،  افت  میزان 
پژو  می شود.قیمت  عرضه  مشتریان  به  تومان 

به  هزارتومانی   400 افت  با  نیز   5 تیپ   206
است. رسیده  تومان  هزار  و 100  میلیون   38
پژو 206 صندوق دار مدل V8نیز با افت قیمت 
 38 قیمت  به  روزها  این  هزارتومانی،   400
میلیون و 400 هزار تومان به مشتریان عرضه 

می شود.
قیمت پراید 200 هزار تومان کاهش یافت

در مورد قیمت پراید نیز باید به کاهش 200 
هزار تومانی این خودرو در بازار اشاره کنیم به 
طوری که سایپا 131 مدل SE با افت 200 
هزار تومانی، به قیمت 21 میلیون و 300 هزار 
تومان به خریداران عرضه می شود.قیمت سایپا 
کاهش  تومان  هزار  نیز 200   SE مدل   132
است. رسیده  تومان  میلیون   21.5 به  و  یافته 
دنده   H330 مدل  برلیانس  قیمت  مورد  در 

تومانی  هزار   500 افت  به  باید  نیز  اتوماتیک 
اشاره کنیم که هم اکنون این محصول با قیمت 
57 میلیون تومان به خریداران عرضه می شود.
خودروهای  برخی  قیمت  شرایطی  چنین  در 
قیمت  به  می توان  که  مانده  ثابت  نیز  داخلی 
اتوماتیک  دنده   90 تندر  تومانی  میلیون   49
و قیمت 41 میلیون تومانی پارس تندر اشاره 
 33 بازار  در  تغییر  بدون  نیز  رانا  کنیم.قیمت 
روزها  است.این  تومان  هزار   400 و  میلیون 
قیمت حدود 25  تغییر  بدون  تیبا صندوق دار 
و  می رسد  مشتری  دست  به  تومان  میلیون 
قیمت هاچ بک این خودرو نیز بدون تغییر در 
تومان  بازار همچنان 27 میلیون و 300 هزار 
روزهای  طی  نیز   SE مدل   111 است.سایپا 
گذشته تغییر قیمتی را تجربه نکرده و همچنان 

به  تومان  هزار   600 و  میلیون   21 قیمت  به 
به  باید  مورد  این  می شود.در  عرضه  مشتریان 
اشاره  بازار  در   CS35 چانگان  قیمت  ثبات 
کنیم که با قیمت 68 میلیون تومان به فروش 

می رسد.
ایران  خودرو اخیراً  در چنین شرایطی شرکت 
طی بخشنامه اعالم قیمت ها به نمایندگی های 
پژو  محصول   3 قیمت  محصوالتش،  فروش 
حدود  را  ایکس  ال  سمند  و   206 پژو   ،405
هنوز  اما  بود،  داده  افزایش  تومان  هزار   300
اعالم  قیمت  افزایش  این  اعمال  برای  زمانی 
نشده است. این مسئله هر چند اجرایی نشده، 
اما می تواند روشی برای بازار گرمی محصوالت 

و رشد تقاضای خرید به حساب آید.
بازار منتظر خارجی های 2017

باید  نیز  خارجی  خودروهای  بازار  بررسی  در 
خاصی  تغییر  اخیر  روزهای  طی  که  گفت 
خودروهای  ورود  منتظر  بازار  و  نیفتاده  اتفاق 
با مدل  2017 است. در عین حال می توان به 
فول  اپتیما  قیمت  تومانی  میلیون   6 افزایش 
هم اکنون  که  کرد  اشاره  گذشته  ماه  سه  طی 
به  تومان  میلیون  قیمت 197  با  این محصول 
مشتریان عرضه می شود.قیمت توسان فول نیز 
اخیر،  ماه  سه  طی  تومانی  میلیون   4 رشد  با 
مورد  است.در  رسیده  تومان  میلیون   191 به 
اسپورتیج فول هم می توان به رشد 4 میلیون 
تومانی قیمت این خودرو و عرضه آن به قیمت 
قیمت  کرد.افزایش  اشاره  تومان  میلیون   178
دالر طی ماه های اخیر دلیل اصلی رشد قیمت 
خودروهای خارجی در بازار بوده است.در عین 
حال، برخی خودروها مانند مزدا 3 نیز به دلیل 
با  بازار  در  نمایندگی،  از سوی  قیمت  افزایش 
رشد قیمت روبه رو شده اند که در این مورد باید 
اشاره   3 مزدا  قیمت  مرحله ای  دو  افزایش  به 
از  اخیر  ماه   4 طی  خودرو  این  قیمت  کنیم. 
108.5 میلیون تومان به 112 میلیون تومان و 
افزایش  در مرحله بعد به 115 میلیون تومان 
یافت.در شرایط فعلی بازار خودرو در حالی به 
خودروهای  و  خارجی  واردهای  تازه  استقبال 
خودروهای  فروش  که  می رود   2017 مدل  با 
سر  به  رکودی  شرایط  در  همچنان  داخلی 

