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به همت فوالد مبارکه 
زندگی در شریان نقش 

جهان جاری شد

موانع اقتصادی که هر روز 

مستحکم ترمی شوند !

é مریم بهنام راد

پاداش های نجومی ممنوع شد

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم 
این  دیروز  مصوبه  با  گفت:  توسعه 
برابر   5 پاداش  حداکثر  کمیسیون 

حداقل پاداش شد.

خبر

یادداشت روز

شهرستان

8

اشراف کامل وزارت اطالعات 
بر پروژه »نفوذ«

پروژه  بر  اینکه  بیان  با  اطالعات  وزیر 
داریم،  کامل  اطالعاتی  اشراف  »نفوذ« 
گفت: وزارت اطالعات توری هوشمندی 
از  کشور  استفاده  اجازه  هم  که  است 
فضای بهاری را می دهد و هم جلوی نفوذ 

حشرات را می  گیرد.

تکمیل دولت 
الکترونیک در دهه فجر

رئیس جمهوری: 

اسالم افراطی با اسالم حقیقی هیچ ارتباطی ندارد
رئیس جمهوری با اشاره به ظرفیت ها و فرصت های موجود در ایران و بوسنی و هرزگوین، بر ضرورت تالش 
در راستای توسعه  همه جانبه مناسبات و همکاری های تهران – سارایوو در زمینه های مختلف تأکید کرد. 

حجت االسالم حسن روحانی در نشست مشترک هیأت های عالی رتبه ایران و بوسنی و هرزگوین در تهران، 
 گفت: جمهوری اسالمی ایران جزو اولین کشورهایی بود که استقالل بوسنی و هرزگوین را به رسمیت 

شناخت و تهران همواره خواهان روابط دوستانه و صمیمی با این کشور است. 

ربیعی:

تریبون ها آماده شنیدن صدای فقرا نیستند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جامعه ای که صدای فقرا شنیده نشود، فقر روزبروز بیشتر می شود. معموال 

در جامعه مجالی برای شنیدن صدای فقرا نیست. 
تالش  فرهنگی  مجموعه  در  که  آینده«  انداز  و چشم  به گذشته  نگاهی  اجتماعی،  »رفاه  همایش  در  ربیعی  علی 
برگزاری  شد اظهار کرد: اینکه دانش مان را به نحوی در اختیار دیگران قرار دهیم و از دانش آنها استفاده کنیم را 
در درجه اول مدنظر داشتیم و هیچ چیزی بهتر از دستاورد های تجربی برای کشورهایی که مسائل شبیه به هم 

داریم ارزشمند نیست و به همین خاطر امروز از سفرای چندکشور در این همایش دعوت کرده ایم.

پرداخت معوقات فرهنگیان 
تا ۴۵ روز آینده

سکوی فاز 20 پارس 
جنوبی بارگیری شد

رهبر معظم انقالب:

ائتالف نظامی غرب علیه تروریزم واقعی نیست

10

صنعت در بی سابقه ترین 
سال های  افت تولید

گروه اقتصاد:  در حالی که قرار بود همزمان با لغو تحریم های 
اقتصاد  سیاست های  اجرای  برای  الزم  برنامه های  بین المللی 
مقاومتی و رفع مشکالت بخش های مختلف تولیدی اجرایی 
شود، اما در عمل نه تنها تغییری در اوضاع به وجود نیامده بلکه 
فضا برای فعالیت واحدهای تولیدی سخت تر شده و حتی تعداد 
زیادی از واحدهای کوچک و متوسط به مرز تعطیلی رسیده اند، 

مابقی نیز با کمتر از ظرفیت به فعالیت می پردازند.

جهت گیری ضدصهیونیستی 
و ضد آمریکایی ایرانیان 

تغییر نمی کند

دبیـر شـورای عالـی امنیت ملـی گفت: ملت ایـران جهت 
گیـری ضـد صهیونیسـتی و ضـد آمریکایـی خـود را بـا 

موضوعـات فرعـی تغییر نخواهـد داد.

خبراقتصادی
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رهبــر معظــم انقــالب در دیــدار رئیــس شــورای ریاســت جمهــوری بوســنی وهرزگویــن باتأکیــد بــر لــزوم مقابلــه 
ــد: کشــورهای  ــه و تروریســت پــرور برخــی دولــت هــای غربی،خاطرنشــان کردن ــا سیاســت هــای آتش افروزان ب
مســتقل بایــد بــا تحکیــم روابــط و اثــر نپذیرفتــن از سیاســت هــای دولــت هــای مســتکبر، آتــش اختالفــات و 

ــانند. ــا را فروبنش درگیری ه

معاون اول رئیس جمهور گفت: توان موشکی ایران 
شاخص اصلی در بازدارندگی است که باید این توان 
به  تعرض  تصور  تا  شود  حفاظت  آن  از  و  تقویت 
جمهوری اسالمی ایران از ذهن دشمنان خارج شود.
اسحاق جهانگیری دیروز در همایش مدیران ارشد 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تأکید بر 
اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران باید 
باشند،  بازدارندگی بسیار زیادی برخوردار  توان  از 
اظهار داشت: ما زمانی می توانیم در منطقه نقش 
ثبات ساز داشته باشیم که از توان و قدرت خوبی 
برخوردار باشیم و هیچ کس جرأت تعرض به این 

آب و خاک را نداشته باشد.
معاون اول رئیس جهمور از اقدامات و فعالیت های 
های  سال  طی  در  دفاع  وزارت  مجموعه  ارزنده 
گذشته به خصوص در دوران دولت تدبیر و امید 
اصلی  وظیفه  و  ماموریت  افزود:  و  کرد  قدردانی 
این وزارتخانه پشتیبانی از نیروهای مسلح بوده و 
در تمامی برنامه هایی که دولت به آن نیاز داشته، 

همواره در صحنه حاضر شده است.

جهانگیری با اشاره به اینکه برخی توانمندی ها و 
دستاوردهای دفاعی کشور به دلیل برخی مالحظات 
امنیتی قابل انتشار نیست، تصریح کرد: اگر وزارت 
می  اجرایی  های  دستگاه  سایر  همانند  نیز  دفاع 
رسانی  اطالع  را  خود  دستاوردهای  همه  توانست 
نظامی کشور  توان  و  آینده  به  نسبت  مردم  کند، 

بسیار امیدوارتر می شدند.
با اشاره به آشوب ها و  معاون اول رئیس جمهور 
درگیری های منطقه گفت: خوشبختانه با  تالش 
ایران  امنیتی کشور،  و  نیروهای مسلح  و زحمات 
کانون ثبات، آرامش و امنیت منطقه است که یقیناً 

نیروهای مسلح نقشی کلیدی در این زمینه دارند.
ای  منطقه  در  ایران  اینکه  بیان  با  جهانگیری 
این  به  نسبت  دنیا  همه  و  شده  واقع  استراتژیک 
منطقه  داشت:  اظهار  دارند،  حساسیت  منطقه 
خاورمیانه کانون تأمین انرژی بسیاری از کشورهای 
جهان است و کشورهای غربی تالش می کنند تا 
نبض این منطقه که می تواند اقتصاد را به حرکت 
درآورد در اختیار داشته و حضور پررنگی در این 

منطقه داشته باشند.
اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
در  را  قدرت  های  مؤلفه  همه  ایران  خوشبختانه 
اختیار دارد، گفت: جمعیت فراوان، نیروی جوان، 
خالق و تولیدکننده و فارغ التحصیالن رشته های 
مهندسی در ایران زمینه های مناسبی برای توسعه 

و پیشرفت فراهم کرده اند.
امنیت در  ثبات و  اهمیت  بر  تأکید  با  جهانگیری 
ایران  اسالمی  کرد:جمهوری  خاطرنشان  منطقه 
برای خود نقش ثبات ساز در منطقه قائل است و 
مؤلفه  از  که  کوچک  کشورهای  برخی  مقابل،  در 
های قدرت برخوردار نیستند، تنها سیاستی را که 
در پیش می گیرند این است که در جهت ناامنی و 

بی ثباتی منطقه گام بردارند.
و  افراطی  های  گروه  راستا  همین  در  افزود:  وی 
تکفیری شکل می گیرند و مهمترین برنامه آنها این 
است که اوضاع منطقه را برهم بزنند و اتفاقاتی را که 
امروز در سوریه، عراق و یمن رخ می دهد نیز نتیجه 

همین سیاست ها است.
جهانگیری همچنین با اشاره به اینکه توان موشکی 
بومی  توان  بر  مبتنی  ایران  اسالمی  جمهوری 
یعنی  این  گفت:  است،  داخلی  های  ظرفیت  و 
توانمندی ایران در بخش فناورانه افزایش پیدا کرده 

و کشور از نظر تکنولوژی قدرتمند شده است.
امروز  اینکه  یادآوری  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
ایران در توسعه علم و فناوری جزو کشورهای برتر 
جهان است، تصریح کرد: ایران در صنایع مختلف 
بنیادین،  های  سلول  فضا،  و  هوا  صنایع  نظیر 
بایوتکنولوژی و سایر زمینه ها به توانمندی قابل 
توجهی دست یافته است و در برخی رشته ها جزو 

شش کشور نخست جهان است.
اد      امه د      ر صفحه 3

جهانگیری: توان موشکی ایران شاخص اصلی در بازدارندگی است

رئیس اتحادیه طال و جواهر دلیل نوسانات نرخ 
و  قیمت جهانی طال  افزایش  را  بازار  در  سکه 
نیز باال رفتن قیمت ارز در بازار آزاد دانست و 
گفت: قیمت سکه به هیچ  عنوان حبابی نیست.

محمد کشتی آرای با برشمردن دالیل افزایش 
نرخ سکه ظرف روزهای گذشته در بازار گفت: 
افزایش قیمت جهانی طال و باال رفتن نرخ ارز 
قیمت سکه  رفتن  باال  عامل  آزاد، دو  بازار  در 
در بازار داخلی است که به نظر نمی رسد جای 
نگرانی نسبت به افزایش غیرطبیعی قیمت طی 

روزهای آینده وجود داشته باشد.
طال  بازار  افزود:  جواهر  و  طال  اتحادیه  رئیس 
نیز  آن  نوسانات  و  دارد  تعادل  کامال  سکه  و 
ارز  و  طال  قیمت  اینکه  ضمن  است؛  طبیعی 
هفته  روزهای  طول  در  را  نوساناتی  همیشه 
ممکن است تجربه کند و هیچ شوکی هم به 

بازار وارد نشده است.
وی تصریح کرد: وضعیت بازار سکه به نحوی 
نیست که نیاز به انجام اقدامی از سوی دولت 
و یا عرضه سکه در بازار و بورس داشته باشد، 
ضمن اینکه قیمت به هیچ عنوان حبابی نیست 
دلیل  به  هفته  پایانی  روزهای  در  معموال  و 
اعالم برخی شاخص های اقتصادی در بازارهای 

جهانی، قیمت باال می رود.

به گزارش مهر، قیمت سکه و دالر دیروز نسبت 
داشت؛  روند صعودی  قبل  روز  نرخ  آخرین  به 
طرح  بهارآزادی  تمام  سکه  قیمت  که  بطوری 
این  بر  یافت.  افزایش  تومان  هزار   ۱۰ جدید 
اساس، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
به یک میلیون و ۹۷ هزار و ۶۱5 تومان رسید 
نرخ  به  نسبت  را  تومانی  هزار  یک  کاهش  که 
روز دوشنبه نشان می دهد. همچنین سکه تمام 
بهارآزادی طرح جدید با ۱۰ هزار تومان افزایش 
به یک میلیون و ۱۱۰ هزار و ۱۱۱ تومان رسید.

دیروز نیم سکه با نرخ 55۷ هزار و ۸۰۴ تومان 
معامله شد در حالیکه دیروز این رقم 55۶ هزار 
تومان بود. همچنین ربع سکه با افزایش کمتر 
از یک هزار تومان به ۲۹۳ هزار و ۸۹۷ تومان 
رسید. سکه یک گرمی هم با قیمتی نزدیک به 
قیمت روز دوشنبه،  با نرخ ۱۸5 هزار و ۹۳۴ 

هزار تومان معامله شد.
هر اونس طال در بازارهای جهانی به ۱۲۶۷ دالر 
و ۷۸ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز با کمی 

افزایش به ۱۱۰ هزار و ۹۹۹ تومان رسید.

وزیر نفت اعالم کرد بیش از ۷۰ درصد مبلغ 
قراردادها به ایرانی ها واگذار می شود و تاکنون 
صالحیت ۱۱ شرکت ایرانی برای انعقاد قرارداد 

تایید شده است.
»بیژن نامدار زنگنه« درباره قراردادهای نفتی 
افزود: این فرصت طالیی برای ایجاد اشتغال، 

کار، ثروت و توانمندی فنی در کشور است.
نفت  وزارت  تالش  همه  کرد  تاکید  زنگنه 
استفاده از ظرفیت شرکت های ایرانی است و 
ادامه داد: به طور حتم از ظرفیت شرکت های 
ایرانی به عنوان پیمانکار اصلی و بویژه پیمانکار 
دست دوم که باید عملیات اجرایی قراردادها و 
انجام  را  امکانات  و  تجهیزات  ساخت  کارهای 

دهد، استفاده می شود.
وزیر نفت افزود: ما تالش می کنیم ایرانی ها 
شرکتی  اگر  و  کنند  استفاده  ظرفیت  این  از 
شرکت  یک  از  باید  شود  ایران  وارد  خارجی 
در  که  کند  استفاده  شریک  عنوان  به  ایرانی 
جریان این قراردادها شرکت های نفتی ایرانی 
به وجود آیند، قوی شوند و در آینده بتوان از 

آنها استفاده کرد.
چارچوب  مورد  در  کرد:  یادآوری  وی 
مجلس  با  ها  مدت  نفتی  جدید  قراردادهای 
گذشته و مجلس کنونی جلسه تشکیل شد و 
اکنون چارچوب کلی آن قطعی شده و به تایید 

رییس مجلس رسیده است.
زنگنه ادامه داد: ما بر پایه همین چارچوب کلی، 
قراردادهای  اصلی  عناوین  و  تهیه  را  قراردادها 

جدید را با برخی شرکت ها امضا می کنیم.
با  پیش  هفته  دو  کرد:  یادآوری  نفت  وزیر 
برای  قراردادی  )ره(  امام  فرمان  اجرایی  ستاد 
مارون  جنوبی،  و  شمالی  یاران  های  میدان 
منعقد  منگستان  و  آسمانی  کوپال  منگستان، 
به  قراردادها  اصلی  یا عناوین   HOA شد که 

امضا رسید.
اد      امه د      ر صفحه 2

دالیل نوسانات اخیر نرخ سکه در بازار

واگذاری بیش از 70 درصد مبلغ قراردادهای نفتی به ایرانی ها

صفحه 3

صفحه 2
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کالم  نور

قاسمی خطاب به اروپایی  ها تاکید کرد؛

توانایی دفاعی ایران قابل مذاکره 
و مصالحه نیست

کرد:  نصریح  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
آزمایش های موشکی جمهوری اسالمی ایران در 
چارچوب سیاست های دفاعی کشور انجام می  شود.
بهرام قاسمی در واکنش به قطعنامه عادی سازی 
روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسالمی ایران که 
امروز در پارلمان اروپا به تصویب رسید اظهار داشت: 
پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه ای با عنوان راهبرد 
اتحادیه اروپا در قبال ایران پس از توافق هسته ای 
با  بلندمدت  روابط  توسعه  و  عادی سازی  پی  در 

جمهوری اسالمی ایران است. 
وی این موضوع را حاکی از اراده مثبت این نهاد 
اروپایی برای گسترش و تعمیق مناسبات دوجانبه با 

کشورمان در همه ابعاد دانست. 
قاسمی گفت: این قطعنامه با اذعان به نقش موثر 
ایران  اسالمی  جمهوری  منطقه ای  و  بین المللی 
در برقراری و ایجاد ثبات و آرامش در منطقه بر 
لزوم مشارکت سازنده کشورمان در حل مناقشات 
و  داعش  ویژه  به  باتروریسم  مبارزه  و  منطقه ای 
دیگرگروه های مشابه و توسعه روابط در زمینه های 
سیاسی، اقتصادی، انرژی، علمی، آموزشی، پژوهشی 

و زیست محیطی تاکید دارد. 
 : کرد  تصریح  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
جمهوری اسالمی ایران از پارلمان اروپا انتظار دارد 
متناسب با مقتضیات دوران پسابرجام و به دور از 
مالحظات سیاسی و جار و جنجال های تبلیغاتی 
سوء ، اقدام به تدوین راهکارهایی مشخص برای 

توسعه و تعمیق روابط کند. 
وی اشاره به برخی موارد ناسازگار با واقعیات موجود 
جمهوری اسالمی ایران را مبتنی بر دیدگاه های 
متفاوت فرهنگ اروپایی دانست که نمی تواند کمک 

چندانی به توسعه روابط فی مابین کند.
قاسمی گفت : جمهوری اسالمی ایران همواره تاکید 
کرده است که با موضوع حقوق بشر نباید برخوردی 
سیاسی داشت و استانداردهای دوگانه را در این 

زمینه اعمال کرد .
وی افزود: جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد در 
فضایی آرام و غیرجنجالی و از طریق گفتگو و تبادل 
نظر ، دیدگاه های دین مبین اسالم را در زمینه 
حقوق  بشر تبیین و در چارچوب تعامل با دیگران و 
نزدیکی هر بیشتر دیدگاه های دو طرف تالش کند.
تاکید  همچنین  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
اسالمی  جمهوری  موشکی  آزمایش های  کرد: 
ایران درچارچوب سیاست های دفاعی کشور انجام 
می شود و توانایی های دفاعی ایران به هیچ عنوان 

قابل مذاکره و مصالحه نیست. 
قاسمی گفت: جمهوری اسالمی ایران از ابتدا در 
گروه های  از  اعم  تروریستی  تهدیدات  قبال همه 
تکفیری، داعش و دیگر گروه های مشابه هشدارهای 
الزم را داده و برای مبارزه با آنان از هیچ تالشی 

فروگذار نکرده است.
وی تاکید کرد: قطعنامه های مصوب پارلمان اروپا 
اگر چه فاقد ضمانت اجرایی است ، با این حال باید 

رویکرد سازنده واقع گرایانه را بازتاب دهند. 
قاسمی با اشاره به اعالم آمادگی مستمرکشورمان 
برای گفتگو طبق احترام متقابل ، برگزاری دومین 
میان  بشری  حقوق  و  سیاسی  گفتگوهای  دور 
مقامات اتحادیه اروپا و ایران در ماه نوامبر را حرکت 
در مسیری درست دانست که می تواند به نزدیکی 
دیدگاه ها و تعامل هر چه بیشتر دو طرف کمک کند.

واکنش آمریکا به اهدای جایزه 
چتم هاوس به ظریف و کری

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به 
اعطای جایزه اندیشکده چتم هاوس به وزیران امور 
خارجه ایران و آمریکا گفت: این جایزه به یک تالش 

گروهی بین المللی اهدا شده است.
وزارت  سخنگوی  کربی  جان  ایسنا،  گزارش  به 
به  خود  خبری  نشست  در  آمریکا  خارجه  امور 
اهدای جایزه اندیشکده انگلیسی چتم هاوس به 
محمدجواد ظریف و حان کری وزیران امور خارجه 
ایران و آمریکا به دلیل تالش هایشان در حصول 
توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 واکنش نشان داد.
بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه 
آمریکا، کربی گفت: می دانید که پس از نزدیک به 
دو سال توانستیم به برنامه جامع اقدام مشترک با 
ایران دست یابیم. وزیر کری برای دریافت این جایزه 
بسیار خرسند است. من فکر می کنم وی اولین 
کسی خواهد بود که به شما می گوید این توافق 
بیشتر یک تالش گروهی بین المللی با حضور دیگر 

اعضای گروه 1+5 و اتحادیه اروپا بود.
)آمریکا(  انرژی  وزیر  ویژه  به  کار گروهی  این  در 
زیادی حول  کار  بنابراین،  داشت.  کلیدی  نقشی 
این توافق انجام شد و من اطمینان دارم که وزیر 
امور خارجه قبل از هر چیز خواهد گفت که توافق 

حاصل یک رویکرد گروهی بود.
جان  چگونه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
است  قدردان  جایزه  این  دریافت  برای  کری 
اجرای  عدم  از  همچنان  ایرانی ها  که  حالی  در 
برخی  و  می کنند  شکایت  واشنگتن  تعهدات 
در  واشنگتن  که  می گویند  نیز  آمریکایی ها  از 
گفت:  است،  داده  چیز  همه  چیز  هیچ  ازای 
هیچ یک از آنها، نه وزیر کری و نه ظریف وزیر 
دریافت  انتخاب  بر  کنترلی  ایران  خارجه  امور 

کنندگان جایزه نداشته اند.

خبر

تکمیل دولت الکترونیک در دهه فجر
دولت  پروژه  شدن  نهایی  از  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
روستایی  نقطه  هزار  اتصال 5  و  امسال  فجر  در دهه  الکترونیک 
به اینترنت ظرف یک ماه آینده در راستای اجرای طرح سالمت 

الکترونیک خبر داد.
اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
سالمت  طرح  اجرای  برای  هماهنگی  جلسه  در  واعظی  محمود 
وزارت  نظر  مورد  نقطه  هزار   5 اتصال  به  اشاره  با  الکترونیک 
بهداشت در روستاها گفت: به دنبال این هستیم که تمام کارهای 
اتمام  به  فجر  دهه  تا  را  الکترونیک  دولت  با  ارتباط  در  پراکنده 

برسانیم.
وی با تشکر از تالش وزارت بهداشت، برای ارتقای سالمت مردم 
طی سه سال و نیم گذشته، گفت: در شرایطی که کشور مشکالت 
جدی مالی داشت انصافا طرح سالمت اجرا شد و هم اکنون در هر 
شهر و روستا یکی از محورهای مطرح میان مردم طرح سالمت 

است و مردم از آن راضی هستند که کار بزرگی برای کشور بود.
بهداشت و سالمت  به مسئله  نگاه  نوع  ارتقاء  به  اشاره  با  واعظی 
این  بر  ارتباطات تالش  افزود: در وزارت  بهداشت،  توسط وزارت 
است که بخش های مختلف را نسبت به مشارکت در اجرای دولت 
الکترونیک متقاعد کنیم و در این زمینه شاهد همکاری و همیاری 

خوبی با وزارت بهداشت بودیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه تا وقتی همه کارها 
جمع نشود، اقدامات انجام شده در زمینه دولت الکترونیک برای 
مردم ملموس نمی شود، در تشریح اثرات طرح سالمت الکترونیک 
اظهار کرد: اولین نتیجه اجرای این طرح صرفه جویی بزرگی است 

که در کشور رخ می دهد.
می  بهداشت  وزارت  از سوی  که  نظارتی  با  طرفی  از  افزود:  وی 
شود، در نوشتن نسخه های پزشکی اصالحات صورت می گیرد 
که از این بابت نیز شاهد صرفه جویی بزرگی خواهیم بود. ضمن 
اینکه گام بزرگی در جلوگیری از داروهای قاچاق صورت می گیرد 
و به جهت شفاف سازی انجام شده ناشی از الکترونیکی شدن نیز 

ضمن افزایش سرعت کار، جلوی فساد گرفته می شود.
راهکارهای  از  یکی  را   )Data Mining( کاوی  داده  واعظی 
نشان  خاطر  و  دانست  پژوهی  آینده  برای  پیشرفته  کشورهای 
کرد: با سیستم داده کاوی می توان برای آینده برنامه ریزی کرد 
که البته این به معنی نفوذ به حریم خصوصی افراد نیست بلکه 

مجموعه اطالعات مورد تحلیل قرار می گیرد.
فناوری  و  ارتباطات  وزارت  میان  همکاری  سند  به  اشاره  با  وی 
اطالعات و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: وزارت 
وزارت  دار  اولویت  نقطه  هزار   5 که  شود  می  متعهد  ارتباطات 
بهداشت را در روستاها برای اجرای طرح سالمت الکترونیک، با 

هزینه خود، به اینترنت متصل کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: همچنین وزارت ارتباطات 
در ارتباط با بودجه این طرح که در اختیار یکی از شرکت ها است، 
همان  به  متنوع  و  مختلف  خدمات  دریافت  برای  را  ها  پیگیری 

اندازه دنبال می کند. 
با  را  سالمت  نظام  معماری  کالن  طرح  اینکه  ضمن  گفت:  وی 
اجرایی  شورای  در  تا  کنیم  می  نهایی  بهداشت  وزارت  همکاری 
فناوری اطالعات مصوب و برای اجرا توسط دکتر روحانی به همه 

مبادی ذیربط ابالغ شود.
در پایان این جلسه، اعضای دو وزارتخانه برای حضور در کمیته 
مشترک درجهت اتصال 5هزار نقطه روستایی به اینترنت و نهایی 
کردن طرح سالمت الکترونیک در قالب دولت الکترونیک مشخص 

شدند.

پاداش های نجومی ممنوع شد
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: با مصوبه دیروز 

این کمیسیون حداکثر پاداش 5 برابر حداقل پاداش شد.
احمد امیرآبادی فراهانی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، 
به جلسه دیروز کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اشاره کرد و 
گفت: یکی از مصوبات امروز کمیسیون تلفیق این بود که حداکثر 

پاداش 5 برابر حداقل پاداش باشد.
در  را  حقوقش  حداقل  که  کارمندی  یا  کارگر  کرد:   تصریح  وی 
پایان 30 سال خدمت می گیرد نمی تواند بیش از 150 میلیون 

تومان پاداش بگیرد.
بعضا کسانی  و  نبود  اینگونه  روال  فراهانی گفت:  قبال  امیرآبادی 
حقوق های 10 میلیون تومانی داشتند و در 30 ماه بعضا حدود 
300 تا 400 میلیون تومان می شد و حتی پاداش های 700 تا 

800 میلیون تومان داشتیم.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت:  مصوبه دیروز این 
کمیسیون در راستای جلوگیری از پرداخت های نجومی است چرا 

که بعضی ها پاداش های نجومی دریافت می کردند.
برای  بازنشسته ها است و  برای  این مصوبه صرفا  ادامه داد:  وی 
اقشار متوسط مشکلی پیش نمی آید ولی کسانی که حقوق های 

نجومی می گیرند با این مصوبه جلوی آنها گرفته می شود.

مجلس با تشکیل شورای دستگاه های نظارتی 
در سه قوه مخالفت کرد

احکام  الیحه  به  رسیدگی  جریان  در  اسالمی  شورای  مجلس 
دایمی برنامه های توسعه ای کشور )اعاده شده از شورای نگهبان( 

با تشکیل شورای دستگاه های نظارتی در سه قوه مخالفت کرد.
به گزارش خبرگزاری آنا، پیش از این در ماده 43 الیحه مذکور 
بیان شده بود که به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن 
کشور،  مدیریت  تقویت  برای  و  بهره وری  ارتقای  و  نظارت  نظام 
شورای دستگاه های نظارتی متشکل از دو نفر از مسئوالن نظارتی 
از آنها  با حفظ استقالل هر یک  انتخاب رییس قوه و  با  هر قوه 
در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می شود و دستورالعمل 
اجرایی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا،  نحوه تصمیم گیری 
و پیگیری تصمیمات، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابالغ این قانون به 

پیشنهاد اعضای شورا و با توافق سران قوا تعیین می شود.
با توجه به ایراد شورای نگهبان نسبت به این ماده مجلس شورای 

اسالمی آن را حذف کرد.
همچنین نمایندگان مجلس اصالحیه دیگری را در بند الف ماده 
الحاقی دو انجام دادند که بر اساس آن عبارت »در صورت موافقت 
از عبارت »تأمین منافع و امنیت ملی«  فرماندهی کل قوا« بعد 

اضافه شد.
همچنین جزو 6 از بند ب ماده الحاقی دو نیز اصالح شد که بر 
اساس آن تسریع در شناسایی و تشخیص هویت ایرانیان و اتباع 
خارجی در حوادث، سوانح و افزایش سرعت و توان کشف علمی 
جرایم، با ارتقای بانک های هویتی )ژنتیکی، اثر انگشت، چهره و 
ایجاد  به  ایران موظف  انتظامی جمهوری اسالمی  نیروی  عنبیه( 

بانک هویت ژنتیکی و اثر انگشت ایرانیان و اتباع خارجی است.

خبر

رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس شورای 
ریاست جمهوری بوسنی وهرزگوین باتأکید 
بر لزوم مقابله با سیاست های آتش افروزانه 
های  دولت  برخی  پرور  تروریست  و 
غربی،خاطرنشان کردند: کشورهای مستقل 
از  نپذیرفتن  اثر  و  روابط  تحکیم  با  باید 
آتش  مستکبر،  های  دولت  های  سیاست 

اختالفات و درگیری ها را فروبنشانند.
مقام  دفتر  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
خامنه ای  ا...  آیت  حضرت  رهبری،  معظم 
رهبر معظم انقالب اسالمی دیروز در دیدار 
شورای  رئیس  بگوویچ،  عزت  باقر  آقای 
هرزگوین  و  بوسنی  جمهوری  ریاست 
های  سیاست  با  مقابله  لزوم  بر  تأکید  با 
دولت  برخی  تروریزم پرور  و  آتش افروزانه 
کشورهای  کردند:  خاطرنشان  غربی،  های 
مستقل باید با تحکیم روابط و اثر نپذیرفتن 
از سیاست های دولت های مستکبر، آتش 

اختالفات و درگیری ها را فروبنشانند.
موج  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
نیز  اروپا  به  اکنون  -که  تروریزم  و  تکفیر 
سرایت کرده است و احتماالً در آینده هم 
وضعیت بدتری را رقم خواهد زد - افزودند: 
عربی  منطقه  ظاهر  در  پدیده  این  زادگاه 
است اما در واقع، دولت امریکا و بعضی از 
دولت های اروپایی عامل اصلی پدید آمدن 

این حوادث هستند.
نظامِی  ائتالف  اسالمی،  انقالب  رهبر 
واقعی  را  تروریزم  علیه  غربی  دولت های 

است  ممکن  اگرچه  گفتند:  و  ندانستند 
ها  تروریست  با  مواردی  در  ائتالف ها  این 
وارد جنگ نیز بشوند اما نه در عراق و نه 
واقعی  کردن  ریشه کن  به دنبال  سوریه  در 
و  بد  های  سیاست  و  نیستند  تروریزم 
شرارت آمیز آنها، روز به  روز مشکالت بشر 

را افزایش می دهد.
را  وضعیت  این  درمان  و  عالج  ایشان، 
این  بروز  عوامل  شناخت  و  فهم  گرو  در 
آنها  حل  برای  اراده  وجود  و  مشکالت 
خواندند و در اشاره به یکی از عوامل بروز 
مسلمان  جوانان  تحقیر  افزودند:  تروریزم 
قدرتمند  و  ثروتمند  کشورهای  برخی  در 
به  آنان  پیوستن  برای  زمینه ای  اروپایی، 
همچون  تروریستی  منحرف  های  گروه 

تحقیر  این جوانان  و  ایجاد می کند  داعش 
شده در بازگشت به اروپا، دست به انفجار و 

کشتار می زنند.
با  همچنین  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
و  ایران  دوستانه  روابط  سوابق  به  اشاره 
و سخت  تلخ  دوران  و  و هرزگوین  بوسنی 
کشور،  این  مردم  بر  شده  تحمیل  جنگ 
خاطرنشان کردند: آرامش و امنیت، الزمه 
تحقق همه ارکان حیاتی یک ملت و رشد و 

شکوفایی آن است.
رهبر انقالب اسالمی با یادآوری خاطره سفر به 
بوسنی و هرزگوین در دوره ریاست جمهوری 
و استقبال گرم و صمیمی مردم از ایشان و 
همچنین با تجلیل از شخصیت مرحوم علی 
عزت بگوویچ، رئیس جمهور فقید این کشور، 

افزودند: دولت جمهوری اسالمی ایران برای 
افزایش همکاری و ارتباطات با دولت بوسنی 
و هرزگوین در بخش های مختلف سیاسی، 
جهانی،  مجامع  در  هماهنگی  و  اقتصادی 

آمادگی کامل دارد.
روحانی  آقای  که  دیدار  این  در 
داشت،  حضور  نیز  رئیس جمهوری 
شورای  رئیس  بگوویچ،  عزت  باقر  آقای 
ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین با ابراز 
خرسندی از سفر به تهران، مذاکرات خود 
با مقامات کشورمان را موفق ارزیابی و ابراز 
امیدواری کرد که روابط دوستانه دو کشور 
نفع  به  و  اقتصادی  مؤثر  همکاری های  به 

طرفین تبدیل شود.
آقای بگوویچ، سیاست بوسنی و هرزگوین 
کشورهای  با  روابط  تقویت  و  تحکیم  را 
مسلمان خواند و با اشاره به لزوم همکاری 
این  افزود:  تروریزم،  خطر  با  مقابله  برای 
به  حمله  موجب  حتی  خطرناک  بیماری 
مساجد و قتل افراد بی گناه شده است که 
البته در بوسنی و هرزگوین همه شخصیت 
تکفیری،  تفکر  از  قاطعانه  برجسته،  های 

اعالم برائت و با آن مقابله می کنند.
و  بوسنی  ریاست جمهوری  شورای  رئیس 
درگیری های  از  تأسف  ابراز  با  هرزگوین 
وحدت  گفت:  اسالمی،  جوامع  در  فرقه ای 
و  است  مسلمانان  همه  وظیفه  اسالمی 
اسالمی  جوامع  تضعیف  موجب  تفرقه، 

خواهد شد.

رهبر معظم انقالب:

ائتالف نظامی غرب علیه تروریزم واقعی نیست

و  ظرفیت ها  به  اشاره  با  جمهوری  رئیس 
فرصت های موجود در ایران و بوسنی و هرزگوین، 
توسعه  همه جانبه  راستای  در  تالش  بر ضرورت 
در  سارایوو   – تهران  همکاری های  و  مناسبات 

زمینه های مختلف تأکید کرد. 
حجت االسالم حسن روحانی در نشست مشترک 
هیأت های عالی رتبه ایران و بوسنی و هرزگوین 
جزو  ایران  اسالمی  جمهوری  تهران،  گفت:  در 
و  بوسنی  استقالل  که  بود  کشورهایی  اولین 
هرزگوین را به رسمیت شناخت و تهران همواره 
این کشور  با  خواهان روابط دوستانه و صمیمی 

است. 
روحانی یادآور شد: اراده جدی جمهوری اسالمی 
ایران بر توسعه همه جانبه روابط و همکاری ها با 
امروز خرسندیم که  و  بوسنی و هرزگوین  است 
میان  روابط،  در  تحرک  ایجاد  برای  اراده جدی 

مسئوالن  ارشد دو کشور وجود دارد.
توسعه  »برای  اینکه  به  اشاره  با  رئیسجمهوری 
مناسبات اقتصادی و تجاری میان دو کشور نیاز 
به تدوین نقشه راه داریم تا بتواند این  روابط را 
به طور پایدار حفظ کرده و روز به روز گسترش 
روابط  توسعه  راستای  در  باید  افزود:  دهد«، 
تجاری، اقتصادی و  همکاری بخش های خصوصی 
دو کشور تالش کنیم و در کنار آن زمینه ها را 
برای گسترش روابط در حوزه های مختلف علمی 

،  فرهنگی و گردشگری فراهم کنیم.
رئیس جمهوری: توسعه و  پیشرفت زمانی سریعتر 
مذاهب  و  اقوام  همه  میان  که  می شود  محقق 
صلح  از  تهران  و  باشد  داشته  وجود  دوستی 
مختلف  مذاهب  و  اقوام  همکاری  و  آرامش  و 

هرزگوین  و  بوسنی  آبادانی  و  توسعه  مسیر  در 
حمایت می کند

دکتر روحانی با اشاره به همزیستی مسالمت آمیز 
و  بوسنی  و  ایران  در  مختلف  مذاهب  و  اقوام 
هرزگوین گفت: توسعه و  پیشرفت زمانی سریع تر 
مذاهب  و  اقوام  همه  میان  که  می شود  محقق 
صلح  از  تهران  و  باشد  داشته  وجود  دوستی 
مختلف  مذاهب  و  اقوام  همکاری  و  آرامش  و 
هرزگوین  و  بوسنی  آبادانی  و  توسعه  مسیر  در 

حمایت می کند.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه »ایران همواره 
در  برد   – برد  رویکرد  و  گفت وگو  سیاست  به 
بوده است«، گفت: زمانی که  همکاری ها معتقد 
در مناسبات، دو طرف  احساس کنند که منافع 
آنها تامین شده، آنگاه تا بلندمدت شاهد ثبات در 
روابط خواهیم بود چرا که امروز صلح و ثبات نه 
در سایه  توازن وحشت، بلکه در سایه توازن منافع 

میان ملت ها ایجاد می شود.
افراطی  اسالم  »تفکر  اینکه  بر  تأکید  با  روحانی 
گفت:  ندارد«،  ارتباطی  هیچ  حقیقی  اسالم  با 
داعش  و  القاعده  عنوان  به  که  تروریست هایی 
 دست به جنایت می زنند نه تنها به اسالم بلکه به 

خدا و معنویات هم اعتقادی ندارند. 
رئیس جمهوری با بیان اینکه »امروز بیش از هر 
زمان خطر بزرگ تروریسم را در منطقه و جهان 
نظیر  کشورهایی  گفت:  می کنیم«،  احساس 
و  در شرق  و سوریه  عراق  افغانستان،  پاکستان، 
تروریسم  با مشکل  که  است  ایران سال ها  غرب 
روبرو هستند و مردم این کشورها آواره و تمدن 

 و محل زندگی آنان نیز تخریب شده است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح در همایش فصلی مدیران 
در  گفت:  دفاع  وزارت  ارشد 
برنامه چهار ساله این وزارتخانه 
توجه  دفاعی  صنایع  آمایش  به 
همین  بر  که  است  جدی شده 
همه  اجرایی  واحدهای  مبنا 
سازمان های صنعتی خود را از 
تالش  و  کردیم  منتقل  شهرها 
صنعتی  قطب  سمت  به  شد 
از  تا  کنیم  حرکت  فناورانه  و 
موازی کاری ها خودداری شود.

پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  دهقان  حسین  پاسدار   سرتیپ  سردار 
نیروهای مسلح با اشاره به اینکه در به روزسازی و نوسازی صنایع 
توفیقات خوبی داشته ایم افزود: صنایع دفاعی را به شبکه گسترده 
در سطح ملی تبدیل کرده ایم و ظرفیت بخش های صنعتی را تا 

ده برابر افزایش داده ایم.
وزیر دفاع گفت: از دیگر برنامه های ما این بود که منطق درستی 
بر اداره وزارت دفاع حاکم شود و هم اکنون سازمان ها بر مبنای 

ارکان شان هدایت می شوند.
های  برنامه  دیگر  از  نیروهای مسلح  با  افزود: حل مسائل  دهقان 
به  پاسخگویی  و  است  بوده  امید  و  تدبیر  دولت  در  دفاع  وزارت 
به  رو  همیشه  شان  گری  مطالبه  اینکه  علت  به  مسلح  نیروهای 
افزایش است بسیار سخت است اما با این وجود تعهداتمان را به 

نیروهای مسلح جواب دادیم و از برنامه جلو هستیم.
وزیر دفاع گفت: در سطح ملی هم با وجود برخی مخالفت ها در 
با  توافق  در  و  کردیم  ورود  ها  سوزی  آتش  و  بحران  ستاد  بحث 
سازمان مدیریت، محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی مقرر شد 
شیالت، سازمان جنگل ها و محیط زیست را تجهیز کنیم که تا 

پایان امسال این برنامه محقق می شود .
دهقان افزود: امروز قادریم در بخش ریلی، حمل و نقل عمومی، 

هوایی و نفت و گاز ماموریت و مسئولیت بپذیریم.
وی با اشاره به اهمیت تعامل با کشورهای مختلف جهان در حوزه 
دفاعی تصریح کرد:با فعال سازی دیپلماسی   دفاعی توانسته ایم 
دفاعی  همکاری  امروز  و  برداشته  حوزه  این  در  بلندی  های  گام 

خوبی با کشورهای مختلف جهان داریم.
وزیر دفاع با بیان اینکه وزارت دفاع با تمام توان در خدمت سیاست 
دکتر  و  جمهور  محترم  رئیس  های  حمایت  از  است  دولت  های 
و مشارکت  فعال سازی  در  رئیس جمهور  اول  معاون  جهانگیری 
دادن ظرفیت های صنایع دفاعی در توسعه ملی و کمک به تحقق 
اقتصاد مقاومتی ، از اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی برتر پیشرفت 

بیشتر کشور در همه سطوح یاد کرد.

سردار دهقان: هیچ گره فناورانه 
در تولید صنایع دفاعی نداریم

اد      امه از صفحه1
ــرای  ــی ب ــالم عموم ــه داد: اع ــه ادام زنگن
شــرکت های خارجــی صــورت گرفتــه 
ــت  ــه فعالی ــه ب ــی ک اســت و شــرکت های
تمایــل دارنــد بایــد رزومــه خــود را بــرای 
ــس  ــد و پ ــال کنن ــت ارس ــد صالحی تایی
ــرای  ــا ب ــت ه ــاس درخواس ــر اس از آن ب
حضــور در میــدان هــا، مناقصــه هــا اعــالم 

مــی شــود.
حاشـیه  در  مـاه  آبـان  دوم  نفـت  وزیـر 
همایـش »بررسـی الـزام هـا و چالش هـای 
مالـی  ابزارهـای  و  مشـارکت  قراردادهـای 
سـرمایه گـذاری در صنعـت نفـت« اعـالم 
کـرد شـرکت هـای زیرمجموعـه قـرارگاه 
خاتـم االنبیا برای بررسـی و ارایه پیشـنهاد 
زمـان  آزادگان  نفتـی  میـدان  توسـعه 
خواسـتند و بـه آنهـا فرصـت سـه ماهه ای 

تـا دی مـاه داده شـد.

امـام  فرمـان  اجرایـی  سـتاد  افـزود:  وی 
درخواسـتی  چنیـن  نیـز  )ره(  خمینـی 

شـد. موافقـت  آن  بـا  کـه  داشـت 
بـا  مهرمـاه  سـیزدهم  ایرنـا،  گـزارش  بـه 

حضـور وزیـر نفـت نخسـتین قـرارداد بـر 
نفتـی  قراردادهـای  جدیـد  مـدل  اسـاس 
بـرای افزایـش بازیافـت چهار میـدان نفتی 
گاز  و  نفـت  صنعـت  توسـعه  شـرکت  بـا 

پرشـیا از زیرمجموعـه هـای سـتاد اجرایی 
فرمـان امـام خمینـی )ره( امضـا شـد.

چارچـوب کلـی قـرارداد، افزایـش ضریـب 
بازیافـت میـدان مشـترک یـاران، کوپـال 
مـارون  و  بنگسـتان  کوپـال  آسـماری، 

اسـت. بنگسـتان 
رییـس مجلـس شـورای اسـالمی چنـدی 
پیـش الگـوی قراردادهـای جدیـد نفتی را 
بـه دولـت ابالغ کـرد و بدین ترتیب، بسـتر 
اجـرای مـدل جدیـد قراردادهـای نفتی در 

حـال آماده سـازی اسـت.
بـا اجـرای مـدل جدیـد قراردادهـای نفتی 
گـذاری  سـرمایه  جـذب  بـا  همـراه  کـه 
خارجـی و فنـاوری هـای جدیـد خواهـد 
بـود، رونـد توسـعه میـدان های مشـترک 
کـه کشـورهای همسـایه در حال برداشـت 
شـتاب  هسـتند،  آنهـا  از  حداکثـری 

می گیـرد.

واگذاری بیش از 70 درصد مبلغ قراردادهای نفتی به ایرانی ها

رئیس جمهوری: اسالم افراطی با اسالم حقیقی 
هیچ ارتباطی ندارد
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ایران حمله تروریستی در کویته پاکستان را 
محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حمله تروریستی در کویته پاکستان 
را به شدت محکوم کرد.

به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی، با محکومیت به حمله تروریستی به دانشکده 
آموزش نیروهای پلیس در شهر کویته ایالت بلوچستان که به کشته و 
مجروح شدن دهها نفر منجر شد، اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران 
همواره بر ضرورت همکاری در برخورد با گروه های تروریستی تاکید نموده 
و آمادگی خود را برای کمک به دولت پاکستان در این زمینه ابراز می نماید.

وی ضمن تسلیت این واقعه دردناک به دولت و ملت کشور دوست و برادر 
ابراز  ناجوانمردانه  این  کشتار  قربانیان  و خانواده  بازماندگان  با  پاکستان، 
همدردی کرده و خواستار برخورد جدی و ریشه ای  همگان با پدیده زشت 

و شوم تروریسم شد.

جلوگیری از ورود چهره های تنش زا به انتخابات
جانشین سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی گفت: مسئوالن باید از 
ورود چهره های تنش زا به مراحل مختلف انتخابات و فضاهای سیاسی و 
انتخابات  که  نرسیم  جایی  به  تا  کنند  کرسی های سخنرانی جلوگیری 
ایسنا، حجت االسالم محمدهادی بهشتی پور  خدشه دار شود. به گزارش 
دیروز در آئین تکریم و معارفه رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی 
استان همدان ضمن گرامیداشت مقام علما و مفاخر شهر همدان، اظهار کرد: 
وجود علما و بزرگانی چون شهید آیت ا... مدنی و آیت ا... نوری همدانی موجب 

فخر همدان و عزت این استان است.
وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم تشریح کرد: وقتی کتاب آسمانی بر پیامبر 
عظیم الشأن اسالم نازل شد عده ای ثبات در دینشان را منوط به بهانه هایی از 
قبیل تغییر کتاب آسمانی و امثالهم می کردند در حالیکه خداوند با نزول این 
آیات به پیامبر)ص( فرمود با کسانی باش که صبح و شام خدا را یاد می کنند 

و در ایمان و عمل صالح راسخ و استوار هستند.
وی این افراد را که ظاهرا ایمان آورده اند اما در باطن اعتقادی به آنچه 
تمام  اکرم)ص(  پیامبر  و گفت:  کرد  عنوان  »نفوذی«  ندارند  می گویند 
ارزش های عصر جاهلیت را زیرپا گذاشت و به عنوان ضدارزش معرفی کرد 
که این انقالبی در زمان خود بود و غالبا وجود نفوذی ها در هر انقالبی دور 

از انتظار نیست.
وی با بیان اینکه واقعه عاشورا نیز از وجود نفوذی ها شکل گرفت، اضافه 
کرد: این افراد در جریانات قبل از عاشورا با جوسازی و تبلیغات، حمایت ها 
را از فرزند پیغمبر)ص( دور کرده و همراهی یزیدیان را پیشه کردند بنابراین 
وجود نفوذی ها از انقالب پیامبر اکرم)ص( و امام حسین)ع( وجود داشته و به 
کّرات در تاریخ تکرار شده و خواهد شد که قرآن هم به صراحت، »دوزخ« 

را جایگاه نفوذی ها عنوان می کند.
جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ناجا با اشاره به شکل گیری انقالب اسالمی 
در کشور تصریح کرد: کسانی هستند که از ابتدا با انقالب مخالف بودند 
اما اکنون به واسطه نفوذی هایی که به نقاطی از جمهوری اسالمی چنگ 
انداخته اند درصدد آسیب زدن به نظام و انقالب هستند، با این تفاسیر هر یک 
از ما باید ببینیم در چنین مقیاسی کجا هستیم؟ با انقالب یا علیه انقالب؟ 
و در چنین شرایطی برخی از این افراد به صورت چراغ روشن و برخی دیگر 
به صورت خاموش، مترصد صدمه زدن به انقالب هستند و جریاناتی شکل 
گرفته که افرادی که دارای سابقه در انقالب هستند علیه اصل نظام و انقالب 

موضع گیری کرده اند.
بهشتی پور با بیان اینکه هر انقالبی ریزش ها و رویش های متعددی دارد، 
عنوان کرد: طلحه ، زبیر، سعد ابی وقاص و شبث بن ربعی از جمله یاران 
نزدیک پیامبر)ص( و رزمندگان جنگ های مختلفی از جمله صفین بودند که 
پس از پیامبر)ص( به انقالب او خیانت کرده و روبروی صف مسلمین و حتی 
نوه پیامبر)ص( ایستادند و این افراد از ریزش های انقالب پیامبر عظیم الشأن 
اسالم محسوب می شوند. وی ادامه داد: پیوستن زهیر بن قین که یک عثمانی 
مسلک بود به صف سربازان امام حسین)ع( در عاشورا نمونه ای از رویش های 
انقالبی است همچنین پیوستن وهب مسیحی و حّربن یزید ریاحی به سپاه 

امام از این جمله است.
این مقام مسئول با بیان اینکه خداوند برنامه جامعی مثل قرآن را برای زندگی 
ما قرار داده و امام را راهنما و معلم زندگی های ما برشمرده است، گفت: با 
وجود این دو نعمت الهی هرجا بین حق و باطل دچار تشکیک شدیم باید به 
این دو مأخذ متقن رجوع کنیم و با اتخاذ موضع معین از ایستادن در صف 

نفوذ اجتناب کنیم.
جانشین سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی با بیان اینکه انقالب 
اسالمی ما نیز ریزش ها و رویش های متعددی داشته است، یادآورشد: رهبری 
و زعامت یک مرجع تقلید واالمقام باعث شد در شرایطی که کشور تازه 
انقالب کرده بود و آمادگی جنگ نداشت طی جنگی بی سابقه در مدت زمان 
8 سال به پیروزی برسد و دشمن را وادار به عقب نشینی و پذیرش صلح کند.

وی با تأکید بر نقش رهبری در توفیق نظام طی فتنه های مختلف خاطرنشان 
کرد: طی عمر انقالب اسالمی دشمن دست از خصومت و توطئه برنداشته 
و فتنه های متعددی از جمله فتنه 78 را با سوءاستفاده از دانشجویان و فتنه 
88 را رقم زد که به اعتقاد برخی تحلیلگران، فتنه 88 حتی از 8 سال جنگ 
تحمیلی سخت تر و کنترل آن مشکل تر بود.  بهشتی پور بیان کرد: متأسفانه 
در فتنه 88 کسانی را در مقابل نظام و انقالب دیدیم که سوابق درخشانی 
از زندانی شدن در دوران رژیم پهلوی تا حضور در جبهه های جنگ را در 
کارنامه داشتند و این فتنه هم که نفوذی ها عامل رقم خوردن آن بودند با 

درایت و زعامت رهبر معظم انقالب به ساحل نجات رسید.
وی با بیان اینکه بسیاری از افراد بزرگ انقالب اکنون مردود شده اند، ادامه 
داد: حضرت آیت ا... نوری همدانی از جمله کسانی بود که در فتنه 88 قاطع و 
محکم اعالم موضع کرد و بر آن استوار بود در حالیکه برخی از بزرگان نظام 
در این مسیر پایداری نداشتند و خوشبختانه نیروی انتظامی هم از روسفیدان 
در این عرصه بود چرا که با وجود چندماه درگیری با فتنه گران حتی یک 

سرباز ما عقب نشینی نکرد.
جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ناجا ضمن تأکید بر این امر که راه ما ، 
راه امام و رهبری است و نجات و پیروزی را تنها در این راه می بینیم، گفت: 
متأسفانه افرادی در بدنه قدرت نفوذ کرده اند که تجدیدنظرخواه هستند 
یعنی اصل انقالب را قبول ندارند و برخی از جریانات بازمانده از فتنه 88 به 

دنبال ایجاد آشوب در انتخابات نیز هستند.
وی ضمن درخواست از مسئوالن برای هوشیاری و حساسیت بیشتر نسبت 
به ورود جریان های خبیث و نفاق به انتخابات اظهار کرد: برای پیشگیری 
از فتنه و بلوایی دوباره، مسئوالن باید از ورود چهره های تنش زا به مراحل 
مختلف انتخابات و فضاهای سیاسی و کرسی های سخنرانی جلوگیری کنند 

تا به جایی نرسیم که انتخابات خدشه دار شود.
جانشین سازمان عقیدتی سیاسی  نیروی انتظامی با بیان اینکه از ابتدا باید 
از ورود این افراد تنش آفرین و دارای سوءسابقه جلوگیری کنیم تا امنیت و 
آرامش در جامعه برقرار باشد، افزود: مردم ما فهیم هستند و می توانند با 

هوش و درایت رئیس جمهور آینده را انتخاب کنند.
بهشتی پور در ادامه تبیین کرد: خط نیروی انتظامی خّط والیت است و جزو 
هیچ خط و جریان نیست اگرچه ممکن است جریانی به خط رهبری نزدیک 
باشد و چنین به نظر برسد که نیروی انتظامی در آن جریان است اما در واقع 
جریان مذکور به خط نیروی انتظامی که خط والیت است نزدیک شده نه 

اینکه ما به آن جریان نزدیک شده باشیم.
وی با اشاره به اینکه نیازمند نظارت و ارشاد هستیم، بیان کرد: حضور طالب 
در نیروی انتظامی در راستای ارشاد، نصیحت، تبلیغ و ترویج فرهنگ دینی 

الزم است و روحیه طلبگی باید با شدت و قدرت تداوم داشته باشد.
جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ناجا با بیان اینکه حجت االسالم نظری 
رئیس سابق عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی همدان با روحیه طلبگی خود 
تالش بسیاری در 30 سال خدمت در ناجا داشته است، گفت: رئیس جدید 
نیز که در 7 سال اخیر در ایالم خدمت می کرده جنبه های فرهنگی بسیار 
قوی دارد و از پایداران در خط والیت بوده و دارای روحیات مستحکم یک 

فرد حزب اللهی است.

رشد و توسعه علمی باید برای 
حل مشکالت کشور باشد

وزیر کشور: رشد و توسعه علمی باید در جهت حل 
مسائل و مشکالت کشور باشد.

رحمانی فضلی در مراسم اختتامیه چهارمین همایش 
پیشرفت و توسعه علمی کشور که در دانشگاه خاتم 
برگزار شد، با طرح این سؤال که چگونه خواسته ها 
و مطالبات دانشجویان را پاسخ دهیم؟ افزود: سؤالی 
که در ذهنم نسبت به این موضوع این است که همه 
مسئوالن کشور از همین دانشگاه ها خارج شده اند 
و فضای آنها را درک کرده اند اما زمانی که مسئول 
را  آن طرف  می شوند  نماینده مجلس  یا  اجرایی 

فراموش می کنند یا نمی توانند کاری انجام دهند.
وی گفت: زمانی که بحث تولید علم می کنیم توقع 
داریم همه دانشگاه های کشور در لبه علم حرکت 
کنند و نمره همه 20 باشد اما عده ای باید مرزها را 

بشکنند و بقیه پشت سر آنها حرکت کنند.
در  دانشگاه  از 2000  بیش  افزود:  فضلی  رحمانی 
کشور وجود دارد که نمی توان از آنها توقع داشت 

در حد عالی باشند.
وی گفت: آیا منظور از توسعه و پیشرفت علم مسابقه 
با همه دنیاست یا به منظور توسعه و پیشرفت کشور 

یا افزایش دانشگاه ها و ارتقای سطح علمی جامعه؟
وزیر کشور با بیان اینکه نگاه های مختلفی به این 
موضوع در جامعه وجود دارد، افزود: رقابت با همه 
دنیا چیز بسیار خوبی است اما به نظر بنده توسعه و 
پیشرفت علم باید برای توسعه و پیشرفت کشور باشد.

مردم  مطالبات  به  گفت: حکومت  فضلی  رحمانی 
تقویت  و  است  آورده  رو  ما  به  که  اسالم  دنیای  و 
بنیان های اقتصادی و امنیتی و برتری اقتصادی در 
جهان توجه دارد و رشد و توسعه علمی در جوامع 

باید برای کمک به این موضوعات باشد.
رحمانی فضلی گفت: پیشرفت علمی باید متناسب 
با پاسخگویی به مطالباتی مانند نبود توازن و تعادل، 
نابرابری، حاشیه نشینی، توزیع نامناسب امکانات، فقر 

عمومی، جرم، جنایت و بزهکاری باشد.
وی افزود: اگر می خواهیم بخش خصوصی به دانشگاه 
کمک کند، باید به آن خدمات بدهیم و نمی توان 
بخش  ها،  دانشگاه  خدمت  بدون  که  داشت  توقع 
خصوصی به این عرصه وارد شود زیرا مشکل بخش 
خصوصی حل شود وارد عرصه دانشگاه ها خواهد شد.

وزیر کشور گفت: با اینکه همه مسئوالن از دانشگاه ها 
فارغ التحصیل شده اند اما درک متقابل از یکدیگر و 

رابطه عرضه و تقاضا ایجاد نشده است.

آغاز بمباران مواضع داعش
 در داخل موصل

با ورود عملیات موصل به هفته دوم خود نیروهای 
عراقی از آغاز هدف قرار دادن مواضع داعش در داخل 
شهر موصل خبر دادند، این اقدام در پی طرد داعش از 
روستاهای اطراف موصل صورت گرفته است. ناظران 
معتقدند، این عملیات روند کندی گرفته و آن به 
دلیل حفظ جان شهروندان در داخل شهر و عدم 

اعتماد به حمالت هوایی ائتالف است.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه اسکای نیوز 
عربی، نیروهای عراقی مستقر در چند کیلومتری شهر 
موصل که از همه جهت به جز بخش غربی به سمت 
سوریه تحت محاصره است، از آغاز بمباران مواضع 

داعش در داخل شهر موصل خبر دادند.
نیروهای عراقی از پایگاه القیاره توانستند ده ها روستا 
در جنوب موصل را از دست داعش آزاد کرده و از 

کرانه رود دجله به سمت شمال پیشروی کنند.
بعد از پیشروی نیروهای پیشمرگ در جبهه شرق 
موصل نیروهای عراقی و نیروهای متخصص مبارزه با 
تروریسم جایگزین آنها شدند. این نیروها نیز توانستند 
مناطق کامل صحرای نینوا را پس بگیرند. پیشمرگ ها 
نیز حلقه محاصره بعشیقه که تحت کنترل داعش 
است را محکم تر و تنگ تر کرده اند. بعشیقه یکی از 

بزرگترین شهرک ها خارج از مرکز موصل است.
یک منبع محلی در استان نینوای عراق نیز از اقدام 
ارتباطی  جاده های  و  پل ها  بمب گذاری  در  داعش 
اصلی موصل، همزمان با نزدیک شدن نیروهای عراقی 
خبر داد. این منبع اعالم کرد، اغلب عناصر داعش به 
سواحل شرقی دجله عقب نشینی کرده و در آنجا برای 

نبرد نهایی سنگر گرفته اند.
به گفته این منبع، داعش سه خط دفاعی در موصل 
تدارک دیده و شمار زیادی خودروی سرقت شده از 
اهالی موصل را بمب گذاری کرده و در انفجارهای 

انتحاری نیز بیشتر از کودکان استفاده خواهد کرد.
در این راستا نیروهای عراق توانستند شهر برطله را 
که در 15 کیلومتری شرق موصل است از داعش پس 
بگیرند اما خبر می رسد باز هم در آنجا درگیری شده و 

داعش به شهر بازگشته است.
ائتالف ضد داعش نیز اعالم کرد، 32 حمله هوایی در 
طول یک هفته در منطقه عملیات داشته که طی آن 
136 مقر نظامی، 18 تونل و 24 دستگاه خودروی 

بمب گذاری شده را منهدم کرده است.

آغاز رای گیری پیش از موعد 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

رای گیـری پیـش از موعـد در انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری آمریـکا در برخـی ایالت های این کشـور 

شـد. آغاز 
این  موعد  از  پیش  گیری  رای  ایسنا،  گزارش  به 
انتخابات در 50 حوزه انتخاباتی ایالت فلوریدا آغاز 
شده و قرار است طی روزهای آتی در دیگر حوزه های 

انتخاباتی این ایالت نیز دنبال شود.
در همین حال رای گیری از طریق پستی نیز در 
هفته های گذشته آغاز شده و بیش از یک میلیون 
رای دهنده فلوریدایی آرای خود را به صندوق های 

رای پست کرده اند.
ایالـت فلوریـدا نزدیک بـه 13 میلیـون رای دهنده 

ثبت شـده دارد.
رای گیری انتخابات ریاست جمهوری رسما روز سه 
شنبه 18 آبان ماه )8 نوامبر( آغاز خواهد شد اما رای 
گیری در شماری از ایالت های این کشور شروع شده 
و فلوریدا هم امکان شرکت زودهنگام در رای گیری و 

ریختن آرا به صندوق ها را فراهم کرده است.

خبرخبر

اد      امه از صفحه1
جهانگیری در ادامه با اشاره به چالش های پیش 
روی اقتصاد کشور گفت: برخی از این مشکالت، 
اقتصاد  متأسفانه  و  است  ساختاری  مشکالت 
صنایع  نظیر  ها  بخش  باسایر  متناسب  ایران 

دفاعی متحول نشده است.
معاون اول رئیس جمهور یکی از دالیل تحول 
و پیشرفت چشمگیر در بخش صنایع دفاعی را 
اعمال تحریم ها عنوان کرد و گفت: جمهوری 
بر  اتکا  با  توانست  تحریم  با  ایران  اسالمی 
توانمندی داخلی بسیاری از نیازمندی های خود 

در بخش صنایع دفاعی را تأمین کند.
کشوری  کردن  تحریم  داد:  ادامه  جهانگیری 
مانند ایران کاری احمقانه است؛ چرا که ایران 
در  و  است  برخوردار  فراوانی  های  ظرفیت  از 
اتکاء  با  با محدودیت ها و تحریم ها،  مواجهه 
به ظرفیت های داخلی نیازمندی های خود را 

تأمین خواهد کرد.
وی ادامه داد: دنیا بزرگتر از آن است که تصور 
نتوانیم  ایران،  دفاعی  بخش  تحریم  با  کنند 
نیازهای خود را تأمین کنیم. تحریم در بخش 
سایر  در  تحریم  از  دشوارتر  چه  اگر  دفاعی 
به  بتوانیم  شد  باعث  اما  است  بوده  ها  بخش 

دستاوردهای بزرگی برسیم.
اشاره  با  همچنین  جمهور  رئیس  اول  معاون 
با  که  کشور  دفاعی  های صنعت  پیشرفت  به 
اتکاء به دانش و توان داخلی ایجاد شده است، 
های  بخش  به  باید  تجربه  این  داشت:  اظهار 
اقتصادی نیز انتقال پیدا کند تا بتوانیم با اتکاء 
به ظرفیت ها و توانمندی های کشور در مسیر 

توسعه حرکت کنیم.
جهانگیری افزود: مقام معظم رهبری با کیاست 
و هوشمندی، اقتصاد مقاومتی را در این مقطع 
ابالغ کردند و پیام مهم اقتصاد مقاومتی نیز در  
حقیقت همان تجربه ارزشمند در بخش صنایع 
از  استفاده  با  باید  دفاعی است بدین معنا که 
پذیری  آسیب  میزان  داخلی،  های  ظرفیت 

اقتصاد کشور را به حداقل ممکن کاهش دهیم.
معاون اول رئیس جمهور گفت: اقتصاد مقاومتی 
سیاست هایی روشن برای توسعه کشور است و 
جهت گیری های مهمی نیز برای بخش دفاعی 
دارد. یکی از رویکردهای اقتصاد مقاومتی دانش 
بنیان بودن است و اگر بخواهیم از محدودیت ها 
و تحریم ها صدمه نبینیم باید در وهله نخست 
بررسی کنیم که در دوران تحریم، دشمن کدام 
نقطه را بیش از سایر بخش ها تحت فشار قرار 

داد.
جهانگیری اضافه کرد: تمرکز تحریم های خارجی 
بیش از سایر بخش ها در بخش نفت و گاز بود و 
ما باید برای پیشگیری از تکرار آن، اقتصاد کشور 

را از اتکا به درآمدهای نفتی رها کنیم.
کرد:  خاطرنشان  جمهور  رئیس  اول  معاون 
کاهش  بر  همواره  اینکه  رغم  علی  متأسفانه 
تأکید  نفتی  درآمدهای  به  اقتصاد  وابستگی 
برای آن  اما هیچ گاه جایگزین مناسبی  شده 
معرفی نشده است و در مقطعی معادن را به 
که  کردند  می  معرفی  نفت  جایگزین  عنوان 
تمام خواهد  روزی  نفت  همانند  هم  آن  البته 
شد. مهمترین جایگزین برای درآمدهای نفتی 

اقتصاد دانش بنیان است که متکی بر به فکر و 
دانش انسان باشد.

جهانگیری همچنین با اشاره به رویکرد درون 
از  استفاده  معنای  به  مقاومتی  اقتصاد  زایی 
ظرفیت های داخل کشور گفت: نیروهای مسلح 
کشور ظرفیتی هستند که می توانند در خدمت  
توسعه کشور باشند و هیچ کس نمی تواند این 

ظرفیت را نادیده بگیرد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: باید تدبیری 
بیاندیشیم که ضمن استفاده از ظرفیت نیروهای 
مسلح کشور، فضای کار برای بخش خصوصی 
کشور  دیگر  های  ظرفیت  و  نشود  محدود 

ناکارآمد نشوند.
که  دولت  های  برنامه  از  یکی  جهانگیری 
اندازی  مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است را راه 
خاطرنشان  و  عنوان  کشور  تولیدی  واحدهای 
کرد:خوشبختانه در بخش صنایع دفاعی تقریباً 

همه واحدها فعال هستند.
جهانگیری از توسعه صادرات غیرنفتی بعنوان 
یکی دیگر از اولویت ها و برنامه های دولت نام 
برد و گفت: باید صنعت کشور را به بازارهای 
بزرگ دنیا متصل کنیم و تا این اتفاق محقق 

نشود قادر نخواهیم بود بر چالش بیکاری غلبه 
کنیم و تولیداتی قابل رقابت به بازارهای بین 

المللی ارایه دهیم.
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: باید جهت 
گیری اصلی در وزارت دفاع نیز همین باشد و 
با این راه به تولید تجهیزات و تولیدات دفاعی 
بپردازند که از نظر کیفیت قابلیت صادرات را 

داشته باشند.
صنایع  بخش  در  دفاع  وزارت  افزود:  وی 
غیرنظامی نیز باید همین سیاست را دنبال کند 
و به این موضوع باور داشته باشد که ادامه حیات 

صنعت به صادرات آن بستگی دارد.
انتظار ما در مقطع فعلی از  جهانگیری گفت: 
بخش صنایع دفاعی کشور این است که تجربه، 
دانش و ظرفیت های خود را به کمک اقتصاد 
نیازمند  ایران  اقتصاد  که  چرا  بیاورند  کشور 

حرکت و جهشی بزرگ است.
اینکه  بر  تأکید  با  جمهور  رئیس  اول  معاون 
گذاری  سرمایه  برای  نظر  هر  از  ایران  شرایط 
داشت:  اظهار  است،  مهیا  اقتصادی  توسعه  و 
امنیت  احساس  ایران  در  باید  گذاران  سرمایه 
کنند چرا که چالش بیکاری و مشکل معیشت 
مردم جز از طریق تولید و سرمایه گذاری حل 

نخواهد شد.  
با  خود  سخنان  پایانی  بخش  در  جهانگیری 
اشاره به مشکالت و  محدودیت های دولت در 
بخش بودجه گفت: با وجود همه مشکالت و 
محدودیت ها، دولت همواره تالش کرده است 
نیازهای نیروهای مسلح کشور را تأمین کند و 
اینکه برخی رسانه ها دولت را به بی توجهی به 
نیروهای مسلح متهم می کنند به دور از انصاف 

است.
افزود: دولت در هیچ مقطعی اجازه نداده  وی 
است که مأموریت های مهم نیروهای مسلح با 
محدودیت و کمبود مواجه شود و این رویکرد 
به  عنوان یکی از اصلی ترین اولویت های دولت 

ادامه خواهد یافت.

جهانگیری: توان موشکی ایران شاخص اصلی در بازدارندگی است

وزیر اطالعات با بیان اینکه بر پروژه »نفوذ« 
وزارت  گفت:  داریم،  کامل  اطالعاتی  اشراف 
اطالعات توری هوشمندی است که هم اجازه 
استفاده کشور از فضای بهاری را می دهد و هم 

جلوی نفوذ حشرات را می  گیرد.
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
بررسی سؤال مشترک جواد کریمی قدوسی، 
حاجی دلیگانی  حسینعلی  و  نوروزی  حسن 
و  رباط کریم  مشهد،  مردم  نمایندگان 
شاهین شهر در دستور کار صحن علنی مجلس 

قرار گرفت.
این سؤال در مورد اقدامات وزارت اطالعات 
در جلوگیری و برخورد با مصادیق »نفوذ« در 

جامعه های علمی و فرهنگی کشور بود.
وزیر اطالعات در این خصوص گفت: وزارت 
اطالعاتی کامل  اشراف  اطالعات در »نفوذ« 
دارد و هر جا مصداقی از »نفوذ« وجود داشته 
باشد، آن را زیر ذره بین قرار داده و به آن ضربه 

زده است.
علوی تصریح کرد: بارها رهبری از نقش وزارت 
اطالعات در مقابله با نفوذ تقدیر و قدردانی 

کرده اند.
وی ادامه داد: الزمه مقابله با نفوذ این نیست 
که درب های کشور بسته شود یک زمان در 
فصل زمستان حشره ها به دلیل سرما و بسته 
بودن درب ها به منزل وارد نمی شوند؛ بنابراین 
در فصل زمستان زمینه نفوذ و کنترل حشرات 

چون درب های خانه بسته است، کمتر است.
علوی اظهار داشت: اما وقتی بهار شد، درب ها 
راه  دارد،  وجود  حشرات  ورود  راه  شد،  باز 
جلوگیری از نفوذ حشرات در فصل بهار، بستن 
پنجره ها و عدم استفاده از هوای مطبوع بهاری 
نیست، راه جلوگیری از نفوذ حشرات، نصب 

توری است.

وزیر اطالعات خاطرنشان کرد: وزارت اطالعات 
توری هوشمندی است که هم اجازه استفاده 
کشور از فضای بهاری را می دهد و هم جلوی 

نفوذ حشرات را گرفته و می گیرد.
علوی اظهار داشت: مقام معظم رهبری بارها 
پروژه  به  نسبت  هوشمندانه  هشدارهای  در 
نفوذ اشاره فرمودند، پروژه نفوذ پروژه عمیق 
و پیچیده ای است و باید در بررسی این مساله 
مبادی، مقصد، هدف، روش ها، عناصر، ابزارها و 

راه ها، انواع نفوذ مورد بررسی قرار گیرد.
این، نفوذ شامل  بر  وی اظهار داشت: عالوه 
نفوذ سخت و نرم و نفوذ نرم افزاری و سخت 

افزاری است.
اشراف  با  نفوذ  با  مقابله  اینکه  اعالم  با  وی 
اطالعاتی در همه این عرصه ها امکان پذیر 
و  نفوذ  پروژه  از  سوءاستفاده  گفت:  است، 
ابزاری در آن در منازعات سیاسی،  استفاده 

مقابله با نفوذ را به انحراف می کشاند.
وزیر اطالعات تاکید کرد: برخورد سطحی با 
هشدارهای مقام معظم رهبری در مورد نفوذ 
جفای به این هشدارهاست. در برخورد با نفوذ 
باید با زیر ذره بین بردن عناصری که احتمال 
نفوذ در آنها وجود دارد اقدامات دقیق انجام 

داد.
نمایندگان در  از سواالت  علوی گفت: یکی 
به  آمریکا  ایالتی  خصوص سفر یک سناتور 
ایران است، اول باید بدانید که این فرد سناتور 
مجلس سنا نیست بلکه سناتور ایالتی است، 
مثل یکی از اعضای شورای شهر در استان ها 
و یا شهرستان ها. وی با بیان اینکه وزارتخانه 
متبوعش بر داعشی ها و تکفیری ها که بدون 
کامل  اشراف  شود  می  ایران  وارد  گذرنامه 
اطالعاتی دارد، گفت: آیا ممکن است وزارت 
گذرنامه  با  که  افرادی  به  نسبت  اطالعات 
مشخص از مرزهای رسمی وارد ایران می شود 

اشراف اطالعاتی دقیق نداشته باشد؟
وزیر اطالعات تصریح کرد: از بدو ورود مالقات 
ها، دیدارها و ترددهای این سناتور آمریکایی و 
همراهش تحت نظارت کامل وزارت اطالعات 

قرار داشت.
علوی گفت: این فرد اولین بار در سال 8۹ به 
ایران سفر داشته که در آن زمان عضو سنای 
ایالتی آمریکا بودند و االن سمتی در این حوزه 

ندارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ملت ایران 
جهت گیری ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی 

خود را با موضوعات فرعی تغییر نخواهد داد.
علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و 
دبیر شورای عالی امنیت ملی دیروز با حضور 
در پنجمین همایش ملی پدافند غیر عامل در 
محل سالن همایش های صدا و سیما اظهار 
داشت: شناخت زمان و تهدیدات سیالی که 
متناسب با افزایش توانمندی های جمهوری 
اسالمی ایران در ابعاد مختلف طراحی و اعمال 
می شود مقدمه برنامه ریزی راهبردی در حوزه 

پدافند غیرعامل است.
به ظرفیت های گسترده  اشاره  با  شمخانی 
ای که تجربیات انقالب اسالمی برای مقابله 
نرم با تهدیدات مختلف در اختیار ملت بزرگ 
ایران قرار داده است، اظهار داشت: دشمنان 
پس از مشاهده عالئم روشنی از عدم عقب 
نشینی در پیشرفت های صنعت هسته ای 
علی رغم تحریم ها و ناتوانی در تحمیل جنگ 
به میز مذاکرات وارد شدند. دریابان شمخانی 
با تشریح برنامه ریزی هدایت شده از توجه 
جهان اسالم به دشمنی رژیم صهیونیستی به 
سمت خونین کردن سرزمین های اسالمی با 
تروریسم خاطر نشان کرد: ملت ایران جهت 
گیری ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی خود 

را با موضوعات فرعی تغییر نخواهد داد.
وی افزود: تجارب گسترده مسئوالن و مردم 
و  ها  آسیب  از  پیشگیری  و  بینی  پیش  در 
تهدیدات ناشی از دستاوردهای دفاعی منحصر 
به فرد است که در مقایسه با دیگر کشورها یک 
موقعیت ممتاز محسوب می شود و اعتراف به 
قدرت منطقه ای بودن ایران شاهدی بر این 
مسئله است. دبیر شورای عالی امنیت ملی با 
تاکید بر رهبری و والیت متمرکز در کشور، 
آن را تسهیل کننده ماموریت های پدافند غیر 
عامل دانست و عنوان داشت: نظم حاصل از 
اهداف متعالی مانند اسناد چشم انداز و پنج 
ساله نشان از نگاه به آینده و رو به پیشرفت 
تشخیص  مجمع  عضو  دارد.  کشور  داشتن 
مصحلت نظام افزود: سرمایه های اجتماعی 
و  شوند  مستحکم  و  حفظ  بایستی  کشور 
این  های  حلقه  دارند  سعی  نیز  دشمنان 
زنجیر مستحکم که مبنای قدرت جمهوری 
شمخانی  نماید.  تضعیف  را  است  اسالمی 

گفت: روندهایی از ابرقدرت نظامی تا قدرت 
نرم و هوشمند نشان می دهد مسیر مستحکم 
سازی نیز پیچیده و متناسب با شرایط متفاوت 
شده است و امروزه تهدیدات ناشی از قدرت 
نرم و هوشمند با قدرت وادارسازی قابل مرتفع 
شدن است. نماینده مقام معظم رهبری تصریح 
کرد: محیط امنیتی و پرتهدید امروزه هرگز ما 
از قدرت سخت نمی سازد و در  نیاز  را بی 
مواقع لزوم بایستی از آن استفاده شود اما عمق 
قدرت ما در پیگیری راهبردهای نرم و سخت 
به صورت توأمان در عرصه های مختلف است.

وی افزود: بکارگیری ابزار تحریم، پشتیبانی از 
مخالفان و معاندان انقالب اسالمی و حمالت 
سایبری علیه ملت ایران برای وادار کردن به 
حرکت در مسیر نظام سلطه است و در مقابل 
راه  توانمندسازی  با  بایستی  غیرعامل  دفاع 

مقابله با آن را در پیش بگیرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی پدافند غیر عامل 
را جزئی از دکترین مقاومت دانست و خاطر 
نشان کرد: امواج طوفنده که به دنبال تغییر 
نظم و ثبات هستند و واقعیت های مبتنی 
بر فطرت تاریخی ما که استواری و استحکام 
ساخت درونی ما را قوی نموده است با مقاومت 

قابل مهار هستند.
شامل  را  مقاومت  دکترین  مولفه  سه  وی 
و  شناسایی  اصول،  بر  پایداری  و  ایستادگی 
رفع حفره ها وتوسعه مستمر توانمندی ها 
و قابلیت ها در مسیر تکامل انقالب اسالمی 
های  در حوزه  اجرایی  راهبردهای  تبدیل  و 
علمی، دفاعی، امنیتی و فرهنگی دانست و 
تاکید کرد: بستر برای تقویت پشتوانه های 
قدرت از جمله در تمامی حوزه ها با هدایت 
مقام معظم رهبری فراهم است و مقاومت و 

توسعه در کنار یکدیگر به پیش خواهد رفت.

شمخانی؛ جهت گیری ضدصهیونیستی و 
ضد آمریکایی ایرانیان تغییر نمی کند

وزیـر امـور خارجـه ترکیـه دیـروز اعـالم کـرد 
کشـورش دسـت به اقدامـات موثرتر علیه شـبه 
نظامیـان حزب کارگـران کردسـتان )پ.ک.ک( 
در شـمال عراق از جمله بـا عملیات های زمینی 

در ایـن منطقه خواهـد زد.
مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در 
مصاحبه ای با شبکه 24 تلویزیون کشورش گفت: 
این قابل پذیرش نیست که گروه پ.ک.ک که سه 
دهه دست به حمله علیه دولت ترکیه زده است 
از چند شهر در عراق به عنوان پایگاهش استفاده 
کند. وی گفت: در صورتی که تهدیدی از شمال 
عراق متوجه ترکیه شود این کشورهمه گزینه ها 
از جمله عملیات زمینی را برای دفاع از امنیتیش 

به کار می گیرد.
در  ترکیه  کرد:  عنوان  همچنین  اوغلو  چاووش 
صورتی که شبه نظامیان کرد یگان های مدافع 
خلق در شمال سوریه از شهر منبج به سمت شرق 
رودخانه فرات عقب نشینی نکنند مجبور به اقدام 

کردن علیه این شبه نظامیان خواهد شد.

این در حالی است که آمریکا از جمله حامیان شبه 
نظامیان یگان های مدافع خلق در جنگ با گروه 
تروریستی داعش محسوب می شود اما ترکیه این 
شبه نظامیان را سازمان تروریستی قلمداد می کند.

ریاست  انتخابات  درباره  ترکیه  خارجه  وزیر 
در  که  نامزدی  هر  گفت:  نیز  آمریکا  جمهوری 
با  روابط  امیدواریم  پیروز شود  آمریکا  انتخابات 
ترکیه را براساس منافع دوطرفه و در چارچوب 
اصول معین پیش ببرد هر چند این بدان معنا 
نیست که هر حرف آنها را بدون هیچ پیش شرطی 

قبول خواهیم کرد.
به  می خواهیم  ما  که  آنچه  داد:  ادامه  وی 
آمریکایی ها و اروپایی ها بگوییم این است که آنها 
رئیس نیستند بلکه همه کشورها یکسان و برابر 
هستند و همکاری ها باید به صورت برابر انجام 
گیرد. بر همین اساس تصمیمات را به صورت برابر 
اتخاذ و اجرا خواهیم کرد. شما نمی توانید مسائلی 

را به ما تحمیل کنید.
وزیر خارجه ترکیه درباره استرداد فتح ا... گولن 

)روحانی در تبعید و مخالف دولت ترکیه( گفت: 
امروز از هر کس در آمریکا بپرسید قبول خواهد 
کرد که در پشت پرده کودتای 15 ژوئیه در ترکیه 
سازمان فتو )وابسته به فتح ا... گولن( است. در 
همین راستا ادله و مدارک الزم را به آمریکا ارائه 
کردیم. وزیر دادگستری کشورمان نیز در همین 
راستا با مدارک جدید به آمریکا رفته است زیرا 
هر روز مدرک جدید به دست می آید. بر همین 
اساس تماس ها و دیدارهای الزم را برای استرداد 

وی انجام خواهیم داد.
چاووش اوغلو درباره سفر هیاتی از ترکیه به بغداد 
گفت: ما به دنبال مصالحه با بغداد هستیم و برخی 
از مسئوالن خود را به این کشور فرستادیم. در 
واقع ما تالش می کنیم که مسائل موجود را با 
مقامات این کشور برادر درست کنیم. اما اظهارات 
آنها با آنچه که در داخل جلسات با هیات ترکیه 
اعالم کردند متفاوت است. ما برای رفع تهدیدات 

هرآنچه که الزم باشد انجام خواهیم داد.

تهدید ترکیه به انجام عملیات زمینی در عراق

علوی: بر پروژه نفوذ اشراف اطالعاتی 
کامل داریم
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مسائل  به  مجلس  نمایندگان  تخصصی  نگاه 
نمایندگانی  است.  گذاری  قانون  الزمه  پیرامون 
نگاهی  با  و  بوده  دور  سیاسی  های  بازی  از  که 
خصوص  در  تعهد  با  و  تخصصی  کارشناسانه، 
سرنوشت کشور تصمیم می گیرند، کارنامه قابل 

قبول و درخشانی را ارزانی مردم خواهند کرد.
قانون گذاری، نظارت و ارزیابی کار قوه مجریه، 
به  رسیدگی  کشور،  امور  در  تفحص  و  تحقیق 
شکایات مردم از قوای سه گانه، شرح و تفسیر 
قوانین عادی و... از وظایف مجلس شورای اسالمی 
از طرفی به علت مصونیت نمایندگان که  است 
در قانون پیش بینی شده تصمیماتی که اتخاذ 
می شود، اگر چنانچه با عقالنیت همراه نباشد، 
مناطق  یا  و  کشور  سرنوشت  بر  ناگواری  پیامد 

مختلف کشور خواهد داشت.
موضوعاتی  از  یکی  خزر  از  آب  انتقال  طرح 
به  منوط  آن  اجرای  و  گیری  تصمیم  که  است 
کار کارشناسی است. طرح انتقال آب به مناطق 
 40 دهه  در  بار  نخستین  برای  ایران  مرکزی 
مطرح شد. بعد از آن در دهه های 60 و 70 باز 
هم مورد توجه قرار گرفت که هر بار با مخالفت 
اما  ماند،  مسکوت  متخصصان  و  کارشناسان 
حضور  با    ۹1 سال  فروردین  اواخر  طرح  این 
رئیس جمهور دولت دهم بار دیگر بصورت جدی 
طرح  و حال این بار به عنوان اولویت های دولت 

یازدهم عنوان شده است.
استان های  به  خزر  دریای  آب  انتقال  طرح 
مرکزی ایران در بزرگ ترین پروژه شیرین  کردن 
آب شور دریا در کشور صورت می گیرد که هدف 
برطرف کردن نیاز کویر نشینان و رفع مشکالت 

کم آبی این مناطق است.
به  طرح  این  مجریان  از  برخی  که  حالی  در 
خود  عوامل  برخی  اشتغال  و  سرشار   سود 
محیط  دوستداران  از  بسیاری  اندیشند  می 
زیست، برخی نمایندگان، مردم و اقشار مختلف 
خزر  آب  انتقال  ناگوار  پیامدهای  به  جامعه 
اندیشیده و اجرای این طرح را ناموفق می دانند.

با شنیدن اجرای این طرح در ذهن بسیاری از 
ارومیه  دریاچه  تلخ  خاطره  طبیعت  دوستداران 
دریاچه  این  مسیرهای  شدن  خشک  فاجعه  و 
تداعی شد که همین مسئله باعث اعتراض برخی 

نمایندگان شده است.
دلخوش  مجلس  علنی  صحن  در  گذشته  هفته 
نماینده مردم صومعه سرا مراتب اعتراض خود را 
به اجرای این طرح و انتقال آب خزر به استانهای 

غیر  را  مسئله  این  طرح  و  کرده  اعالم  کویری 
کارشناسی دانست.

این نماینده مردم در گفت و گو با خبرنگار زمان 
عنوان کرد؛ حقوق ملت باید رعایت شود و اگر 
خزر در شمال ایران نبود باز همین حرف را می 
محیطی  زیست  اجتماعی،  مطالعه  که  چرا  زدم 
وپیامدهای ناشی از انتقال آب در آن دیده نشده 
و از آنجایی که آب دریاچه خزر محدود است اگر 
برداشت شود به آبزیان دریاچه ضربه خواهد زد. 
از طرفی انتقال آب مشکالت پیرامونی داشته که 
باعث شده تا نمایندگان شمالی نیز با این طرح 
موافق نبوده و اصرار به شناخت کافی و استفاده 

از کارشناسان زبده محیط زیست دارند.
دلخوش معتقد است که اصالح مدیریت آب نیاز 
کار  اجرای  در  ضعف  تنها  ندارد  آب  انتقال  به 
مدیریتی است که باعث شده تا دست اندرکارانی 
که قادر به مدیریت صحیح نبوده اند در راس کار 
قرار گیرند. حفظ خزر یکی از وظایف نمایندگان 
است فرقی ندارد که شهرهای شمالی باشند یا 
باید  که  دارد  مشکل  ما  مدیریت  مناطق.  دیگر 
اصالح شود و این امر  نیاز به برنامه مدون و در 

درجه اول دلسوز دارد.
سوء مدیریت ضربه ای بر پیکر مدیریت آب 

افتخاری نماینده فومن و شفت در خصوص علت 
سوء  بر  کویری،  استانهای  به  خزر  آب  انتقال 
مسئوالن  مدیریت  اجرای  در  ضعف  و  مدیریت 
عدم  را  تصمیم  این  منشا  سر  و  کرد  تاکید 
مدیریت صحیح در مناطق کم آب و پرآب اعالم 
کرده و گفت که اگر چنانچه مدیریت صحیحی 
در خزر انجام شود، منابع غنی حفظ شده و از 

هدررفت آن جلوگیری می شود.
این نماینده مردمی عنوان کرد؛ اگر در مدیریت 
نظارت  و  شد  می  گرفته  خوبی  تصمیمات  آب 
کافی بر آن وجود داشت، هرگز با مشکل کم آبی 
مواجه نمی شدیم، عدم مصرف صحیح آب یکی 

از مشکالت این حوزه است.
مطالعه  را  کار  این  نیز  لنگرود  نماینده  الهوتی 
نشده عنوان کرد و گفت این کار به دریاچه خزر 
ضربه خواهد زد و انجام آن غیر ممکن است از 
بر  که  بالیی  آگاهند  مجلس  نمایندگان  طرفی 
سر ارومیه آمد که سد های بسیاری را در مسیر 
برای  مانعی  که  کردند  احداث  دریاچه  این  آب 
سرریز شدن آب شد دوباره تکرار می شود ولی 
نمایندگان عزم جدی دارند تا مانع از وقوع این 

فاجعه برای دریای خزر شوند.

ارومیه تکرار می شود
علی محمد شاعری نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه 
نیز در گفت و گو با خبرنگار زمان با انتقال آب 
و گفت  نقاط کشور مخالفت کرد  به سایر  خزر 
و  شوری  پسروی،  باعث  برداری  بهره  گونه  هر 
بر هم خوردن  نهایتا  و  دما خواهد شد  افزایش 
اکوسیستم آب خزر رخ می دهد. از آنجایی که 
دریاچه خزر بسته است و متصل به آبهای آزاد 
و  نیست  صالح  به  وتغییرات  دستکاری  نیست، 
در  دیگری  ارومیه  دهد  رخ  اتفاقی  چنین  اگر 
مردم شمال  قطعا  که  است  مردم شمال  انتظار 

کشور اعتراض خواهند کرد.
طبیعی  ومنابع  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
نیز  درادامه عنوان کرد که در بخش کشاورزی 
تاثیر قرار داده، صید  ایران را تحت  اقتصاد  کل 
اتفاق  اقلیمی  وتغییرات  تاثیر  تحت  را  وصیادی 
افتاده و جنگل های شمال در مسیر انتقال آب 
میان  ای  رابطه  و  کرده  ایجاد  را  تغییراتی  خزر 
در حوزه خزر  کشاورزی  وخاک محصوالت  آب 

خواهد شد.