می برد.

رکود بازار خودرو تشدید شد؛

بازار در انتظار ورود خودروهای 2017

شورای  مجلس  اقتصاد  کمیسیون  رئیس 

اقتصاد  روی  از  باید  دالر  سایه  گفت:  اسالمی 
پورابراهیمی    شود.محمدرضا  برداشته  ایران 
اقتصاد  روی  از  باید  دالر  سایه  اظهارداشت: 
توانیم  می  آن  جای  به  و  شود  برداشته  ایران 
از معامله چندجانبه استفاده کنیم چرا که تک 

نرخی بودن ارزنیز یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
است.وی با بیان اینکه در حوزه سرمایه گذاری 
بعد از برجام تسهیالتی انجام شده است افزود: 
اما این تسهیالت نیز شرایط خاصی دارد، برای 
پیشرفت اقتصادی مضامین، نوسانات نرخ ارز و 

تبادالت دالری باید مدیریت شوند.پورابراهیمی 
فرآورده های  پایانه صادرات  اینکه  به  اشاره  با 
این  گفت:  است  منطقه  برای  نیاز  یک  نفتی 
منطقه و استان ظرفیت ایجاد چنین پایانه ای 

را دارد.

حدود 50 درصد خودروهای سواری تولیدی در 
شهریور ماه امسال در پایین ترین سطح کیفی 
قرار دارند.هر ماهه سطح کیفی خودروهای تولید 
کیفی  رده بندی  جدول  و  شده  ارزیابی  داخل 
این محصوالت منتشر می شود. در مدل ارزیابی 
کیفی، یک ستاره پایین ترین سطح کیفیت و پنج 
ستاره باالترین سطح کیفی را نشان می دهد.در 
این زمینه در ارزیابی خودروهای سواری تولیدی 
مدل   35 از  مدل   18 امسال  ماه  شهریور  در 

یک  تنها  ایران  در  تولیدی  سواری  خودروی 
این  از  ستاره کیفی را کسب کرده اند. 9 مدل 
محصوالت نیز دو ستاره و هشت مدل معادل 
سه ستاره کیفی را کسب کرده اند.موضوع قابل 
توجه این است که عالوه بر قرار داشتن حدود 
نیمی از سواری های تولید داخل در پایین ترین 
سطح کیفی، با کیفیت ترین سواری های تولیدی 
در ایران نیز تنها سه ستاره از پنج ستاره کیفی 

را کسب کرده اند.

مرغ  سراسری  کانون  کل  دبیر 
مرغ  تخم  صادرات  گفت:  تخم گذار 
سال  ماه  شش  در  عراق  به  ایران 
مشابه  مدت  با  مقایسه  در  جاری 
درصد   45 حدود  گذشته  سال 
کاهش یافته و ترکیه حضور خود را 

در این بازار توسعه داده است.
خصوص  در  کش  طال  فرزاد  سید 
تخم مرغ  قیمت  و  صادرات  وضعیت 
توجه  با  اظهار کرد:  بازار مصرف  در 
در  محصول  این  قیمتی  شرایط  به 