تخریب محیط زیست 
یکی از معضالت کشور در این برهه خشک شدن 
دریاچه ارومیه است که با احداث سدهای فراوان 
و  شد  ارومیه  دریاچه  به  ها  آب  سرریز  از  مانع 
بر پیکره  ناپذیری را  همین امر خسارت جبران 
محیط زیست این منطقه وارد کرد. کوچ کردن 
پرندگان از بین رفتن آبزیان، ایجاد بادهای نمک 
و تحت تاثیر قرار دادن شهرهای همجوار ارومیه 
همه و همه باعث شد، حتی ستاد احیا نیز کار 
به جایی نبرده و طرح انتقال آب به ارومیه عقیم 
دریاچه  برای  است  قرار  اتفاق  این  حال  بماند. 

خزر و استانهای شمالی بیفتد.
مسعود موالنا در خصوص اثرات زیست محیطی 
انتقال آب دریای خزر به استانهای کویری اجرای 
تخریب  تخریب  و  نابودی  موجب  را  طرح  این 
جنگل های مازندران، موجب وارد شدن خسارت 
به زمین های کشاورزی و باغات استان دانسته و 
به  را  ناپذیری  جبران  خسارات  کند  می  عنوان 

دنبال خواهد داشت.
منابع  نهاد  مردم  عضو شورای هماهنگی شبکه 

انتقال آب  طبیعی کشور معتقد است که طرح 
مازندران  از جنگل های  دریای خزر ۹4 هکتار 

را تخریب می کند.
تخریب محیط زیست در مسیر خط انتقال آب

یکی از مشکالت در حوزه برخی مسئوالن اتخاذ 
تصمیمات عجوالنه و بدون کارشناسی است که 
با کوچکترین مشکلی راحت ترین راه را انتخاب 
می کنند، اگر به دنبال علت ها باشند تا حدودی 

مانع از بروز چنین مشکالتی خواهند شد.
اجرای  خصوص  در  اشتباه  تصمیم  کوچکترین 
خواهد  دنبال  به  را  زیانباری  اثرات  طرح،  این 
داشت. اگر مسئوالن  الگوی صحیح مصرف را در 
بخش خانگی و کشاورزی آموزش داده و سیستم 
کنند  برداری  بهره  و  تکمیل  را  فاضالب  تصفیه 

بخش عمده ای از مشکالت حل خواهد شد.
کویر با آب آباد نخواهد شد و از آنجایی که مسیر 
انتقال به فالت مرکزی در سه بخش دریا، مسیر 
انتقال و کویر خسارت زیست محیطی فراوانی را 
بدنبال خواهد داشت، از طرفی به نقل از نماینده 
شیرین  از  ناشی  که  هایی  پساب  سرا  صومعه 
باعث  شود  می  ریخته  دریا  به  خزر  آب  کردن 
خسارت  و  شده  دریا  پیش  از  بیش  شدن  شور 
بسیاری را به آبزیان این منطقه وارد خواهد کرد.

این  ایران و نوع آب و هوای  شناخت کویرهای 
منطقه طرح انتقال را عقیم کرده و اگر مسئوالن  
به اکوسیستم دریا و بیابان توجه نکنند عالوه بر 
مشکل بی آبی بر تغییرات این منطقه نیز افزوده 

می شود.
کارهای  انجام  برای  مسئوالن   برخی  اصرار 
با  که  است  بحثی  کارشناسی  غیر  و  غیرممکن 
شنیدن آن سواالت بیشماری به ذهن ها خطور 
تامحل  دارند  اصرار  افراد  برخی  چرا  کند،  می 
تولد خود را آبادتر از دیگر مناطق کشور کنند؟ 
اگر حس ناسیونالیستی باشد، این حس باید در 
در  که  ندارد  فرقی  شود.  احساس  کشور  تمام 
شمال باشیم یا جنوب، شرق یا غرب همه جای 

ایران برای مسئوالن  مهم باشد.
روز  تکنولوژی  و  علوم  از  استفاده  با  طرفی   از 
می توان ترتیبی اتخاذ کرد تا کویر نیز از مواهب 
مند  بهره  ای  گلخانه  و  بومی  کشاورزی سنتی، 
شود. با نگاهی به تجربه دیگر کشورها می توان 
یک  نابودی  با  اما  یافت،  دست  آرمان  این  به 
منطقه که دارای موهبت های خدادای بسیاری 
کرد.  آباد  را  دیگری  منطقه  توان  نمی  است؛ 
مرکز،  شمال،  در  طبیعی  منابع  و  ذخایر  حفظ 

اولویت  جزو  باید  کشور  جنوب  و  غرب  شرق، 
های مسئوالن باشد. ولی اینکه ما آب را در جای 
های   و خسارت  هزینه  با  و  کنیم  شیرین  دیگر 
سنگین زیست محیطی  انتقال دهیم و در کویر 
چند  نیست.از  عقالنی  اقدامی  کنیم،  کشاورزی 
سال گذشته تا کنون بسیاری از شرکت ها مدعی 
شدند که قادر به اجرای این طرح بوده اند؛ اما 
تجربه ثابت کرده، بدون انجام کار کارشناسی و 
در نظر گرفتن اقلیم منطقه نمی توان اقدام کرد 

و مانع از خسارات جبران ناپذیر شد.
به نظر می رسد اصرار برخی افراد برای اجرای 
گرفته  خود  به  دیگری  بوی  و  رنگ  طرح  این 
منافع  تا  کنند  فکرمی  خود  منافع  به  بیشتر  و 
طرح  این  عدیده  خسارات  به  توجه  با  عموم. 
پیشنهاد می شود؛ مسئولین به جای تالش برای 
اجرای یک طرح عظیم و پر هزینه، برای عمران 
و آبادانی مناطق کویری بر توانمندی های ذاتی 
کویری  مناطق  زیرا  کنند،  تمرکز  مناطق  این 
جهانی  نظیر  بی  های  توانمندی  دلیل  به  ایران 
اقداماتی نظیر گردشگری  فرصت مناسبی برای 
دارند، ولی تا کنون این موارد از دید مسئولین 

دور مانده است.
موفق عمل  امر  این  در  که  از کشورهایی  یکی 
با  که  است  عربی  متحده  امارات  است؛  کرده 
وجود دبی به عنوان یک شهر جهانی و بازرگانی 
پیدا  را  خود  جایگاه  منطقه  در  مهم  و  موفق 
نفت  صنعت  با  دبی  اقتصاد  اگرچه  کرده است. 
ترانزیت  از  دبی  درآمد  بیشتر  اما  کرد؛  رشد 
نیز  بزرگی  قسمت  همچنین  و  کاال  و  مسافر 
بازرگانی  از گردشگری و دیگر خدمات مالی و 
جهانیان  توجه  تازگی  به  دبی  می شود.  تأمین 
از راه ساخت و سازهای بزرگ و همین طور  را 
به  هیجان انگیز  ورزشی  و  تفریحی  رویدادهای 
که  است  چگونه  پس  کرده است.  جلب  خود 
از  حتی  ایران  عظمت  و  وسعت  با  کشوری 
پیش پا افتاده ترین راه حل مشکالت باز مانده 
است؟ غیر از این است که سوء مدیریت برخی 
مسئوالن  باعث اتخاذ تصمیمات نابجایی شده 

که عواقب ناگواری را به دنبال داشته است.
یا  منافع  دارای  خزر  دریای  آب  انتقال  طرح 
مضرات بسیاری است که نیاز به کار کارشناسی 
از  کافی  شناخت  به  نیاز  و  سلیقه  اعمال  بدون 
منطقه، شناخت از سود و زیان اجرای این پروژه 
و... دارد که یک شبه و از روی احساس نمی توان 

درباره آن تصمیم گیری کرد. 

انتقال آب دریاچه خزر؛ اشتباه دریاچه ارومیه 

حصر واثت 
کالسه   به  دادخواست  شرح  به    504 شناسنامه   شماره  به  نقدی    ماهرخ 
631/206/۹5از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح 
تاریخ   در    427 شناسنامه  شماره  به  ایدلو   نام  نیک  سکینه  شادروان  که  داده 
مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   ۹4/۹/12

منحصر است به:
 ماهرخ نقدی ش ش 504 ت ت 1344 صادره از ساوه دختر متوفی

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

ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/86991 دبیر  شعبه   206  شورای حل اختالف مجتمع شماره5   تهران

ابالغ وقت 
دادرسی ودادخواست وضمائم به

کالسه پرونده: ۹5000468/2310
وقت رسیدگی:۹5/۹/7 ساعت۹/30

خواهان:محمدحاج صفری
خوانده:محمدرضا رنجبر

خواسته:مطالبه طلب
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  عمومی  دادگاههای  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
شعبه2310 ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه وبتجویز ماده73قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی میشود تا خوانده ازتاریخ 
خود  کامل  نشانی  وضمن  مراجعه  بدفتردادگاه  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشرآخرین 
نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نمایدو دروقت مقرر باال جهت رسیدگی 
یکنوبت  فقط  شود  الزم  آگهی  بوسیله  ابالغی  بعداً  چنانچه  رساند  هم  به  حضور 

منتشرومدت آن ده روز خواهدبود.
110/88245 مدیردفترشعبه2310 شورای حل اختالف تهران

آگهی
مشخصات ابالغ شونده حقیقی-آرش شاه وسی 

تاریخ حضور-۹5/۹/8 ساعت ۹ 
علت حضور-در خصوص دعوی شهربانو فاطمی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید.
110/86982   شعبه 206 مجتمع شماره 5 شورای حل اختالف تهران

ابالغ وقت
 دادرسی ودادخواست وضمائم به

کالسه پرونده: ۹500046۹/2310
وقت رسیدگی:۹5/۹/7 ساعت10صبح

خواهان:محمدحاج صفری
خوانده:قبلعلی سلطانی نشتبا

خواسته:مطالبه طلب
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  عمومی  دادگاههای  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
شعبه2310 ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه وبتجویز ماده73قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی میشود تا خوانده ازتاریخ 
خود  کامل  نشانی  وضمن  مراجعه  بدفتردادگاه  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشرآخرین 
نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نمایدو دروقت مقرر باال جهت رسیدگی 
یکنوبت  فقط  شود  الزم  آگهی  بوسیله  ابالغی  بعداً  چنانچه  رساند  هم  به  حضور 

منتشرومدت آن ده روز خواهدبود.
110/88242 مدیردفترشعبه2310 دادگاه عمومی24 تهران

آگهی ابالغ
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

ملی  -5-کد  4-کدپستی:  پدر:-  خانوادگی:جعفرنژاد3-نام  2-نام  1-نام:امین  
:-6-نشانی: مجهول المکان 7-منطقه شهرداری:-

تاریخ حضور:13۹5/0۹/02 سه شنبه ساعت : 17:45 محل حضور :استان البرز –
هشتگرد-ابتدای بلوارمصلی –کوچه شهید رستم نژاد

علت حضور 
به طرفیت شما در وقت مقرر فوق  ابری  اتحادی  در خصوص دعوی عبدالحمید 

جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
منشی شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان ساوجبالغ محسن نوروزی 

احضار متهم
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

شماره  خواست  کیفر  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
مژگان  خانم  برای  پرونده کالسه  ۹51104/104   در    ۹510432880002152
روحی پرور فرزند عبدالوهاب  به اتهام سرقت گوشی همراه  تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه  13۹5/0۹/17 
عدم  و  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  است.   گردیده  تعیین  ساعت 0۹:00  
دادرسی  آئین  قانون    180 115و  مواد  مقررات  اجرای  ودر  متهم   به  دسترسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.  م/الف1560 
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری 2دادگستری شهرستان اسالمشهر 

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پیکان مدل 1382 به شماره شهر بانی 

62-458ج38 شماره شاسی 0082418467مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است
بهشهر

ابالغ 
به  فغانی  سلیمه  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  هاشمی  محمود  سید  خواهان 
خواسته تسلیم مبیع تقدیم دادگاه  های عمومی شهرستان محمود آباد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد واقع در 
استان مازندران شهرستان محمود آباد خیابان آزادی جنب فرمانداری دادگستری 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹50310 کالسه  به  و  ارجاع  آباد  محمود 
۹5/۹/20 و ساعت 11 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
در خواست خواهان و به 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 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 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد – ابوالقاسم تقی زاده 

نامه صادره
در راستای ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی 
انفاق  ترک  اتهام  به  فتحعلی  فرزند  تملیه  جهانی  محمدعلی  آقای  اسم  به  متهم 
نشر  تاریخ  از  ماه  فرزند مهدی ظرف یک  موضوع شکایت خانم مرضیه شاهیوند 

آگهی جهت تفهیم اتهام ،دفاع واخذ آخرین دفاع در این شعبه احضار گردد.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی وانقالب شهرستان خرم آباد. سارا میر حسینی 

دادنامه 
حقوقی  عمومی  دادگاه  سوم  شعبه   ۹40۹۹86610300533 کالسه  پرونده 
 ۹50۹۹76610300015 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
– خواهان : خانم حدیث ظفری مطلق فرزند حسین با وکالت آقای حجت دولتشا 
فرزند مهدی کرم به نشانی استان لرستان – شهرستان خرم آباد – شهدای شرقی 
محمدی  مجید  :آقای  –خوانده   0۹161610100 موبایل  پالسکو  پاساژ  روبروی 

فرزند میرزا حسین به نشانی مجهول المکان – خواسته :مطالبه نفقه 
با  فرزند حسین  مطلق  خانم حدیث ظفری  دادخواست  : درخصوص  دادگاه  رای 
وکالت آقای حجت دولتشا به طرفیت آقای مجید محمدی فرزند میرزاحسین به 
خواسته مطالبه نفقه معوقه و جاری از تاریخ 13۹1/5/1 لغایت زمان صدور و اجرای 
حکم دادگاه با توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده احراز وجود رابطه و علقه 
زوجیت دائم میان زوجین بر اساس سند نکاحیه شماره 1۹۹2-8۹/10/1۹ دفتر 
رسمی ازدواج شماره 8 حوزه خرم آباد بررسی اظهارات و مدافعات خواهان در جلسه 
رسیدگی عدم طرح دفاع موثر خوانده با وصف ابالغ قانونی اخطاریه )نشر آگهی ( و 
ادعای تمکین زوجه نظریه کارشناس منفرد که مصون از اعتراض متداعیین مانده 
است و عدم ارسال یا تقدیم الیحه دفاعیه یا اعتذاریه از سوی خوانده با وجود ابالغ 
قانونی اخطاریه مذکور دعوای خواهان را ثابت و وارد تشخیص داده و مستندا به 
مواد 1102و 1106 و 1107 و 1206 و 1258 قانون مدنی و مواد 1۹4 و 1۹8 و 
515 و 51۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه 
خواهان :1-از تاریخ ۹1/5/1 لغایت ۹1/12/2۹ با ماخذ ماهیانه 1/۹00/000 ریال 
2-از تاریخ ۹2/1/1 لغایت ۹2/12/2۹ با اخذ ماهیانه 2/300/000 ریال 3-از تاریخ 
۹3/1/1 لغایت ۹3/12/2۹ با اخذ ماهیانه 2/600/000 ریال 4-از تاریخ ۹4/1/1 
لغایت ۹4/10/30 ماهیانه به مبلغ 2/800/000 ریال و از ۹4/11/1 لغایت زمان 
وصول صدور و اجرای حکم ماهیانه مبلغ 2/800/000 ریال در حق وله خواهان 
را صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز بعد از انقضاء 

واخواهی قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان لرستان است.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – رضا قاسم پور .

متن آگهی 
خواهان محمد فریدونی چشمه سلطانی دادخواستی به طرفیت خواندگان بهمن 
بیرانوند نژاد و فریبا بیرانوند نژاد و رفعت بیرانوند نژاد و زهرا بیرانوند نژاد وراثت 
مرحومه ماه طلعت رضوی و معصومه چدنی همسر قانونی مرحوم سید عزیز اله 
رضوی و احمد بیرانوند نژاد و نزهت بیرانوند نژاد و محمد سیف زاده وراث عزت 
نژاد به خواسته  اله رضوی و محمدرضا بیرانوند  رضوی خواهر مرحوم سید عزیز 
مطالبه اجرت المثل اموال و تسلیم مبیع )تحویل مورد معامله ( مالی غیر منقول 
خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  و 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹50۹۹86610700371 ثبت گردیده که وقت 
مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   08:30 ساعت  و   13۹5/۹/13 آن  رسیدگی 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خواندگان  بودن  المکان 
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 خواندگان  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 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – رضا نقی زاده. متن آگهی 

خواسته  به  چگنی  مزدک  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  رضائی  الهام  خواهان 
طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان خرم آباد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی 
به کالسه ۹50۹۹86610200۹78 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  و  ارجاع 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   0۹:00 ساعت  و   13۹5/۹/13
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم   پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
و  دادخواست  دوم  نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – پروانه فراشی. 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹50۹۹83845200030 شورای حل اختالف شماره 12 شهرستان 

شهرکرد تصمیم نهایی  شماره ۹50۹۹73845200073 
خواهان : بانک قرض الحسنه مهر ایران بامدیریت آقای محمد تقی رستمی فرادنبه 
با وکالت آقای احمد رضا رمضانی فرزند بهرام به نشانی شهرستان شهرکرد- خیابان 
سعدی غربی روبروی مسجد امام حسن 12متری شهید توکلی پالک2 دفتروکالت 
خواندگان: 1- آقای مجتبی فتح الهی فارسانی فرزند حجت اله به نشانی شهرکرد 
خیابان خواجه نصیر کوچه 10 پالک 68 2 – آقای حمید رضا حبیبیان فرزند ناصر 

به نشانی شهرکرد کوی فرهنگیان ده متری اول پالک 31
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 فوق 
العاده / 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 قاضی شورا

درخصوص دعوی بانک قرض الحسنه مهر ایران بامدیریت آقای محمد تقی رستمی 
مجتبی  آقای   -1 خواندگان  بطرفیت  رمضانی  رضا  احمد  آقای  وکالت  با  فرادنبه 
فتح الهی فارسانی فرزند حجت اله 2 - آقای حمید رضا حبیبیان فرزند ناصر به 
تاخیر  خسارت  مطالبه  و  خواسته  اصل  ریال   50000000 مبلغ  مطالبه  خواسته 
خواهان  وکیل  تقدیمی  دادخواست  متن  به  شوراباتوجه  قانونی  خسارات  و  تادیه 
سایر  و  استفاده  خواهان  بانک  تسهیالت  از  اول  ردیف  خوانده  دادند  توضیح  که 
خواندگان  مبلغ وام و تسهیالت را ضامن بوده که بدهی آنان به بانک وصول نشده 
که با مالحضه رونوشت مصدق قرار داد شماره 1 – 1322243 – 101 – 3213 
و  نشده  حاضر  شورا  رسیدگی  جلسه  در  خواندگان  اینکه  و   ۹3/11/25 ومورخه 
دفاعی بعمل نیاورده اند و دلیلی که حکایت از پرداخت وام تسهیالت باشد ارائه 
نشده است  دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا »به ماده ۹ قانون شوراهای حل 
اختالف و تبصره یک ماده واحده قانون الحاق 2 تبصره به ماده 15 قانون عملیات 
بانکی بدون ربا مصوب سال 76 13و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و 
مواد 1۹8 و51۹ و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 50000000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت 
تاخیر تادیه از مورخ ۹5/1/2۹ وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت 
مبلغ 1350000 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

متن آگهی
به شرح  فرزند حاجت  مرغملکی  ساعدی  اله  قدرت  وراثت  رونوشت حصر  خواهان 
دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه ۹5036۹ از این شعبه در خواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان میالد ساعدی مرغملکی به شماره 
شناسنامه 4610382040 در مورخ 13۹5/03/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 
گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به :  1 – ناهید ساعدی مرغملکی ش ش 

20۹1 مادر متوفی  2 – قدرت اله ساعدی ش ش 1 پدر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سورشجان – غفور عباسپور

متن آگهی 
خواهان آقای فریدون خدابخشی سورشجانی فرزند قربانعلی دادخواستی به طرفیت 
 ۹50367 کالسه  شماره  به  کریم  محمد  فرزند  چاخجیری  عباسی  افسانه  خانم 
در این شورا به ثبت رسانیده و با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده مراتب 
در اجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی گردد تا خواندگان ضمن مراجعه به دفتر شعبه شورای حل اختالف 
سورشجان و اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن در تاریخ 13۹5/۹/13 ساعت 

15:00 در جلسه دادرسی حاضر گردند.
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سورشجان – غفور عباسپور

آگهی حصر وراثت
کالسه  پرونده  شرح  به   337 بشماره  شناسنامه  دارای  پارسا  خدائی  فرهاد  آقای 
833-۹5 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان نوراحمد خدائی پارسا به شماره شناسنامه 400 در تاریخ ۹5/7/10 در 

اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1-حامد خدائی پارسا به ش ش 1450377084 فرزند نوراحمد پسر متوفی

2-شهنام خدائی پارسا به ش ش 42 فرزند نوراحمد پسر متوفی
3-فرهاد خدائی پارسا به ش ش 337 فرزند نوراحمد پسر متوفی
4-ساناز خدائی پارسا به ش ش 133 فرزند نوراحمد دختر متوفی

5-سولماز خدائی آرخازلو به ش ش 670 فرزند نوراحمد دختر متوفی
6-مالحت اسدی قره حسنلو به ش ش 4۹۹ فرزند بهلول زوجه متوفی
7-فاطمه علیزادگان آرخازلو به ش ش 23۹ فرزند عبداله مادر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه ای جز سری 

و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و یا بالاثر خواهد بود. 
بدری- رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

* خانی نژاد
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اگهی 
کاربری  مجاز  غیر  تغییر  به خواسته  متهم   / خوانده  به طرفیت  / شاکی  خواهان 
سرخرود  بخش  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  باغها  و  زراعی  اراضی 
کیفری  دادگاه   101 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  محمود  شهرستان 
بلوار والیت دادگاه عمومی  استان مازندران سرخرود  واقع در  دو بخش سرخرود 
بخش سرخرود ارجاع و به کالسه ۹40۹۹82011401446 ثبت گردیده که وقت 
المکان  رسیدگی آن ۹5/10/18 و ساعت 10 تعیین شده است به علت مجهول 
بودن خوانده و در خواست خواهان و به 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 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 
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو بخش سرخرود سید عباس سید علی تبار کله بستی 

متن آگهي احضار متهم
مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست

در پرونده کالسه ۹50۹۹826۹1500087 این شعبه مقصود غالمی به اتهام مزاحمت ملکی 
از طریق احداث پنجره مشرف به ملک آقای صدقعلی حسنی تحت تعقیب قرار گرفته است. 
با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجراي مقررات ماده 174 قانون آئین دادرسي 
دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفري به نامبرده ابالغ مي گردد تا ظرف مهلت 30 
روز از انتشار این آگهي جهت دفاع از اتهام انتسابي در این شعبه حاضر گردد. بدیهي است 

در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگي  غیابي بعمل خواهد آمد.  47407 م/الف
منشی شعبه دادیاری شعبه 24 دادیاری دادسراي عمومي و انقالب ناحیه 3 شهید بهشتی کرج – سجاد آجرلو

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 13۹560316002002432 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عزت اله رضایی فرزند صحبت 
به شماره شناسنامه 1536صادره از اسالم آبادغرب در یک باب ساختمان مسکونی به 
مساحت 151،26متر مربع پالک 2641 فرعی از 1 اصلی واقع در اسالم آباد غرب 
شهرستانی خیابان ابومسلم خراسانی کوچه 1۹شامل مبایعه نامه عادی وعدم دسترسی 
به مالک اولیه 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 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 : 13۹5،08،05 تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5،08،23
محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای به شماره 1047-۹5/6/18 صادره از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
لذا  است  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  ماکو  شهرستان 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ماکو تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
1-یحیی اکبرزاده به شماره شناسنامه 3۹5 و کد ملی 4۹2۹32۹671 صادره از 
پلدشت فرزند اکبر در6003 سهم مشاع از ۹1۹6 سهم ششدانگ یک قطعه باغ به 
مساحت ششدانگ ۹1۹6 متر مربع قسمتی از پالک 105- اصلی قریه قزلداغ واقع 
در استان آذربایجان غربی از شهرستان ماکو از بخش سه حوزه ثبت ملک ماکو و از 

نسق زراعی سلیمان احمدی و به شماره پرونده 120 سال 13۹2
تاریخ انتشار در دو نوبت در روزنامه کثیراالنتشار اولی در مورخه ۹5/8/5 و دومین 
چاپ در ۹5/5/26 و .... تاریخ انتشار در دو نوبت روزنامه های محلی اولی در ۹/8/5 

و دومین چاپ در ۹5/8/26
 محمود عباسپور- رئیس دفتر ماکو

 دادنامه
کالسه پرونده : 11/201/۹5 شماره دادنامه:۹5/6/17-5۹5 

خواهان بانک اقتصاد  با مدیریت محمد مهدی بازاری با وکالت پهلوان نژاد طبری 
به ادرس : بابل – خیابان طالقانی پاساژ قلی تبار طبقه دوم 

بابا  فرزند  ثقفی  تقی  محمد   -2 علی  یار  فرزند  شعبانپور  شهرام   -1 خواندگان: 
3- قاسم اکبر نتایج فرزند حبیب 4- رستم حیدری فرزند ناصر به ادرس مجهول 

المکان 
خواسته : مطالبه وجه 

رای قاضی شورا 
پیرامون دعوی مطروحه بانک مهر اقتصاد با مدیریت محمد مهدی بازاری با وکالت 
مهدی پهلوان نژاد طبری بطرفیت خوانده شهرام شعبانپور 2- محمد تقی ثقفی 3- 
قاسم اکبر نتایج 4- رستم حیدری بخواسته مطالبه وجه بمبلغ چهل و پنج میلیون 
ریال هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه خالصه ادعای خواهان چنین است که 
تاریخ ۹4/3/12  به  به شماره سریال 612247  خوانده بموجب صدور فقره چک 
از  به میزان خواسته وی مدیون گردیده در سررسید  بانک تجارت توحید  شعبه 
تادیه دین خویش امتناع نموده و منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت ازناحیه 
محکومیت  بر  خواسته  شرح  به  حکم  صدور  لذا  است  گردیده  علیه  محال  بانک 
تضامنی خواندگان را خواستار گردیده خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نگردیدند 
و دلیل و دفاع مبنی بر پرداخت دین ارائه ننمودند شورا با توجه به مراتب مفاد 
ایراد  دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم 
خوانده به اصالت مستند مدرکیه ابرازی همچنین عدم ایراد به استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه یا برائت ذمه خویش با عنایت به اینکه صدور سند تجاری داللت 
بر اشتغال ذمه صادره کننده دارد لذا با احراز وجود دین و اشتغال ذمه خوانده بقاء 
دادرسی  آیین  قانون  مواد 1۹8و515و51۹و522  از  مستفاد  گردیده  استصحاب  
313و314  تضامنی  محکومیت  بر  حکم  تجارت  قانون  313و314  ماده  و  مدنی 
قانون تجارت حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهل و پنج 
ریال  هزار  پنج  و  هفتاد  و  پرداخت ششصد  و  اصل خواسته  بعنوان  ریال  میلیون 
از  استفاده  و همچنین  تعرفه  الوکاله وکیل مطابق  و حق  دادرسی  بعنوان هزینه 
ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر بر تبصره الحاقی به ماده 
دو قانون صدور چک مصوب 1355 با اصالحات بعدی به پرداخت خسارات تاخیر 
تادیه از سررسید چک تا هنگام پرداخت بر مبنای نرخ تورم اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره 
غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شورا 
و سپس در مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی 

بابل است.
قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف بابل 

آگهی حصر وراثت
آقای جهانبخش قاسم زاده دارای شناسنامه شماره 50885 بشرح دادخواست به 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  از  کالسه 57/۹50817 
 ۹5/4/18 تاریخ  در   220 بشناسنامه  عرفانی   مهری  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به:

1-جهانگیرزاده قاسم زاده ش.ش 4342 فرزند امامعلی نسبت فرزند
2-جهانبخش قاسم زاده ش.ش 50885 فرزند امامعلی نسبت فرزند 

3-فروزنده قاسم زاده ش.ش 6۹ فرزند امامعلی نسبت فرزند 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور 
حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

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

اگهی ابالغ وقت رسیدگی 
بدینوسیله به متهم آقای محمد جدیدی فرزند اصغر ، به اتهام مظنون به تحصیل 
مال از طریق نامشروع یا سوءاستفاده و تقلب از امتیازت ، تحت تعقیب این دادگاه 
می باشد ابالغ می شود که در وقت رسیدگی ۹5/۹/14 روز سه شنبه راس ساعت 
۹صبح جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر و از خود دفاع نمایند . م.الف ۹50568
سید علی جمالی گل نشینی  رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو بهشهر 

آگهی احضار متهم 
نهم  ۹50۹۹766۹83000244شعبه  شماره  پرونده  دستورمحتویات  حسب 
دادیاری دادسرای عمومی وانقالب شهرستان خرم آباد آقای مزدک )سامان(چگنی 
محل  نبودن  معلوم  واسطه  به  باشد  می  تعقیب  تحت  امانت  در  خیانت  اتهام  به 
اقامت وبه تجویز ماده 174قانون آیین دادسرای  دادگاههای عمومی وانقالب در 
امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی در این شعبه حاضر واتهام انتسابی دفاع نماید.در صورت عدم حضور در 

مهلت تعیین شده ،تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
دادیار شعبه نهم دادسرا عمومی وانقالب شهرستان خرم آباد. یونس آزاد پور

آگهی
نظر به پرونده مطرح رسیدگی متهم : وحید بابایی فرزند : حسین با پرونده کالسه 
فوق الذکر به اتهام : ایراد ضرب و جرح با چاقو و اخالل در نظم و آسایش عمومی 
و قدرت نمایی با چاقو و مشارکت در ایراد جرح عمدی از طرف این دادسرا تحت 
ممکن  آنها  اقامت  محل  نبودن  معلوم  بواسطه  احضاریه  ابالغ  و  هستند  تعقیب 
نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب ناحیه 5 شهرستان کرج جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر 
قانونی  اقدام  انتشار آگهی  تاریخ  از  ماه  از یک  شود و درصورت عدم حضور پس 

معمول خواهد شد.
دادیار شعبه¬ی 34 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه¬ی 5 کرج – فقیه نصیری

نزولی بودن سن  طالق 
در کشور

جرایم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
طالق  بحث  در  اینکه  بیان  با  قضاییه  قوه 
آمارها ناراحت کننده است، گفت: سن طالق 
پایین است و خانواده ها در همان  در کشور 

زندگی منحل می شوند. ابتدای  دوران 
معاونان  گردهمایی  در  الفت  محمدباقر 
جرایم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی 
در  کشور  های  استان  کل  های  دادگستری 
افزود: شش  آمار طالق  به  اشاره  بدون  تبریز 
ها می  انحالل خانواده  علت مهمی که سبب 
شود شناسایی و در جهت رفع این علل قدم 
های خوب و مستحکمی برداشته شده است.
مهارت  ایم  وی خاطرنشان کرد: تالش کرده 
زوجین جوان  به  ازدواج  از  قبل  زندگی  های 
و  علمی  اقدامات  همچینین  و  شود  منتقل 
خانواده  استحکام  برای  نیز  دیگری  پزشکی 

انجام شده است. پا  نو  های 
جرایم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
خوبی  های  موفقیت  کرد:  اضافه  قضاییه  قوه 
شده  تحصیل  کشور  در  پیشگیری  عرصه  در 
تا  کشور  انقالبی  و  هوشیار  بیدار،  مردم  و 
اجتماعی  های  آسیب  گزند  از  زیادی  حدود 

اند. مصون شده 
و  راه  وزارت  مسئوالن  داد:  ادامه  وی 
نیروی  فرهنگی،  انقالب  شورای  شهرسازی، 
در  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  و  انتظامی 
کشور  در  مساعی  تشریک  و  مشترک  حرکت 

اند.  داده  انجام  ویژه  فعالیت های 
حوزه  در  قضاییه  قوه  اقدام  به  اشاره  با  الفت 
ها  دادگستری  اقدام  گفت:  مختلف  های 
راستای  نظام در  با سیاست های کلی  همراه 
مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست  کردن  محقق 
به  نافع  و  موثر  های  دستگاه  سایر  کنار  در 
و  همدلی  با  امیدوارم  و  بوده  مردم  حال 
نتایج  به  و  داده  ادامه  را  اقدامات  صمیمت 

یابیم. دست  اثربخشی 
معموال  بشری  جامعه  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  است  اجتماعی  های  آسیب  با  همراه 
هدایت  غفلت  نتیجه  اجتماعی  های  آسیب 
گران است و باید شاهد تلفات و از بین رفتن 
باشیم. هایمان  ظرفیت  و  تجهیرات  امکانات، 

جرایم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
افزود: رفتار عادی در این عرصه  قوه قضاییه 
به  را  امکانات  است  ضروری  و  ندارد  تاثیر 

به کار گیریم. العاده  صورت فوق 

در  جداکننده  درهای  نصب 
شد تصویب  مترو  ایستگاه های 

درهای  نصب  طرح  فوریت  یک  دیروز  صبح 
شورای  در  مترو  ایستگاه های  در  جداکننده 

رسید. تصویب  به  شهر 
نصب  طرح  فوریت  یک  بررسی  دیروز 
ایستگاه های  در  جداکننده  و  حائل  درهای 
خطرات  بروز  از  پیشگیری  برای  مترو 
بررسی  میز  روی  مسافران  برای  احتمالی 
محسن  و  گرفت  قرار  تهران  شهر  شورای 
شورای  نقل  و  حمل  کمیته  رییس  سرخو 
حال  در  اینکه  بیان  با  نیز  تهران  شهر 
در  حائل  درهای  نصب  تکنولوژی  حاضر 
شده  به روز  و  خاص  مترو  ایستگاه های 
نصب  هزینه  برآوردها  اساس  بر  است، گفت: 
میلیارد  سه  ایستگاه  هر  در  حائل  درهای 
در  را  طرح  این  می توان  و  می شود  تومان 
مسافران  ازدحام  که  پرتردد  ایستگاه های 

کرد. اجرایی  است  زیاد 
وی افزود: می توان بودجه اجرای این طرح را 
یا در متمم بودجه و یا در بودجه سال آینده 
که  حوادثی  به  توجه  با  که  گرفت  نظر  در 
می شود  پیشنهاد  شده  ایجاد  مترو  در  اخیرا 
رای  طرح  این  فوریت  یک  به  شورا  اعضای 

دهند.

سالمت از  بخشی  شدن  الکترونیکی 

الکترونیک  پرونده  میلیون   50 به  نزدیک  ثبت  از  بهداشت  وزیر 
درباره  و  داد  خبر  وزارتخانه  این  الکترونیک  سامانه  در  سالمت 
گفت:  سامانه،  این  در  بهداشت  وزارت  با  بیمه ها  هماهنگی  عدم 

نمی رسد. به کسی  است که سودش  نعمتی  ولی  دعواهای  اینها 
ارتباطات  وزیر  با  کاری  صبحانه  در  هاشمی  سیدحسن  دکتر 
الکترونیک  سامانه  پیشرفت های  و  چالش ها  مشکالت،  درباره 
تحقق  راستای  در  بهداشت  وزارت  می کنم  تصور  گفت:  سالمت، 
دکتر  آقای  همکاری  با  ارزشمندی  اقدامات  الکترونیک  دولت 
در  چالش هایمان  اگر  حال  عین  در  است.  داده  انجام  واعظی 
و  خدمات  کنترل  در  زیادی  گشایش  شود،  رفع  نیز  زمینه  این 
ارتقای کیفیت خدمات ایجاد می شود. مردم نیز در حوزه دارو از 
انواع  از  دارو  اصیل  انواع  و  کرده  حاصل  اطمینان  داروها  اصالت 
درمانی  و  بهداشتی  خدمات  از  مردم  و  شده  تفکیک  تقلبی شان 

می شوند. بهره مند 
IT در حوزه سالمت بسیار  وی با بیان اینکه بهره گیری از حوزه 
این  در  زیادی  تالش های  دولت  این  از  قبل  گفت:  است،  موثر 
امیدواریم  اما  نرسید،  کامیابی  به  متاسفانه  که  شد  انجام  زمینه 
سالمت  خدمات  از  بخشی  بتوانیم  ارتباطات  وزارت  همکاری  با 

کنیم. الکترونیک  را 
وزیر بهداشت با بیان اینکه شهادت می دهم که در جلسات دولت 
نهایت  واعظی  دکتر  بوده،  مطرح  مردم  سالمت  مساله  وقت  هر 
حال  عین  در  داد:  ادامه  کرده اند،  مردم  سالمت  از  را  حمایت 
موضوع  همین  این  از  حاکی  نیز  جلسه  این  در  تصمیمات شان 

است.
تا  اینکه  بر  مبنی  جلسه  این  تصمیمات  از  یکی  درباره  هاشمی 
سالمت  الکترونیک  سامانه  چالش های  و  مشکالت  دیگر  ماه  یک 
برای  مهلتی  را  دیگر  ماه  یک  اساس  این  بر  گفت:  شود،  برطرف 
که  باشیم  شاهد  تا  می کنیم  اعالم  تصمیمات  این  شدن  اجرایی 

این مشکالت حل شده است.

نفت  به  اتکا  اقتصادی بدون  اقتصادمقاومتی، 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: این سازمان ماهیانه حدود 
یارانه ها  هدفمندی  هزینه  میزان  با  برابر  تومان  میلیارد   3400

مستمری پرداخت می کند.
 به گزارش پیام زمان از سازمان تامین اجتماعی،سیدتقی نوربخش 
در نشست توسعه زیرساخت های تامین اجتماعی استان، اظهار کرد: 
اقتصادی  تمام عیار  جنگ  درگیر  کشور  انقالب،  ابتدای  از  به نوعی 
است و بنابه دالیل اعمال تحریم ها و مشکالت درون زا در یک دهه 

اخیر ، اقتصاد کشور تحت فشار قرار داشته است.
وی افزود: دولت باید رکود منفی 5.4 درصدی را ارتقاء و تورم 40 
درصدی را کاهش می داد؛ دراین شرایط سازمان تأمین اجتماعی که 
تأثیرپذیر ازجغرافیای اقتصادی کشور است مانند دیگر سازمان های 

بیمه ای دنیا در شرایط توسعه، تحت فشار قرار دارد.
براساس بودجه ای  تأمین اجتماعی تصریح کرد:  مدیرعامل سازمان 
برنامه وبودجه  سازمان  تخصیص  است  تصویب شده  مجلس  در  که 
درماه حدود 17 تا 18 هزارمیلیارد تومان است درحالی که مصارف 

سازمان اجتماعی درماه5200 میلیاردتومان است.
این  نشان دهنده  تعهدات  از حجم  میزان  این  کرد:  اضافه  نوربخش 
است که سازمان تأمین اجتماعی خاک ریز اول خط مقدم این جنگ 
اقتصادی  اقتصادمقاومتی،  معناکه  این  به  است  اقتصادی  عیار  تمام  
که بدون اتکا به نفت که مقام معظم رهبری بر آن تأکید فرمودند، 

مصداق اصلی آن درسازمان تأمین اجتماعی است.
وی بیان کرد: این سازمان ماهیانه حدود 3400 میلیارد تومان برابر با 

میزان هزینه هدفمندی یارانه ها مستمری پرداخت می کند.
سازمان  این  کرد:  خاطرنشان  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
می کند  پرداخت  بیکاری  بیمه  میلیاردتومان  حدود220  همچنین 
وحدود هزارمیلیاردتومان برای پرداخت به مراکزطرف قرارداد هزینه 

می کند.
نوربخش افزود: همچنین ماهیانه 400 میلیاردتومان نیز برای مراکز 
درمانی هزینه می کند که درمجموع این سازمان 30 درصدکل کشور 
در زمینه های مختلف هزینه پرداخت می کند و حتی یک ریال هم 

ازمحل بودجه عمومی دولت دریافت نمی کند.
مستمری  درصد   7۹ فعلی  دولت  سال  سه  دراین  کرد:  اظهار  وی 
بازنشستگان این سازمان افزایش یافته است و از 8 مرکز درمانی در 

استان لرستان دو مرکز درعمر این دولت افتتاح  شده است.
تامین  بیمارستان  به  اشاره  با  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
مردم  تراز  در  بیمارستان  این  کرد:  تصریح  بروجرد،  کوثر  اجتماعی 

شهرستان نیست.
نوربخش گفت: مطالعات فنی گسترش مرکز بیمارستان کوثر و چند 
مرکز دیگر در کشور در دستور کار قرار گرفته و طرح آن ها تقریبا 
آماده  شده است اما برای توسعه این مراکز نباید تعامالت بین بخشی 

آن ها به هم بخورد.

خبرخبر

در  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
فقر  نشود،  شنیده  فقرا  صدای  که  جامعه ای 
جامعه  در  معموال  شود.  می  بیشتر  روزبروز 

مجالی برای شنیدن صدای فقرا نیست. 
علی ربیعی در همایش »رفاه اجتماعی، نگاهی 
به گذشته و چشم انداز آینده« که در مجموعه 
فرهنگی تالش برگزاری  شد اظهار کرد: اینکه 
دانش مان را به نحوی در اختیار دیگران قرار 
در  را  کنیم  استفاده  آنها  دانش  از  و  دهیم 
بهتر  و هیچ چیزی  اول مدنظر داشتیم  درجه 
که  کشورهایی  برای  تجربی  های  دستاورد  از 
مسائل شبیه به هم داریم ارزشمند نیست و به 
همین خاطر امروز از سفرای چندکشور در این 

همایش دعوت کرده ایم.
تجارب  این  گذاشتن  اشتراک  به  افزود:  وی 
عملی در زمینه رفاه اجتماعی و مقابله با فقر با 
کشورهایی که ساختار و مسائل اجتماعی شبیه 

به هم داریم حائز اهمیت است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
فقر  با  نهاد مقابله  به عنوان  رفاه  شورای عالی 
ایجاد شده و بنده دبیر آن هستم گفت: رابطه 
فقر کشورها و ناامنی جهانی را باید مورد توجه 
قرار داد، یک فرد و یک گروه می تواند امنیت 
یک کشور را تهدید کند. آسیب پذیری قدرت 
با  آنها  جوامع  در  ناامنی  سطح  و  بزرگ  های 

یک فرد و گروه اجتماعی گره خورده است که 
حادثه 11 سپتامبر را می توان به عنوان نمونه 

ذکر کرد.
ربیعی با بیان اینکه برای کاهش فقر در کشور 
چندموضوع را در سه سال اخیر دنبال کردیم که 
ایجاد تمهیدات ساختاری و نهادی برای شنیدن 
صدای فقرا اولین راهکارست گفت: در جامعه ای 
که صدای فقرا شنیده نشود فقر روزبروز بیشتر 
می شود. معموال در جامعه مجالی برای شنیدن 
شنیدن  آماده  ها  تریبون  نیست،  فقرا  صدای 

صدای آنها نیستند و رسانه ها شیوه انتقال صدای 
فقرا را به درستی نمی دانند.

وی گام دوم برای کاهش فقر را سیاستگذاری 
معتقدم  گفت:  و  دانست  فقر  به  مربوط  های 
توسعه  و دستکاری سیاست های  تغییر  امروز 
است  نیاز  مورد  فقرا  زندگی  ارتقای  مفهوم  به 
و نیازمند توسعه به مثابه ایجاد فرصتهای برابر 
برای همگان هستیم. در واقع ما به عنوان گام 
دوم، برنامه ریزی و سیاست گذاری معطوف به 

فقرا را مدنظر قرار دادیم.

ربیعی افزود: اقدام دیگر ما تقویت جامعه مدنی 
تشکیل  فقرا  را  مدنی  جامعه  از  بخشی  است. 
را  بخشی  و  روشنفکران  را  بخشی  دهند.  می 
های  انجمن  باید  حتما  اجتماعی.  نهادهای 
خیریه را تقویت و فعالیتشان را تسهیل کنیم.

به شناسایی  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
به  را  فقر درمان  و گفت:  اشاره کرد  فقر  انواع 
عنوان مهمترین فقر در نظر گرفتیم. قبال اگر 
دو  راحتی  به  مبتال می شد  به سرطان  کسی 
دهک سقوط می کرد. دولت همه مردم را بیمه 
کرد و اگر امروز طرح تحول مشکل دارد، ناشی 

از عملکرد بیمه ها نیست.
فقر  و  آموزش  فقر  بر  تمرکز  داد:  ادامه  ربیعی 
خانواده  هیچ  امروز  و  کردیم  دنبال  را  مسکن 
دومعلول به باال دیگر بدون مسکن نیست و ما 
همچنان مسکن حمایتی را به صورت جهت دار 

دنبال می کنیم.
در  را  آینده  از  امنیت  فقر  اینکه  بیان  با  وی 
بیمه  و  اجتماعی  تامین  چندالیه  نظام  قاب 
کاهش  برای  گفت:  کنیم  می  دنبال  فراگیر 
 170 به  و  کنیم  می  تالش  نیز  غذایی  فقر 
می  گرم  غذای  وعده  یک  هرروز  کودک  هزار 
دهیم. همچنین سال آینده با تخصیص بودجه 
پوشش  غذایی  فقر  بعد  در  را  نفر  میلیون   11 

می دهیم.

ربیعی عنوان کرد؛

تریبون ها آماده شنیدن صدای فقرا نیستند
پوشش 11 میلیون نفر برای رفع »فقرغذایی« در سال96

همه ایرانیان دارای بیمه پایه درمان 
هستند 

قائم مقام وزیر رفاه در امور بین الملل با بیان اینکه ایران 
رفاه  به  را  توجه  بیشترین  از جمله کشورهایی است که 
یازدهم،  دولت  تدبیر  با  گفت:  است،  داشته  اجتماعی 

امروز هیچ ایرانی فاقد بیمه پایه درمانی نیست.
محمد تقی حسینی در همایش رفاه اجتماعی نگاهی به 
گذشته و چشم اندازی به آینده که در مجموعه فرهنگی 
گذشته  روز  چند  گفت:  است،  برگزاری  حال  در  تالش 
متقارن با 17 اکتبر روز جهانی مقابله با فقر بود. امروز 
بین المللی  نهادهای  اولویت  مهم ترین  عنوان  به  فقر 

مطرح است.
وی ادامه داد: باید فقر را کنار زد و بشریت را از دام فقر 
و جهل رها کرد. امروز برابری فرصت ها، عدالت، آزادی، 
مربوط  فقر  با  مقابله  مقوله  به  همگی  زندگی  کیفیت  و 
هستند. باید نگاهی همه جانبه به موضوع رفاه اجتماعی 

داشته باشیم.
اینکه  بیان  با  بین الملل  امور  در  رفاه  وزیر  مقام  قائم 
دولت هایی در معرض شکنندگی قرار دارند که از درآمد 
در  متوسط  درآمد  وجود  با  و  برخوردار هستند  متوسط 
مهم ترین  گفت:  هستند،  ثبات  عدم  و  ناآرامی  معرض 
عدالت  فقدان  و  نامتوازن  توسعه  میان  این  در  عامل 
برابر  فرصت های  به  متوازن  توسعه  یک  است.  اجتماعی 
در زمینه همه تمایزاتی که انسان ها را از هم جدا می کند 

توجه دقیق دارد.

موج اول آنفلوآنزا از نیمه آبان

بهداشت  وزارت  واگیر  بیماری های  کنترل  اداره  معاون 
در  آنفلوآنزا  بیماری  از  موجی  هنوز  اینکه  بیان  با 
برای  واکسن  تزریق  نبایدهای  و  بایدها  نداریم،  کشور 

گروه های حساس و پرخطر را تشریح کرد.
موجی  هنوز  اینکه  بر  تاکید  ضمن  نبوی  محمود  دکتر 
کرد:  اظهار  است،  نشده  ایجاد  کشور  در  آنفلوآنزا  از 
در  و  دنیا  جای  همه  در  سال  هر  آنفلوآنزا  بیماری 
نیمه  از  نیز معموال  ایران  در  فصل سرد شایع می شود. 
می شود.  آغاز  آنفلوآنزا  اول  موج  آذر  اول  تا  آبان  دوم 
ممکن  فروردین  و  اسفند  تا  نیز  سوم  و  دوم  موج های 

است ادامه پیدا کند.
تا  و  شهریور  دوم  نیمه  از  آنفلوآنزا  واکسن  افزود:  وی 
اواخر مهر ماه باید تزریق شود. چون تاثیرگذاری آن دو 
هفته زمان می برد، بیمار می تواند نسبت به آنفلوآنزایی 
که اواخر آبان شروع می شود ایمن باشد. اما اگر کسی 
تزریق  واکسن  زمان  این  تا  و  دارد  ایمنی  ضعف  که 
نکرده است، بعد از آن هم می تواند از آن استفاده کند؛ 
چرا که سه موج آنفلوآنزا در کشور داریم و ممکن است 
در موج های بعدی به این بیماری مبتال شود. اما تزریق 

واکسن به افراد سالم و عادی ضرورتی ندارد.
تزریق  بهداشت،  وزارت  واگیر  بیماری های  اداره  معاون 
واکسن را به  کسانی که دچار بیماری های  ضعف ایمنی 
و  هستند  شدید  دیابت  و  آسم  مزمن،  برونشیت  مانند 
همچنین مبتالیان به بیماری های قلبی و عروقی، زنان 

باردار و همچنین سالمندان توصیه کرد.

آموزش و ساماندهی نیروهای 
انتظامی برای انتخابات

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی با اشاره به نزدیک 
آموزش  گفت:  جمهوری،  ریاست  انتخابات  به  شدن 
نیروی  ساماندهی  و  انتخابات  برای  انتظامی  نیروهای 
بهترین  و  امن ترین  بتوانیم  تا  است  شده  آغاز  انسانی 
انتخابات را شاهد باشیم. سردار محمد شرفی در حاشیه 
در  و  کردستان  استان  در  پاسگاه ها  و  کالنتری  همایش 
در  انتظامی  نیروی  عملکرد  به  بااشاره  خبرنگاران  جمع 
نیروی  اقدامات  با  کرد:  اظهار  سال،  نخست  ماه  شش 
انتظامی شاهد کاهش 44 درصدی در زمینه جرایم خشن 

و 11 درصدی تجاوز به عنف در سطح کشور بوده ایم.
به  توجه  با  جاری  سال  نخست  ماه  در شش  افزود:  وی 
اقدامات نیروی انتظامی شاهد کاهش 4 درصدی سرقت و 

۹ درصدی سرقت مسلحانه در سطح کشور بودیم.
 رئیس پلیس پیشگیری ناجا بیان کرد: این امر به واسطه 
یک مدل و الگوی مشارکتی بسیار خوب ناجا، ساختارهای 

امنیتی و نظامی و مردم حاصل شده است.
بیشتر سارقان معتادان  اینکه  به دلیل  اینکه  بیان  با  وی 
متجاهر هستند، بعد از دستگیری سارقان مردم نمی توانند 
نیروی  مطلوب  مورد  امر  این  که  برسند  اموالشان  به 
انتظامی نیست،  عنوان کرد: در این راستا به دنبال اجرای 
برنامه ای هستیم، که با استفاده از تکنولوژی و ساختارهای 
بخش خصوصی نرم افزارهایی را طراحی کنیم تا از اموال 
مردم مراقبت ویژه ای شود. تا مردم بیمه شوند و اگر این 
مردم  شد،  سرقت  اموال  و  نبود  بخش  نتبجه  مراقبت ها 

بتوانند به اموالشان برسند.

گفت:  پرورش  و  آموزش  وزارت  سرپرست 
برگزاری  حق الزحمه  حق التدریس ها،  پرداخت 
امتحانات، بدهی پیشین به برخی شرکت های 
خدمت  پایان  پاداش  همچنین  و  بیمه ای 
آینده  روز   45 ظرف   ،۹4 سال  بازنشستگان 

عملیاتی و به  مرور پرداخت خواهد شد.
مراسم  حاشیه  در  بطحایی  محمد  سید 
درون  ورزشی  المپیاد  دوره  سومین  نمادین 
به  پاسخ  در  خبرنگاران  جمع  در  مدرسه ای 

پیرامون بازداشت های اخیر در صندوق ذخیره 
از  معلمان  ناراحتی  و  نگرانی  نیز  و  فرهنگیان 
تخلفات صورت گرفته در این صندوق، تصریح 
کرد: مشکالتی در این صندوق وجود داشته و 
دارد که مقامات قضایی با جدیت این موضوع را 

پیگیری می کنند. 
وی ادامه داد: از ورود قوه قضائیه به این موضوع 
خوشحال هستیم و مشاهده می کنیم با جدیت 
در  که  فردی  هر  مالحظه ای،  هرگونه  بدون  و 
احضار  فوریت  و  جدیت  با  باشد  اتهام  مظان 

می شود و مورد بررسی قرار می گیرد.
افزود:  پرورش  و  آموزش  وزارت  سرپرست 
انجام  رسانه ها  در  مصاحبه هایی  افراد  بعضی 
که  می کنند  ارائه  ارقامی  و  اعداد  و  می دهند 
اکثر این ارقام پایه و اساس ندارد و درخواست 
در  دارد  مدارکی  و  اسناد  که  کسی  می کنیم 
زمینه فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان 

به قوه قضائیه جهت پیگیری ارائه دهند.
ارقام  و  عدد  اعالم  اینکه  بیان  با  بطحایی 
فرهنگیان  تخلفات صندوق ذخیره  درخصوص 
فقط ذهن معلمان را مشوش و نگران می کند 
و تأثیر دیگری ندارد، تصریح کرد: سیر قضایی 
این موضوع به خوبی پیش می رود و نمایندگان 
این  از  تفحص  و  تحقیق  طرح  هم  محترم 
هستیم  امیدوار  و  کرده اند  تصویب  را  صندوق 
واقعیات آنطور که بوده چه در این دوره و چه 
در دوره های قبل روشن شود و فرایند قضایی 
آن به سرعت انجام گیرد تا معلمان از نگرانی و 

تشویش ذهن آزاد شوند. 
توزیع شیر  پیرامون  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
در مدارس در سال تحصیلی جدید گفت: این 
با  اعتبارات  ابالغ  در  تأخیر  دلیل  به  موضوع 
تهیه شده،  قرارداد  پیش نویس  اینکه  به  توجه 
به دلیل احتیاط های بودجه ای هنوز وارد عمل 

نشده است و امیدواریم ظرف دو هفته آینده 
تخصیص بودجه انجام و قرارداد، عملیاتی شود. 
معوقات  پرداخت  خصوص  در  بطحایی 
سازمان  مساعدت  با  داشت:  اظهار  فرهنگیان 
برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی مقرر 
به  و  کنیم  دریافت  را  خزانه  اوراق  است  شده 
وسیله دو بانک به عنوان بانک های عامل، این 
اوراق نقد شده و معوقات تا ظرف 45 روز آینده 

پرداخت شود. 
حق التدریس ها،  پرداخت  داد:  ادامه  وی 
پیشین  بدهی  امتحانات،  برگزاری  حق الزحمه 
ایران و  به برخی شرکت های بیمه ای همچون 
بابت  که  مالکان  برخی  مطالبات  و  آتیه سازان 
امالک خود حکم قضایی قلع و قمع گرفته اند، 
همچنین پاداش خدمت بازنشستگان سال ۹4 
ظرف 45 روز آینده عملیاتی و به مرور پرداخت 

خواهد شد.

پرداخت 
معوقات فرهنگیان
 تا 45 روز آینده
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چرا شکست می خوریم؟ 

شوید«،  پیروز  می توانید  »شما  کتاب  براساس 
نوشته شیو کرا، شکست ها اغلب به هفت دلیل 
اتفاق می افتند و هریک از آن ها درس ارزشمندی 
به ما داده و به ما نشان می دهند که چگونه از 

افتادن در همان تله قبلی اجتناب کنیم.
 شایع ترین علل بروز مشکالت ناشی از شکست و 

راه حل آن ها عبارتند از:
نداشتن پشتکار: بیشتر افراد فقط به این خاطر 
نه  که دست ازکار می کشند،  شکست می خورند 
ندارند؛ پس دو کلمه  استعداد  این دلیل که  به 
در  و  باشید  داشته  یاد  به  را  مقاومت  و  پشتکار 
انجام شود، پشتکار داشته  کاری که الزم است 
شود،  انجام  نباید  که  کاری  دربرابر  و  باشید 

مقاومت کنید. 
 نداشتن اعتقاد راسخ: افرادی که اعتقاد راسخ 
ندارند هم راه می افتند، اما بدون اینکه اطمینان 
اطاعت  آن ها  درواقع  باشند.  داشته  شهامت  و 
می کنند تا مورد تایید دیگران قرار بگیرند، حتی 
اگر خودشان بدانند کاری که انجام می دهند، غلط 
است؛ پس الزم است مشخص کنید چه چیزی 
دارد که  اگر چیزی وجود  دارد.  اهمیت  برایتان 
می ارزد برای آن تالش کنید و آن را به نحواحسن 
کند؛  بگذارید عالقه تان خودنمایی  انجام دهید، 

حتی اگر در کارهای پیش پاافتاده باشد.
برنده  آدم های  است  ممکن  بهانه تراشی:   
اما هرگز توجیه نمی کنند  تجزیه وتحلیل کنند، 
بازنده مرتبا دلیل می آورند  و برعکس، آدم های 
و کتابی پر از بهانه های مختلف دارند که به شما 
 می گوید چرا موفق نشده اند. نگرشتان را عوض 
کنید و تصور نکنید هر تالش ناموفقی به منزله 
یک شکست است. کمتر کسی وجود دارد که در 
همان اولین تالش به موفقیت دست پیدا کند. 
بیشتر ما با تالش مستمر به هدف های خود دست 
را  تمام تالشتان  است  پیدا می کنیم؛ پس الزم 

بکنید تا بفهمید چه اتفاقی افتاده است و چرا.
از  بعضی  گذشته:  اشتباهات  نادیده گرفتن 
مردم زندگی می کنند و یاد می گیرند و عده ای 
معلم  شکست  می کنند.  زندگی  فقط  دیگر 
داشته  درستی  دیدگاه  اینکه  به شرط  شماست 
خود  اشتباهات  از  عاقل  انسان های  باشید. 
درس می گیرند. تجربه اسمی  است که آن ها به 
تعریف  بهتر  را  خطاهای خود می دهند. مشکل 
کنید. موقعیت را تجزیه وتحلیل کنید و ببینید 
می خواهید به چه چیزی برسید، استراتژی شما 
چیست و چرا کارساز نبوده است. درضمن بهتر 
است ببینید آیا با نگرش مثبت به مشکل نگاه 
کرده اید؟ اگر به پول نیاز داشته باشید، گزینه های 
بیشتر از افزایش درآمد دارید. می توانید هزینه ها 
را کاهش دهید. به این فکر کنید که واقعا سعی 

دارید چه کار کنید.

علت بی قراری های کودکان
 در خواب چیست؟

چرا برخی از کودکان در حین خواب دچار اختالالت و بی قراری های 
تب، وحشت،  پف، سرفه،  تنفسی، خرو  مختلف می شوند مشکالت 
بسیاری  و  شبانه  های  ناله  خواب،  از  پریدن  شدن،  مبهوت  و  گیج 

مشکالت در خردساالن در حین خواب دیده می شود.
می خواهیم به بررسی علل ایجاد هریک از این ناراحتی ها بپردازیم 
سالمتی  دلواپس  و  نگران  ها  عارضه  این  از  هریک  برای  والدین 
کودک خود  درمان  برای  چاره  راه  دنبال  به  و  می شوند  فرزندشان 

هستند.
معموال این دسته از کودکان برای خوابیدن و ادامه دادن به خوابشان 
دچار مشکالتی می شوند. تحقیقات نشان می دهد پسران در مقایسه 
با دختران بیشتر به چنین اختالالتی مبتال می شوند. همچنین فرزند 
اول بودن نیز شانس بروز این دسته از اختالالت را افزایش می دهد. 
گذشته از این موارد، عفونت گوش از مهمترین دالیل رایج در بروز 

اختالالت خواب به شمار می آید.

اما اصوال چرا اختالل خواب روی می دهد؟
به  هستند،  حساس  خود  کودک  خواب  به  نسبت  همواره  والدین 
از  بسیاری  در  نگرانی  این   باشد.  فرزند  اگر کودک، تک  خصوص 
موارد به مرحله دلواپسی نیز می رسد. از این رو پدر و مادر تالش 
شده  زمان بندی  برنامه  یک  اساس  بر  کودک شان  که  می کنند 
مناسب به خواب رود. نکته مهم اینجاست که معموال پسران بیش 
از دختران دچار اختالالت خواب می شوند.به بیان دیگر آنها نسبت 
بیشتری  حساسیت  مشابه  اختالالت  سایر  و  مشکالت  نوع  این  به 
دارند. از آنجا که پسربچه ها فعالیت بیشتری نسبت به دختربچه ها 
دارند، به خواب رفتن و در خواب ماندن آنها نیز به همان اندازه با 
اختالل همراه می شود. همچنین کودکانی که به طور مرتب دچار 
عفونت گوش می شوند بیشتر از سایر هم سن و ساالن شان در شب 
هنگام از خواب می پرند.بررسی های آماری نشان می دهد که کمتر 
از 10 درصد کودکان نوپا از اختالل خوب ریشه داری رنج می برند 
کلی  به طور  باشد.  او  فیزیکی  از شرایط خاص  ناشی  که می تواند 
به عنوان عالیم اصلی و  آمده است می تواند  زیر  نشانه هایی که در 

مهم بروز اختالل در خواب کودک در نظر گرفته شود:
1. تعریق زیاد کودک در حین خواب

2. کودک در خواب خر و پف می کند.
3. کودک در خواب حالت بی قراری دارد.

4. کودک در حین خواب به دفعات سرفه می کند.
5. تنفس کودک در خواب با خس خس همراه است.

نفس  دهان  با  بینی  به جای  است  که خواب  زمانی  در  کودک   .6
می کشد.

7. وقتی کودک در نیمه های شب از خواب پریده و دچار وحشت 
شده است.

حالتی  و  پریده  از خواب  های شب  نیمه  در  کودک  که  زمانی   .8
گیج و مبهوت دارد.

اجسام  به  سرش  با  ضرباتی  خواب  حین  در  کودک  که  زمانی   .۹
اطراف وارد می کند.

ضرباتی  ناخواسته  طور  به  خواب  حین  در  کودک  که  زمانی   .10
راه رفتن هم  به  وارد کرده و حتی شروع  اطراف  به  پاهایش  با  را 

می کند.

کودکانه گوناگون

داشته  را  احساس  این  ها  خیلی  است  ممکن 
باشند که اگرچه پاییز، از دید دیگران زیباست، 
برای آن ها حال و هوای دیگری دارد. انگار که 
هم زمان با پوشیدن لباس های بیشتر، فشار و 
استرس بیشتری را هم تحمل می کنند. البته 

این موضوع زیاد دور از ذهن هم نیست.
 * استرس بیشتر 

فعال  دوباره  دانشگاه  و  مدرسه  پاییز  شروع   با 
می شوند؛ کار و بار ممکن است سنگین تر شود 
طبیعت  از  بردن  لذت  احتمال  حال  عین  در  و 

شود.  می  کمتر  گذار  و  گشت  و 
راحتی  سر  از  نفسی  ها  بعضی   اگرچه 
می کشند و از اینکه گرمای تابستان را 
از سر گذرانده اند، خوشحال می شوند، 
دیگران احساس می کنند که به دغدغه 
ها، نگرانی ها، غم و غصه ها و ناراحتی 

های آن ها اضافه شده است.
بعضی  است  ممکن  روزها  این  در   
از  تر  که سخت  کنیم  احساس  ما  از 
روز  در طول  می شویم؛  بیدار  خواب 
هستیم؛  غمگین  و  گرفته  دلیل  بی 
ممکن است به نظر زودرنج تر از قبل 
 بیاییم و زودتر از قبل عصبانی بشویم؛ 
کنیم؛  قراری  بی  احساس  دلیل  بی 
تفاوت بشویم و  به زندگی بی  نسبت 
یا کمتر از آن لذت ببریم. برای خیلی 
ها این عالئم زیاد شدید نیست و روی 
هم رفته می شود آن را تحمل کرد. 
اما برای بعضی دیگر موضوع جدی تر 

از این حرف هاست.
 

* کاهش نور آفتاب 
دلیل اصلی این موضوع هنوز برای دانشمندان 
در  ما  از  بعضی  چرا  که  نیست  کامال مشخص 
برخی  اما  داریم،  تری  پایین  خلق  پاییز  فصل 
ترشح  میزان  که  زنند  می  پژوهشگران حدس 
مواد شیمیایی خاصی در مغز که ما به آن ها 
پیک های عصبی می گوییم، با تغییر فصل، در 

مغز تغییر می کند.
 یک نظریه این است که کاهش نور خورشید 
در ماه های پاییز و زمستان باعث می شود که 
بسیار مهم  تولید سروتونین، یک پیک عصبی 
که روی حال و هوای ما تاثیر می گذارد، کاهش 
پیدا می کند. وقتی که میزان ترشح سروتونین 
در مغز ما کاهش پیدا می کند، عالئمی شبیه 

غم و غصه را تجربه خواهیم کرد.
 

* افزایش مالتونین 
آمدن  وجود  به  برای  که  دالیلی  از  دیگر  یکی 
است  این  است،  شده  عنوان  شرایطی  چنین 
که با کوتاه شدن طول روز و کاهش تابش نور 

خورشید و به دنبال آن افزایش تولید مالتونین 
بروز  زمینه  و  دارد  نقش  این شرایط  ایجاد  در 
خلق پایین در فصل پاییز و زمستان را خصوصا 
در افرادی که آسیب پذیری بیولوژیک بیشتری 
دارند، ایجاد می کند. مالتونین همان هورمونی 
است که در نور کم ما را خواب آلوده و آماده 
استراحت می کنید. انگار در فصل های کم نور 
مثل پاییز و زمستان بدن ما گول می خورد و 

انرژیش کم می شود.
 چه کنیم؟ 

کرد؟  باید  کار  چه  شرایط  این  با   اما 
 توصیه هایی که می خواهم در این جا به شما بکنم را 
می توانید در همه زمان هایی که حال و هوای 
گرفته ای دارید، مورد استفاده قرار بدهید، اما 
این توصیه در چنین روزهایی بیشتر از روزهای 

معمول زندگی به دردتان خواهندخورد:
 

* این نیز بگذرد 
یادتان باشد در هر شرایطی که باشید، این را با 
اطمینان می توانید به خودتان بگویید که این 
شرایط خواهدگذشت و ماندگار نیست. یکی از 
شرایط  در  ها  انسان  که  خطاهایی  ترین  مهم 
سخت انجام می دهند این است که با خودشان 
فکر می کنند، نکند این سختی و ناراحتی برای 

همیشه با من باقی بماند؟!
 چرا من این طوری شده ام؟ نکند همیشه این 
به  با اطمینان  اعتقاد راسخ و  با  بمانم؟  طوری 
شما می گویم که حتی اگر کاری به کار حال 
حال  مدتی  از  بعد  باشید،  نداشته  هوایتان  و 

توانید  می  حال  این  با  خواهیدداشت.  بهتری 
زیر  پیشنهادات  با  را  خوب  حال  به  رسیدن 

تسریع کنید.
 

* به خودتان رسیدگی کنید 
رسیدگی  برای  ها  قبل  اندازه  به  است  ممکن 
تا جای  اما  باشید،  نداشته  به خودتان حوصله 
ممکن تالش کنید و برای رسیدگی به خودتان 
که  اند  کرده  ثابت  ها  پژوهش  بگذارید.  وقت 
رسیدگی به خودتان باعث تقویت نواحی مهمی 

در مغزتان می شوند.
 هر روز حمام کردن، خواب منظم و به اندازه 
کافی، کمی نرمش و فعالیت بدنی، پیش گیری 
این روزها بیشتر  از پرخوری )که ممکن است 
هوایش به سرتان بزند(، حتی رسیدگی بیشتر 
به لباس هایی که می پوشید و سر و وضعتان 
داشته  بهتری  روز  و  حال  که  شود  می  باعث 

باشید.
 

* درباره اش حرف بزنید 
انسان  مغز  های  توانایی  که  پژوهشگرانی 
که  کسانی  گویند  می  کنند،  می  بررسی  را 
و  بهتر می شناسند  را  و هوای خودشان  حال 
بزنند،  حرف  خودشان  درباره  توانند  می  بهتر 
کنترل بهتری روی احساسات خودشان دارند. 
شود  می  عوض  فصل  هوای  و  حال  که  وقتی 
دیگران  از  بهتر  شود،  می  تنگ  خلقشان   و 
حال  و  شوند  مسلط  خودشان  بر  توانند  می 

خودشان را بهتر کنند.

و  کنید  پیدا  صبور  و  مهربان  گوش  یک  پس 
او  برای  را  حالتان  تا جای ممکن  کنید  تالش 
شرح بدهید. به او بگویید که نیازی نیست که 
پیدا کند. همین که  راه حلی  برای شما  لزوما 
یاد می گیرید خودتان را توصیف کنید، حالتان 

را بهتر خواهدکرد.
 

* طور دیگری تعبیرش کنید 
ناراحت  و  ندارید  حوصله  و  حال  که  وقتی 
مسائل  درباره  که  است  سخت  خیلی  هستید، 
ذهنتان  انگار  کنید.  فکر  مثبت 
عمدا به دنبال تعبیر و تفسیرهای 
این  گردد.  می  کننده  غمگین 
که  است  مهمی  خیلی  مهارت 
یک  را  تفسیری  هر  بگیرید  یاد 
بار دیگر مرور کنید و ببینید که 
می شود طور دیگری فکر کرد یا 
خیر. یکی از افکار آزاردهنده ای 
که ممکن است به ذهنتان برسد 
این است که چرا من این طوری 
ضعیف  قدر  این  چرا   شدم؟ 
شده ام که بگذارم حالم بد شود 

و نتوانم برایش کاری کنم.
انرژی  باید کمی  روزها  این  در   
خودتان  و  کنید  صرف  بیشتری 
را مجبور به مثبت اندیشی کنید. 
مثال با خودتان بگویید که دلیل 
ممکن  دارم  حالی  چنین  اینکه 
چیز  هر  یا  فصل  تغییر  است 
دلیل  به  لزوما  و  باشد  دیگری 

ضعف من نیست.
 

* برنامه ریزی کنید و خودتان را مجبور 
به اجرایش کنید 

شما  پاییزی  غمگین  هوای  و  حال  که  وقتی 
که  دارد  احتمال  خیلی  گیرد،  می  بر  در  را 
دور برنامه های تفریحی تان را خط بکشید و 
اما اشتباه  بمانید.  تصمیم بگیرید که در خانه 
تفریح  و  کردن  فعالیت  جاست.  این  اصلی 
در  ساده  روی  پیاده  یک  اگر  حتی  کردن، 
از بهترین روش هایی است  پارک باشد، یکی 
آن  از  حالتان  بهتر شدن  برای  توانید  می  که 

استفاده کنید.
و  کنند  می  نگاه  درونشان  به  افراد  بیشتر    
که  ندارند  را  اصطالح حالش  به  که  بینند  می 
این طوری هستید،  اگر شما هم  تفریح کنند. 
پیشنهاد ما برای این است که حتما خودتان را 
مجبور کنید که به زور هم شده به فعالیت های 
تان، به خصوص آن هایی که مهم یا لذت بخش 
هستند، ادامه بدهید. تضمین می کنیم که بعد 

از مهمانی حال بسیار بهتری خواهیدداشت.

چه طور با »افسردگی پاییزه« کنار بیاییم؟ 

ابالغ وقت 
دادرسی ودادخواست وضمائم به

کالسه پرونده: ۹5000467/2310
وقت رسیدگی:۹5/۹/7 ساعت10/30

خواهان:محمدحاج صفری
خوانده:حسین غالمی
خواسته:مطالبه طلب

به  رسیدگی  جهت  که  نموده  عمومی  دادگاههای  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
شعبه2310 ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه وبتجویز ماده73قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی میشود تا خوانده ازتاریخ 
خود  کامل  نشانی  وضمن  مراجعه  بدفتردادگاه  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشرآخرین 
نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نمایدو دروقت مقرر باال جهت رسیدگی 
یکنوبت  فقط  شود  الزم  آگهی  بوسیله  ابالغی  بعداً  چنانچه  رساند  هم  به  حضور 

منتشرومدت آن ده روز خواهدبود.
110/88238 مدیردفترشعبه2310 دادگاه عمومی24 تهران

اجرائیه
محکوم له:علی اکبر میزابی نژاد نام پدرعباس

محکوم علیهم:1-مهدی محمدی 2-اکرم حسینی نقوی نام پدر محمود- مجهول 
المکان

نماینده یاقائم مقام قانونی محکوم له:زین العابدین کابلی چلمردی نام پدر قربانعلی 
وکیل علی اکبر میزابی نژاد

دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  به:بموجب  محکوم 
تهران   حقوقی  عمومی  ازشعبه146دادگاه  غیابی۹40۹۹70231100473صادره 
محکوم علیهما محکومند تضامنی به پرداخت مبلغ228/500/000ریال بابت اصل 
خواسته وبه پرداخت خسارت تاخیرتادیه بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی 
وپرداخت6/۹80/000ریال هزینه  اجرای حکم  تاریخ سررسید چک۹3/6/2۹تا  از 
می  له  محکوم  درحق  قانونی  تعرفه  وکیل طبق  الوکاله  وحق  وپرداخت  دادرسی 

باشند.نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیهما می باشد.
110/88235 مدیردفترشعبه146دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدمحالتی تهران

آگهی
زاد  سپه  امید  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  شادمانی  شاهین  خواهان 
چک  وجه  ومطالبه  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  کلخوران  وطاهردلغم 
ومطالبه خسارت تاخیرتادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه146دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محالتی 
قضایی  ابوذرجنوبی-مجتمع  شهیدمحالتی-خیابان  تهران-بزرگراه  در  واقع  تهران 
ثبت گردیده که وقت  وبه کالسه ۹50۹۹80231100337  ارجاع  شهیدمحالتی 
بودن  المکان  مجهول  علت  است.به  شده  ۹5/۹/14وساعت۹تعیین  آن  رسیدگی 
های  دادگاه  دادرسی  آیین  ماده73قانون  تجویز  وبه  خواهان  ودرخواست  خوانده 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  ودستور  درامورمدنی  وانقالب  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تاخوانده پس از نشر آگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت و 

دروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
110/88237 منشی شعبه146دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدمحالتی تهران

اجرائیه
محکوم له:تعاونی اعتبار ثامن االئمه

محکوم علیه:فریدون خواجه وند سریوی نام پدر سلطان-مجهول المکان
نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له:محمدصادق اسدی نام پدر فضل اله-وکیل 

تعاونی اعتبارثامن االئمه
دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  به:بموجب  محکوم 
تهران  حقوقی  عمومی  شعبه146دادگاه  از  غیابی۹50۹۹70231100427صادره 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ120/000/000ریال بابت اصل خواسته 
تاریخ  از  بانک مرکزی  اعالمی  براساس شاخص  تاخیرتادیه  پرداخت خسارت  وبه 
دادرسی  هزینه  ومبلغ3/730/000ریال  حکم  اجرای  چک۹4/3/20تا  سررسید 
وپرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی درحق محکوم له می باشد.نیم عشر 

دولتی به عهده محکوم علیه می باشد.
110/88232 مدیردفترشعبه146دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدمحالتی 

مفقودی
 سند مادر خودرو پیکان سواری مدل 7۹ به رنگ سفید روغنی با شماره انتظامی 
11۹ه48 ایران 72 با شماره موتور 11127۹56348 و شماره شاسی 7۹463751 

به مالکیت علی یعقوبی زرندینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
آقای محمد صادق عرب  فرزند اکبر  به شرح دادخواست به کالسه ۹5/4۹4این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر 
عرب  فرزند علی       بشناسنامه  32صادره از ساری در تاریخ ۹5/7/18اقامتگاه 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  ساری   شهرستان  خود  دائمی 

منحصر است به 
5-مریم عرب فرزند اکبر به ش ش 522 ت ت 1355صادره از ساری فرزند متوفی 
6-رقیه عرب فرزند اکبر به ش ش 4213 ت ت 1357صادره از ساری فرزند متوفی 
فرزند  ساری  از  به ش ش 175 ت ت 135۹صادره  اکبر  فرزند  عرب  7-صدیقه 

متوفی 
8-مهدی عرب فرزند اکبر به ش ش 148 ت ت 1361صادره از ساری فرزند متوفی 
۹-هادی عرب فرزند اکبر به ش ش 40 ت ت 1364صادره از ساری فرزند متوفی 
10-مرضیه عرب فرزند اکبر به ش ش 400 ت ت 1365صادره از میاندرود  فرزند 

متوفی 
11-محمد صادق عرب فرزند اکبر به ش ملی 20۹0480106 ت ت 1352صادره 

از میاندرود  فرزند متوفی 
12-فاطمه فرخی سورکی فرزند محمد حسین به ش ش 22 ت ت 1332صادره 

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 م. الف 204
آقاجانی قاضی شعبه دوم حکمی  شورای حل اختالف سورک 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
خانم ربابه آهنگر بهان   فرزند حسینبه ش ش 13صادره از محمود آباد   به استناد 
به  دادخواست  به شرح  ورثه  تصویر شناسنامه  و  فوت  و گواهی  استشهایه محلی 
کالسه 1365دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین   آهنگر بهان      بشناسنامه  2۹1 در تاریخ 67/7/30اقامتگاه 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  ساری   شهرستان  خود  دائمی 

منحصر است به 
1-ربابه آهنگر بهان فرزند حسین به ش ش 13 فرزند متوفی 
2-سکینه آهنگر بهان فرزند حسین به ش ش 5 فرزند متوفی 
3-رقیه آهنگر بهان فرزند حسین به ش ش 26 فرزند متوفی 

4-آهنگر بهان فرزند حسین به ش ش 30 فرزند 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 
قاضی شورای حل اختالف شعبه سوم محمود آباد 

آگهی حصروراثت 
اقای احمد بهرامی دارای شناسنامه 1044/3730808346 بشرح دادخواست  به 
کالسه ۹50433 ش 8 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
1018/1345/7/7در  شناسنامه  به  نرانی  بهرامی  آسیه  شادروان  که  داده  توضیح 
تاریخ 13۹5/6/27 در اقامتگاه دائمی خود درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به افراد ذیل ...
1- پرستو بهرانی به ش ش اختصاصی 37205236۹1 ت ت 1373/۹/26 فرزند 

اناث متوفی 
 1368/11/10 ت  ت   37200۹3۹05 اختصاصی  ش  ش  به  بهرامی  یاسین   -2

فرزند ذکور متوفی 
3- احمد بهرامی به ش ش 1044ت ت1344/۹/21 کدملی 373080834شوهر 

متوفی 
4- ابراهیم بهرامی نرانی به ش ش  66ت ت 1302/2/10 کدملی37307۹8138 

پدر متوفی 
5- بردیا بهرامی به ش ش 3731332652ت ت 1386/6/18فرزند ذکور متوفی 

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

گواهی صادر خواهد شد.
م الف 3059 رئیس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج 

آگهی
شرایط صدور رونوشت المثنی سند اولیه خودرو

اینجانب سمیه کاظمی گرجی مالک خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس آی 8/1 
به شماره شهر بانی 72-662ق7۹ و شماره موتور 12485084۹72و شماره شاسی 
13236127 بعلت فقدان اسناد فروش تقا ضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده 
است . لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه 

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

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 4/515/۹5 شعبه چهارم شورای حل اختالف جوانرود آقای 
تحسین رستمی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته 
شادروان امین رستمی در تاریخ 13۹5/7/5 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و 

ورثه اش عبارتند از:
1.عایشه رستمی زایچه:300-1328  کد ملی:4۹5۹7547۹6  همسر متوفی
2.عهدیه رستمی زایچه 4261-1357  کد ملی 4۹5۹671815 دختر متوفی

3. نهیه رستمی زایچه: 1-1336 کد ملی:4۹5۹۹30861 دختر متوفی
4.چیمن رستمی زایچه: 678-1360 کد ملی: 4۹5۹758740 دختر متوفی
5.چنور رستمی زایچه: 4260-1354 کد ملی: 4۹5۹671807 دختر متوفی

6.گلباغ رستمی زایچه: 480-1348 کد ملی4۹5۹87۹۹۹8دختر متوفی
7.رابعه رستمی زایچه: 472-1345 کد ملی:4۹5۹837241 دختر متوفی

8.مریم رستمی زایچه: 120-1342 کد ملی: 4۹5۹8732۹۹ دختر متوفی
۹.کمال رستمی زایچه:1-1347 کد ملی: 4۹5۹885602 پسر متوفی

10.تحسین رستمی زایچه: 330-1335 کد ملی: 4۹5۹7550۹1 پسر متوفی
11.صالح رستمی زایچه: 11۹-1338 کد ملی: 4۹5۹873280 پسر متوفی 

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

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

نامه صادره 
در راستای ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی 
متهم به اسم حمید چراغی علمی فرزند محمد علی به اتهام جعل عنوان دولتی 
از  ماه  یک  فرزند محمد ظرف  امیدی   خانم سمیرا  موضوع شکایت  وکالبرداری 

تاریخ نشر آگهی در این شعبه احضار گردد.
دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی وانقالب شهرستان خرم آباد. نوشین حاجیوند

دادنامه
حقوقی  عمومی  دادگاه   1۹ شعبه   ۹40۹۹84411۹00756 کالسه  پرونده 

شهرستان ارومیه تصمیم نهایی شماره ۹50۹۹74411۹0074۹
خواهان: بانک رفاه کارگران به مدیریت محمدرضا نظری با نمایندگی آقای رحیم 
عربباغی مسکن رضائیه فرزند شریف به نشانی استان آذربایجان غربی – شهرستان 

ارومیه- خیابان امینی – سرپرستی بانک رفاه
استان  نشانی  به  ابراهیم  فرزند  آغاج  تک  محمدپور  زینب  خانم   -1 خواندگان: 

آذربایجان غربی – شهرستان ارومیه- خ مطهری – کوی لک پالک ۹ زیرزمین
2- خانم زهرا اشترنژاد فرزند جعفر به نشانی  استان آذربایجان غربی – شهرستان 

ارومیه- خ صمدزاده- کوی شهید روزمندی پالک 6
3- آقای حسن اصغرپور فرزند حسین به نشانی استان آذربایجان غربی – شهرستان 

ارومیه- خ سعدی خ حضرت پور – خ زرین 12 متری کوی 14 پالک 2
... 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه  خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت 

خسارت دادرسی
رای دادگاه

و  نظری  محمدرضا  بمدیریت  کارگران  رفاه  بانک  خواهان  دعوی  خصوص  در 
اشترنژاد  زهرا   -1 خواندگان  بطرفیت  رضائیه  مسکن  عربباغی  رحیم  نمایندگی 
فرزند جعفر 2- زینب محمدپور تک آغاج فرزند ابراهیم3- حسن اصغرپور فرزند 
حسین  بخواسته مطالبه مبلغ 227/000/000 ریال بعالوه خسارت تاخیر تادیه 
 36 نرخ  با  مابین  فی  منعقده  قرارداد   ) ماده3   2 تبصره  باستناد  الوصول  یوم  تا 
نظر در  امعان  با  ،دادگاه  و کلیه خسارات دادرسی بشرح متن دادخواست  درصد 
مفاد دادخواست تقدیمی و تصاویر مصدق اسناد و مدارک قرارداد داخلی بشماره 
از سوی دیگر  و  استناد خواهان  الحاقیه شماره مورد  – ۹3/4/8و   306۹30050
عدم حضور و طرح هرگونه دفاعی از ناحیه خواندگان با وصف ابالغ واقعی اخطاریه 
خوانده ردیف اول  و نشر آگهی برای خواندگان دیگر دعوی خواهان را محمول 
1۹8و  مواد  به  استناد  با  و  مشارالیهم  ذمه  اشتغال  احراز  با  و  تلقی  صحت  بر 
51۹و515و522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و ماده 403 قانون تجارت و قانون الحاق دو تبصره به ماده پانزده قانون عملیات 
از  به پرداخت مبلغ 227/000/000 ریال  بانکی بدون ربا خواندگان را  متضامناً 
بابت اصل خواسته، و مبلغ هفت میلیون و ششصد و چهل هزار ریال از بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر مفاد قرارداد منعقده فی مابین با نرخ 
36 درصد تا یوم  الوصول در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص مطالبه 
پنجاه درصد حق الوکاله نیز نظر به اینکه بانک موصوف بانک خصوصی است علیهذا 
بلحاظ عدم شمول قانون مورد استناد با استناد  به ماده 1257 قانون مدنی حکم به 
بیحقی بانک خواهان در این خصوص  صادر و اعالم مینماید. رای صادره نسبت به 
خوانده ردیف اول و هکذا حکم بیحقی حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ  قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان آذربایجان غربی 
می باشد. و نسبت به خواندگان ردیفهای دوم و سوم غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان آذربایجان غربی می باشد./ج
رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه- حمیدی

دادنامه
حقوقی  عمومی  دادگاه   1۹ شعبه   ۹40۹۹84411۹00877 کالسه  پرونده 

شهرستان ارومیه تصمیم نهایی شماره ۹50۹۹74411۹00751
خواهان: بانک رفاه کارگران به مدیریت محمدرضا نظری با نمایندگی آقای رحیم 
استان آذربایجانغربی- شهرستان  به نشانی  عربباغی مسکن رضائیه فرزند شریف 

ارومیه- خ شهید امینی- روبروی استانداری بانک رفاه
خواندگان: 1- آقای سیروس طمو صوفیانی فرزند مجید به نشانی استان آذربایجان 

غربی- شهرستان ارومیه- خ کوهنورد- کوچه دوم پ 20
 – غربی  آذربایجان  استان  نشانی  به  آقا  میرزا  فرزند  افکن  تیغ  علی  آقای   -2

شهرستان ارومیه- خ رسالت- اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیرتادیه2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه 

وجه بابت....
محمدرضا  بمدیریت  کارگران  رفاه  بانک  دعوی خواهان  در خصوص  دادگاه:  رای 
نظری و نمایندگی رحیم عربباغی مسکن رضائیه بطرفیت خواندگان 1- سیروس 
مطالبه  بخواسته  آقا  میرزا  فرزند  افکن  تیغ  علی  مجید2-  فرزند  طهمو صوفیانی 
باستناد  الوصول  یوم  تا  تادیه  تاخیر  خسارت  بعالوه  ریال   82/500/000 مبلغ 
خسارات  کلیه  و  درصد   36 نرخ  با  فیمابین  منعقده  قرارداد   13 ماده   2 تبصره 
دادرسی بشرح متن دادخواست ،دادگاه با امعان نظر در مفاد دادخواست تقدیمی 
و تصاویر مصدق اسناد و مدارک قرارداد داخلی بشماره 306۹20036 و الحاقیه 
شماره مورد استناد خواهان و از سوی دیگر عدم حضور و طرح هرگونه دفاعی از 
ناحیه خواندگان با وصف ابالغ واقعی اخطاریه به خوانده ردیف دوم و نشر آگهی 
با احراز  نسبت به خوانده ردیف اول دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و 
آئین  قانون  مواد 1۹8و 51۹و515و522  به  استناد  با  و  مشارالیهما  ذمه  اشتغال 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده 403 قانون تجارت و 
قانون الحاق دو تبصره به ماده پانزده قانون عملیات بانکی بدون ربا خواندگان را  
متضامناً به پرداخت مبلغ 82/500/000 ریال از بابت اصل خواسته، پرداخت مبلغ 
3/265/000 ریال از بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر مفاد 
قرارداد منعقده فی مابین با نرخ 36 درصد در سال تا یوم  الوصول در حق خواهان 
محکوم می نماید و در خصوص مطالبه پنجاه درصد حق الوکاله با توجه به اینکه 
بانک خواهان از بانکهای خصوصی است بلحاظ عدم شمول قانون مورد استناد با 
استناد به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بیحقی بانک خواهان در این خصوص  
صادر و اعالم مینماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان آذربایجان غربی می باشد 
و در خصوص خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در 