روز  دو  از  میهن  مرغ  اتحادیه  مصرف   بازار 
گذشته اطالعیه خرید تضمینی این محصول 
را صادر کرده است.وی افزود: با کاهش یافتن 
صادرات این محصول به کشور عراق، قیمت 
نیز  داخلی  مصرف  بازار  در  محصول  این 
میزان  به طوری که  است  داشته  قیمتی  افت 
سال  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  ما  صادرات 
گزارش  دارد.به  کاهش   درصد   45 گذشته 
مرغ  سراسری  کانون  کل  ، دبیر  تسنیم 
واردات  کاهش  دالیل  به  اشاره  با  تخم گذار 
به عنوان  عراق  داد:   ادامه  کشور  تخم مرغ 
واردات  ایران   تخم مرغ  واردکننده  مهم ترین 
ناشی  قدرت خرید  کاهش  به دالیل  را  خود 
داخلی  جنگ  و  نفت  جهانی  قیمت  افت  از 
را  کاهش داده است و در عوض خرید خود 

به سمت کشور ترکیه برده است.
کاهش 15 درصدی قیمت تخم مرغ ترکیه

وی با اشاره به اینکه قیمت تخم مرغ ایران در 

مقایسه با سال گذشته افزایشی نداشته است 
توانسته  ترکیه  شرایط  این  در  کرد:  تصریح 
قیمت خود را پایین بیاورد به طوری که در 
سال جاری تخم مرغ خود را 10 تا 15 درصد 
است. کرده  صادر  عراق  به  ایران  از  ارزان تر 
قیمتی  مقایسه   اساس  بر  گفت:  کش   طال 
ترکیه  و  ایران  تخم مرغ  عرضه  قبل،  روز  دو 
محصول  کیلوگرم  هر  ترکیه  عراق،  بازار  در 
فروش  به  ما  از  ارزان تر  تومان   250 را  خود 
گرفته  ایران  جایگاه  از  بخشی  و  می رساند 
صادراتی  کشورهای  گزارش  است.بنابراین 
بازارهای  در  خود   رقبای  زدن  کنار  برای 
بازارشکنی و کاهش قیمت  به  اقدام  جهانی، 
به طور موقت می کنند تا بتوانند پای رقیب را 
از بازار خارج کنند.در حال حاضر نیز ترکیه با 
کمک یارانه های صادراتی که از دولت خود 
محصول  پایین تر  قیمت  و  می کند  دریافت 
خود، توانسته است ایران را از این بازار سنتی 

و مهم صادراتی تخم مرغ خارج کند.

اعالم  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
کرد که امسال با خرید 14 میلیون 
خرید  رکورد  کشور  در  گندم  تن 
در  قنبری  شد.علی  شکسته  گندم 
مدیرکل  معارفه  و  تودیع  مراسم 
امروز  صبح  که  قزوین  استان  غالت 
شد٬  برگزار  باغستان  سالن  در 
تصریح کرد: امسال در بخش خرید 
گندم کار بی بدیلی صورت گرفت و 
توانستیم با خرید بیش از 11 میلیون 
را  ایران  تاریخ  رکورد  گندم٬  تن  

بشکنیم.وی افزود: در سال جاری 14 میلیون 
با پرداخت 14 هزار  تن گندم تولید شد که 
میلیون   11 توانستیم  تومان  700میلیارد  و 
تن آن را خریداری کنیم که بزرگترین پروژه 
ملی را رقم زدیم.معاون وزیر جهاد کشاورزی 
و  مشکالت  وجود  رغم  علی  کرد:  اظهار 
مسائل مختلف ما تاکنون توانسته ایم 11هزار 
پرداخت  را  مبلغ  از  تومان  میلیارد   700 و  
تومان  میلیارد  هزار  سه  همچنین  کنیم٬ 
باقی مانده نیز از طریق فروش اوراق مرابحه 
می شود.وی  پرداخت  آینده  هفته  تا  اسالمی 
خاطرنشان کرد: کشاورزان محصوالت خود را 
به دولت فروخته اند و دولت موظف است این 
مبلغ را پرداخت کند٬ با وجود مشکالتی که 
قیمت  کاهش  و  دولت  درآمدهای  زمینه  در 
نفت وجود داشت٬ دولت بخش عمده ی این 
مبلغ را پرداخت کرد که در استان قزوین با 
سفر هیئت دولت کاماًل در این بخش تسویه 