محاکم محترم تجدید نظر استان آذربایجان غربی میباشد./ج
رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه- حمیدی
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آگهی
خواهان غالمرضا زارعی دادخواستی به طرفیت خواندگان محمدرضا شعبانی الالنی 
ومحمود حاجی بیگی ومحدثه شعبانی الالنی وغالمرضا بهرامی وراحله توحیدی 
سندرسمی  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  الالنی  شعبانی  وسکینه  بهرامی  بانو  وماه 
ملک والزام به اخذ پایان کار والزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی تقدیم دادگاههای 
حقوقی  عمومی  دادگاه  شعبه146  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  عمومی 
شهیدمحالتی-خیابان  تهران-بزرگراه  واقع  تهران  شهیدمحالتی  قضایی  مجتمع 
 ۹50۹۹8023110043۹ کالسه  وبه  ارجاع  شهیدمحالتی  جنوبی-مجتمع  ابوذر 
است. تعیین شده  برای ۹5/۹/23وساعت10  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک 
آگهی  نشر  از  پس  تاخوانده  شود  می  آگهی  کثیراالنتشار  ازجراید  یکی  در  نوبت 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  به دادگاه مراجعه وضمن  از مفاد آن  واطالع 

دادخواست وضمائم را دریافت و دروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
110/88229 منشی شعبه146دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدمحالتی تهران

حصروراثت
خواهان آقای مریم غفاری فرزند احمد به ش ش2۹51مطابق دادخواست تقدیمی 
حصروراثت  گواهی  درخواست  شعبه  این  از  کالسه۹50۹۹81050600250  به 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان مهلقا نعیمی در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصر است به:
تهران  از  صادره  ت51/6/1  ش3820ت  ش  احمدبه  فرزند  غفاری  1-محمدرضا 

پسرمتوفی
تهران  از  صادره  ت60/8/1  ش2601ت  ش  احمدبه  فرزند  غفاری  2-مهدی 

پسرمتوفی
تهران  از  صادره  ت53/3/20  ش373۹ت  ش  احمدبه  فرزند  غفاری  3-شراره 

دخترمتوفی
تهران  از  صادره  ت56/2/2  ش22۹51ت  ش  احمدبه  فرزند  غفاری  4-مریم 

دخترمتوفی
تهران  از  صادره  ت64/4/۹  ش8573ت  ش  احمدبه  فرزند  غفاری  5-سمیرا 

دخترمتوفی
مزبوربا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  ومرحوم 
استنادماده361قانون امورحسبی در یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی 
اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
110/88228 دبیرشعبه506مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف تهران

 اگهی مفقودی 
نوک  رنگ  13۹4به  مدل   315 بک  هاچ  ام  وی  ام  خودرو  اسناد  تسلسل 
شاسی  شماره  و   ۹7 م    646 ایران    72 انتظامی  شماره  و  -متالیک  مدادی 
 MVM477FJAF031۹36 موتور   شماره  MATFBAMD4F10257۹2و 

به نام سهیل کریمیان بهنمیری مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابلسر 

 دادنامه 
جزایی  عمومی  دادگاه   102 شعبه   ۹30۹۹8122۹000400 کالسه  پرونده 

شهرستان محمود آباد دادنامه شماره ۹30۹۹71227600674
چهار   – آباد  محمود  نشانی  به  نصرانه  سید  فرزند  محمد حسینی  سید   : شاکی 

محل – روستای آهی محله منزل شخصی 
متهم  آقای رحیم مهدویان فرزند حسن به نشانی مجهول المکان 

اتهام مزاحمت تلفنی 
رای دادگاه 

دادسرای  از   ۹3/8/11 مورخ   ۹30533 شماره  اصداری  خواست  کیفر  اساس  بر 
اهل  فرزند حسن  مهدویان  رحیم  آقای  آباد  محمود  انقالب شهرستان  و  عمومی 
به  عنایت  با  تلفنی  مزاحمت  ایجاد  به  هست  متهم  و  آباد  محمود  ساکن  و  آمل 
جامع اوراق و محتویات پرونده شکایت شاکی آقای سید محمد حسینی و استعالم 
بعمل آمده از شرکت مخابرات استان مازندران در مورد تعداد پیامکهای ارسالی 
و تماسهای دریافتی به شماره شاکی تحقیقات معموله از سوی مرجع انتظامی و 
دادسرا و اظهارات و دفاعیات موجه شاکی در جلسه دادگاه و عدم حضور متهم در 
فرایند دادرسی و عدم ارسال الیحه دفاعیه جهت دفاع از بزه انتسابی علیرغم ابالغ 
و اطالع از وقت و موضوع دادرسی از طریق نشر آگهی در جراید و استماع دفاعیات 
نماینده دادستان از مفاد کیفر خواست تقدیمی و سایر قراین و امارات موجود در 
پرونده بزهکاری مرتکب محرز و ثابت است لذا محکمه مستندا به ماده 641 قانون 
مجازات اسالمی سال 75 بخش تعزیرات و درجه 7 ماده 1۹ قانون مجازات اسالمی 
سال ۹2 متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم مینماید رای صادره 
غیابی و ظرف مدت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان مازندران میباشد 
رییس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی محمود آباد بابایی 

آگهی وقت رسیدگی 
پرونده  کالسه   ۹ ساعت   ۹5/۹/23 دوشنبه  رسیدگی  وقت 

۹50۹۹81۹84100426بایگانی ۹50464 خواهان : آرزو ابراهیمیان سورکی 
خوانده : سید محمد پیغون خواسته : حضانت فرزند مشترک 

خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده فوق تسلیم دادگاه عمومی میاندرود نموده 
علت  به  شده  تعیین  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  اول  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
تجویز  به  و  دادگاه  و دستور  به درخواست خواهان  بودن خوانده  المکان  مجهول 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر 
تاریخ نشر آگهی ظرف مهلت فوق به دفتر  از  تا خوانده  االنتشار آگهی می شود 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند بدیهی است 
در صورت عدم حضور در جلسه دادرسی دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ مینماید 
مدیر دفتر شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میاندرود 

آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد 
رهنی 

به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹000072 له بانک 
سپه نکا علیه شرکت نارنج پالست 1- مقدار 5 دانگ 
و 24 سیر و 8 مثقال مشاع از 6 دانگ عرصه بانضمام 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  اعیانی  دانگ   6
فرعی   782 پالک  به  مربع  متر   1155/40 مساحت 
از 28- اصلی بخش ۹ ثبت نکا که مقدار 15 سیر و 
نکا   : باشد به آدرس  8 مثقال مشاع عرصه وقف می 
خیابان انقالب روبروی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 133 صفحه   4364 ثبت  ذیل  که  شریفی  کوچه 
دفتر جلد 7 استنساخ بنام آقای سید محمد شریفی 
با حدود و  فرزند سید حسین صادر و تسلیم گردید 
مشخصات : شماال اول بطول 1/35 متر دیواریست به 
کوچه دوم بطول 17/40 متر دیواریست به قطعه دوم 
الی 28-   26 از  فرعی  از 782  مجزی شده  تفکیکی 
اصلی شرقا اول بطول 8/35 متر به دیوار دوم بطول 
به دیوار سوم بطول ۹/40 متر  4/70 متر دیواریست 
به دیوار  به دیوار چهارم بطول 2/30 متر دیواریست 
به دیوار ششم بطول 4/20  پنجم بطول 18/45 متر 
به  متر   10/30 بطول  هفتم  دیوار  به  دیواریست  متر 
آقای روشنایی  به متصرفی  دیوار همگی محدوداست 
دیواریست  متر   6/25 بطول  اول  جنوبا  ی  محمد  و 
بطول  دوم  قدیمی  علی  آقای  متصرفی  دیوار  به 
16/10 متر به دیوار متصرفی قاسمی غربا اول بطول 
22/30 متر درب و دیواریست دوم بطول 36/25 متر 
دیواریست هر دو قسمت محدوداست به کوچه تحت 
پالک فوق الذکر که طبق سند رهنی شماره 21075 
مبلغ  قبال  در  نکا   ۹4 خانه  دفتر   85/5/14 مورخ 
مرکزی  سپه  بانک  رهن  در  ریال   3/050/000/000
نکا قرار گرفته و طبق نظر کارشناسی رسمی به مبلغ 
وضعیت  است  شده  ارزیابی  ریال   ۹/۹20/000/000
اجمالی ملک ساختمان مسکونی از نوع مصالح بنایی 
یک قطعه به مساحت حدود 178 متر مربع به انضمام 
انباری به مساحت حدود ده متر مربع که در قسمت 
و  خواب  اتاق  سه  دارای  و  گردیده  بنا  عرصه  شمالی 
هال و پذیرایی و آشپزخانه و سرویس های بهداشتی و 
یر بندی های بهداشتی خر پای فلزی با پوشش ورق 
های ایرانیت و دربها چوبی و پنجره ها از نوع الومینیوم 
و دیوارهای آشپزخانه وسرویس های بهداشتی کاشی 
قدمت  با  سنگ  اصلی  نمای  و  سرامیک  آنها  کف  و 
مسکونی  واحد  در  گردیده  احداث  سال   30 از  بیش 
برق  و  آب  انشعابات  دارای  ملک  دارد  مالک سکونت 
و گاز میباشد ساختمان مسکونی از نوع فلزی دارای 
متر   132 حدود  مساحت  به  پیلوت  شامل  طبقه  دو 

مربع و طبقه اول به مساحت حدود 150 متر مربع و 
دارای سه اتاق خواب و هال و پذیرایی و آشپزخانه و 
سرویس های بهداشتی و دربهای چوبی و پنجره ها از 
نوع آهنی و فاقد نما کاری و سر بندی با خر پای فلزی 
و پوشش نهایی ورقهای ایرانیت و دیوارهای آشپزخانه 
و سرویس های بهداشتی کاشی و کف آنها سرامیک و 
دارای قدمت ساخت حدود 10 سال میباشد قسمتی 
از پیلوت با جدا سازی و احداث دیوارو درب مستقل 
به کوچه متصل گردیده و به عنوان آزمایشگاه مکانیک 
خاک به نام آزمون ساز مازندران در حال بهره برداری 
بوده و در طبقه اول مسکونی فرزند مالک سکونت دارد 
2 مقدار 5 دانگ و 24 سیر و 8 مثقال مشاع عرصه 
بمساحت  زمین  قطعه  یک  اعیانی  دانگ   6 بانضمام 
 28 الی   26 از  فرعی   467 پالک  به  مربع  متر   322
اصلی بخش ۹ ثبت نکا که 15 سیر و 8 مثقال مشاع 
عرصه وقف میباشد ذیل ثبت 3644 صفحه 2۹2 دفتر 
فرزند  سری  قلعه  شریفی  خلیل  سید  بنام   1۹ جلد 
علی آقا صادر شد به آدرس نکا خیابان انقالب کوچه 
امام  بهزیستی  انقالب 2۹ کوچه شهید خلیلی جنب 
علی با حدود و مشخصات :  شماال بطول 12/20 متر 
دیواریست به متصرفی خدیور شرقا بطول 24/40 متر 
به دیوار متصرفی پالک 1۹1 فرعی جنوبا اول بطول 
21/40 متر دیواریست به پالک 1۹1 فرعی دوم بطول 
دو  متر    1/20 بطول  پخی  بصورت  سوم  متر   1/20
قسمت اخیر دیواریست به کوچه غربا اول بطول 2/50 
متر درب و دیواریست به کوچه دوم به طول 60 سانتی 
شمالی  بحالت  سوم  و  دوم  قطعه  به  دیواریست  متر 
تفکیکی  دوم  قطعه  به  دیواریست  متر   12/30 بطول 
به قطعه  متر سیم خارداریست  بطول 20/40  چهارم 
سند  طبق  که  الذکر  فوق  پالک  تحت  تفکیکی  دوم 
خانه  دفنر   85/5/14 مورخ   21075 شماره  رهنی 
در  ریال   3/050/000/000 مبلغ  قبال  در  نکا   ۹4
نظر  طبق  و  گرفته  قرار  نکا  مرکزی  سپه  بانک  رهن 
ریال   4/200/000/000 مبلغ  به  رسمی  کارشناس 
ملک  اصالح  تقاضای  مالک  مضافا  است  ارزیابی شده 
را نموده که به موجب صورتجلسه به دو قطعه مفروزی 
 803 پالک  غربی  مجاور  دوم  قطعه  برای  و  تفکیک 
فرعی منظور و قطعه اول تفکیکی به عنوان باقیمانده 
467 فرعی منظور و مطابق نقشه اصالحی قسمتهایی 
از مساحت در حد شرق و جنوب پالک عمال در تصرف 
پالک 802 فرعی در آمده و به مالک اعالم گردید تا 
رفع تجاوز از سوی مالک 803 فرعی تقاضا میسورنمی 
371000۹مورخ  شماره  نامه  برابر  مضافا  باشد 
در  فوق  پالک  دوم  مازاد  نکا  اجرای  ۹5/1/28 شعبه 
نامه  برابر  سوم  مازاد   و  ریال   558/377/218 قبال 
دادگستری  دادسرای   ۹5/2/4 8۹0054مورخ  شماره 

چهارم  مازاد  و  ریال  قبال 228/082/1۹1  در  نکا 
برابر نامه شماره 37100087 مورخ ۹5/3/10 شعبه 
قید  در  ریال   36۹/444/444 قبال  در  نکا  اجرای 
اجمالی ملک یک دستگاه  میباشد وضعیت  بازداشت 
با اسکلت  ساختمان در سه طبقه همکف اول و دوم 
فلزی تیرچه و بلوک و با مصالح آجر و سیمان نمای 
جنوبی سنگ کاری و نمای شمالی سیمانکاری و نرمه 
کشی و دربهای ورودی چوبی جامی و داخلی چوبی 
روکش دار و پنجره ها ترکیبی از الومینیومی و فلزی 
احداث  ایرانیت  پوشش  و  فلزی  خرپا  سربندی  با  و 
و  پله  راه  پارکینگ  بصورت  همکف  طبقه  که  گردید 
مربع  متر  مربع که 12  متر  به مساحت 170  انباری 
آن انباری می باشد و طبقه اول و دوم هر طبقه یک 
واحد مسکونی شامل هال و پذیرایی دو اتاق خواب در 
طبقه اول سه اتاق خواب در طبقه دوم با کف سازی 
دور سنگ و سیمان بتن دیواره و سقف سفید کاری و 
ابزار کاری آشپزخانه کف سرامیک دیواره تمام کاشی 
و کابینت فلزی و بامطبخ و سرویس کامل بهداشتی و 
مساحت هر طبقه با احتساب راه پله 170 متر مربع 
احداث گردیده است واحد طبقه اول در اجاره مستاجر 
و طبقه دوم در اختیار مالک قرار دارد و از یک امتیاز 
و اشتراک آب و برق و دو امتیاز گاز برخوردار میباشد 
از ساعت ۹ الی 12 روز شنبه مورخ ۹5/8/22 در اداره  
انقالب  خیابان  در  واقع  اجرا  شعبه  نکا  اسناد  ثبت 
مبالغ  از  مزایده  رسد  می  فروش  به  مزایده  طریق  از 
4/200/000/000ریال  و  ۹/۹20/000/000ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می 
شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم  مزایده  تاریخ  تا 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
هزینه  بابت  پرداختی  وجوه  مازاد  وجود  صورت  در 
مسترد  مزایده  برنده  به  مازاد  محل  از  فوق  های 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می 
گردد ضمنا جنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد 
از تعطیلی در همان ساعت و  مزایده روز اداری بعد 
مکان مقرر برگزار خواهد شد ضمنا هیچ مدرکی دال 
تصرف  در  ملکها  و  نشده  ارائه  ملک  بودن  بیمه  بر 
اجاره  به  معاینه  زمان  در  و  بوده  سند  متن  مالک 

واگذار نشده است 
تاریخ انتشار ۹5/8/5 

 م. الف ۹5/158
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
 نکا محمد مهدی قلیان 

آگهی ابالغ
ابوالقاسم  /متهم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  نیا  محمد سعیدسعادت  خواهان 
سعادت نیا به خواسته مطالبه خسارت دادرسی والزام به تنظیم سند رسمی ملک 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان کرمانشاه نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه واقع در کرمانشاه –بلوار بنت الهدی 
ارجاع و به کالسه ۹50۹۹88311100306 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
بودن  المکان  مجهول  علت  است.به  شده  تعیین   08:30 وساعت   13۹5،10،15
خواهان وبه درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشارآگهی میشود 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 مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان کرمانشاه-مرادی

آگهی در خواست گواهی حصر وراثت
آقای محمد علی اصحابیان فرزند محمدابراهیم  به شرح در خواستی که بشماره 
2/۹5/3۹0 این شورا ثبت گردیده در خواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشته که محمد ابراهیم اصحابیان فرزند ولی به شمارهشناسنامه 13 صادره 
از بهشهر در تاریخ ۹5/7/8 در اقا متگاه دائمی خود شهرستان بهشهر فوت نموده 

و وراثه / حین الفوت وی عبارتند از / عبارتست از : 
1-نام نام خانوادگی فضه مزنگی نام پدر تقی ش.ش ۹ صادره ازکرد کوی سال تولد 

1333 نسبت با متوفی همسر 
ابراهیم ش.ش ۹63  محمد  پدر  نام  اصحابیان  علی  محمد  خانوادگی  نام  نام   -2

صادره از بهشهرسال تولد 1356 نسبت با متوفی فرزند 
3- نام نام خانوادگی محمد مهدی اصحابیان نام پدر محمد ابراهیم ش.ش 157 

صادره از بهشهر سال تولد 1363 نسبت با متوفی فرزند 
ابراهیم ش.ش 724  محمد  پدر  نام  اصحابیان  رضا  محمد  خانوادگی  نام  نام   -4

صادره از بهشهر سال تولد 135۹ نسبت با متوفی فرزند 
5- نام نام خانوادگی مجید اصحابیان نام پدر محمد ابراهیم   ش.ش 5774 صادره  

از بهشهر سال تولد 1366 نسبت با متوفی فرزند 
6-  نام نام خانوادگی مریم اصحابیان نام پدر محمد ابراهیم ش.ش 680 صادره از 

بهشهر سال تولد 1364 نسبت با متوفی فرزند 
7- نام نام خانوادگی خدیجه اصحابیان نام پدر  محمد ابراهیم  ش.ش 751 صادره 

از بهشهر سال تولد 1355 نسبت با متوفی 
ش.ش  ابراهیم  محمد  پدر  نام  اصحابیان  فاطمه  خانوادگی   نام  نام   -8

2170183310صادره از بهشهر سال تولد 1371 نسبت با متوفی فرزند 
وال غیره اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بهشهر  م.الف 950565

آگهی حصروراثت
بشناسنامه۹41صادره  اله  پدرسیدهبت  نام  عالمشاه  سیدمحمدمهدی  آقای 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازتهران 
دزفول  بشناسنامه285صادره  عالمشاه  اله  سیدهبت  مرحوم  که412/1/۹5ح 
متقاضی  عبارتنداز1-  اش  ورثه  فوت  دائم  اقامتگاه  درتاریخ۹5/6/2۹دردزفول 
ازباال)پسرمتوفی(2-زهره عالمشاه بشناسنامه۹1اهواز)دخترمتوفی(3-طیبه هاشمی 
نسب ساربان بشناسنامه71۹شوش)زوجه متوفی(والغیر.پرونده کالسه412/1/۹5ح 
آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  شد.اینک  درشوراثبت 
نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس 
ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یکم دادگاه عمومی دزفول -محمدرضاعبدی دزفولی

متن آگهی
خواهان / شاکی سامان القاصی چگنی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مهناز 
های  دادگاه  تقدیم   ۹ ماده  طلب  بابت  وجه  مطالبه  خواسته  به  پازوکی  جعفری 
عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه1 شورای حل اختالف 
میدان  )ره(  امام  خیابان  آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  قدوسی شهرستان  مجتمع 
عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به کالسه ۹50۹۹866۹010028۹ 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 13۹5/۹/14 و ساعت 0۹:00 تعیین شده است 
به تجویز ماده 73  و  بودن خوانده و درخواست خواهان  المکان  به علت مجهول 
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.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد – اسماعیل فالح نژاد . 

غیبت تکواندوکاران المپیکی در اردوهای تیم ملی
با شروع اردوهای تیم ملی سه ملی پوش شاخص در اردوها حاضر نشدند.

به گزارش ایسنا، اردوی تیم ملی تکواندوی مردان از شنبه اول آبان ماه آغاز 
شده است. این اردو جهت آمادگی ملی پوشان برای حضور در مسابقات گرند 

پری و جام جهانی است.
اما نکته قابل توجه این اردو غیبت هر سه تکواندوکار ایران در المپیک ریو، در 
اردوهاست. در شرایطی که فرصت زیادی تا فینال گرند پری و جام جهانی 
نیست غیبت سجاد مردانی، فرزان عاشورزاده و مهدی خدابخشی جای سوال 
دارد. به گفته سرمربی تیم ملی، مردانی و عاشورزاده با گرفتن رضایت نامه 
کتبی درخواست مرخصی کردند. البته با وجود اینکه دو ماه از المپیک 
سپری شده و تکواندوکاران مدت ها از اردو دور بوده اند و با توجه به اینکه 
زمان زیادی نیز تا جام جهانی باقی نمانده، اجازه مرخصی به تکواندوکاران 

منطقی به نظر نمی رسد.
اما نکته عجیب دیگر عدم حضور مهدی خدابخشی در اردوهای تیم ملی 
بدون اطالع است. حتی کادر تیم ملی از خدابخشی خبر ندارد و می گویند 
که تلفن همراه خدابخشی خاموش است و اطالعی ندارند. در عصر ارتباطات 
این بهانه ها معنایی ندارد و خدابخشی قطعا از برگزاری اردوها مطلع است و 
با اطالع در اردوها حاضر نیست. البته بعد از شکست خدابخشی مقابل میالد 
بیگی تکواندوکار ایرانی کشور آذربایجان، درگیری لفظی نیز بین خدابخشی 
و سرمربی تیم بیژن مقانلو رخ داد که احتماال این مساله و ابقای مقانلو بر 

عدم حضور خدابخشی تاثیر گذار است.

پیروزی بانوان اسکیت باز ایران در رقابت های آسیایی
تیم اینالین هاکی بانوان ایران در نخستین دیدار خود در رقابت های 

اسکیت آسیا مقابل تیم هند به برتری رسید. 
شهر »لی شوی« کشور چین از دیروز میزبان رقابت های اسکیت آسیا 
است و نمایندگان ایران در رشته های سرعت، اینالین هاکی و اسکیت 

هنری به مصاف حریفان خود رفتند.
به  خود  دیدار  نخستین  در  نیز  ایران  بانوان  هاکی  اسکیت  ملی  تیم 

مصاف هند رفت و در پایان با نتیجه 6 بر 2 به پیروزی رسید.
اعظم سنایی و فائزه مدبر هر کدام دو گل و مرضیه قندی و صدف 
منصوری هر کدام یک گل در این دیدار به ثمر رساندند. این برتری 
در حالی رقم خورد که تیم ملی اسکیت کشورمان در دوره قبلی این 

رقابت ها مقابل هند با نتیجه 5 بر 2 نتیجه را واگذار کرده بود.

حبیب ا... اخالقی سرپرست انستیتو کشتی شد

حبیب ا... اخالقی دارنده دو مدال برنز کشتی فرنگی قهرمانی جهان، 
به عنوان سرپرست انستیتو کشتی منصوب شد.

به گزارش ایرنا از فدراسیون کشتی،حبیب ا... اخالقی عضو تیم ملی 
کشتی فرنگی در المپیک 2016 برزیل و دانشجوی مقطع دکترای 
مدیریت تربیت بدنی، مدال برنز قهرمانی جهان در سال های 200۹ 
مدال  اینچئون،   2014 آسیایی  های  بازی  طالی  مدال   ،2015 و 
با  قهرمانی  همچنین  و  جهان  دانشجویان  و  آسیا  قهرمانی  طالی 
تیم ملی کشتی فرنگی در جام های جهانی را در کارنامه ورزشی 

خود دارد.
پیش از این هادی حبیبی سرپرست انستیتو کشتی بود.

مهاجم فرانسوی اتلتیکو مادرید 
بر بام اللیگا

سبقت  با  مادرید  اتلتیکو  مهاجم  گریزمن  آنتوآن 
و  مسی  لیونل  چون  ستاره هایی  فوق  از  جستن 
بازیکن فصل  بهترین  به عنوان  کریستیانو رونالدو 
اللیگا انتخاب شد. دیگو سیمونه سرمربی اتلتیکو نیز 
برنده جایزه بهترین مربی فصل شد و در عین حال 
لوییس سوارز به عنوان بهترین بازیکن اهل یک کشور 
خارج از اتحادیه اروپا معرفی شد.  اما در مراسم اهدای 
جوایز در والنسیا، مسی ملی پوش آرژانتینی بارسا به 
طرز غریب و نامعمول تنها بازیکن بارسلونا بود که به 

عنوان بهترین مهاجم معرفی شد. 

دعوت از 20 فرنگی کار 
به اردوی تیم ملی

در  شرکت  برای  فرنگی  کشتی  ملی  تیم  اردوی 
رقابت های جهانی اوزان غیر المپیکی از روز 8 آبان ماه 

در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود.
اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 18 آبان 

ماه ادامه می یابد، به شرح زیر است:
محمد  )خوزستان(-  عبدولی  سامان  کیلوگرم:   5۹

نوربخش )تهران(
66 کیلوگرم: مهدی زیدوند، محمد الیاسی )خوزستان(

عظیم  )اردبیل(  بیابانگرد  افشین  کیلوگرم:   71
)فارس(  گرایی  محمدعلی  )خوزستان(  گرمسیری 

فرشاد بلفکه )لرستان(
75 کیلوگرم: پیام بویری )خوزستان( پژمان پشتام 

)تهران(
80 کیلوگرم: یوسف قادریان )البرز( رامین طاهری، 

آرمان علیزاده )خوزستان( مهدی فالح )تهران(
85 کیلوگرم: حسین نوری )البرز( مجتبی کریم فر 

)خوزستان(
۹8 کیلوگرم: مهدی علیاری )تهران( سید مصطفی 

صالحی زاده )خوزستان(
130 کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی )خوزستان( بهنام 

مهدی زاده )تهران(
همچنین اعضای تیم ملی کشتی فرنگی در رقابت های 
المپیک 2016 برزیل نیز در صورت تمایل می توانند 
برای انجام تمرینات مقدماتی در اردو حضور داشته 

باشند.         سرمربی: علی اشکانی
مربیان منتخب سرمربی با استناد به بند 1 بخش )و( 
نظام نامه فنی کشتی کشور، انتخاب مربیان تیم ملی: 
فرهاد اسماعیل نژاد )مازندران( مهرزاد اسفندیاری فر 

)خوزستان(         ماساژور: محمد علیزاده
سرپرست: محمد دلیریان

رقابت های جهانی اوزان غیر المپیکی روزهای 20 و 
21 آذرماه در شهر بوداپست پایتخت مجارستان برگزار 

خواهد شد.

خبرخبر

برداری  وزنه  مسابقات  قهرمان  نایب  ایران 
قهرمانی نوجوانان جهان شد.

 مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان 2016 
در پنانگ مالزی برگزار شد و در پایان این 
رقابتها ایران پس از تیم روسیه در جایگاه 

دوم رده بندی تیمی قرار گرفت.
تیم ملی روسیه  با 48۹ امتیاز روی سکوی 

قهرمانی ایستاد. ایران با 471 امتیاز نایب 
 456 با  لهستان  ملی  تیم  و  شد  قهرمان 
امتیاز سکوی سوم دنیا را از آن خود کرد. 

مدال   3 صاحب  مسابقات  این  در  ایران 
داودی،  توسط علی  برنز  و 3  نقره  طال، 3 
محمدرضا روشنی، حسین سلطانی و احمد 

احمد نژاد شد.

نایب قهرمانی ایران در مسابقات 
وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان

کریستیانو رونالدو و لیونل مسی دو ستاره فوتبال اسپانیا 
که در پنج سال گذشته جایزه توپ طال را از آن خود 
جایزه  آوردن  بدست  برای  را  خود  رقابت  اند،  کرده 

بهترین بازیکن فوتبال آغاز کردند.
مجله فرانس فوتبال فهرست اسامی 30 نامزد جایزه 
توپ طال برای بهترین بازیکن سال 2016 جهان را 
روز  طول  در  تدریج  به  نامزدها  اسامی  کرد.  اعالم 

دوشنبه منتشر شد. 
با اعالم فهرست نامزدها، لیونل مسی و کریستیانو رقابت 

هر ساله خود را برای جایزه توپ طال از سر گرفتند. 
رونالدو  کریستیانو  فوتبال،  فرانس  فرانسوی  مجله 
بازیکن 31 ساله رئال مادرید و لیونل مسی 2۹ ساله 
مهاجم بارسلونا را در جمع 30 نامزد این جایزه معرفی 
کرد. رونالدو و مسی در پنج سال گذشته در رقابت برای 

تصاحب این جایزه همواره اول یا دوم شده اند. 
مجله فرانس فوتبال بنیانگذار معتبرترین جایزه انفرادی 
در فوتبال است.  مسی که پنج بار برنده توپ طال شده 
است، در فصل رقابتهای 2015-2016 اللیگا در قهرمانی 
بارسلونا بازی درخشانی داشت. اما امسال رونالدو بخت آن 
را دارد که برای چهارمین بار این جایزه را از آن خود کند. 
اگرچه مهاجم رئال مادرید در مراحل اولیه رقابتهای 
فصل کنونی شروع سختی داشت، با این حال، این 
شرایط بعید است موفقیت های او را با رئال و تیم 
ملی پرتغال تحت الشعاع قرار دهد. او با رئال فاتح لیگ 
قهرمانان اروپا شد و با تیم ملی پرتغال عنوان قهرمانی 

جام ملتهای اروپا )یورو 2016( را تصاحب کرد. 
همچنین نام هوگو لوریس دروازه بان فرانسوی تاتنهام 
به علت تالش هایش در راه کسب عنوان سومی لیگ 

برتر انگلیس در این فهرست آماده است. 
با  که  طال  توپ  جایزه  سال  شش  گذشت  از  پس 
مشارکت فیفا اعطا می شد، این جایزه به مجله فرانس 

فوتبال بازمی گردد. 
براین است دیگر گروهی از سرمربیان تیم های ملی، 
کاپیتان ها و رسانه های بین المللی در انتخاب برنده 
توپ طال نقش ایفا نمی کنند و فقط روزنامه نگاران در 

رای گیری شرکت خواهند کرد. 
امسال، فهرست نامزدهای جایزه توپ طال از 23 نفر 
به 30 نفر افزایش یافته است. از بین این تعداد سه نفر 
انتخاب می شوند و برنده نهایی روز 13 دسامبر)23 

آذر( از طرف مجله فرانس فوتبال معرفی می شود. 
اسامی 30 نامزد دریافت جایزه توپ طال به شرح زیر 

است:
سرخیو آگوئرو ) منچسترسیتی(، پیرامریک اوبامیانگ 
مادرید(،  )رئال  بیل  گرت  دورتموند(،  بورسیا   (
جانلوئیجی بوفون )یوونتوس(، کریستیانو رونالدو )رئال 
پائولو  )منچسترسیتی(،  بروین  دی  کوین  مادرید(، 
دیباال )یوونتوس(، دیه گو گودین )اتلتیکو مادرید(، 
ایگواین  گونزالو  و  مادرید(  )اتلتیکو  گریژمان  آنتونی 
ابراهیموویچ )پاری سن  ناپولی/ یوونتوس(، زالتان   (
ژرمن؛ منچستریونایتد(، آندرس اینیستا ) بارسلونا(، 
کوکه ) اتلتکیو مادرید(، تونی کروس )رئال مادرید(، 
لوریس  هوگو  مونیخ(،  بایرن   ( لواندوفسکی  روبرت 
مسی  لیونل  )لسترسیتی(،  محرز  ریاض  )تاتنهام(، 
لوکا مودریچ )رئال مادرید(، توماس مولر  )بارسلونا(، 
نیمار  مونیخ(،  )بایرن  نویر  مانوئل  مونیخ(،  بایرن   (
)رئال  په  په  وستهام(،   ( پایت  دیمیتری  )بارسلونا(، 
مادرید(، پل پوگبا ) یوونتوس، منچستریونایتد(، روی 
پاتریسیو)اسپورتینگ(، سرخیو راموس )رئال مادرید(، 
لوئیس سوارز )بارسلونا(، جیمی واردی )لسترسیتی(، 

آرتورو ویدال )بایرن مونیخ(.

پیروانی: بازی با عربستان 
شروع شده است

سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان معتقد است از االن سوت شروع بازی با عربستان 
نواخته شده است.

امیرحسین پیروانی، درباره صعود تیم   ملی جوانان به جام جهانی زیر 20 سال 
2017 کره جنوبی و حضور در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا، 
اظهار کرد: ما امسال کارمان را با سختی شروع کردیم، ولی خودمان را به مسابقات 
رساندیم. همه بازی ها برای ما سخت بود، در بازی نخست مقابل قطر 10 نفره 
شدیم و در بازی بعد هم مقابل ژاپن بازی سختی داشتیم. در سومین بازی تیم  
 ملی یمن را شکست دادیم که دو سال قبل ایران را دو بر صفر شکست داده بود. از 
گروه ما دو تیم به جام جهانی صعود کردند که نشان دهنده قدرتمند بودن تیم های 

این گروه بود.
او  اضافه کرد: ازبکستان در طی 10 سال گذشته همواره در جام جهانی حاضر بوده 
و قبال با این تیم دیدار دوستانه ای را انجام داده بودیم و می دانستیم آنها در ضربات 
ایستگاهی دچار مشکل می شوند. پس از به ثمر رساندن گل دوم در اواسط نیمه 
دوم بازی را اداره کردیم و ازبک ها هم از تب و تاب افتادند. این بازی برای ما تمام 
شده و به جام جهانی صعود کرده ایم. از االن به فکر برنامه دوم مان هستیم و به 
دیدار با عربستان فکر می کنیم. سرمربی تیم   ملی فوتبال جوانان با اشاره به دیدار 
تیمش با عربستان گفت : از االن سوت شروع بازی مقابل عربستان نواخته شده و 
با همکارانمان در اتاق آنالیز حضور داریم. عربستان بیشترین تماشاگر را در این 

مسابقات دارد، ولی می خواهیم به قهرمانی این مسابقات دست پیدا کنیم.
پیروانی درباره ذهنیت بد ایرانی ها از بحرین و عربستان و کارشکنی احتمالی آنها، 
خاطرنشان کرد: ما همه این مسائل را می دانیم، ولی نمی خواهیم بازیکنان وارد این 
مسائل شوند. تا جایی که می دانم از عربستان تا بحرین پلی زده شده و هواداران 
عربستان به راحتی می توانند به این کشور تردد کنند. شاید جو بازی برای ما مشکل 

ساز شود، اما به آن توجهی نمی کنیم.
سرمربی تیم   ملی فوتبال جوانان درباره فریاد »یا حسین« بازیکنان در ورزشگاه 
خلیفه منامه، گفت : ما همیشه »یا حسین« می گوییم. »یا حسین« در قلب ما 
است. حتی بعد از بازی می خواستیم پرچم »یا حسین«را در ورزشگاه به اهتزاز در 
آوریم که مسئوالن AFC این اجازه را ندادند. »یا حسین« در قلب و زبان ما است.

او درباره حضور تیم   ملی جوانان در تورنمنت چهارجانبه کره جنوبی با حضور 
تیم های ایران، کره جنوبی، انگلیس و نیجریه، گفت : ما اواخر آبان تورنمنتی را در 
کره خواهیم داشت که با تیم های اروپایی و آفریقایی مسابقه می دهیم. حدود یک 

هفته  بعد از این مسابقات به کره جنوبی می رویم.

آغاز رقابت مسی و رونالدو برای توپ طال
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عامل  مدیر  سبحانی  دکتر  اصفهان:   – بهادری 
با  خبری  نشست  یک  طی  مبارکه  فوالد  شرکت 
اصحاب رسانه استان اصفهان با اشاره به تالش های 
ماهه   7 در  صنعت  جبهه  در  کارکنان  غرورآفرین 
فوالد  سیاست های  راستای  در  گفت:   ۹5 سال 
تکمیل  جهت  در  الزم  سرمایه گذاری  مبارکه، 
توجه  و  افقی  توسعه های  اجرای  و  تولید  زنجیره 
تن  میلیون   7.2 تولید  برای  ظرفیت ها  افزایش  به 
فوالد و هچنین ارتقاء کیفیت محصوالت به عنوان 
کار شرکت  مبارکه در دستور  فوالد  اصلی  راهبرد 

قرار داده شد.
وی احداث فوالد سازی سفید دشت با 41 درصد 
پیشرفت فیزیکی و پیش بینی یک واحد نورد گرم 
برای  هرمزگان  فوالد  توسعه  طرح های  اجرای  و 
میلیون   3 به   1/5 از  شرکت  این  ظرفیت  ارتقاء 
توسعه  های  طرح  از  دیگری  بخش  عنوان  به  تن 
برای حفظ سهم 50 درصدی  مبارکه  فوالد  گروه 
این شرکت برای تولید 55 میلیون تن فوالد تا افق 

1404 یاد کرد.
شده  انجام  اقدامات  تشریح  در  فوالد  مدیرعامل 
بررسی های  با  افزود:  تولید  ظرفیت  افزایش  برای 
مبارکه،  فوالد  در  گرفته  صورت  کارشناسی 
یعنی  اولیه  مواد  تأمین  بر  شرکت  اول  اولویت 
نیاز  مورد  آهن  سنگ  تهیه  برای  سرمایه گذاری 
به  توجه  با  افزود:  و  شد  داده  قرار  تولید  خطوط 
های: سرمایه  پروژه  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
تولید  برای  گذاری در معادن سنگ آهن سنگان، 
5 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن و 5 میلیون تن 
همچنین  واردات،  به  وابستگی  عدم  برای  گندله 
ارزش  با  کیفی  فوالد های  تولید  سمت  به  حرکت 
تولید  برای  زدایی  گاز  ایستگاه  باالتر،  افزوده 
با  خودرو  رویۀ  در  استفاده  مورد  کیفی  فوالد های 
ظرفیت یک میلیون تن در سال و ایستگاه سولفور 
زدایی فوالدهای بدون گوگرد برای تولید لوله های 
صنایع  و  گاز  انتقال  صنعت  در  استفاده  مورد 
 ،KPI دریایی بخصوص گاز ترش با استاداردهای 
از اهم این اقدامات خواند. سبحانی از احداث واحد 
بریکت سازی برای استفاده از پودر آهن اسفنجی، 
خنک  برای  امالح  بدون  دمین  آب  تولید  واحد 

سازی خبر داد. 
مجتمع  ظرفیت  افزایش  به،  نشست  این  در  وی 
تن،  میلیون   1/5 به  تن  هزار   700 از  سبا  فوالد 
حوض  معدن  در  کلسینه  آهک  کوره های  اجرای 
 ۹4 پیشرفت  با  تن  هزار   276 ظرفیت  با  ماهی 
با پیشرفت  درصدی، گندله سازی 5 میلیون تنی 
درصدی   ۹۹ پیشرفت  و  سنگان  در  درصدی   ۹0

بختیاری توسعه  و  فوالد سفید دشت چهار محال 
پیشرفت  درصد   40 با  واتی  مگا   25 نیروگاه 
آوری پساب  پروژه شبکه جمع  اجرای  و  فیزیکی، 
شهری شهرهای همجوار فوالد مبارکه با پیشرفت 
فیزیکی 80 درصد و تأمین 450 لیتر آب در ثانیه 
برای کاهش وابستگی به آب زاینده رود اشاره نمود.
فوالد  تولید  ظرفیت  به  ادامه  در  سبحانی  دکتر 
و  نمود  اشاره  تن  میلیون   5/4 میزان  به  مبارکه 
گفت: با راه اندازی واحد ریخته گری شماره 5 فوالد 
شرکت  توسعه  طرح های  از  یکی  جزء  که  مبارکه 
می باشد، 1.8 میلیون تن به ظرفیت فوالد مبارکه 
اضافه خواهد شد و ظرفیت شرکت به 7/2 میلیون 
مبارکه  فوالد  در گروه  بنابراین  ارتقاء می یابد،  تن 
تا کنون ظرفیت ۹.5 میلیون تن محقق شده و با 
راه اندازی طرح توسعه سبا تا پایان امسال، ظرفیت 
تحقق  مبارکه  فوالد  گروه  برای  تن  میلیون   10/3
می یابد. باید اذعان داشت فوالد مبارکه در یک گام 
تولید فوالد کشور را با راه اندازی طرح های توسعه 

زیر سقف 12 درصد افزایش داد.
این  که  این  به  اشاره  با  مبارکه  فوالد  عامل  مدیر 

تولید کننده ورق های  بزرگترین  به عنوان  شرکت 
آفریقا مطرح است  فوالدی در خاورمیانه و شمال 
و سهم 22 درصدی در کل منطقه از لحاظ تولید 
دارد،  را  آفریقا  شما  و  خاورمیانه  کشورهای  بین 
کننده  تولید  بزرگترین  مبارکه  فوالد  گروه  افزود: 
آهن اسفنجی با ظرفیت 12 میلیون تن در جهان 

است.
شرکت  بزرگترین  را  مبارکه  فوالد  سبحانی  دکتر 
بورسی با 7500 میلیارد تومان سرمایه ثبت شده 

با  تومان  میلیارد  هزار   25 حدود  دارایی  ارزش  با 
ما  افزود:  و  برشمرد  مجموعه هایش  زیر  احتساب 
یک  سهم  داخلی  ناخالص  تولید  در  داریم  افتخار 
در  داخلی  ناخالص  تولید  بخش  در  و  درصدی 

بخش صنعت سهم 5 درصدی را داریم.
فوالد  نمود:  تصریح  مبارکه  فوالد  عامل  مدیر 
مورد  قطعات  بومی سازی  منظور  به  مبارکه 
فراهم  شرایطی  کشور  فوالدسازی  صنایع  نیاز 
و  قطعات  سازنده  داخلی  شرکت های  تا  نمود 
تأمین کنندگان تقویت شوند این سیاست اکنون به 
گونه ای عملیاتی شده و پیشرفت داشته است که 
 84 داخلی  توانمندی های  بر  تکیه  با  خوشبختانه 
درصد نیاز فوالد فوالد مبارکه و حتی فوالد کشور 
تجهیزات  و  یدکی  قطعات  و  اولیه  مواد  تأمین  در 

مورد نیاز در داخل کشور تأمین می گردد.
و  مبارکه  فوالد  گروه  معرفی  با  سبحانی  دکتر 
داشت:  بیان  گروه  این  مجموعه  زیر  شرکت های 
مبارکه،  فوالد  شرکت  شامل  مبارکه  فوالد  گروه 
ضمن  است  هرمزگان  فوالد  و  سبا  فوالد  مجتمع 
استانی  از طرح های  یکی  در سفید دشت  که  این 

آهن  تولید  واحد  که  گرفیتم  تحویل  را  ایمیدرو 
آماده  استانی  طرح  اولین  عنوان  به  آن  اسفنجی 
ورق  شرکت  این  بر  عالوه  می باشد.  بهره برداری 
امیر کبیر  و فوالد  بختیاری  و  خودرو چهار محال 
کاشان که وظیفه تولید ورق های گالوانیزه را دارند 

جزء مجموعه فوالد مبارکه بشمار می آیند.
مدیر عامل فوالد مبارکه با اشاره به روند افزایشی 
تولید فوالد در کشور، بیان داشت: با توجه به سند 
تا آن زمان 55 میلیون  بایستی  چشم انداز 1404 

بنابراین  شود  ظرفیت سازی  کشور  در  فوالد  تن 
بر  مبنی  مبارکه  فوالد  شرکت  استراتژی  طبق 
کشور،  فوالد  تولید  درصدی   50 سهم  حفظ 
مبارکه  فوالد  گروه  در  شده  یاد  توسعه  طرح های 
برنامه ریزی و عملیاتی شد این طرح ها تا 13۹7 
ین  درا  تن  میلیون   25 ظرفیت  به  رسیدن  برای 

شرکت پیش بینی شده اند.
مدیرعامل فوالد مبارکه درخصوص میزان اشتغال 
فوالد  مجتمع  در  شد:  یادآور  مبارکه  فوالد  زایی 
مبارکه 13150 نفر، در مجتع فوالد سبا ۹20 نفر 
مستقیم  بصورت  نفر   1673 هرمزگان  فوالد  در  و 
مشغول بکار می باشند باید گفت در مجموع 350 
گروه  در  غیرمستقیم  و  مستقیم  بصورت  نفر  هزار 

فوالد مبارکه مشغول بکارند.
در خصوص گفت: درسال ۹2 حدود 600  ایشان 
هزار تن و در سال ۹4 1.800 میلیون تن و در 7 
ماه سال ۹5،1.156 میلیون تن صادرات داشته ایم. 
که عرضه 54 درصد از محصوالت صادراتی به اروپا 
نشان دهنده کیفیت باالی محصوالت فوالد مبارکه 

منطبق با استاندارد جهانی و بین المللی است.
در  حضور  شد:  یادآور  مبارکه  فوالد  مدیرعامل 
فوالد  محصوالت  صادرات  و  خارجی  بازارهای 
مبارکه تابع قیمت های رقابتی بازار جهانی می باشد 
و بایستی ما نیز از آن تبعیت کنیم بنابراین ممکن 
است در مقطعی این قیمت نسبت به داخل کاهش 
افزایش را نشان دهد. بدین منظور اگر  و یا حتی 
بازارهای  در  است  توانسته  تاکنون  مبارکه  فوالد 
یابد  دست  ارزشمندی  موفقیت های  به  بین المللی 
کیفی  محصوالت  عرضه  و  تولید  دلیل  به  امر  این 

این شرکت در بازار جهانی است.
در  کرد:  نشان  خاطر  مبارکه  فوالد  مدیرعامل 

سیاستی  که  مقاومتی  اقتصاد  سیاست   راستای 
درون زا و برون گرا می باشد، با استفاده از توانمندی 
موجود در شرکت های داخلی با شعار ما می توانیم، 
معکوس  مهندسی  عنوان  تحت  را  ای  مجموعه 
که  دادیم  تشکل  مبارکه  فوالد  در  بومی سازی  و 
مواد  و  قطعات  تجهیزات،  تمام  تا   دارد  وظیفه 
با  و  معکوس  مهندسی  انجام  طریق  از  را  مصرفی 
همکاری سازندگان داخلی کشور، بومی سازی کند.
فوالد  که  پروژه هایی  از  تعدادی  اشاره  با  ایشان 
آن  در  اجتماعی  مسئولیتهای  راستای  در  مبارکه 
مشارکت نمود، گفت: پروژه ورزشگاه نقش جهان 
با تعهد 30 میلیارد تومان دو سال پیش طی یک 
تفاهم نامه بین  استانداری، وزارت ورزش و جوانان 
و فوالد مبارکه به امضاء رسید  ضمن این که مبلغ 
کمک  پروژه  این  به  قباًل   نیز  تومان  میلیارد   18
بهره  آماده  اکنون  ورزشگاه هم  این  بودیم،  نموده 
برداری است که بزودی با حضور مسؤولین محترم 
در  مشارکت  همچنین  شد.  خواهد  افتتاح  کشور 
تکمیل مصالی اصفهان، پایگاه امداد و نجات هالل 
اجرای  در  مشارکت  مبارکه،  راهی  سه  در  احمر 
پروژه های عمرانی در مبارکه، بهارستان و مجلسی 
با  زیست  محیط  بخش  در  گذاری  سرمایه  و...، 
اجرای بیش  و  پروژه های کنترل آالینده ها  اجرای 
خانه  تصفیه  احداث  سبز،  فضای  هکتار   1700 از 
های متعدد در داخل فوالد مبارکه از دیگر فعالیت 
های  مسؤلیت  راستای  در  مبارکه  فوالد  های 

اجتماعی شرکت است.
دکتر سبحانی در ادامه به افتخارات فوالد مبارکه 
سال،  سرآمد  سازمان  عنوان  گفت:  و  نمود  اشاره 
بار،  دومین  برای  سازمانی  تعالی  زرین  تندیس 
واحد  استانی،  و  کشوری  استاندارد  نمونه  واحد 

نمونه کیفیت استاندارد استانی از طرف اداره کل 
دانشی  شرکت  برترین  عنوان  اصفهان،  استاندارد 
 MAKE المللی  بین  جایزه  به  یابی  راه  و  کشور 
و قرار گرفتن در کنار شرکت هایی بزرگی همچون 
حقوق  از  حمایت  تندیس  تویوتا،  و  سامسونگ 
اساسی  فلزات  گروه  در  اول  رتبه  کننده،  مصرف 
و رتبه ششم در بخش ارزش افزوده در بین 100 
شرکت برتر  و افتخار راه اندازی اولین طرح استانی 

از مهمترین افتخارات شرکت به حساب می آید.
مبارکه  فوالد  آب  مصرف  میزان  به  اشاره  با  وی 
را  اصفهان  استان  در  آب  از  استفاده  میانگین 
آب  در  درصد   8 درصد،   85 کشاورزی  بخش  در 
شرب، و 7 درصد در صنعت برشمرد و گفت: فقط 
حدود 1/5 درصد آب زاینده رود در فوالد مبارکه 

استفاده می شود.
ابتدای  در  کرد:  تصریح  مبارکه  فوالد  عامل  مدیر 
قرارداد  به  توجه  با  مبارکه  فوالد  برداری  بهره 
تن  هر  تولید  برای  ذیربط،  مراجع  با  شده  منعقد 
فوالد مصرف 16.5 متر مکعب آب تعریف شده بود 
های  گذاری  سرمایه  با  اکنون  هم  میزان  این  که 
به  سازی،  بهینه  های  طرح  اجرای  و  شده  انجام 
یافته  تولیدکاهش  هرتن  ازای  به  مکعب  متر   5.3
است که این رقم یک کاهش 68 درصدی را نشان 
شدن  برابر  دو  علیرغم  دیگر  عبارت  به  دهد  می 
میلیونتن در   2.4 تولید  یعنی  مبارکه  فوالد  تولید 
زمان بهره برداری و رسیدن به تولید 5.4 میلیون 
تن فعلی برداشت آب از زاینده رود از 40 میلیون 
بهره  زمان  در  آبفا  با  قرارداد  طبق  مکعب  متر 
برداری به زیر 30 میلیون متر مکعب کاهش پیدا 

نموده است.
های  به چالش  اشاره  با  مبارکه  فوالد  عامل  مدیر 
افق  تا  فوالد  تن  میلیون   55 تولید  برای  کشور 
1404 خاطر نشان کرد: بخشی از این چالش ها به 
خود بنگاه ها برمی گردد و مربوط به سرمایه گذاری 
نیز  بخشی  و  است  سازی  ظرفیت  ایجاد  و  آنان 
آب،  تأمین  مثل  ها  ساخت  زیر  ایجاد  به  مربوط 
برق، گاز، خطوط راه آهن اکتشاف معادن و... که 
مربوط به دولت و  مسؤولین محترم است که باید 
در این خصوص برای تحقق این چشم انداز فعالیت 

نمایند.
افزود:  پایان  در  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
مبنی  بر  و  مشتری گرا  مبارکه  فوالد  در  تولید 
فوالد  راستا  این  در  و  است  مشتری  درخواست 
بورس  در  شرکت  محصوالت  عرضه  با  مبارکه 
به  را  خود  محصوالت  قیمت ها  شفاف سازی  و 

مشتریان ارایه می نماید.

در نشست مطبوعاتی مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح شد:

به همت فوالد مبارکه زندگی در شریان نقش جهان جاری شد
در یک گام تولید فوالد کشور با طرح های توسعه فوالد مبارکه 12 درصد افزایش یافت

حصروراثت
خواهان خانم آذر ناصریان خیابانی فرزندحسن به ش ش4۹64مطابق دادخواست 
گواهی  درخواست  شعبه  این  از  کالسه۹50۹۹810506003۹0  به  تقدیمی 
در  اطرافی  صباغ  منصوره  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین  نموده  حصروراثت 

اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصر است به:
1-ناصرناصریان خیابانی فرزند حسن به ش ش5102۹ت ت2۹/12/17 صادره از 

تبریز فرزند متوفی
ت40/5/10  ش57535ت  ش  به  حسن  فرزند  خیابانی  ناصریان  2-محمدرسول 

صادره از تهران فرزند متوفی
3-فاطمه ناصریان خیابانی فرزند حسن به ش ش3۹۹ت ت38/10/1۹ صادره از 

خرم آباد فرزند متوفی
4-ثریاناصریان خیابانی فرزند حسن به ش ش7۹3ت ت34/10/2 صادره از تبریز 

فرزند متوفی
از  صادره  به ش ش3۹۹ت ت43/6/5  حسن  فرزند  خیابانی  5-مهرانگیزناصریان 

تبریز فرزند متوفی
6-آذرناصریان خیابانی فرزند حسن به ش ش4۹64ت ت47/۹/7 صادره از تهران 

فرزند متوفی
7-رسول ناصریان خیابانی فرزند حسن به ش ش3۹8ت ت43/6/5 صادره از تبریز 

فرزند متوفی
مزبوربا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد  دیگری  ورثه  ومرحوم 
استنادماده361قانون امورحسبی در یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی 
اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
110/88222 دبیرشعبه506مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف تهران

دادنامه
تاریخ رسیدگی۹5/5/30 شماره پرونده۹5027۹-764 مرجع رسیدگی حوزه764 

شورای حل اختالف15
خواهان:احسان راجی باوکالت از فواد عسگری 

خوانده:محمدحسن سنجاقی-مجهول المکان
خواسته:مطالبه وجه

تقدیم داشته که  بطرفیت خوانده  به خواسته فوق  گردشکار:خواهان دادخواستی 
وقت  در  قانونی  تشریفات  وجری  فوق  بکالسه  وثبت  این حوزه  به  ارجاع  از  پس 
مقررحوزه بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است وباتوجه به محتویات پرونده 
پس از شور وتبادل نظرختم رسیدگی را اعالم وبه شرح زیر مبادرت به صدور رأی 

می نماید.
طرفیت  به  راجی  احسان  باوکالت  عسگری  فواد  دعوی  شورا:درخصوص  رأی 
به  محترم  خوانده  برمحکومیت  حکم  صدور  خواسته  به  سنجاقی  محمدحسن 
پرداخت خسارات ناشی از تصادف رانندگی به میزان172/500/000ریال وخسارت 
تاخیرتادیه ناشی از عدم پرداخت خسارت وخسارات دادرسی از جمله حق الوکاله 
وکیل وهزینه دادرسی.باامعان نظر درجمیع محتویات پرونده ومداقه در شرح ومتن 
دادخواست تقدیمی نظر به حضور وکیل خواهان در جلسه دادرسی مورخ۹5/5/30که 
ضمن آن وی به شرح دادخواست خواستار رسیدگی شده خوانده نیز به رغم ابالغ 
قانونی حضور ندارد والیحه دفاعیه ای نیز ارسال ننموده است.توجهاً به اثبات وقوع 
تصادف احرازوتقصیرخوانده ومالکیت خواهان بروسیله نقلیه مورد تصادف واینکه در 
نظریه کارشناسی که اعتراضی نسبت به آن صورت نگرفته ومفاد به خوانده تفهیم 
تصرف  ایام  المثل  واجرت  ندارد.خسارت  پرونده  واحوال  اوضاع  با  شده،مغایرتی 
داده  تشخیص  وثابت  نحومطروح صحیح  به  را  خواهان  دعوی  شده  واعالم  برآورد 
وبه لحاظ عدم ابراز دفاع در قبال دعوی خواهان ومستندات آن خوانده را به استناد 
مدنی  ومواد328،331و335قانون  مدنی  دادرسی  آئین  مواد1۹8،515،51۹قانون 
به  جمعاً  المثل  واجرت  وارده  خسارت  بابت  مدنی  مسئولیت  قانون   ومواد1و2و3 
در  ریال  مبلغ3/617/500  به  دادرسی  وهزینه  مبلغ165/000/000ریال  پرداخت 
حق خواهان دعوی محکوم می نمائید.درخصوص مازاد مبلغ مطروحه در دادخواست 
تقدیمی چون دلیلی برمحکومیت خوانده به پراخت مبلغ وجود ندارد لذا به استناد 
این  بطالن  به  حکم  مدنی  وماده1257قانون  مدنی  دادرسی  آئین  ماده1۹7قانون 
قسمت از دعوی خواهان وبی حقی وی صادر واعالم می دارد در خصوص حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه عمل خواهدشد.رأی صادره غیابی وظرف مهلت20روزپس از ابالغ 

قابل واخواهی در شعبه صادرکننده رأی می باشد.
110/88217 حوزه764 شورای حل اختالف15تهران آگهی مفقودی

اهواز  پالک  شماره  به  مشکی  هرمز125مدل1385رنگ  سندموتورسیکلت 
بنام   125H8536311***NB5تنه شماره  موتور6362557  31-3۹78شماره 
ازرامهرمزمفقودگردیده  شناسنامه1177صادره  خوفرزندبهروزبشماره  آب  بهمن 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری پیکان به شماره شهر بانی 68-67۹ج 55 

شماره شاسی 76483145 مفقود گردیده ، فاقد اعتباراست .
بهشهر 

مفقودی
 سند کمپانی سواری نیسان پاترول 2 درب مدل 1374 با شماره شهربانی 727د54 
ایران 72 و شماره موتور z24024751  و شماره شاسی pnk155z311615مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

ابالغ اجرائیه
 

مشخصات محکوم له : خانم ریحان طهماسبی فرزند اسماعیل با وکالت خانم شعله 
رحمانی فرزند حسن به نشانی سنندج خیابان پاسداران سرای وکیلی طبقه دوم 

واحد 12 
مشخصات محکوم علیه : اقای عزت کنعانی فرزند محمد مجهول المکان 

 14 شعبه   13۹5/3/1۹ مورخ   ۹50۹۹78753400158 شماره  رای  موجب  به 
پرداخت  به  است   محکوم  علیه  محکوم  سنندج  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
ماهیانه 3000000ریال از تاریخ ۹4/1/25 لغایت اجرای حکم بابت نفقه زوجه و 
ماهیانه 2000000 ریال از تاریخ ۹4/2/28)تقدیم دادخواست ( لغایت آتیه بابت 
بابت هزینه دادرسی و کارشناسی در  نیز 2460000ریال  و  نفقه فرزند مشترک 
حق محکوم له مشارالیه مکلف است پس از انتشار این آگهی ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا بگذارد با ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد 
ارسال  احکام  اجرای  به  قانونی  اقدام  جهت  پرونده  اینصورت  غیر  در  بدهد  رای 

خواهد شد.
م الف 3064 مسئول دفتر شعبه14 شورای حل اختالف سنندج

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

به موجب تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی وماده 13 آئین نامه قانون فوق االشاره تحدید حدود قانونی  شش 
به  که  غرب  آباد  اسالم  شهرستان   18 پالک  در  احداثی  ساختمان  یکباب  دانگ 
در  مندرج  اختالف  حل  هیات   13۹460316002003835 شماره  رای  موجب 
قانون مذکور آقای حیاتعلی نظری بشماره شناسنامه 318فرزند علی اکبر صادره از 
حمیل در روز شنبه مورخ 13۹5،08،22 راس ساعت 11:30 در محل وقوع ملک 
انجام خواهد شد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین پالکهای مجاور اخطار 
میگردد که در روز وساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند مطابق ماده 15 قانون 
یا نماینده  ثبت اسناد وامالک چنانچه تقاضا کننده در موقع تحدید حدود خود 
اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
حدود خواهد شد مطابق ماده 20 قانون ثبت اسناد مجاورینی که نسبت به حدود 
یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل هستند میتوانند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی تقدیم دادخواست را دریافت وبه اداره ثبت محل تسلیم و در غیر اینصورت 
اداره ثبت اسناد بدونه توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 

خواهد داد.
تاریخ انتشار: 13۹5،08،05

محمد عباسی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

آگهی احضار متهم

رقیه  خانم  شکایت  خصوص  ۹50۹۹8661230071۹در  شماره  به  پرونده  در 
ایراد  اتهام  به  محمودرضا  فرزند  دولتشاه  علی  آقای  علیه  علیرضا  فرزند  بیرانوند 
تجویزماده  وبه  نامبرده  اقامت  نبودن محل  معلوم  واسطه  به  ضرب وجرح عمدی 
174قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۹2 مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 
30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم 
آباد واقع در گلدشت شرقی خیابان ایران زمین  نرسیده به میدان آرش حاضر واز 
اتهام انتسابی  دفاع نماید.در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی واظهار 

عقیده بعمل می آید.
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی وانقالب شهرستان خرم آباد .الهام رحمتی

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/  هیات   13۹5/07/08 مورخ    13۹5603310570004۹1 شماره  راي  برابر 
فاقد سند  و ساختمانهاي  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ناحیه دو کرج تصرفات مالکانه بالمعارض 
ملی  کد   ۹341 شناسنامه  بشماره  رمضانعلی  فرزند  سرچاهی  محمدرضا  آقاي 
0320088405 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 130.00 مترمربع 
پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1۹1 فرعی از 362 اصلی واقع 
در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی فرج اله زراعی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 46۹76 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:۹5/7/1۹ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹5/8/5

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج- ایرج فهیمی

آگهی مناقصه
در  صفادشت  شهرداری 
 7 بند  باستناد  دارد  نظر 
جلسه 84 شورای محترم 
اجرای  و  تکمیل  به  نسبت  شهر  اسالمی 
پروژه روشنایی بلوار اصلی شهر از طریق 
واجد  متقاضیان  لذا  نماید.  اقدام  مناقصه 
شرایط جهت دریافت برگه مناقصه و کسب 
مراجعه  عمران  واحد  به  بیشتر  اطالعات 

نمایند.
مبلغ مناقصه: 3/500/000/000 ریال
پایان تحویل مدارک: 1395/8/19

محمدعلی کریمی- شهردار صفادشت

آگهی مزایده
در  صفادشت  شهرداری 
 11 بند  باستناد  دارد  نظر 
شهر  اسالمی  محترم  شورای   41 جلسه 
طریق  از  گذار  سرمایه  جذب  به  نسبت 
بخش خصوصی جهت اجرای پروژه مجتمع 
مزایده  از طریق  )زمین حمام(  نور  تجاری 

کتبی اقدام نماید.
شرایط  برگه  دریافت  جهت  متقاضیان  لذا 
عمران  واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب  و 

مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک: 1395/8/19

محمدعلی کریمی- شهردار صفادشت

آگهی مناقصه
در  صفادشت  شهرداری 
 2 بند  باستناد  دارد  نظر 
شهر  اسالمی  محترم  شورای   83 جلسه 
سازه  با  مکانیزه  گلخانه  احداث  به  نسبت 
برگه  در  پیشنهادی  مشخصات  با  فلزی 
دارای  متقاضیان  لذا  نماید.  اقدام  مناقصه 
شرایط صالحیت پیمان جهت دریافت برگه 
واحد  به  بیشتر  اطالعات  و کسب  مناقصه 

عمران مراجعه نمایند.
مبلغ مناقصه: 20/000/000/000 ریال
پایان تحویل مدارک: 1395/8/19

محمدعلی کریمی- شهردار صفادشت

 نوبت دوم
 نوبت دوم نوبت دوم
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برگزاری رزمایش دفاع از جنگل
 در میاندورود

خبرنگار پیام زمان - علی سورکی: رزمایش دفاع 
از کوی و برزن در روستای اوسا میاندورود برگزار 
میگردد. سرهنگ حسین جناسمی فرمانده بسیج 
به منظور  بیان کرد:  ناحیه شهرستان میاندورود 
میاندورود  سپاه  های   گردان  نیروهای  آمادگی 
رزمایش دفاع از جنگل در روزهای 6و7 آبان در 
روستای اوسا میاندورود برگزار میشود. وی افزود: 
به دلیل اتصال شهرستان میاندورود به جنگل و 
برای حفظ آمادگی در برابر تهدیدات احتمالی و 
تمرین مبارزه با دشمن در سطح جنگل و همچنین 
رزمایش  این  کننده  شرکت  نیروهای  آمادگی 
برگزار می گردد. جناسمی همچنین از برگزاری 
رزمایش دفاع از کوی و برزن در 13و14 آبان در 
شهر سورک خبر داد و بیان کرد: یادمان شهدای 
غواص در  میاندورود که با کمک و مشارکت افراد 
خیر ساخته شد طی آیینی رونمایی میشود. فرمانده 
بسیج ناحیه میاندورود برگزاری صبحگاه مشترک با 
حضور مسئولین شهرستانی، غبار رویی گلزار شهدا، 
پیاده روی، اجرای مسابقات بومی محلی و جلسات 
فرهنگی را از دیگر برنامه های این رزمایش دانست. 
جناسمی با بیان اینکه اطاعت از منویات مقام معظم 
رهبری یکی از برنامه های جدی بسیجیان است 
افزود: باید با تاسی از فرهنگ ناب اسالم محمدی 
جهان  سطح  در  را  اسالم  بخش  تعالی  فرهنگ 

گسترش دهیم.

فعالیت 700 جراح مغز و اعصاب در ایران
رئیس انجمن جراحی مغز و اعصاب ایران گفت: 
هم اینک 700 جراح مغز و اعصاب در سطح کشور 
فعالیت دارند که نسبت به جمعیت ایران، این تعداد 

مناسب است.
دکتر حمید رحمتی در حاشیه نخستین کنگره 
جراحی عروق مغز و نخاع در مشهد در گفت وگو با 
خبرنگاران افزود: بر اساس استانداردهای جهانی به 
ازا هر 250 هزار نفر جمعیت باید یک جراح مغز و 
اعصاب فعالیت داشته باشد. این رقم در ایران یک 

جراح به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت است.
نفر  هزار  هر 50  ازای  به  ژاپن  در  داد:  ادامه  وی 
جمعیت یک جراح مغز و اعصاب وجود دارد که که 

بخشی از آنها در کارهای تحقیقاتی فعالیت دارند.
رئیس انجمن جراحی مغز و اعصاب ایران گفت: 
ساالنه 50 تا 60 جراح مغز و اعصاب در ایران دانش 
آموخته می شوند، این در حالی است که وزارت 
و  مغز  است کمبود جراح  معتقد  بهداشت هنوز 

اعصاب داریم. 
وی افزود: تعداد باالی جراحان مغز و اعصاب پیامد 
خوبی برای جامعه ندارد زیرا آنها بدنبال درمان و 
جراحیهایی می روند که لزومی ندارد و در اصطالح 

›مریض تراشی‹ می کنند.

افتتاح طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضالب تفرش
کاروان  سفر  با  همزمان  تفرش  فاضالب  خانه  تصفیه  ارتقاء  طرح 
توسط  کنفرانس  ویدئو  طریق  از  مرکزي  استان  به  امید  و  تدبیر 
چیت  حمید  مهندس  و  جمهور  رئیس  روحاني  حسن  دکتر 
معاون  فر  سلطانی  توسط  حضوري  صورت  به  و  نیرو  وزیر  چیان 
دستی  ،صنایع  فرهنگی  میراث  سازمان  رییس  و  جمهور  رییس 
از  جمعی  و  تفرش  فرماندار  میرزایی  علی   ، کشور  گردشگری  و 

مسئولین استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.
مرکزی  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
گزارش  ارائه  ضمن  شرکت  مدیرعامل  خلیلي  عبدالرضا  مهندس 
مشخصات پروژه گفت: با توجه به افزایش جمعیت ، توسعه شهر 
و مراکز دانشگاهی در سالهای گذشته به طرح ارتقاء تصفیه خانه 
و  پساب خروجي  کیفیت  بهبود  و  ارتقاء  هدف  با  تفرش  فاضالب 
افزایش ظرفیت تصفیه خانه به 2 برابر وضع موجود و در راستاي 
ارتقاي  سطح  بهداشت عمومي جامعه و محیط زیست ، جلوگیري 
از آلودگي منابع آبهاي زیرزمیني و استفاده از پساب تصفیه شده 
و  آب  شرکت  کار  دستور  در  صنعت  و  کشاورزي  هاي  بخش  در 
بر  بالغ  اي  هزینه  صرف  با  و  گرفت  قرار  مرکزي  استان  فاضالب 

120 میلیارد ریال به بهره برداري رسید.
وي روش تصفیه فاضالب در این تصفیه خانهMLE با ته نشیني 
حذف  منظور  MLEبه  موسوم  فرایند  افزود:  و  کرد  عنوان  اولیه 
پساب  تا  شود  مي  طراحي  فاضالب  هاي  خانه  تصفیه  در  نیترات 
خروجی از تصفیه خانه فاضالب در مواقعی که آبیاری و کشاورزی 
با پساب صورت نمیگیرد و به رودخانه کمرد تخلیه میگردد ، هیچ 

گونه آلودگی برای محیط زیست نداشته باشد.  
گفتني است تصفیه خانه فاضالب تفرش با ظرفیت تصفیه 4025 
متر مکعب فاضالب در شبانه روز جمعیتي معادل 23085 نفر را 

تحت پوشش خدمات دفع بهداشتي فاضالب قرار مي دهد.

آموزش بازیافت در مدارس فرخشهر 
چهارمحال و بختیاری آغاز شد

در  مبداء  از  زباله  تفکیک  طرح  با  مردم  نمودن  همگام  برای   
از  زباله  تفکیک  بازیافت،  های  آموزش  بختیاری،  و  چهارمحال 

مبداء و محیط زیست در شهر فرخشهر آغاز شد. 
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست چهارمحال 
مبداء،  از  زباله  تفکیک  طرح  اجرای  موفقیت  برای  بختیاری،  و 
آموزش های زیست محیطی به دانش آموزان، به عنوان یکی از 
بر فرهنگ جامعه در شهر فرخشهر شروع شد.  تاثیر گذار  اقشار 
در این برنامه که توسط آموزش و پرورش با همکاری اداره کل 
است،  برگزار شده  فرخ شهر  و شهرداری  زیست  حفاظت محیط 
دانش آموزانی که بصورت فعال نسبت به فراگیری و اجرای این 
طرح اقدام کنند مورد تشویق قرار می گیرند. با تلفیق این طرح 
کارشناسان  مدرسه«،  در  بان  محیط  با  »ساعتی  ملی  طرح  و 
آموزان،  دانش  با حضور دربین  نیز  بانان  و محیط  محیط زیست 
با محیط زیست استان  را  آنان  بازیافت  ارائه آموزش های  ضمن 

نمودند. آشنا 
گفتنی است طرح تفکیک زباله از مبداء از شهریور ۹5 برای اولین 
پایلوت  این طرح بصورت  اجرا شد.  بار در چهارمحال و بختیاری 
در شهرفرخشهر اجرا شد و قرار است از نتایج اجرای این طرح در 

سایر مناطق استان استفاده شود.

خبر خبر

از  ایران  نفت  ملي  شرکت   HSE مدیر. 
تأسیسات شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون 

در مجموعه صنعتي منصوري بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومي این شرکت ، سیاوش 
 HSE کل  مدیر  محترم  معاونین  و  درفشي 
وزارت نفت در بخش محیط زیست و ایمنی به 
قاره،  همراه رؤساي HSE شرکت هاي فالت 
نفت  نفتي،  هاي  پایانه  مرکزي،  مناطق  نفت 
خزر، مهندسي و توسعه نفت، مهندسي اکتشاف 
و سایر شرکت هاي تابعه شرکت ملي نفت سه 
منصوري  نمکزدایي  کارخانه  از  مهر  شنبه 27 

بازدید کرد. 
میزان  بررسي  را  بازدید  این  از  هدف  درفشي 
اهتمام کارکنان شرکت بهره برداري نفت و گاز 
کارون نسبت به رعایت اصول و مقرارت ایمني و 
مسایل زیست محیطي در فرآیند اجراي موفق 

طرح افزایش تولید نفت عنوان کرد. 
علي صفي خاني رئیس ایمني، بهداشت و محیط 

زیست شرکت ملي مناطق نفخیزجنوب نیز در 
از جمله  را  به محیط زیست  توجه  بازدید  این 
این شرکت برشمرد و  شعارها و سیاست های 
مسئولیت  و  زیست  محیط  از  حفاظت  گفت: 
همه  وظیفه  آینده  های  نسل  قبال  در  داشتن 
کارکنان سازمان است و تنها.HSE متولی این 
امر نیست ، پس بنابراین همه می بایست در این 

راه در کنار HSE قرار گیرند 
در بخشي از این بازدید ، مدیر عملیات شرکت 
اینکه  بیان  با  کارون  گاز  و  نفت  برداري  بهره 
در  شرکت  این  در  محیطي  زیست  اقدامات 
راستاي سیاست هاي کلي وزارت نفت و شرکت 
ملي مناطق نفت خیز جنوب صورت مي گیرد ،   
اظهار داشت : پروژه هاي متعددي در این زمینه 

به اجرا در آمده که هر کدام به سهم خود تأثیر 
گذاري قابل توجهي در حفظ سرمایه هاي ملي ، 
ارزش افزوده و جلوگیري از آالینده هاي زیست 

محیطي داشته است. 
مهندس سید محسن نقوي پور با اشاره به اینکه 
از  نفت  صنعت  هاي  فعالیت  از  اي  مجموعه 
استخراج تا پاالیش در شرکت کارون انجام مي 
شود، افزود:  تولید نفت خام شرکت بهره برداری 
نفت و گاز کارون تا پایان امسال به یک میلیون 
و 50 هزار بشکه در روز می رسد که این میزان 
25 درصد کل میزان نفت تولیدي شرکت ملي 

نفت ایران است. 
کارون  گاز  و  نفت  برداري  بهره  شرکت 
مناطق  تابع  بردار  بهره  شرکت  بزرگترین 
تولید  مسئولیت  که  است  جنوب  نفتخیز 
خام  نفت  بشکه  میلیون  یک  از  بیش  روزانه 
آبتیمور  و  ،رامین  منصوري  اهواز،  میادین  از 

را به عهده دارد.

بازدید مدیر HSE شرکت ملي نفت ایران از تأسیسات شرکت کارون

آگهی تجدید فراخوان عمومی
کردستان-  استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  کل  اداره  اجرایي:  دستگاه  نشاني  و  نام 
سنندج- بلوار کشاورز باالتر از باغ سپیدار- شماره تلفن 33286771-087 داخلي 205

شرح آگهي: اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان کردستان وابسته به سازمان آموزش 
فني و حرفه اي کشور در نظر دارد قسمتهای زیر از مرکز سنجش و مهارت کارآموزان 

سنندج را برابر قوانین و مقررات و دستور العمل ماده 27 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت )2( و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی از طریق فراخوان مناقصه عمومی به اشخاص 

حقیقی و حقوقی دارای صالحیت در راستای فعالیتهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای بصورت اجاره واگذار نماید.

آگهی مفقودی 
ایران  انتظامی  شماره   81 مدل  پژو405  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
۹56/72ج55 شماره موتور 22528016062 به شماره شاسی 80322068 به نام 

کاظم محمد زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .
بابل 

نامه صادره
در راستای ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی 
انفاق  ترک  اتهام  به  فتحعلی  فرزند  تملیه  جهانی  محمدعلی  آقای  اسم  به  متهم 
نشر  تاریخ  از  ماه  فرزند مهدی ظرف یک  موضوع شکایت خانم مرضیه شاهیوند 

آگهی جهت تفهیم اتهام ،دفاع واخذ آخرین دفاع در این شعبه احضار گردد.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی وانقالب شهرستان خرم آباد. سارا میر حسینی 

آگهی احضار متهم 
نهم  ۹50۹۹766۹83000244شعبه  شماره  پرونده  دستورمحتویات  حسب 
دادیاری دادسرای عمومی وانقالب شهرستان خرم آباد آقای مزدک )سامان(چگنی 
محل  نبودن  معلوم  واسطه  به  باشد  می  تعقیب  تحت  امانت  در  خیانت  اتهام  به 
اقامت وبه تجویز ماده 174قانون آیین دادسرای  دادگاههای عمومی وانقالب در 
امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی در این شعبه حاضر واتهام انتسابی دفاع نماید.در صورت عدم حضور در 

مهلت تعیین شده ،تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
دادیار شعبه نهم دادسرا عمومی وانقالب شهرستان خرم آباد. یونس آزاد پور

نامه صادره 
در راستای ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی 
متهم به اسم حمید چراغی علمی فرزند محمد علی به اتهام جعل عنوان دولتی 
از  ماه  یک  فرزند محمد ظرف  امیدی   خانم سمیرا  موضوع شکایت  وکالبرداری 

تاریخ نشر آگهی در این شعبه احضار گردد.
دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی وانقالب شهرستان خرم آباد. نوشین حاجیوند

دادنامه
پرونده کالسه ۹20۹۹82883301105  شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر )102 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره  
شاکی: آقای مهران خان محمدی  فرزند علی  به نشانی اسالمشهر خیابان کاشانی 

کوچه 2۹ پالک 66 
متهم:  آقای نیکوال کوشکی     به نشانی مجهول المکان

اتهام: تحصیل مال مسروقه 
رای دادگاه: درخصوص اتهام نیکوال کوشکی دایر بر تحصیل مال مسروقه ، موضوع 
کیفرخواست شماره ۹310432880002060 مورخه ۹3/5/2۹ و شکایت مهران 
خان محمدی ، با توجه به شکایت شاکی ، ارائه تصویر کارتن گوشی تلفن همراه 
و شماره سریال مربوط واستعالم انجام یافته ازشرکت ایرانسل وعدم حضور و دفاع 
متهم ، علی رغم نشر آگهی ، بزه انتسابی به وی محرز ومسلم بوده مستندا به ماده 
662 از قانون مجازات اسالمی ) کتاب تعزیرات ( حکم بر محکومیت وی به تحمل 
شش ماه حبس تعزیری وپنجاه ضربه شالق تعزیری صادر واعالم می نماید. این 
رای غیابی بوده وظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه وظرف 
بیست روز پس ازانقضای مهلت واخواهی و ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

تجدید نظر استان تهران است . م/الف 1558  
سجاد صفری – دادرس محاکم اسالمشهر 

دادنامه
پرونده کالسه ۹20۹۹82882200855  شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر )102 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره  
انبیاء  شهرک  اسالمشهر  نشانی  به  جعفر  فرزند  شادمان   ایمانعلی  آقای  شاکی: 

خیابان شهید رجایی کوچه بهشت 6 پ 18  
متهم: 1. آقای محمد طرخورانی تفرش  فرزند صفرعلی  به نشانی مجهول المکان

اتهام: کالهبرداری   
رای دادگاه

اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  از  صادره  خواست  کیفر  حسب 
طرخورانی  محمد  آقای   ۹5/4/14 مورخ   ۹510432880001006 ی  شماره  به 
طفرشی فرزند صفرعلی ) متواری( متهم است به کالهبرداری رایانه ای به میزان 
34/000/000 ریال ، با توجه به شکایت شاکی ، استعالم از بانک سرمایه وحساب 
شاکی که نشان می دهد مبلغ 2۹/۹03/611 ریال از حساب شاکی به حساب متهم 
، من غیر حق واریز شده است و با توجه به فراری بودن متهم وفقدان هرگونه دفاع 
ازجانب وی ، دادگاه بزهکاری متهم رامحرز ومسلم دانسته ومستندا به ماده 1۹ 
قانون مجازات اسالمی وماده 741 قانون تعزیرات مصوب 1388 ، متهم راعالوه بر 
رد مبلغ 2۹/۹03/611 ریال ) که مبلغ مندرج در کیفر خواست اشتباها ذکرشده 
به  را  متهم  است(  نموده  اعالم  را  مبلغ صحیح  دادگاه  درجلسه ی  وشاکی  است 
تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت 
روز  بیست  ظرف  دادگاه سپس  همین  در  واخواهی  قابل  ازابالغ  پس  روز  بیست 
قابل تجدید نظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. م/الف 155۹ 
امیر ایاره -  دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری 2اسالمشهر 

آگهی احضار متهم
رقیه  خانم  شکایت  خصوص  ۹50۹۹8661230071۹در  شماره  به  پرونده  در 
ایراد  اتهام  به  محمودرضا  فرزند  دولتشاه  علی  آقای  علیه  علیرضا  فرزند  بیرانوند 
تجویزماده  وبه  نامبرده  اقامت  نبودن محل  معلوم  واسطه  به  ضرب وجرح عمدی 
174قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۹2 مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 
30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم 
آباد واقع در گلدشت شرقی خیابان ایران زمین  نرسیده به میدان آرش حاضر واز 
اتهام انتسابی  دفاع نماید.در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی واظهار 

عقیده بعمل می آید.
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی وانقالب شهرستان خرم آباد .الهام رحمتی

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی به خوانده رضا اکبری  

کالسه پرونده    647/212/۹5
وقت رسیدگی -    ساعت 15:30

خواهان –   بهمن فرجی 
خوانده –  رضا اکبری 

خواسته –مطالبه  
خواهان دادخواستی تسلیم  شورای حل اختالف نموده که جهت رسیدگی به شعبه   
نشانی  اعالم  به جهت عجر خواهان  تعیین شده  و وقت رسیدگی  ارجاع گردیده 
خوانده و به درخواست وی و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آد م مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر اال نتشار آگهی می شود تا خوانده  در وقت مقرر 
فوق درجلسه دادگاه حاضر می شود  ضمنا وی می تواند به دبیر خانه حوزه مراجعه 

و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت نماید.
 110/87001   مدیر دفتر شعبه   212 دادگاه  حقوقی تهران 

اجرائیه 
محکوم له –سید جعفر عظیم زاده موسوی 

محکوم علیه –سهیل محمد پور مستی 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  –بموجب  به  محکوم 
 ۹50۹۹70۹32500280 مربوطه  دادنامه  شماره  و   ۹5100۹0۹32500131
محکوم علیه محکوم است به بیست و یک میلیون و نهصد و یک هزار و دویست و 
هشتاد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد ریال 
بابت هزینه دادرسی در مجموع بیست و دو میلیون و دویست و هفتاد و نه هزار و 

هفتصد و هشتاد ریال در حق محکوم له –هزینه نیم عشر دولتی در حق دولت .
110/86996   دبیرشعبه 206 مجتمع شماره 5 شورای حل اختالف تهران

اجرائیه 
محکوم له –سید جعفر عظیم زاده موسوی 

محکوم علیه –سهیل محمد پور مستی 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  –بموجب  به  محکوم 
 ۹50۹۹70۹32500280 مربوطه  دادنامه  شماره  و   ۹5100۹0۹32500131
محکوم علیه محکوم است به بیست و یک میلیون و نهصد و یک هزار و دویست و 
هشتاد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد ریال 
بابت هزینه دادرسی در مجموع بیست و دو میلیون و دویست و هفتاد و نه هزار و 

مفتصد و هشتاد ریال در حق محکوم له –هزینه نیم عشر دولتی در حق دولت .
110/86998   دبیرشعبه 206 مجتمع شماره 5 شورای حل اختالف تهران

حصر واثت 
آقای  نبی ا... سلیمانی   به شماره شناسنامه 10   به شرح دادخواست به کالسه  
از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین       628/206/۹5
توضیح داده که شادروان مصطفی سلیمانی  به شماره شناسنامه 1668  در تاریخ    
الفوت آن مرحوم  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین    ۹5/5/26

منحصر است به:
 نبی ا... سلیمانی ش ش 10 ت ت 1324 صادره از سربند پدر متوفی

عذرا میر محمدی ش  ش16 ت ت 1328 صادره از سربند مادر متوفی
 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 361 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/86995         دبیر  شعبه  206   شورای حل اختالف مجتمع شماره 5  تهران

روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شهرستان  شهید   2300 ملی  کنگره 
خمینی شهر جمعه هفتم آبان ماه سال 
جاری با دعای روحبخش ندبه در امامزاده 
سید محمد خمینی شهر کنگره آغاز به کار 

خواهد کرد.
شورای  دبیر  پورکاظم  عزیزا...  سردار 
آیین  گفت:  کنگره  این  سیاستگذاری 
حسینیه  سالن  در  کنگره  این  افتتاحیه 
ثارا... سپاه ناحیه خمینی شهر با سخنرانی 
سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و دکتر علی الریجانی رییس 
شنبه  اسالمی،  شورای  مجلس  محترم 

هشتم آبان ماه جاری برگزار می شود.
سردار پورکاظم با اشاره به نقش روحانیون 
خمینی شهر در دوران دفاع مقدس اظهار 
شهرستان  روحانی  شهدای  یادواره  کرد: 
سید  ا...  آیت  سخنرانی  با  شهر  خمینی 
یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در 
استان اصفهان و مدیر حوزه علمیه اصفهان 
جواداالئمه)ع(   حضرت  علمیه  حوزه  در 
ساعت 18:30 یکشنه نهم آبان ماه برگزار 
همایش  افزود:  ادامه  در  وی  می گردد. 
گرامی داشت شهدای اصغرآباد با سخنرانی 
امیر پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اسالمی، همایش ویژه خواهران با 
سخنرانی سرکار خانم اصالنی رییس بسیج 
جامعه زنان کشور از مهمترین برنامه های 

کنگره ملی 2300 شهید شهرستان خمینی 
این  اختتامیه  آیین  همچنین  است  شهر 
کنگره دوشنبه دهم آبان ماه با حضور سردار 
بسیج مستضعفین  رییس سازمان  نقدی 
مقاومت  ناحیه  ثارا...  حسینیه  در  کشور 
بسیج شهرستان خمینی شهر برگزار خواهد 

شد.
سردار مجتبی فدا جانشین فرماندهی سپاه 
صاحب الزمان، عصر یکشنبه 3 آبان ماه سال 
با اصحاب  اندیشی  جاری در نشست هم 
رسانه به منظور برگزاری کنگره ملی 2300 
شهید شهرستان خمینی شهر، گفت: هدف 
از برگزاری این کنگره ترویج فرهنگ شهدا 
و ایثارگری و انتقال مفاهیم دفاع مقدس به 
نسل های بعدی است و این بسیار مهم است 
که نسل جوان و نسلهای بعد بدانند امنیت 
و ارامش و اقتدار کشور مدیون فعالیت های 
چه کسانی است، معرفی شهدا به عنوان الگو 
و معرفی شهدای شاخص شهرستان از دیگر 

اهداف مهم این کنگره ملی است.
را  شهدا  کنگره های  برگزاری  فدا  سردار 
کرد:  تصریح  و  دانست  شهدا  از  قدردانی 
این حرکتی است ادامه داد که در امتداد 
عاشورای حسینی، انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس است و این نبرد میان حق و باطل 

در دفاع از حرم تبلور پیدا کرده است.
ناحیه  فرمانده  مرادی  حمید  سرهنگ 

مقاومت بسیج شهرستان خمینی شهر، در 
ادامه نشست هم اندیشی کنگره ملی 2300 
شهید شهرستان خمینی شهر، با اشاره به 
عوامل برگزاری این کنگره در شهرستان 
خمینی شهر، عنوان کرد: 2300 شهید، 
3700 جانباز، 372 آزاده، 30 هزار رزمنده، 
در شهرستان خمینی شهر از هر ۹2 نفر 
یک نفر شهید شده است و اآلن هم 10 
شهید مدافع حرم در کارنامه خمینی شهر 

می درخشند.
وی در ادامه با اشاره به درصدهای باالی 
ایثارگران  بین  در  ایثارگری  و  جانبازی 
شهرستان خمینی شهر افزود: این کارنامه 
درخشانی که خمینی شهر دارد منجر به 
تشکیل شورای سیاستگذاری کنگره شهدا 
شده است، کنگره ای که در کشور در مراکز 
استانها برگزار می گردد و فقط شهرستانهای 
خمینی شهر و نجف آباد تا کنون چنین 
کنگره ای برگزار کردند، این کنگره هفتم تا 
دهم آبان ماه جاری در شهرستان خمینی 

شهر برگزار می شود.
الزم به ذکر است برگزاری این کنگره همکاری 
و مشارکت همه دستگاه ها به خوبی به نمایش 
گذاشته شده است، برگزاری همایش شهدای 
دانشجو در دانشگاه صنعتی در سالروز شهادت 
شهید مفتح از برنامه های مهم و مؤثر این 

کنگره است.