شد.قنبری با اشاره به اینکه وزارت کشاورزی 
تحولی در رشد اقتصادی کشور داشته است 
رشد  نبود  کشاورزی  بخش  اگر  کرد:  تأکید 
منفی  خدمات  و  صنعت  بخش  اقتصادی 
می شد، اما با وجود بخش کشاورزی این رشد 
مثبت شد و پنج درصد رشد اقتصادی تحقق 
پیدا کرد.وی با اشاره به اهمیت موضوع شکر 
ساالنه  کشور  در  کرد:  خاطرنشان  کشور  در 
مصرف  شکر  تومان  2/2میلیون  حدود 
ارتقا  نیز  کشور  در  شکر  تولید  می شود٬ 
پیدا کرده و به یک میلیون و 600 هزار تن 
رسیده است و می توانیم به خودکفائی نزدیک 
به  جاری  سال  در  کرد:  تأکید  شویم.قنبری 
علت عدم همکاری بخش خصوصی و واردات 
روبرو  بخش  این  در  قیمت  نوسانات  با  شکر 
از  بیش  ماه٬  دو  ظرف  توانستیم  اما  شدیم٬ 
300هزار تن شکر وارد کنیم؛ در حال حاضر 
قیمت شکر در بازار آزاد با قیمت شکر در بازار 

دولتی تقریباً یکسان است.

ترکیه صادرات تخم مرغ ایران به عراق را نصف کرد؛

ایران می تواند پای رقیب را از بازار خارج کنند؟
قیمت شکر کاهش می یابد؛

رکورد خرید گندم شکسته شد

سایه دالر باید از روی اقتصاد 
ایران برداشته شود

نیمی از خودروهای داخلی بی کیفیت اند!

نعمت زاده وعده داد؛افزایش 10میلیارد دالری صادرات

خسروتاج ؛میزان صادراتمان رضایت بخش نیست



مرتضی  اینکه  بیان  با  توکلی  احمد  مهندس 
است،  ایرانی  موفق  جوان  الگوی  مهرزاد 
بلندقامت مازندرانی نقش  این ورزشکار  گفت: 

نشسته  والیبال  تیم  قهرمانی  در  برجسته ای 
ایران در پارالمپیک داشت.

شهردار رویان در آئین تجلیل از مرتضی مهرزاد 
به  که  ریو  پارالمپیک  ورزشکار  بلندقامت ترین 
برگزار  رویان  شهرداری  عمومی  روابط  همت 
الگو  به دنبال  ما  جوانان  اگر  کرد:  اظهار  شد، 
رفتار  خود  الگوی  مانند  می خواهند  و  هستند 

کنند، نباید از اروپا، آمریکا و ... الگو بگیرند.
جوان  یک  الگوی  مهرزاد  مرتضی  افزود:  وی 
نه  و  است  استقامت  و  صبر  اسطوره  موفق، 
معلولیت جسمی  و  نقص عضو  با  جوانان  تنها 
وی  از  می توانند  جوانان  همه  بلکه  حرکتی  و 

الگو بگیرند.
افتخار  موفق  جوان  این  کرد:  تصریح  توکلی 

والیبال  ملی  تیم  و  است  مازندران  و  کشور 
او  مدیون  را  قهرمانی خود  و  توفیقات  نشسته 

است.

* آمادگی تأسیس باشگاه والیبال نشسته در 
رویان

تمایل  صورت  در  کرد:  اضافه  مسؤول  این 
والیبال  تیم  راه اندازی  یا  و  باشگاه  تأسیس 
در  کشور  ارزنده  قهرمان  این  توسط  نشسته، 
و  شهرداری  مجموعه  رویان،  تاریخی  شهر 
گونه  هر  آمادگی  رویان  شهر  اسالمی  شورای 
تأمین  و  )اسپانسری(  پشتیبانی  و  همکاری 

امکانات را دارد.
برای  روزافزون  توفیقات  آرزوی  ضمن  توکلی 
ایران،  نشسته  والیبال  ورزشکار  بلندقامت ترین 
نیز  کشور  قهرمان  این  نام  امیدواریم  گفت: 
جمله  از  نامی  و  بزرگ  قهرمانان  دیگر  مانند 
در   ... و  تختی  مرحوم  ولی،  پوریای  مرحوم 

اذهان ملت ایران ماندگار بماند.
* توجه مرتضی به مادرش

اسالمی  شورای  رئیس  نایب  بابایی  محمدرضا 
از  قدردانی  با  آئین  این  در  نیز  رویان  شهر 
به  کشورمان  ارزنده  قهرمان  این  تالش های 
و  کرد  اشاره  وی  خانوادگی  عالقه  و  ویژگی 
افزود: برخی از مصاحبه های مرتضی را خواندم 
و توجه ویژه این ورزشکار را به خانواده به ویژه 
مادرش دیدم که حتی در تمرینات و مسابقات 
به زمان استفاده داروهای مادرش توجه و دقت 

داشت و پیگیری می کرد.
* قدردانی از تالش، صبر، استقامت و پشتکار

سید سعید علوی مدیر روابط عمومی شهرداری 

مشاهده  را  مرتضی  دعوت  از  هدف  نیز  رویان 
توانسته  که  دیگران  توسط  وی  وضعیت 
قهرمانی  به  دارد  که  جسمی  مشکالت  با 
برای  انگیزه  ایجاد  و  یابد  دست  پارالمپیک 
نقص  کمترین  با  که  جوانانی  ویژه  به   جوانان 
 ... و  ورزشی  اجتماعی،  فعالیت های  از  عضو 
دوری می کنند، عنوان کرد و گفت: قدردانی از 
این ورزشکار، قدردانی از تالش، صبر، استقامت 

و پشتکار است.

* اشاره به بیکاری

ایران  نشسته  والیبال  ورزشکار  بلندقامت ترین 
دعوت  از  قدردانی  ضمن  آئین  این  در  نیز 
کرد:  اظهار  رویان،  شهر  شورای  و  شهرداری 
ایران  مردم  همه  به  متعلق  من  طالی  مدال 
این  تیم  در  دوستانم  همکاری جمعی  و  است 
افتخار را نصیب ما و کشورمان کرد که ما آن را 

به ملت بزرگ ایران هدیه می کنیم.
تمام  مسابقات  وقتی  افزود:  مهرزاد  مرتضی 
یکسال  تالش  مزد  انگار  گرفتیم  مدال  و  شد 
که  ایران  ملت  و  گرفتیم  را  قبولی  کارنامه  و 

خانواده ما هستند را خشنود و راضی کردیم.

بیکاری خود، گفت: مسؤوالن  به  اشاره  با  وی 
قول دادند که با کسب مدال مقدمات استخدام 
مرا فراهم کنند که امیدوارم به قول شان عمل 
کنند.در پایان با اهدای لوح سپاس و هدایایی 

از این قهرمان ملی کشور تجلیل شد.
آئین  از  پس  مهرزاد  زمان«  گزارش»پیام  به   
تجلیل در جمع عزاداران حسینی در مساجد 
شهر رویان حاضر و مهمان  عزاداران این شهر 

شد.

بررسی  خبری  نشست  در  توکلی  احمد  مهندس 
گردشگری  صنعت  گذاری  سرمایه  های  فرصت 
خصوصا  خارجی،  گردشگران  گفت:  رویان 
ویژه  حمایت  از  شهر  این  در  اسالمی  کشورهای 

شوند. می  برخوردار 
حضور  با  که  خبری  کنفرانس  در  رویان  شهردار 
بررسی  هدف  با  و  المللی  بین  های   رسانه 
فرصت های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری 
افزود:  فوق  خبر  اعالم  با  گردید  برپا  رویان  شهر 
رهبر  توسط  جاری  سال  گذاری  نام  به  توجه  با 
جهت  در  ای،  خامنه  امام  حضرت  انقالب  معظم 
کارآفرینی  مقاومتی،  اقتصاد  های  سیاست  تحقق 
منطقه،  اقتصادی  نخست  جایگاه  به  دستیابی  و 
نهاد  دیگر  و  شهر  شورای  همکاری  با  شهرداری 

های  حمایت  و  خدمات  ارایه  آماده  ذیربط  های 
کشورهای  ویژه  به  خارجی  گردشگران  از  ویژه 