 برگزاری کنگره ملی 2300 شهید خمینی شهر اصفهان

نشست صمیمی جمعی از اپراتورهای قرارداد کار معین شرکت برق 
منطقه ای خوزستان با رییس هیئت مدیره و مدیر عامل این شرکت 

با موضوع  بررسی درخواست های رفاهی و حقوقی آنان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان، در این 
نشست محمود دشت بزرگ ضمن تسلیت ایام محرم، از زحمات پرسنل 
توانمند و متخصص شرکت که همواره در راستای تامین برق مطمئن 
و پایدار برای همه ذینفعان و مشترکان در تالش هستند قدردانی کرد، 
گفت: نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هرسازمان است و به همین 
دلیل ایجاد آرامش و باالبردن  انگیزه و روحیه تالشگری در جهت 
دستیابی به اهداف سازمانی با اعطای حقوق و مزایا در چهارچوب 
قوانین و مقررات بعنوان یکی از ضروری ترین کارها است  که باتوجه به 
تعداد کارکنان قرارداد کارمعین  در این شرکت و شرایط آب و هوایی 
منطقه بررسی درخواستهای این قشر زحمتکش و متعهد و پاسخ به 
نیازهای آنها همواره مورد تاکید و پیگیری تا حصول نتیجه از مراجع 
ذیربط در دستورکار قراردارد . در این دیدار دشت بزرگ با صبر و درایت 
ضمن شنیدن درخواست و درد دلهای این گروه از کارکنان بیان کرد: 
رسیدگی به درخواستها و موارد رفاهی و حقوقی قانونی کارکنان قرارداد 
کار معین موضوعی است که در سطح کالن دولت و وزارت نیرو درحال 
پیگیری  و اصالح است و مانیز باجدیت هرچه تمام تر نسبت به بررسی 
و پیگیری جهت بهبود شرایط تالش خواهیم کرد تا ضمن افزایش 

رضایتمندی شما عزیزان ، رضایت خداوند را نیز بدست آوریم.
همچنین در ادامه این نشست تعدادی از کارکنان حاضر در جلسه با 
ابراز مراتب قدردانی و سپاس ازمدیرعامل و مسئوالن پیگیر درشرکت 
دراین امر به بیان مشروح پیگیریها و درخواستهای خود پرداخته و 
اظهار داشتند: تاکنون اقداماتی در جهت رفع مسایل و مشکالت رفاهی 
و حقوقی کارکنان قرارداد کارمعین انجام و نتایجی حاصل شده و از 
مسئوالن شرکت انتظار می رود پاسخ موارد باقیمانده را هرچه سریع تر 

از مراجع ذیصالح دریافت و اعالم نمایند.

برگزاری نشست اپراتورهای
 قرارداد کارمعین با مدیر عامل

 برق  منطقه ای خوزستان

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

نام مجموعه
سالن آزمون 500 نفره
سالن آزمون 200 نفره 

کارگاه رایانه
کارگاه رایانه

کارگاه خیاطی
کارگاه نقشه کشی و نقشه برداری

کارگاه صنعت ساختمان
کارگاه الکترونیک

رستوران و آشپزخانه
کارگاه خالی

سالن جلسات و مدیریت
سالن آمفی تئاتر

اتاق های اداری طبقه همکف

شرح 
با تجهیزات
با تجهیزات
با تجهیزات
با تجهیزات
با تجهیزات
با تجهیزات
با تجهیزات
با تجهیزات

--
--

با تجهیزات
با تجهیزات

--

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: ارائه ضمانت نامه بانکی بابت شرکت در مزایده به مبلغ 10 درصد قیمت پیشنهادی )مبلغ اجاره سالیانه( 
در وجه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان که حداقل از تاریخ صدور به مدت 3 ماه دارای اعتبار باشد الزامی است.
زمان بازدید و ارائه تقاضا: از تاریخ چاپ نوبت اول آگهی به مدت 10 روز از ساعت 8 تا 13 روز شنبه تا پنجشنبه بجز ایام تعطیالت 

مهلت زمانی تحویل مدارک: تحویل اسناد به واحد حراست اداره کل تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1395/8/19 در سه پاکت: الف( 
مدارک سپرده ب(مدارک شرکت کننده ج(قیمت پیشنهادی

متقاضیان در انتخاب هر کدام از مجموعه های فوق الذکر بصورت مجزا و یکجا مختار می باشند. در شرایط مساوی اولویت با متقاضیانی است 
که تمام مجموعه ها را بصورت یکجا پیشنهاد نمایند.

کارفرما در انتخاب یا رد هر یک از درخواست ها مختار می باشد و متقاضیان حق هیچگونه اعتراضی در این زمینه ندارند.
متقاضیان می بایست تصویر مدارک ذیل را به همراه تقاضای کتبی به اداره کل اعالم نمایند.

1-رزومه کاری شامل تجربه )سوابق اجرایی، حسن سابقه در کارهای قبلی، توان تجهیزاتی، توان فنی و برنامه ریزی، دانش فنی در زمینه 
مطالعه و طراحی، تجربه در زمینه تامین کاال و کیفیت نیروی انسانی بهره بردار( 2-پروانه فنی فعالیت از مراجع ذیصالح 3-ارائه مستندات 

دال بر داشتن توان مالی مناسب
*هزینه نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده یا برندگان می باشد.

نشانی مکان: سنندج- بلوار عالمه حمدی- مرکز سنجش و مهارت کارآموزان سنندج      شماره تماس: 087-33771090

 نوبت اول
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آگهی مفقودی 
ایران  انتظامی  شماره  به   1381 مدل  پیکان  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
22۹/82ص 16 به شماره شاسی 81427۹07 به شماره موتور 1112812۹411 

به نام قربانعلی نصراله زاده نقارچی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل 

مفقودی
 کارت هوشمند راننده با شماره 203006۹ بنام سید سعید هاشمی فرزند سید 

حسین با ش ش 2 مفقود گردیده و  از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم شهربانو صف شکن داراي شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه 
۹50306 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان یحیی حقیقت طلب علی نودهی بشناسنامه شماره 1841 در تاریخ 
13۹5/07/12 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : ……………………………………
1-محمد هادی حقیقت طلب متولد 1381 ش ش 0312506422 صادره از کرج 

نسبت پسر متوفی
2-حدیثه حقیقت طلب متولد 1371 ش ش 03108317۹2 صادره از کرج نسبت 

دختر متوفی
3-شهربانو صف شکن متولد 134۹ ش ش 7 صادره از درگز نسبت همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 47410 م/الف
رئیس شعبه شوراي حل اختالف 57 کمالشهر

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 
تعیین  قانون  موضوع  اول  13۹560316002002388هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
اله  آقای فیض  متقاضی   بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  اسالم  ثبت ملک  حوزه 
غالمی فرزند حسین به شماره شناسنامه 584 صادره از گرگی مندرگ در اعیان 
یک باب ساختمان مسکونی به مساحت ۹8،78 متر مربع پالک 1 فرعی از 1 اصلی 
واقع در اسالم آباد غرب –چهارراه سنگ معدن کوچه ژیال قاسمی پالک 23 شامل 
مبایعه نامه عادی وعدم دسترسی به مالک اولیه 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 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 : 13۹5،08،05 تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹5،08،17

محمدعباسی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان اسالم آباد غرب

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای به شماره 814-۹5/5/2 و 815- ۹5/5/2 و 816- و 817 و 818 و 81۹ و 
813 و 812- ۹5/5/2 صادره از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان ماکو تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان ماکو تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
1-مجید گلیکانلوی میالن به شماره شناسنامه 43۹5 و کد ملی 640۹484054 
به مساحت  زمین مزروعی  فرزند محمد در ششدانگ یک قطعه  از شوط  صادره 
استان  در  واقع  اصلی   -356 از  فرعی   37 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   10000
آذربایجان غربی از بخش سه حوزه ثبت ملک ماکو و از مورد مالکیت حاج قربان 

گلیکانلوی میالن و به پرونده کالسه 110 سال 13۹3
2-مجید گلیکانلوی میالن به شماره شناسنامه 43۹5 و کدملی 640۹484054 
به مساحت  زمین مزروعی  فرزند محمد در ششدانگ یک قطعه  از شوط  صادره 
استان  در  واقع  اصلی   -356 از  فرعی   37 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   7731/5
آذربایجان غربی از بخش سه حوزه ثبت ملک ماکو و از مورد مالکیت حاج قربان 

گلیکانلوی میالن و به پرونده کالسه 111 سال 13۹3
3-مجید گلیکانلوی میالن به شماره شناسنامه 43۹5 و کدملی 640۹484054 
به مساحت  زمین مزروعی  فرزند محمد در ششدانگ یک قطعه  از شوط  صادره 
استان  در  واقع  اصلی  از 356-  فرعی  از پالک 37  مربع قسمتی  متر    5002 5
آذربایجان غربی از بخش سه حوزه ثبت ملک ماکو و از مورد مالکیت حاج قربان 

گلیکانلوی میالن و به پرونده کالسه 112 سال 13۹3
4-مجید گلیکانلوی میالن به شماره شناسنامه 43۹5 و کدملی 640۹484054 
به مساحت  زمین مزروعی  فرزند محمد در ششدانگ یک قطعه  از شوط  صادره 
استان  در  واقع  اصلی   -356 از  فرعی   37 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   ۹۹41
آذربایجان غربی از بخش سه حوزه ثبت ملک ماکو و از مورد مالکیت حاج قربان 

گلیکانلوی میالن و به پرونده کالسه 113 سال 13۹3
5-مجید گلیکانلوی میالن به شماره شناسنامه 43۹5 و کدملی 640۹484054 
به مساحت  زمین مزروعی  فرزند محمد در ششدانگ یک قطعه  از شوط  صادره 
استان  در  واقع  اصلی   -356 از  فرعی   37 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   12007
آذربایجان غربی از بخش سه حوزه ثبت ملک ماکو و از مورد مالکیت حاج قربان 

گلیکانلوی میالن و به پرونده کالسه 114 سال 13۹3
6-مجید گلیکانلوی میالن به شماره شناسنامه 43۹5 و کدملی 640۹484054 
به مساحت  زمین مزروعی  فرزند محمد در ششدانگ یک قطعه  از شوط  صادره 
استان  در  واقع  اصلی   -356 از  فرعی   37 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   20016
آذربایجان غربی از بخش سه حوزه ثبت ملک ماکو و از مورد مالکیت حاج قربان 

گلیکانلوی میالن و به پرونده کالسه 115 سال 13۹3
7-مجید گلیکانلوی میالن به شماره شناسنامه 43۹5 و کدملی 640۹484054 
به مساحت  زمین مزروعی  فرزند محمد در ششدانگ یک قطعه  از شوط  صادره 
استان  در  واقع  اصلی   -356 از  فرعی   37 پالک  از  قسمتی  مربع  متر   3342
آذربایجان غربی از بخش سه حوزه ثبت ملک ماکو و از مورد مالکیت حاج قربان 

گلیکانلوی میالن و به پرونده کالسه 10۹ سال 13۹3
8-مجید گلیکانلوی میالن به شماره شناسنامه 43۹5 و کدملی 640۹484054 
به مساحت  زمین مزروعی  فرزند محمد در ششدانگ یک قطعه  از شوط  صادره 
12035/60 متر مربع قسمتی از پالک 37 فرعی از 356- اصلی واقع در استان 
آذربایجان غربی از بخش سه حوزه ثبت ملک ماکو و از مورد مالکیت حاج قربان 

گلیکانلوی میالن و به پرونده کالسه 108 سال 13۹3....
تاریخ انتشار در دو نوبت در روزنامه کثیراالنتشار اولی در مورخه ۹5/7/14 و دومین 
چاپ ۹5/8/5تاریخ انتشار در دو نوبت در روزنامه محلی اولی در ۹5/7/14 و دومین 

محمود عباسپور- رئیس دفتر ماکودر ۹5/8/4 ..............1۹85۹52
انتشار اول: ۹5/7/14 انتشار دوم: ۹5/8/5

دادنامه
پرونده کالسه ۹40۹۹844103008۹5 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

ارومیه تصمیم نهایی شماره
خواهان بانک رفاه کارگران به مدیریت محمدرضا نظری با نمایندگی آقای رحیم 
عربباغی مسکن رضائیه فرزند شریف به نشانی استان آذربایجان غربی – شهرستان 

ارومیه- ارومیه – خ شهید امینی – روبروی استانداری بانک رفا
خواندگان: 1- آقای کامران کاوه نیا فرزند ظاهر به نشانی استان آذربایجان غربی 

– شهرستان ارومیه- ارومیه شهرک فرهنگیان- خ شمالی کوی 26 پالک 12۹7
باک فرزند ساطع 3- آقای حسین یوسفی نرگی فرزند هارس  2- آقای صابر بی 
همگی به نشانی استان آذربایجان غربی – شهرستان ارومیه – ارومیه –محال دول- 

روستای ناری
 4- آقای محمدصادق بی باک فرزند ساطع به نشانی استان آذربایجان غربی-  شهرستان 

ارومیه – ارومیه – بلوار سی و دو متری فرهنگیان )قهوه قاباغی( پالک 143
خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت .... 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت 

تاخیر تادیه
رای دادگاه

در خصوص دعوی بانک رفاه کارگران بطرفیت آقایان 1- حسین یوسفی نرگی فرزند  
هارس فعال مجهول المکان  2- محمدصادق بی باک فرزند ساطع 3- کامران کاوه نیا 
فرزند ظاهر  بخواسته الزام خواندگان به پرداخت تضامنی مبلغ  443/000/000 ریال 
کل مانده بدهی و نیز خسارت تاخیر تادیه مطابق قرارداد منعقده فی مابین بشماره 
43۹۹1008- 43۹۹1008 -13۹1/07/27 با سود 37 درصد به همراه هزینه های 
اظهارات خواهان در  پرونده جاری و مالحظه  به جامع محتویات  نظر   – دادرسی 
برگ دادخواست و نیز در الیحه ارسالی به جلسه دادرسی مورخ 13۹5/04/1۹ این 
نیز مالحظه ی کپی مصدق  و  پرونده جاری میباشد  از ثبت ضم  دادگاه که پس 
قرارداد منعقده که مطابق قرارداد مذکور وام با ضمانت خواندگان ردیف دوم و سوم 
در اختیار خوانده ردیف اول قرار گرفته است و خواهان مدعی است خواندگان تا 
کنون از پرداخت بدهی خود بمبلغ 443/000/000 ریال به همراه خسارات مربوطه 
مطابق قرارداد امتناع نموده اند و خوانده ردیف اول با توجه به مجهول المکان بودن 
از طریق نشر آگهی و سایر خواندگان از طریق ابالغ اخطاریه به جلسه دادرسی مورخ 
13۹5/06/20 این دادگاه احضار که علیرغم ابالغ نشر آگهی در روزنامه زمان بتاریخ 
13۹5/05/10 و ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه دادرسی موصوف حاضر نشدند و 
الیحه ی نیز در مورد دعوی خواهان و برائت ذمه خودشان به جلسه دادرسی ارسال 
با این  اوصاف دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد ماده  اند.  ننموده 
10قانون مدنی و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و 
مواد 1۹8و 51۹و515 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
اصل  بابت  از  ریال  میلیون  پرداخت 443  به  تضامنی  بصورت  را  ،خواندگان  مدنی 
خواسته و نیز هزینه های دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ 443 
میلیون ریال از تاریخ 13۹4/12/16 )ارائه دادخواست( لغایت وصول اصل خواسته 
با سود 37 درصد مطابق قرارداد منعقده در حق خواهان صادر و اعالم میدارد رای 

صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
رئیس شعبه 3 دادگاه حقوقی ارومیه- عابدی ساجدی

دادنامه
پرونده کالسه ۹40۹۹844103008۹3 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

ارومیه تصمیم نهایی شماره
خواهان بانک رفاه کارگران به مدیریت محمدرضا نظری با نمایندگی آقای رحیم 
عربباغی مسکن رضائیه فرزند شریف به نشانی استان آذربایجان غربی – شهرستان 

ارومیه- ارومیه – خ شهید امینی – روبروی استانداری بانک رفا
خواندگان: 1- آقای کامران کاوه نیا فرزند ظاهر به نشانی استان آذربایجان غربی 

– شهرستان ارومیه- ارومیه شهرک فرهنگیان- خ شمالی کوی 26 پالک 12۹7
غربی-   آذربایجان  استان  نشانی  به  ساطع  فرزند  باک  بی  محمدصادق  آقای   -2  

شهرستان ارومیه – ارومیه – بلوار سی و دو متری فرهنگیان پالک  143
 – غربی  آذربایجان  استان  نشانی  به  عبداله  فرزند  چالیک  عبدالرحمان  آقای   -3
شهرستان ارومیه- ارومیه- شهرک فرهنگیان – روبروی پارک فرهنگ پارچه سرای 

چلیک.
تادیه 3 -مطالبه  تاخیر  .... 2- مطالبه خسارت  بابت  خواسته ها: 1- مطالبه وجه 

خسارت دادرسی
رای دادگاه

در خصوص دعوی بانک رفاه کارگران بطرفیت آقایان 1- کامران کاوه نیا فرزند ظاهر  
2- محمدصادق بی باک فرزند ساطع 3- عبدالرحمان چالیک فرزند عبداله  فعال 
مجهول المکان بخواسته الزام خواندگان به پرداخت تضامنی مبلغ 501/000/000 
ریال کل مانده بدهی و نیز خسارت تاخیر تادیه مطابق قرارداد منعقده فی مابین 
های  هزینه  همراه  به  درصد   32 سود  با   13۹2/11/17-122۹20011 بشماره 
دادرسی – نظر به جامع محتویات پرونده جاری و مالحظه اظهارات خواهان در برگ 
دادخواست و نیز در الیحه ارسالی به جلسه دادرسی مورخ 13۹5/06/20 این دادگاه 
که پس از ثبت ضم پرونده جاری میباشد و نیز مالحظه ی کپی مصدق قرارداد 
در  و سوم  دوم  ردیف  خواندگان  با ضمانت  وام  مذکور  قرارداد  مطابق  که  منعقده 
اختیار خوانده ردیف اول قرار گرفته است و خواهان مدعی است خواندگان تا کنون 
از پرداخت بدهی خود بمبلغ 501/000/000 ریال به همراه خسارات مربوطه مطابق 
قرارداد امتناع نموده اند و خواندگان ردیف اول و دوم علیرغم ابالغ قانونی و خوانده 
ردیف سوم   با توجه به مجهول المکان بودن از طریق نشر آگهی به جلسه دادرسی 
مورخ 13۹5/06/20 این دادگاه احضار که علیرغم ابالغ نشر آگهی در روزنامه زمان 
بتاریخ 13۹5/05/10 در جلسه دادرسی موصوف حاضر نشدند و الیحه ی نیز در 
مورد دعوی خواهان و برائت ذمه خودشان به جلسه دادرسی ارسال ننموده اند. با این  
اوصاف دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد ماده 10قانون مدنی و قانون 
الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 1۹8و 51۹و515 از 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ،خواندگان را بصورت 
تضامنی به پرداخت 501 میلیون ریال از بابت اصل خواسته و نیز هزینه های دادرسی 
و نیز خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ 501 میلیون ریال از تاریخ 13۹4/12/16 
)ارائه دادخواست( لغایت وصول اصل خواسته با سود 32 درصد مطابق قرارداد منعقده 
در حق خواهان صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز قابل 

واخواهی در همین دادگاه می باشد.
رئیس شعبه 3 دادگاه حقوقی ارومیه- عابدی ساجدی

دادنامه
پرونده کالسه ۹20۹۹86612801144 شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
شاکی   ۹50۹۹76613۹01003 شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   105( آباد 
گلستان  –ناصرالدین  دورود  نشانی  به  علیمراد  فرزند  امینی  قائد  کرامت  :آقای 
1شاهد 15 – متهمین : 1-آقای اسفندیار دهقان فرزند علیرضا به نشانی دورود –
اداره برق 2-آقای نادعلی قائدامینی فرزند علی آقا با وکالت از امیررضا خادم فرزند 
شاهمراد به نشانی لرستان – دورود –ابتدای خ الغدیر روبروی دادگستری نبش 
 – به نشانی لرستان  بنفشه سوم 3-آقای بهرنگ دالوند فرزند صید احمد  کوچه 
الیگودرز شهرداری 4-آقای عزت اله چراغی شوی فرزند حسین به نشانی شهرداری 
دادگستری  روی  روبه  دورود  نشانی شهرستان  به  هاشمی  محمد  5-آقای  دورود 
طبقه اول دفتر مهندس محمد هاشمی –اتهام ها : 1-عدم رعایت موازین قانونی 

دولتی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی +8
رای دادگاه :  در خصوص اتهام متهمین :1- بهرنگ دالوند فرزند صید احمد )شهردار 
وقت شهرستان دورود ( 2-اسفندیار دهقان فرزند علیرضا )مدیر شهرستان دورود (3-
محمد هاشمی )مهندس ناظر ( دایر بر عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی منجر به 
ایراد صدمه بدنی غیر عمدی متهم ردیف اول به میزان سی و پنج درصد متهم ردیف 
دوم به میزان بیست و پنج درصد و متهم ردیف سوم به میزان پنج درصد نسبت به 
شاکی کرامت قائدامینی اسد آباد فرزند علیمراد با توجه به شکایت شاکی گزارش مرجع 
انتظامی –گواهی پزشکی قانونی نظریه هیات نه نفره کارشناسی مطابق با اوضاع و 
احوال قضیه به شرح منعکس در پرونده و کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی 
و انقالب خرم آباد اتهام متهمین را محرز و ثابت تشخیص از حبث جنبه خصوصی 
بزه که همان پرداخت دیه است متهم ردیف اول را به میزان سی و پنج درصد و متهم 
ردیف دوم را به میزان بیست و پنج درصد و متهم ردیف سوم را به میزان پنج درصد 
از دیات ذیل در حق شاکی مذکور مستندا به مواد 448 و 44۹ و 488 و 635 و 63۹ 
قانون مجازات 13۹2 محکوم می نماید :1-قطع هر دو دست از ناحیه ساعد یک فقره 
دیه کامل مرد مسلمان 2-ارش قطع اندامهای فوقانی )هر دو دست ( از ناحیه میانی 
ساعد چهارده درصد دیه کامل 3-ارش سوختگی درجه سوم در نواحی زیر بغل چپ و 
قدام قفسه سینه مجموعا چهار و نیم دریصد دیه کامل 4-ارش سوختگی درجه سوم 
درنواحی باالی ساعد در دست و بازوی چپ مجموعا سه درصد دیه کامل 5-ارش 
سوختگی درجه دوم در ران هر دو پای راست و چپ و ساق پای راست مجموعا سه 
درصد دیه کامل 6-ارش پیوند پوست و بافت نرم از ناحیه زیر بغل راست و رانها به 
مکانهای سوختگی ساق پای چپ و قدام قفسه سینه دو درصد دیه کامل 7-ارش 
سوختگی درجه سوم در ساق پای چپ شش درصد دیه کامل 8-ارش نقض عضو 
ناشی از محدودیت حرکتی و حسی در ساق و کف پای چپ و کراهت منظر ساق پای 
چپ مجموعا پانزده درصد دیه کامل تعیین و اعالم می گردد در خصوص اتهام آقای 
نادعلی قائد امینی اسد آباد فرزند محمد میرزا دایر بر عدم رعایت نظامات قانونی و 
مقررات دولتی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان بیست درصد )به عنوان 
پیمانکار ( نسبت به شاکی کرامت قائدامینی اسد آبادی ( فرزند علیمراد از حیث جنبه 
خصوصی بزه با توجه به اعالم رضایت شاکی به شرح صفحه 14۹ منعکس در پرونده و 
اظهارات شاکی منعکس در صفحه  1۹4 منعکس درپرونده  و اظهارات شاکی منعکی 
در صفحه 273 پرونده حکایت از اعالم رضایت به متهم مذکور مستند به ماده 13 از 
قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعالم می گردد درخصوص 
کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد علیه عزت اله چراغی فرزند 
حسین دایر بر عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی به میزان سی و پنج درصد نسبت 
به شاکی موصوف با توجه و مداقله در محتویات پرونده نظر به اینکه در زمان حادثه 
متهم موصوف مدیریت برق شهرستان دورود را برعهده نداشته و تصدی مذکور بر عهده 
شخص بهرنگ دالوند )متهم ردیف اول ( بوده است فلذا به لحاظ عدم وجود ادله برای 
انتساب بزه به متهم و عدم توجه اتهام مستندا به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری 
قرار منع تعقیب صادر و اعالم می گردد در خصوص جنبه عمومی بزه اتهام متهمین 
ردیف اول تا سوم نظر به اینکه تخلف صورت گرفته از ناحیه متهمین مذکور عدم رعایت 
آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی و فاقد عنصر قانونی بوده مستندا به ماده 265 
قانون فوق الذکر قرار منع تعقیب صادر و اعالم لیکن در خصوص جنبه عمومی بزه 
متهم نادعلی قائدامینی اسد آبادی دایر بر عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی منجر 
به صدمه بدنی غیر عمدی به میزان بیست درصد مستندا به مواد ۹1 و 176 از قانون 
کار با رعایت بند ت ماده 37 قانون مجازات اسالمی و بند الف ماده 38 قانون مذکور 
با توجه به اعالم گذشت شاکی به متهم موصوف به دو درجه تقلیل متهم به پرداخت 
پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید .رای صادره در خصوص 
متهمین ردیف اول و دوم و متهم نادعلی قائد امینی اسد آبادی حضوری ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد 
و در خصوص متهم محمد هاشمی غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت مذکور قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید 

نظر استان لرستان می باشد 
رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو خرم آباد – پرویز پور هادی 

بوسنی به جمع مشتریان نفت 
ایران می پیوندد

و  بوسنی  جمهوری  رئیس  سفر  با  همزمان 
هرزگوین به تهران، دور جدید مذاکرات به منظور 
فروش نفت خام و فرآورده های نفتی به این کشور 

بلوک شرق اروپا آغاز می شود. 
به گزارش مهر، متنوع سازی بازار صادرات نفت خام 
در دوران پسا برجام یکی از سیاست های کلیدی 
از کشورهای  رو  این  از  و  به شمار می رود  ایران 
بلوک شرق اروپا به عنوان یکی از بازارهای نوظهور 

نفت ایران نام برده می شود.
در طول 10 ماهه نخست ورود به دوره پسابرجام، 
میعانات  و  خام  نفت  محموله  تک  فروش  ایران 
گازی به کشورهای بلوک شرق اروپا را آغاز کرده 
و برای نخستین بار محموله های طالی سیاه ایران 
و  لهستان  روانه کشورهایی همچون مجارستان، 

حتی رومانی شده است.
بر این اساس از بوسنی و هرزگوین هم به عنوان 
یکی از بازارهای جدید صادرات نفت ایران نام برده 
می شود و حتی مذاکراتی بین شرکت ملی نفت 
ایران و »زاروبژنفت« روسیه برای آغاز صادرات نفت 

خام به بوسنی آغاز شده است.
رئیس  بگوویچ«  عزت  »باقر  سفر  با  رو  این  از 
جمهوری بوسنی و هرزگوین و برخی از اعضای 
کابینه دولت سارایوو، از امروز دور جدید گفتگوها 
برای صادرات نفت خام، فرآورده های نفتی و حتی 

محصوالت پتروشیمی آغاز خواهد شد.

پیش بینی بانک UBS:قیمت نفت 
در پایان 2018 به 70 دالر می رسد

از  یکی   ، سوئیس   UBS بانک  کارشناس 
بزرگترین بانک های جهان، با بیان این که دورنمای 
 قیمت نفت در بازارهای جهانی بهبود یافته است، 
پیش بینی کرد قیمت نفت در پایان سال 2018 
و آغاز سال 201۹میالدی به 70 دالر در هر بشکه 
برسد.بر اساس این گزارش، پایگاه خبری بلومبرگ 
به نقل از »جولین امانوئل« کارشناس سهام بانک 
UBS) یو بی اس( اعالم کرد؛ این بانک سوئیسی 
نسبت به دورنمای قیمت نفت در بازارهای جهانی، 

خوشبین تر شده است.
وی گفت: ما پیش بینی می کنیم قیمت نفت رو 

به بهبود باشد.
دارایی های  مدیریت  زمینه  در  اس  بی  یو  بانک 
خصوصی، بزرگترین بانک جهان به شمار می  رود.

به گزارش ایرنا، در پایان معامالت دیروز )دوشنبه(، 
قیمت هر بشکه نفت خام برنت با 32 سنت افت، 

در سطح 51 دالر و 46 سنت تثبیت شد.

نفت در جهان

عرشه 2هزار و 600 تنی فاز 20 پارس جنوبی، با ظرفیت 
برداشت یک میلیارد فوت مکعب گاز در یارد صنعتی 

خرمشهر بارگیری شد.
رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شرکت ملی نفت ایران، سرپرست طرح توسعه فازهای 
20 و 21 پارس جنوبی با اعالم اینکه سکوی این فاز عصر 
روز دوشنبه، سوم آبان در خرمشهر بارگیری شد، گفت: 
تا کمتر از یک هفته دیگر عملیات مهار بندی سکوی فاز 
20 به پایان رسیده و این عرشه توسط شناور ابوذر110 
آماده انتقال به دریا جهت نصب در میدان پارس جنوبی 
می شود؛ با نصب سکوی فاز 20 ، ساخت و نصب تمامی 
سکوهای دریایی فازهای واقع در منطقه پارس یک به 
پایان رسیده و آخرین قطعه از پازل این بخش از میدان 

مشترک تکمیل خواهد شد.
اندازی راه  بندی  زمان  برنامه  درباره  عبادی   علیرضا 
 دو سکوی فازهای 20و 21 گفت: سکوهای 21 و 20 
به ترتیب تا پایان ماه های آبان و بهمن سال جاری به 
بهره برداری خواهند رسید تا ظرفیت نهایی برداشت دو 
میلیارد فوت مکعب گاز از میدان پارس جنوبی تحقق 

پیدا کند.
سرپرست طرح توسعه فازهای 20و 21 پارس جنوبی، 

دو  هر  اندازی  راه  و  نصب  بارگیری،  ساخت،  عملیات 
سکوی این فازها را نتیجه تالش متخصصان ایرانی تحت 
نظارت کامل تیم های کنترل کیفیت و بازرس شخص 

ثالث عنوان کرد .

انجام 6.3 میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه در 
ساخت سکوهای فاز 20 و 21

عبادی بیان کرد: با استفاده حداکثری از توان نیروهای 
در  حادثه  بدون  کار  ساعت  نفر  میلیون  داخلی، 6.3 

ساخت سکوهای فاز20و21 انجام شده است.
وی با بیان اینکه در تمامی مراحل اجرای این سکوها 
از توان حداکثری و ظرفیت های تولیدکنندگان داخلی 
استفاده شده، تصریح کرد: برای اولین بار سیستم کنترل 
سکوها شامل )ESD . DCS . F&G( توسط یکی از 

شرکت های ایرانی طراحی و ساخته شده است.
عبادی با اشاره به اشتغال زایی مستقیم روزانه 600 نفر 
در قالب پیمانکاران اجرایی و ناظرین ساخت سکوهای 
توان صد درصدی  از  استفاده  فازهای 20و 21 گفت: 
نیروهای داخلی و انجام 6،3 میلیون نفر ساعت کار بدون 
حادثه در شرایط آب و هوایی نامناسب، نشانگر تحقق 
اقتصاد مقاومتی در این عرصه و خود کفایی کشور در 

ساخت این سازه های عظیم دریایی است.
وی با بیان اینکه 2 میلیون نفر ساعت کار برای ساخت 
هرکدام از سکوهای فازهای 20 و 21 صرف شده، درباره 
مشخصات فنی و فعالیت های اجرایی سکوی فاز 20 
گفت: 1300 تن سازه فلزی، 42 هزار اینچ قطر لوله 
کشی، 600 تن تجهیزات مکانیکی، ۹0 کیلومتر کابل 
کشی، ۹00 عدد تجهیزات برقی و ابزار دقیق در هر سکو 
نصب شده است.عبادی همچنین درباره مشخصات فنی 
جکت سکوی فاز 20 گفت: جکت 4 پایه و پایل ها 3200 
تن وزن دارد و برای ساخت آن 467 هزار نفر ساعت زمان 

صرف شده است.
وی با اشاره به اینکه برای ساخت انسیالری هر فاز هم 
223 هزار نفر ساعت زمان صرف شده عنوان کرد: 2هزار 
و 250 تن سازه فلزی، 4هزار و 100 اینچ قطر لوله کشی 
و یک کیلومتر کابل کشی در این مرحله انجام شده است.

سرپرست طرح توسعه فازهای 20و 21 پارس جنوبی 
میانی  عرشه  شامل  ها  فعالیت  از  بخش  این  افزود: 
)BSP(و عرشه مشعل )FSP( هر کدام به وزن 75 
تن ، 2 جکت سه پایه BSP و FSP با پایلها هر کدام 
به وزن 800 تن، 2 پل ارتباطی هر کدام به وزن 160 تن 

و مشعل هر کدام از سکوها به وزن 150 تن بوده است.

عبادی به فعالیت های اجرایی بخش فراساحل فازهای 
دریایی  ساخت 2سکوی  گفت:  و  کرد  اشاره  20و21 
جمعاً شامل 22 حلقه چاه، دو رشته خط لوله 32 اینچی 
انتقال گاز از سکوهای اصلی به پاالیشگاه خشکی جمعاً 
به طول تقریبی 210 کیلومتر، دو رشته خط لوله 4.5 
اینچ دریایی جهت انتقال گالیکول جمعاً به طول تقریبی 
210 کیلومتر و کابل دریائی )فیبر نوری( جهت اتصال 
سکوهای دریائی به SPIFON1، جمعاً به طول 26 

کیلومتر در دستور کار بوده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، وی در 
مورد فعالیت های انجام شده در این بخش از فازهای 20 
و 21 گفت: ساخت و نصب جکت های اصلی و متعلقات 
اینچ  لوله 32 و 4.5  لوله گذاری دریایی خطوط  آن و 

فازهای 20 و 21 به طول کلی 210 کیلومتر به پایان 
رسیده است.

تکمیل عملیات خطوط لوله فاز 20 تا پایان 
دی ماه

به گفته عبادی فعالیت های باقیمانده خطوط لوله دریا و 
راه اندازی خط لوله فاز 21 تا آبان ماه و خط لوله فاز 20 

تا دی ماه سال جاری به پایان می رسد.
وی درباره اجرای خط لوله بخش خشکی فازهای 20و 
21 هم گفت: عملیات اجرایی لوله های 32 و 4 اینچ 
خط لوله خشکی این فازها به طول کلی 12 کیلومتر 
 با وجود موانع متعدد از جمله جاده های اصلی و فرعی
 پاالیشگاه های منطقه، کابل ها و لوله های زیر زمینی به 

پایان رسیده است.

با ظرفیت برداشت یک میلیارد فوت مکعب گاز؛

سکوی فاز 20 پارس جنوبی بارگیری شد

منصور ریاحی ضمن اعالم این خبر که در توزیع سوخت 
در  نگرانی  است،  شده  انجام  که  تدابیری  با  زمستانی 
از آخرین وضعیت  ندارد؛  زمینه سوخت رسانی وجود 
فروش  هواپیمایی،  شرکت های  بدهی  سوخت رسانی، 
مرزی، بانکرینگ و کارت سوخت، بنزین وارداتی و رشد 

مصرف بنزین در کشور خبر داد. 
در  دیروز  ریاحی  منصور  زمان،  به گزارش خبرنگار 
نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد توزیع سوخت 
زمستانی بیان کرد: با تدابیری که امسال توسط شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی اتخاذ شد، امسال نگرانی 
در زمینه  سوخت زمستانی وجود ندارد و همه ذخائر 
یک  حاضر  حال  در  و  است  مطلوب  کشور  استراتژی 

میلیارد لیتر ذخیره استراتژی بنزین داریم.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با 
بیان این مطلب که بدهی شرکت های هواپیمایی از مرز 

1500 میلیارد تومان گذشته است، تشریح کرد: از این 
مقدار بدهی 77 درصد مربوط به سه شرکت هواپیمایی 
ایران ایر، آسمان و ماهان است و بقیه این بدهی سنواتی 
مربوط به شرکت های هواپیمایی کاسپین، نفت ایران، 
کیش ایر، اترک، معراج، آتا، تابان و غیره است که طبق 
پرداخت  با  امسال  پایان  تا  است  قرار  آنها  تعهدهای 
اقساطی و ارائه چک بدهی خود را به شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی ایران تسویه کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: برای فروش نقدی سوخت 
به شرکت های هواپیمایی مالحظاتی در کشور وجود 
دارد که این تاخیرها به دلیل حفظ امنیت ملی از سوی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی صورت می گیرد اما 
شرکت های هواپیمایی باید به تعهدهای خود عمل کنند 
زیرا پس از پایان، مدت زمان مورد توافق و تعهد شده 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از مجاری 

قانونی این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
ریاحی با اشاره به فروش مرزی روزانه 2 میلیون لیتر 
گازوئیل، افزود: در شش ماهه نخست سال جاری، فروش 
مرزی گازوئیل، 38۹ میلیون لیتر یعنی روزانه 2 میلیون 

لیتر ثبت شده است.

وی درخصوص بخش بانکرینگ اعالم کرد: سال گذشته، 
روزانه 13 میلیون و 700 هزار لیتر نفت کوره، در بخش 
نفت گاز روزانه 840 هزار لیتر نفت گاز از سوی شرکت 

ملی پخش فرآورده های نفتی ایران صادر شد.
به گفته وی، مقدار صادرات نفت کوره در سال ۹3 به 10 
میلیون و 300 هزار لیتر و نفت گاز به 430 هزار لیتر 
رسید که در بخش نفت گاز شاهد رشد 111 درصدی 

صادرات بودیم.
ریاحی اعالم کرد: در نیمه نخست امسال به طور میانگین 
روزانه سه میلیون و 750 هزار لیتر سوخت هوایی، روزانه 
105 هزار و 402 تن )1۹0 میلیون لیتر( گاز مایع و 
روزانه 40 هزار تن گوگرد صادر کرده ایم که به ترتیب 

رشد 20، 141 و 103 درصدی را شاهد بودیم.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
با ذکر این خبر که ابالغی درباره کارت سوخت دریافت 
نکردیم، توضیح داد: تاکنون هیچ مصوبه ای برای حذف 
کارت سوخت به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران ابالغ نشده است و این سامانه همچنان به قوت خود 

باقی است و به کار خود ادامه می دهد.
از  اعم  سناریوهایی  زمینه  این  در  کرد:  تأکید  وی 

سناریوهای حذف کامل سامانه و کارت، حذف کارت 
سوخت بنزین و حفظ سامانه هوشمند و حفظ کارت و 
سامانه پیش بینی شده است و در صورت ابالغ مصوبه 

دولت آماده اجرای این سیاست هستیم. 
آینده  در سال  بنزین  واردات  از عدم  ادامه،  در  ریاحی 
خبر داد و خاطرنشان کرد: ایران از نیمه دوم سال ۹6 
با وارد مدار شدن فاز  صادرکننده بنزین می شود که 
نخست پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از سال آینده واردات 

بنزین نخواهیم داشت.
نفتی  به گفته مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های 
سه  و  دو  فازهای  شدن  مدار  وارد  با  مرور  به  ایران، 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از نیمه دوم سال ۹6 به 

باشگاه صادرکنندگان بنزین می پیوندیم. 
به  از 100 سال  ایران پس  این که  به  با اشاره  ریاحی 
صادرکننده پایدار فرآورده های نفتی تبدیل شده است، 
گفت: هم اکنون روزانه 400 هزار بشکه )64 میلیون لیتر( 
سوخت مایع ) نفت کوره و نفت گاز( صادر می کنیم که با 
معکوس کردن خطوط لوله و ساخت اسکله های جدید با 
افزایش توان صادراتی کشور این مقدار به روزانه 500 هزار 

بشکه در روز افزایش خواهیم داد.

وی افزود: از این میزان صادرات 50 میلیون لیتر مربوط 
به نفت کوره و 14 میلیون لیتر مربوط به نفت گاز است.

ریاحی با اشاره به رشد مصرف بنزین کشور افزود: در نیمه 
نخست امسال مصرف روزانه بنزین موتور در کشور به 75 
میلیون و 300 هزار لیتر رسید که نسبت به مدت مشابه 

پارسال 3.8 درصد رشد داشه است.
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران افزود: 
در نیمه نخست امسال میزان مصرف روزانه نفت سفید در 
کشور با 11.5 درصد کاهش به چهار میلیون و 600 هزار 
لیتر، مصرف روزانه نفت گاز با 11.7 درصد کاهش به 73 
میلیون و 600 هزار لیتر، مصرف روزانه نفت کوره با 68.2 
درصد کاهش به هشت میلیون و 200 هزار لیتر، مصرف 
روزانه گاز مایع با 6 دهم درصد رشد به 10 میلیون لیتر 
و مصرف روزانه گاز طبیعی فشرده »سی ان جی« به 22 

میلیون مترمکعب رسید.
مصرف  زمانی  بازه  این  در  که  این  به  اشاره  با  وی 
فرآورده های نفتی در کشور 4.5 میلیارد لیتر کاهش یافته 
است، ادامه داد: مصرف روزانه فرآورده های نفتی در کشور 
در 6 ماه نخست امسال به 1۹8 میلیون و 200 هزار لیتر 
رسید که نسبت به پارسال 10 درصد کاهش داشته است. 
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
در پایان، از افزایش 6 میلیون لیتری ظرفیت تولید بنزین 
کشور تا دی ماه خبر داد و بیان کرد: تا دی ماه سه 
میلیون لیتر بنزین یورو 4 پاالیشگاه بندرعباس و روزانه 
سه میلیون لیتر بنزین یورو 4 پاالیشگاه الوان به ظرفیت 

تولید بنزین کشور افزوده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:

زمستان امسال نگرانی در زمینه سوخت رسانی وجود ندارد
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موانع اقتصادی که هر روز مستحکم ترمی شوند !