باشد. می  اسالمی 
های  ظرفیت  وجود  بر  تاکید  با  توکلی  احمد 
جنگل  جمله  از  رویان   توریستی  چشمگیر  
البرز،  های  کوه  رشته  هیرکانی،  تاریخی  های 
شهر  این  آمادگی  و  مناسب  مواصالتی  های  راه 
اظهار  منطقه  گردشگری  قطب  به  دستیابی  برای 
شرکت های  و  توریستی  های  سازمان  داشت: 
گروه  جمله:  از  بسیار  خارجی  هتل سازی 
ملیا  )فرانسه(،  آکور  )ابوظبی(،  روتانا  هتل های 
اشتاینگن  هتل سازی  گروه  همچنین  و  )اسپانیا( 
برگر )آلمان( بسرعت در حال فعالیت برای ورود 
و  هستند  ایران  رشد  به  رو  گردشگری  بازار  به 

دارد. برای مشارکت  آمادگی کامل  رویان  شهر 
جذب  راستای  در  اساس  این  بر  داد:  ادامه  وی 
تشکیل  با  خارجی،  گذار  سرمایه  و  گردشگر 
کارشناسان  و  توسعه  و  تحقیق  های  واحد 
آموزش  ارتقا  به  موفق  رویان  شهرداری  علمی، 
استاندارهای  و کسب  مدیریت شهری  شهروندی، 

فراهم شود. بسترهای الزم  تا  گردید  الملی  بین 
توریست  ای  زیر ساخت  تقویت  از  رویان  شهردار 
رویان  در  رقابتی  مزیت  یک  عنوان  به  سالمت 
از  بیش  جمعیت  از  رویان  اگر  گفت:  و  خبرداد 
بخش  بتواند  جهان  مسلمانان  میلیاردی  یک 
موثری  گام  کند  جذب  را  گردشگران  از  کوچکی 
برداشته  کشور  گردشگری  صنعت  توسعه  در 
است و از همه دست اندرکاران که توانایی احداث 

گردشگر  جذب  اسالمی  زیرساخت های  و  بناها 
می کنیم. همکاری  به  دعوت  دارند 

به  دستیابی  برای  اقتصادی  مقاومت  لزوم 
رونق کسب و کار 

فرمانده  محمودی  حسین  سرهنگ  همچنین 
فوق  مراسم  در  نور  شهرستان  پاسداران  سپاه 
اعضای  و  شهردار  های  تالش  از  قدردانی  ضمن 
مثبت  اقدامات  به  نسبت  رویان  شهر  شورای 
که  هرکشوری  گفت:  منطقه  در  گرفته  صورت 

است. موفق  کند،  مردم حرکت  برپایه حضور 
اظهار  نور  شهرستان  پاسداران  سپاه  فرمانده 
ها  فرصت  از  که  باشد  این  باید  ما  هنر   : داشت 

استفاده کنیم و تهدیدها را هم تبدیل به فرصت 
یک  رویان  در  گردشگری  صنعت  توسعه  و  کنیم 

است. فرصت 
بسیج  که  مطلب  این  بیان  با  محمودی  سرهنگ 
است،  آماده  کشور  پیشروی  جهت  در  همواره 
دینی،  دستورات  از  پیروی  راستای  در  گفت:  
حضور  و  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  تببین 
اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  مقدس  نهاد 
گردیده  تبدیل  امنیت  و  مهربانی  شهر  به  رویان 

است.
خامنه  امام  پیشنهاد   1۰ به  عمل  و  اقدام  وی 
دانسته  الزم  را  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  در  ای 
گردشگری،  صنعت  توسعه   : کرد  خاطرنشان  و 
به  ویژه  نگاه  خصوصا  ملی  تولید  از  حمایت 

سپاه  مقدس  نهاد  کار  دستور  در  کوچک  صنایع 
است. پاسداران 

گردشگری دریایی در رویان کلید خورد

شهر  اسالمی  شورای  رییس  ساالریان  کامبخش 
کرد:  اعالم  خبری  نشست  ادامه  در  نیز  رویان 
افتتاح  رویان  شهر  در  دریایی  گردشگری  بزودی 

می شود.
از  سرشار  رویان  که  مطلب  این  بیان  ضمن  وی 
تصریح  است  المللی  بین  گردشگران  برای  امنیت 
شرکتی  با   دریایی  گردشگری  توسعه  برای  کرد: 
و گفتگو  مذاکره هستیم  ترکیه در حال  از کشور 

است. آغاز شده  مقدماتی  های 

  حمایت ویژه شهرداری رویان از گردشگران کشورهای اسالمی            
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