é  مریم بهنام راد

رکود، کمبود تقاضا، منابع اندک مالی و در نهایت 
امر  متولیان  سوی  از  تولیدی  غیر  برخوردهای 
مهم ترین موانع اقتصادی امروز کشور است. برنامه ها 

بلندپروازانه بیشترین لطمه را به بخش های تولیدی و صنعتی کشور 
وارد کرده است . رعایت نگاه واقع بینانه خواسته اصلی بخش خصوصی 
درصنعت و تولید کشور  از مجلس و دولت است.تا کنون  اجرای نادرست 
قوانین لطمه سنگینی بر اقتصاد کشور وارد ساخته است .هنوز در کشور، 
بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد نیست . درک نادرست مجلس و 
دولت از جایگاه یکدیگر چالش دیگریست که در این میان وجود دارد 
وبخش های تولیدی و صنعتی خصوصی را دچار سردرگمی کرده است. 
متاسفانه نگاه ها نسبت به شرایط پیچیده و حساس امروز اقتصاد عادی 
است و جای خالی برنامه ها و تصمیمات ویژه متناسب با وضعیت امروزی 
به شدت احساس می شود،دغدغه اصلی بخش خصوصی بهبود فضای 
کسب و کار بوده و به طور حتم با وجود این همه اشتیاق برای سرمایه 
گذاری خارجی در نهایت با دلسرد شدن سرمایه گذار چه داخلی و چه 
خارجی مواجه خواهیم شد و فرصتها را از دست می دهیم .تامین مالی 
و نظام بانکی به عنوان مهم ترین چالش اقتصادی امروز ایران است که 
متاسفانه  درحال حاضر نظام بانکی، نارضایتی آحاد مردم وبه ویژه بخش 
های تولیدی و صنعتی را به دنبال خود دارد. وضعیت اقتصادی ایران 
ظرف 10 سال گذشته نسبت به کشورهای منطقه بدتر شده است. رشد 
اقتصادی ایران در 2.4 درصد برآورد می شود. در سال 2005 میالدی 
میزان تولید ناخالص داخلی ایران برابر با 3۹7 میلیارد دالر بوده و در 
سال 2014 به 404 میلیارد دالر رسیده است. اگر زیرساخت های الزم 
فراهم نشود به هیچ یکی از اهداف تعیین شده دست پیدا نمی کنیم. 
رشد اقتصادی 8 درصد، رشد 3.۹ درصدی اشتغال، رشد 15.4 درصدی 
سرمایه گذاری و رشد 2.8 درصدی بهره وری به اصالح محیط کسب وکار 
نیاز دارد.ولی تا کنون فرصت های زیادی را برای ترمیم این قوانین از دست 
داده ایم ولی صنعتگران و تولید کنندگان هنوز امید وار به هموار شدن 

مسیر توسعه هستند ..
 

 حمل و نقل 
خروج چینی ها از آزادراه تهران-شمال تا یک ماه دیگر

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به هزینه 7800 میلیارد تومانی برای 
اتمام آزادراه تهران-شمال، از خروج چینی ها از این پروژه تا یک ماه دیگر 
خبر داد. وی ادامه داد: در حال حاضر کل پروژه آزادراه تهران-شمال 32 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. این در حالی است که در ابتدای سال 
۹4 پیشرفت کار 18 درصد بوده است.به گفته مدیرعامل شرکت ساخت 
و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، در حال حاضر پیشرفت فیزیکی 
منطقه یک آزادراه تهران-شمال ماهانه 3.3 تا 3.4 درصد است؛ این در 
شرایطی است که در 20 سال گذشته ساالنه 2 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشتیم.وی اظهارداشت: هم اکنون پیشرفت فیزیکی منطقه یک 71.8 

درصد است که تا بهار ۹6 این قطعه از آزادراه به پایان می رسد.
 

 سکه و ارز 
سکه 13 هزار تومان گران ودالر از 3600 تومان گذشت

در بازار دالر و سکه به روند صعودی خود ادامه دادند و به ترتیب 3616 
تومان و یک میلیون و 10۹ هزار تومان فروخته شدند.هر گرم طالی 18 
عیار نزدیک به 111 هزار تومان عرضه می شود. همچنین سکه تمام طرح 
جدید با حرکت صعودی و افزایش نرخ ۹000 تومانی یک میلیون و 10۹ 
هزار تومان عرضه می شود.از سوی دیگر نیم سکه و ربع سکه با افزایش 
3000 تومانی نسبت به روز دوشنبه به ترتیب 55۹ و 2۹6 هزار تومان 
فروخته شدند.اونس جهانی طال نیز برای معامالت در بازارهای جهانی 
بیش از 1270 دالر داد و ستد می شود.در بازار ارز، یورو 3۹65 تومان، پوند 

انگلستان 444۹ تومان و لیر ترکیه 11۹4 تومان قیمت دارد
 

کشاورزی 
افزایش 22 درصدی صادرات پسته ایران در شش ماهه 

نخست سال 95
بیش از 40 هزارتن پسته ایرانی به ارزش 381 میلیون و 647 هزار دالر 
در شش ماهه نخست امسال صادر شد.در شش ماهه نخست سال ۹5، 
بیش از 40 هزارتن پسته خشک و با پوست تازه و مغز پسته به ارزش 
381 میلیون و 647 هزار از ایران صادر شده است که این میزان در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 22 درصد و از لحاظ ارزشی 
20 درصد رشد داشته است.این گزارش با اشاره به این که در سال ۹4 از 
407 هزار هکتار سطح بارور و غیربارور باغ های پسته کشور،261 هزارتن 
پسته تولید شده است،می افزاید:سال گذشته 130 هزارتن پسته خشک و 
با پوست تازه و مغز پسته به ارزش 1.2 میلیارد دالر از ایران به 70 کشور 

جهان صادر شده است..
 

 صنعت
800 کاال تحت پوشش استاندارد هستند

مدیرکل مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان ملی استاندارد ایران با 
اشاره به فعالیت 130 هزار واحد تولیدی ثبت شده در سامانه ها در سطح 
کشور، تصریح کرد: بیش از 15 هزار واحد تولیدی در قالب 800 کاال، 
تحت پوشش استاندارد هستند.مصطفی رامندی اظهار کرد: استاندارد 
معیاری است که حداقل شرایط الزم و نه مطلوب را مشخص می کند.
وی گفت: در سال گذشته یک میلیون بازرسی و 10 هزار نمونه برداری 
توسط سازمان استاندار انجام شد که 30 هزار تخلف از استاندارد معادل 
سه درصد مشخص شد که 2500 واحد به مرجع قضایی معرفی شدند.  

 
 قزاقستان در سال آینده 2 تن طالی ایران را مورد 

پردازش قرار می دهد

معاون وزیر سرمایه گذاری و توسعه قزاقستان گفت: »آستانه« در سال 
آینده 2 تن طال ایران را مورد پردازش قرار می دهد.»آلبرت راو« معاون 
وزیر سرمایه گذاری و توسعه قزاقستان در نشست اعضای دولت این 
کشور در »آستانه« گفت: طبق برنامه در سال آینده 2 تن طال ایران در 
کارخانه های تصفیه سنگ معدن طالی قزاقستان پردازش خواهد شد.وی 
در این زمینه افزود، در حال حاضر تمام طالیی که در قزاقستان تولید 
می شود در کارخانه های داخلی تصفیه طالی در کشور پردازش می شوند.
آلبرت راو ادامه داد: این برای اولین بار است که 125 کیلوگرم طال از ایران 
وارد برای پردازش وارد قزاقستان شده است.این مسئول وزارت سرمایه 
گذاری و توسعه قزاقستان در ادامه افزود: تا پایان سال جاری حدود 500 

کیلوگرم طالی دیگر از ایران به آستانه وارد خواهد شد.

علي اصغر سفري،مدیرعامل بانک 
اقتصادنوین شد  

بانک  تایید  و  مدیره  هیات  تصمیم  اساس  بر 
اصغر  »علي  ایران  اسالمي  جمهوري  مرکزي 

سفري« مدیرعامل جدید این بانک معرفي شد.
به گزارش روابط عمومي در جلسه هیات مدیره 
زحمات حسن  از  قدرداني  با  اقتصادنوین  بانک 
اعضاي  بانک،  این  پیشین  مدیرعامل  معتمدي 
بانک  مقام  قائم  سفري  بانک  این  مدیره  هیات 
بانک  این  مدیرعامل  عنوان  به  را  اقتصادنوین 
تایید  مورد  پیشنهاد  این  که  کردند  پیشنهاد 

مراجع قانوني قرار گرفت.
از مدیران زبده  گفتني است علي اصغر سفري 
بانکي است که داراي بیش از  با تجربه نظام  و 
35 سال سابقه فعالیت در عرصه بانکداري کشور 

مي باشد.
وي پیش از این مدیریت عامل بانک گردشگري 
را بر عهده داشته و از جمله سوابق قبلي ایشان 
مي توان به عضویت در هیات مدیره بانک تجارت، 
معاونت مدیرعامل بانک کارآفرین، مدیریت امور 
ایران و هلند و عضویت  بانک تجارتي  اعتباري 
در هیات مدیره بیش از ده شرکت اقتصادي و 

صنعتي کشور اشاره نمود..
 

 برگزاری همایش روستا و عشایر
 با حمایت بانک پارسیان

با  عشایر  و  روستا  روز  ملّی  همایش  سومین 
حضور ریاست محترم جمهور، معاون اول رئیس 
جمهور، وزرا و مقامات ملّی و استانی در روزهای 
)یکم و دوم آبان ماه( با مشارکت و حمایت بانک 

پارسیان برگزار شد.
این  پارسیان؛  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  روستاییان  نقش  تبیین  رویکرد  با  همایش 
عشایر در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی  
و با هدف بزرگداشت روز ملی روستا، تجلیل از 
نقش روستاییان و عشایر در تولید ملی و معرفی 
توسط  شده  انجام  های  فعالیت  و  دستاوردها 
مناطق  در  کشور  های  سازمان  و  ها  دستگاه 

روستایی و عشایری برگزار شده است.
 

 خدمات دهی بانک ملت 
به 442 موسسه و سازمان در کشور

 تعداد سازمان های استفاده کننده از خدمات 
بانک  بانکی  های  حساب  مدیریت  سامانه 
ملت)محب(، تا پایان شهریورماه سال جاری به 

442 موسسه و سازمان افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، تعداد این 
سازمان ها در پایان سال گذشته، 413 موسسه و 
در پایان سال ۹3 تعداد 357 موسسه بوده است.
بر اساس این گزارش، سامانه محب بانک ملت 
Office Bankingاز به عنوان نمونه کاملی 
درصدد آن است که مشتریان حقوقی همچون 
خدمات  از  بسیاری  بتوانند  حقیقی  مشتریان 
متنوع بانکی و اختصاصی شرکت ها را در دفترکار 
خود دریافت کنند.بر این اساس، مدیریت وجوه 
صورت  به  وجوه  انتقال  و  حواله  انواع  ،انجام 
موردی، گروهی، نسبتی و یا مکانیزه، مدیریت 
و  صورتحساب  های  گزارش  انواع  چک،  انواع 
مانده حساب ها بصورت تجمیعی و تفکیکی و 
شماتیکی در سطوح کاربران مدیریتی و عملیاتی 
از جمله خدمات قابل ارائه از طریق سامانه محب 

بانک ملت است.
 

 پرداخت 3855 میلیارد تومان 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج

نخست سال جاری  ماهه  در هفت  بانکی  نظام 
مبلغ 38 تریلیون و 555 میلیارد و 6۹0 میلیون 
ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به 440 هزار 

و 300 نفر پرداخت کرده است.
این سامانه در سال 1388  راه اندازی  ابتدای  از 
 242 مبلغ  جاری،  سال  ماه  آبان  اول  تاریخ  تا 
ریال  میلیون   632 و  میلیارد   773 و  تریلیون 
تسهیالت در اختیار 8 میلیون و 30 هزار و 447 

نفر از هموطنان قرار گرفته است.

یادداشت روز خبر

همزمان  بود  قرار  که  حالی  در  اقتصاد:   گروه 
الزم  برنامه های  المللی  بین  تحریم های  لغو  با 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  اجرای  برای 
تولیدی  مختلف  بخش های  مشکالت  رفع  و 
در  تغییری  نه تنها  عمل  در  اما  شود،  اجرایی 
اوضاع به وجود نیامده بلکه فضا برای فعالیت 
حتی  و  شده  سخت تر  تولیدی  واحدهای 
متوسط  و  کوچک  واحدهای  از  زیادی  تعداد 
کمتر  با  نیز  مابقی  رسیده اند،  تعطیلی  مرز  به 
عملکرد  می پردازند.آمار  فعالیت  به  ظرفیت  از 
که  معدنی  و  صنعتی  کاالهای  تولید  ماهه   5
توسط وزارت صنعت منتشر شده، نشان دهنده 
افت تولید 16 محصول صنعتی و معدنی در 5 
منتشر  آمار  اساس  بر  است.  امسال  اول  ماهه 
ماهه   5 عملکرد  صنعت،  وزارت  توسط  شده 
بخش تولید نشان دهنده افت تولید 16 کاالی 
است  مدت  این  در  معدنی  و  منتخب صنعتی 
که بیشترین افت تولید به DMT  و کاشی و 

سرامیک اختصاص داشته است.
طبق این آمار، طی 5 ماهه امسال تولید روغن 
افت  با  پلیستر  نخ  درصد،   4.8 افت  با  نباتی 
23.7 درصد، MDT با افت ۹5.5 درصد، انواع 
تلویزیون تخت با کاهش 22.7 درصد، شمش 
افت  با  سیمان  درصد،   4.8 افت  با  آلومینیوم 
 28.7 افت  با  سرامیک  و  کاشی  درصد،   8.2
درصد و چینی بهداشتی با کاهش 17.7 درصد 

همراه بوده است.
افزایش تورم تولیدکننده 8 گروه خدماتی

مرکز آمار ایران از افزایش نرخ تورم تولیدکننده 

تا   ۹0 سال های  فاصله  در  خدماتی  گروه   8
داد.به  تا 1۹.7 درصد خبر  میزان 2.8  به   ۹4
رسمی  گزارش های  ایران،  آمار  مرکز  گزارش 
 8 تولیدکننده  تورم  نرخ  افزایش  از  حکایت 
 ۹4 تا   ۹0 سال های  فاصله  در  خدماتی  گروه 
این  بر  دارد،  درصد   1۹.7 تا   2.8 میزان  به 
بخش های  تولیدکننده  قیمت  شاخص  اساس 
خدمات مشتمل بر هشت بخش شامل تعمیر 
وسایل نقلیه موتوری، موتورسیلکت و کاالهای 
شخصی و خانگی، هتل و رستوان، حمل و نقل، 
مالی  واسطه گری های  ارتباطات،  و   انبارداری 
)بیمه(، مستغالت، اجاره و فعالیت های کسب و 
کار، آموزش،   بهداشت و مددکاری اجتماعی و 
سایر فعالیت های خدمات عمومی،   اجتماعی و 

شخصی اعالم شده است.در این میان، گزارش 
شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات 
می شود  منتشر  ساالنه  و  فصلی  صورت  به 
تولیدکننده  قیمت  شاخص  میان،  این  در  که 
تا   13۹0 سال های  در  خدمات  بخش های 
13۹4 برای اولین بار در زمستان سال 13۹4 
این اطالعات در سال  تهیه و منتشر شده که 
شاخص  اصالحی  گزارش  و  بازنگری   13۹5
در  خدمات  بخش های  تولیدکننده  قیمت 
است. این شرح  به  تا 13۹4  سال های 13۹0 

های  بخش  تولیدکننده  قیمت  کل  شاخص 
خدمات )بر مبنای سال پایه 100=13۹0( در 
با183.5 که نسبت به  برابر است  سال 13۹4 

سال قبل 11.4 درصد افزایش یافته است.

تغییرات شاخص بخش های خدمات نیز به 
شرح ذیل است:

نقلیه  وسایل  تعمیر  خدمات  گروه  شاخص 
و  کاالهای شخصی  و  موتورسیکلت  موتوری،   
خانگی در سال 13۹4 برابر است با 1۹3.2 که 
نسبت به سال قبل 11.8 درصد افزایش داشته 
رستوران  و  هتل  خدمات  گروه  است.شاخص 
در سال 13۹4 برابر است با 21۹.۹ که نسبت 
به سال قبل 10.7 درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه خدمات حمل و نقل، انبارداری و 
ارتباطات در سال 13۹4 برابر است با 1۹4.2 
افزایش  درصد   8.8 قبل  فصل  به  نسبت  که 
یافته است.شاخص گروه خدمات واسطه گری 
است  برابر   13۹4 سال  در  )بیمه(  مالی  های 
درصد   2.8 قبل  به سال  نسبت  که   201.۹ با 
خدمات  گروه  است.شاخص  یافته  افزایش 
در  کار  و  کسب  فعالیت  و  اجاره  مستغالت، 
به  نسبت  که   156 با  است  برابر   13۹4 سال 
سال قبل۹.1 درصد افزایش یافته است.شاخص 
گروه خدمات آموزش در سال 13۹4 برابر است 
به سال قبل 18.6 درصد  با183.5 که نسبت 
خدمات  گروه  است.شاخص  یافته  افزایش 
بهداشت و مددکاری اجتماعی در سال 13۹4 
قبل  فصل  به  نسبت  که   221.1 با  است  برابر 
یافته است.شاخص گروه  افزایش  1۹.7 درصد 
عمومی،  خدمات  های  فعالیت  سایر  خدمات 
 اجتماعی و شخصی در سال 13۹4 برابر است 
با 187.6 که نسبت به سال قبل 11.۹ درصد 

افزایش یافته است.

صنعت در بی سابقه ترین سال های  افت تولید
* کاهش تولید 16محصول صنعتی و معدنی                            *  افزایش تورم تولیدکننده 8 گروه خدماتی

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، کاهش 

را  درصد   11 به  صادرات  تسهیالت  سود  نرخ 
گامی در جهت بهبود وضعیت صادرات دانست 
اما تصریح کرد که درصد منطقی برای این نرخ 
بین شش تا هفت درصد است.سید فاطمه مقیمی 
ضمن ارزیابی تصمیم جدید صندوق توسعه ملی 
مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیالت صادرات به 

11 درصد برای بهبود صادرات غیر نفتی گفت: 
طبیعتا هر گزینه ای که بتواند به  بهبود و رشد 
باشد.وی  مطلوب  می تواند  کند  کمک  صادرات 
ادامه داد: از طرفی نیز ثبات نرخ ارز و در دستور 
کار قرار گرفتن تک نرخی شدن ارز تا پایان امسال 
می تواند شرایط بهتری را برای صادرات رقم بزند، 

چرا که عدم ثبات نرخ ارز یکی از معضالتی بوده 
که در تسهیالت صندوق توسعه ملی هم تاثیر 
داشته است و یک تاجر به دلیل عدم آگاهی از 
تغییرات نرخ ارز در بازار و وضعیت عرضه و تقاضا 
نمی تواند عملیات تجاری اش را به شکل مطلوبی 

انجام دهد.

به  کاال  انواع  تن  میلیون   2.1 ماه  مهر  طی 
ارزش 2۹ هزار میلیارد ریال در بازار فیزیکی 
بورس کاالی ایران مورد دادوستد قرار گرفت.

در این مدت تاالر محصوالت صنعتی و معدنی 
شاهد معامله حدود 788 هزار تن انواع کاال 
در  ریال  میلیارد  هزار  از 12  بیش  ارزش  به 
دو بخش داخلی و صادراتی بود.طی مهر ماه 
بیش  معدنی  و  صنعتی  محصوالت  تاالر  در 
فوالدی،  محصوالت  انواع  تن  هزار   657 از 
110 هزار تن سنگ آهن، 18 هزار تن انواع 
تن   4۹0 متالورژی،  کک  تن   1600 مس، 
 ۹ و  روی  شمش  تن  مولیبدن،60  سولفور 
تن کنسانتره فلزات گرانبها مورد معامله قرار 
گرفت . در این ماه همچنین 108 کیلوگرم 
شمش طال در بورس معامله شد.در این مدت 
انواع کاال  همچنین بیش از 1.1 میلیون تن 
پتروشیمی در  و  نفت  فرآورده های  تاالر  در 
دو بخش داخلی و صادراتی مورد معامله قرار 
های  فرآورده  انواع  معامالت  ارزش  و  گرفت 
 14 مرز  از  تاالر  این  در  پتروشیمی  و  نفت 
این  اساس  کرد.بر  عبور  ریال  میلیارد  هزار 
تن  هزار   3۹1 حدود  ماه  مهر  طی  گزارش، 
انواع قیر ، 223 هزار تن انواع مواد پلیمری ، 
325 هزار تن وکیوم باتوم، 71 هزار تن انواع 
مواد شیمیایی و ۹7 هزار تن لوب کات توسط 
مشتریان خریداری شد. از دیگر فرآورده های 
نفتی و پتروشیمی که در مدت مذکور معامله 
شد می توان به داد و ستد حدود 24 هزار تن 
گوگرد، 100 تن گاز آرگون و 8 هزار و 408 

تن عایق رطوبتی اشاره کرد.

معامله 205 هزار تن جو دامی قیمت 
تضمینی

الزم به ذکر است تاالر محصوالت کشاورزی 
بورس کاالی ایران طی مهرماه شاهد معامله 
205 هزار تن جو دامی کشاورزان استان های 
مختلف کشور در قالب طرح قیمت تضمینی 
به ارزش بیش از یکهزار و 405 میلیارد ریال 
مرغ  تن   1800 همچنین  تاالر  این  در  بود. 
منجمد، 4500 تن گندم، 600 تن کنجاله، 
7600 تن شکر سفید، 600 تن روغن خام و 
3400 تن ذرت داد و ستد شد. در مجموع 
ارزش  به  کاال  تن  هزار   223 ماه  مهر  طی 
بیش از یکهزار و 813 میلیارد ریال در تاالر 

محصوالت کشاورزی به فروش رفت.

ارزش 6 هزار میلیارد ریالی بازار مالی بورس 
کاال طی مهر ماه

بورس کاالی ایران طی مهرماه شاهد معامله 
مالی در  اوراق  انواع  میلیارد  از 6 هزار  بیش 
موازی  سلف  و  کاالیی  سپرده  گواهی  قالب 
اوراق  گذشت  که  ماهی  در  بود.  استاندارد 
، سنگ  پی وی سی  استاندارد  موازی  سلف 
گندم  اوره،  سیمان،  شده،  بندی  دانه  آهن 
شد.  ستد  و  داد  مالی  بازار  در  تیرآهن  و 
همچنین گواهی سپرده کاالیی سکه و ذرت 
نیز از دیگر کاالهای معامله شده در این بازار 

بودند.

مدیر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی 
با اشاره به کاهش سود خالص سیستم بانکی 
و زیان ده شدن برخی بانک ها، گفت: تدوین 
قانون ورشکستگی، ساماندهی مطالبات معوق 
و بنگاه داری بانک ها، می تواند شبکه بانکی را 

از این وضعیت خارج کند.
زیان ده  دالیل  خصوص  در  ندری  کامران 
خالص  سود  کاهش  و  بانک ها  برخی  شدن 
این  از  بخشی  اظهارداشت:  دیگر،  بانک های 
زیان به سرمایه گذاری بانک ها در حوزه زمین 
و مستغالت و عدم امکان فروش این اموال به 

دلیل رکود برمی گردد.
وی افزود: البته برخی  بانک ها که این دارایی ها 
که  هستند  بانک هایی  می کنند،  نگهداری  را 
زیان نداده اند اما سودشان کاهش یافته است، 

سود  می کردند  ابراز  که  سودی  عمده  چون 
ناشی از خرید و فروش زمین و مستغالت بوده 
است.مدیر گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده 
پولی، گفت: در ترازنامه اغلب بانک ها امالک 
و مستغالت وجود دارد و چون دارایی ها نقد 
شونده نیست اما بدهی بانک ها نقدی است، به 
همین دلیل بانک ها مجبور به رقابت در جذب 
سپرده با نرخ های سود باال و یا اضافه برداشت 
به  اشاره  با  شدند.وی  مرکزی  بانک  منابع  از 
اضافه  صورت  در  بانک  درصدی   34 جریمه 
البته  افزود:  مرکزی،  بانک  منابع  از  برداشت 
خوشبختانه بانک مرکزی این اضافه برداشت ها 
را به خط اعتباری تبدیل کرد و همین مساله 
باعث کاهش نرخ سود اعتبار دریافت شده از 

بانک مرکزی شد.

طی مهر ماه انجام گرفت؛

معامله 2.1 میلیون تن انواع کاال در بورس 
کاالی ایران

راهکار برای مدیریت بحران نظام بانکی

حمایت های بانک مرکزی مانع ورشکستگی برخی 
بانک ها شده است

از برند حالل در دنیا 0.25  ایران  در حالی سهم 
و  منطقه  عرب  کشورهای  سایر  که  است  درصد 
را  دالری  میلیارد  چند  سود  مسلمان  کشورهای 
از این بازار به دست آورده اند.غذای حالل یکی از 
برندهای معتبر در عرصه جهانی است که امروزه 
و  اسالمی  کشورهای  میان  را  ویژه ای  جایگاه 
غیراسالمی پیدا کرده است،  بطوری که جمعیت 
مصرف  جمله  از  مسلمانان  نفری  میلیارد  یک 
کنندگان ثابت محصوالت با برند حالل هستند، 
ضمن آنکه برخی غیرمسلمانان هم در سال های 
این محصوالت  از  استفاده  به  تمایل زیادی  اخیر 
نشان داده اند.در واقع رشد سریع جمعیت مسلمانان، 
افزایش درآمد و ایجاد انگیزه برای خرید محصوالت 
غذایی حالل در بسیاری از کشورها، افزایش تقاضای 
جهانی برای مصرف غذاهای سالم تر و با کیفیت 
تر، افزایش تقلب در بازار عرضه سایر محصوالت و 
افزایش تقاضا برای تنوع در محصوالت غذایی از 
عوامل ایجاد و توسعه برند حالل در جوامع اسالمی 
محصوالت  اصلی  بازار  حاضر  حال  است.در  بوده 
حالل را کشورهای اسالمی تشکیل می دهند که 
عالوه بر پراکندگی مسلمانان در 57 کشور مسلمان، 
در کشورهای هند، چین، آمریکا، فرانسه، آلمان، 
انگلیس و کانادا هم مسلمانان زیادی حضور دارند 
که مشتری این برند محسوب می شوند.ایران هم 
به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای اسالمی با 
بیش از 80 میلیون نفر جمعیت، پتانسیل باالیی 
در جوامع اسالمی دارد و در افق چشم انداز 1404 
مطرح شده است که باتوجه به کسری 800 میلیارد 
دالری غذای حالل در دنیا، ایران باید صادرات غذای 
حالل را به 800 میلیون تا یک میلیارد دالر برساند.
در حقیقت، بازار ایران با پتانسیل بسیار باالیی که در 
عرضه مواد غذایی حالل دارد می تواند به عنوان یک 
برند در عرصه های جهانی حاضر شود، موضوعی که 
با وجود مطرح شدن آن در سال های اخیر، تاکنون 
اقدام منسجمی در راستای تحقق آن انجام نگرفته 
است.روند کنونی نشان می دهد که سهم ایران از 

تجارت 2 تریلیون دالری )دو هزار میلیارد دالری( 
غذای حالل جهان تنها 0.25 درصد است و سایر 
کشورهای عرب منطقه و همچنین مالزی بسیار 
جلوتر از ایران حرکت می کنند. نکته تامل برانگیزتر 
اینکه 80 درصد محصوالت حالل در کشورهای 
غیرمسلمان تولید می شود و کشورهای مسلمان 
تا  می شوند  شناخته  واردکننده  عنوان  به  بیشتر 
صادرکننده. بنابراین ایران می تواند با توجه به اینکه 
همه محصوالت تولیدی آن حالل تولید می شود، 
سهم بسیار زیادی را از این تجارت پرسود به دست 
بیاورد.اما همچنان افزایش صادرات غذای حالل با 
جدیت از سوی مسئوالن پیگیری نمی شود و بازار 
در اختیار کشورهایی قرار دارد که نسبت به ایران 

توانایی کمتری در تولید محصوالت غذایی دارند.
رشد 10 تا 15 درصدی حجم تجارت غذای حالل

محمدرضا کرباسی مدیرکل موسسه جهانی حالل 
با اشاره به اینکه شورای راهبری و سیاستگذاری 
محصوالت حالل از اوایل امسال کار خود را شروع 
کرده است،به مهر گفت: این شورا در 4 ماه گذشته، 

اجرایی  نامه  آیین  و  است  برگزار کرده  3 جلسه 
فعالیت شورا به بحث گذاشته شده و با اصالحاتی 
اینکه  بیان  با  است.وی  نهایی رسیده  تصویب  به 
اگر برنامه ریزی منسجمی داشته باشیم می توانیم 
صادرات غذای حالل را به بیش از یک میلیارد دالر 
در  ایران  آمار، سهم  براساس  افزود:  برسانیم،  هم 
پروسه صادراتی و تجاری غذای حالل ناچیز است 
و ما توان بسیار باالتری از رقم های کنونی داریم 
و باید تالش کرد تا سهم ایران در صادرات غذای 
حالل افزایش پیدا کند.مدیر کل مرکز تحقیقات و 
اطالع رسانی اتاق اسالمی گفت: در ایران از سال 
برای صدور گواهینامه های حالل  فعالیت   138۹
توسط موسسه جهانی حالل، سازمان استاندارد و 
وزارت بهداشت مطابق با استاندارد سازمان همکاری 
های اسالمی شروع شد.کرباسی با بیان اینکه در 
است  موجود  ایران  در  گواهی حالل  حال حاضر 
و برگرفته از 57 استاندارد در کشورهای اسالمی 
اسـت، اظهار داشت: اما در کشورهای دیگر علیرغم 
با  عموما  اما  اند  پذیرفته  را  واحد  استاندارد  آنکه 

استانداردهای ملی خود حرکت می کنند اما ما در 
ایران استاندارد سازمان همکاری های اسالمی را اجرا 
می کنیم.وی با تاکید بر اینکه این تفاوت برند حالل 
ایران با سایر کشورهای اسالمی است، گفت: از سال 
13۹0 برند حالل ایران به ثبت رسید و تاکنون بالغ 
بر 1500 واحد تولیدی فعال، صادرات  در بخش 
صنایع غذایی را با استفاده از این برند انجام می دهند.
مدیرکل موسسه جهانی حالل با اشاره به اینکه این 
موسسه وابسته به اتاق بازرگانی اسالمی و زیرنظر 
اتاق بازرگانی ایران فعالیت می کند، افزود: حجم 
تجارت با استفاده از لوگوی حالل ایران در سال های 
گذشته بین 10 تا 15 درصد افزایش داشته است و 
در حال حاضر هم اغلب کشورهای اسالمی واردات 
محصوالت غذایی ایران را با این لوگو می پذیرند.وی 
با بیان اینکه در حال حاضر واحدهای تولیدی ایران 
مشکلی برای ورود به بازارهای جهانی ندارند، اظهار 
داشت: ایران با اکثریت کشورها توافق نامه دوجانبه 
را  استانداردهای خود  برخی کشورها  البته  دارد  
مدنظر قرار می دهند. اما در  صورتی که استاندارد 
سازمان جهانی اسالمی را رعایت کنند امکان تایید 
لوگوی آنها هم از سوی ایران وجود دارد.کرباسی با 
تاکید بر اینکه لوگوی حالل ایران در اکثر کشورهای 
اسالمی مورد تایید است، افزود: توان تولیدی ما در 
کشور بسیار باال است و برخی شرکت ها با ظرفیت 
پایین تولید می کنند که در صورت حمایت از آنها، 
می توان اضافه تولید را صادر کرد.مدیرکل موسسه 
جهانی حالل با اشاره به مشکالتی که تاکنون باعث 
پسرفت ایران در بخش  صادرات غذای حالل شده 
است، گفت: از سال ها پیش به دلیل تحریم های 
اقتصادی،   از بازارهای جهانی فاصله گرفته ایم.وی 
با بیان اینکه موضوع اعتبارات اسنادی و گشایش ها 
برای صادرت کاالهای ایرانی موانعی بود که در سال 

قرار  ایران  های تحریم پیش روی صنایع غذایی 
داشت، افزود: امیدواریم با روندی که در پسابرجام 
به وجود آمده است و کاهش تحریم ها، نفس تازه 
ای به بخش تولید و صادرات ایران دمیده شود و 
به حجم باالی صادرات دست پیدا کنیم.کرباسی 
مشکالت حمل و نقل، تحریم کشتیرانی و مسائل 
بانکی را از مهمترین موانع دانست و اظهار داشت: 
با توجه به شرایط کنونی امیدواریم که سهم ما در 

آینده نزدیک افزایش پیدا کند.
برند بین المللی حالل نداریم

همچنین کاوه زرگران با تاکید بر اینکه موادغذایی 
هر  کل  در  و  هستند  حالل  کشور  داخل  تولید 
محصولی که ساخت ایران بر روی آن درج شده 
باشد، حالل محسوب می شود، گفت: اما متاسفانه 
عرضه برند حالل ایرانی نظام مند نیست و به عنوان 
کشوری با 80 میلیون نفر جمعیت مسلمان، یک 
برند حالل بین المللی نداریم و صادرکنندگان باید از 
برند حالل سایر کشورها مانند مالزی استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر صادرکنندگان 
سایر  و  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  برند  از 
اسالمی  کنفرانس  سازمان  از  که  کشورهایی 
صورت  در  افزود:  می کنند،  استفاده  دارند،  مجوز 
سیاستگذاری درست در بخش برند حالل، عالوه 
بر شرکت های داخلی، می توان نیاز سایر کشورهای 
همسایه را هم تامین کرد.دبیر کل کانون انجمن های 
صنایع غذایی با اعالم اینکه ما در گواهینامه های 
حالل سهمی در میان کشورهای اسالمی نداریم، 
اظهار داشت: بخش خصوصی از سال ها پیش ابراز 
تمایل کرده تا ثبت برند حالل  را در کشور اجرایی 
کند زیرا این پتانسیل در بخش خصوصی وجود دارد 
اما تاکنون اقدامی از سوی مسئوالن انجام نگرفته 
است.زرگران با اشاره به نقش سازمان ملی استاندارد 
در ثبت برند حالل ایران، گفت: بخش خصوصی 
تمایل دارد تا با استفاده از پتانسیل خود در تولید 
موادغذایی حالل، به رشد این برند در عرصه های 

جهانی کمک کند.

مسلمانان واردکننده غذای حالل اند

 سهم 0.25درصدی ایران ازبازار حالل

نرخ سود تسهیالت صادرات باید 
تک رقمی باشد
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سخنگوی شورای صنفی نمایش گفت، فیلم 
از   »۶5 متولد   « و  ایران«  خانه  »یتیم  های 
اکران  امروز)چهارشنبه( در سینماهای کشور 

می شوند.
غالم رضا فرجی درباره جدیدترین تصمیمات 
شورای  شنبه(  دیروز)سه  العاده  فوق  جلسه 
خانه  »یتیم  های  فیلم  افزود:  نمایش  صنفی 
و طالبی  ابولقاسم  کارگردانی  به   ایران« 
 »متولد ۶5« ساخته مجید توکلی از امروز به 
 ترتیب در گروه سینمایی آزادی و آزاد به نمایش در
سینمایی  فیلم  داد:  ادامه  وی  آیند.  می   
»هیهات« نیز تنها سرگروهی خود را از دست 
زیر سرگروه  اما همچنان در سینماهای  داده 

صنفی  شورای  داشت.سخنگوی  خواهد  ادامه 
نیز  جدید  فیلم  سه  قرارداد  ثبت  از  نمایش 
خبر داد و گفت: قرارداد فیلم سینمایی »پری 
دریایی« به کارگردانی امیر مسعود آقابابائیان 
گروه  در  محمدرضاعرب  کنندگی  تهیه  و 
آزادی بعد از فیلم سینمایی »مبارک« و فیلم 
سینمایی »آشوب« به کارگردانی کاظم راست 
آزادی  گروه  در  دریایی«  »پری  از  بعد  گفتار 
قرارداد  همچنین  داد:  ادامه  شد.فرجی  ثبت 
فیلم »چهار اصفهانی در بغداد« نخستین تجربه 
کارگردانی سیدمحمدرضا ممتاز به سرگروهی 
ماندانا بعد از فیلم »آس و پاس« ساخته آرش 

معیریان به ثبت رسید.

»یتیم خانه ایران« و »متولد 65« از امروزاکران می شوند

اختتامیه دهمین آیین تجلیل از نوگالن 
حسینی برگزار می شود

اختتامیه دهمین  برگزاری  از  اندیشه  فرهنگسرای  رییس 
آیین تجلیل از نوگالن حسینی خبر داد.

فرهنگی  سازمان  خبری  رسانه  از   زمان  پیام  گزارش  به 
هنری شهرداری تهران، سجاد نوروزی رییس فرهنگسرای 
اندیشه در خصوص برپایی دهمین آیین تجلیل از نوگالن 
از  بالغ بر هشت هزار نفر متقاضی  حسینی گفت: امسال 
مدارس شهر تهران در آیین نوگالن حسینی شرکت کردند 
که حدود 5۰۰ نفر از آنها به مرحله استانی راه پیدا کردند.
وی افزود: در مرحله استانی که با داوری کانون مداحان 
و شاعران آیینی کل کشور برگزار شد، طبق ارزشیابی به 
عمل آمده از بین 5۰۰ شرکت کننده، ۱۰ نفر از هر مقطع 
به مرحله نهایی راه پیدا کرده و در نهایت در مرحله نهایی 

نفرات برگزیده مشخص شدند.
نوروزی خاطر نشان کرد: شاخصه های اصلی دهمین آیین 
گذشته،  سال های  همچون  حسینی  نوگالن  از  تجلیل 
بهره مندی از صوت خوش و متعارف، مقتل خوانی، شعر، 
اجرا، صوت و لحن، ظاهر و پوشش، دعا و حسن  حسن 
حسینی  نوگالن  از  تجلیل  آیین  دهمین  بود.در  ختام 
و  مداحان  کانون  و  تهران  شهر  دانش آموزی  سازمان 

شاعران آیینی کل کشور مشارکت داشتند. 
به  می توانند  مراسم  این  در  شرکت  برای  عالقمندان 
نرسیده  شریعتی،  خیابان  در  واقع  اندیشه  فرهنگسرای 
به پل سیدخندان، بوستان اندیشه مراجعه و برای کسب 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸5۰55۱۳ تماس بگیرند.

جانمایی 3۵0 رسانه 
در نمایشگاه مطبوعات 

ماه(،  آبان  )سوم  ۱۲روز  ساعت  تا  رسانه   ۳5۰ حدود 
نمایشگاه مطبوعاتی،  نقشه  بر روی  را  محل غرفه خود 

کردند. جانمایی  الکترونیک  صورت  به 
      به گزارش پیام زمان به نقل از کمیته اطالع رسانی 
جانمایی  مطبوعات،  نمایشگاه  دومین  و  بیست 
 ۹ ساعت  از  امسال  مطبوعات  نمایشگاه  الکترونیکی 
وبسایت  طریق  از  و  ماه(  آبان  )سوم  دوشنبه  صبح 
 )pressexpo.ir( نشانی  به  مطبوعات  نمایشگاه 

آغاز شده و تا ساعت ۱۶ ادامه داشت.
در  برتر  رسانه های  و  گذشته  سال  برتر  غرفه های 
اول  خبرگزاری   5 اول،  روزنامه   ۱۰( رتبه بندی  طرح 
اولویت  در   ۱۰ تا   ۹ از ساعت  اول(  پایگاه خبری   5 و 
نمایشگاه  فعال  غرفه های  همچنین  هستند.  جانمایی 
می توانند   ۱۰.۳۰ تا  صبح   ۱۰ ساعت  از   ،۹۴ سال 
تا   ۱۱ ساعت  از  رسانه ها  سایر  و  دهند  انجام  جانمایی 

داشتند. الکترونیک  جانمایی  امکان   ۱۶
در  حاضر  رسانه های  نام  بر  عالوه  زیر  جدول  در 
با  نیز  اولویت دار  رسانه های  دوم،  و  بیست  نمایشگاه 
اولویت  رسانه های  که  شده اند  مشخص  دو  و  یک  عدد 
اول )ساعت ۹ تا ۱۰( و رسانه های اولویت دوم )ساعت 
را  خودشان  گروه  در  جانمایی  امکان   )۱۰.۳۰ تا   ۱۰

داشتند.
۱۴ تا ۲۱ آبان از  بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات 
ساعت ۹.۳۰ تا ۲۰.۳۰ در مصالی بزرگ تهران میزبان 

است. عالقمندان 

آثار منتخب سوگواره هنر عاشورایی 
در عراق به نمایش گذاشته شد 

معاون اجرایی مرکز محافل و جشنواره های حوزه هنری 
با  تعامل  و  سوگواره  شدن  بین المللی  راستای  در  گفت: 
برگزیده  آثار  از  نمایشگاهی  کشورها،  سایر  هنرمندان 
سوگواره هنر عاشورایی در استان های ذیقار و بابل کشور 

عراق به نمایش گذاشته شد. 
به گزارش پیام زمان از پایگاه خبری حوزه هنری، محمد 
زرویی نصرآباد معاون اجرایی مرکز محافل و جشنواره های 
حوزه هنری درخصوص نمایشگاه آثار منتخب سوگواره در 
استان های ذیقار و بابل کشور عراق گفت: این نمایشگاه 
که با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در کشور عراق برگزار 
شده است در راستای ترویج فرهنگ عاشورایی و نمایش 
توانمندی های هنرمندان ایرانی و اهداف بین المللی این 

سوگواره است.
وی ادامه داد: پیش تر هم نمایشگاهی از این آثار در استان 
واسط عراق برگزار شد که در طی این مدت تعداد بسیاری 
ازمردم و هنرمندان عراقی از این نمایشگاه بازدید کردند.

ترویج  سوگواره  موضوع  اینکه  بیان  با  نصرآباد  زرویی 
فرهنگ و ادبیات عاشورایی است، اظهار داشت: قرار است 
هنری  و  فرهنگی  مسئوالن  و  مدیران  با  را  مذاکراتی  تا 
این  هنرمندان  های  ارتباط  گسترش  برای  عراق  کشور 
کشور با حوزه هنری فراهم کنیم تا زمینه برای گسترش 
ها  جشنواره  سایر  و  سوگواره  المللی  بین  های  همکاری 

محقق شود.

فیلم در دنیای تو ساعت چند است؟!

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی می کند ازفیلم  در دنیای 
مقام  یزدانیان در  بلند صفی  اولین ساخته  است؟  تو ساعت چند 
کارگردان محسوب می شود. در این فیلم به جز لیال حاتم و علی 
ایفای نقش  به  نیز  استان گیالن  بومی  بازیگران  از  تعدادی  مصفا 

پرداختند.
بازی زری خوشکام مادر لیال حاتمی و همسر علی حاتمی بعد از 
چندین دهه حضور کمرنگ و بازی کریستف رضاعی آهنگسازی 

ایرانی در دو نقش از نکات جالب توجه این فیلم است.
یک باره  فرانسه  در  زندگی  سال  بیست  از  بعد  فیلم:گلی  داستان 
تصمیم می گیرد به ایران و به زادگاهش، شهر رشت سفری کند. 
فرهاد در رشت به استقبالش می رود و می گوید که آشنایی قدیمی 

است، اما گلی اصاًل او را به یاد نمی آورد.
دیالوگ به یاد ماندنی این فیلم:

برای  رو  اینا  آب:  های  ظرف  به  اشاره  با  حاتمی(  گلی)لیال 
تو  مصفا(:  فرهاد)علی   / حیاط؟!  وسط  میچینی  داری  چی 
درسامون بود که ابرها از بخار شدن آبهای روی زمین درست 
میشن. خب فکر کردم اینجوری آبها بخار میشن… میشن 
ابر! بعدش برف میاد، بعدش مدرسه تعطیل میشه، بعدش ما 
میایم کوچه شما تا شب برف بازی می کنیم. می دونستم که 

تو آخرش از پنجره یه نگاهی به کوچه می کنی…
نویسنده وکارگردان:صفی یزدانیان

محصول: ۱۳۹۴

یادها و خاطره ها در زمان .....

زین قصه هفت گنبد افالک پرصداست
کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت

حافظ تو این سخن ز که آموختی که بخت
تعویذ کرد شعر تو را و به زر گرفت

امروز با حافظ

»آبجی« 
بهترین فیلم جشنواره زنان هرات شد

فیلم سینمایی »آبجی« نخستین تجربه سینمایی مرجان اشرفی 
زاده جایزه بهترین فیلم داستانی بلند را از چهارمین جشنواره فیلم 

زنان هرات به خود اختصاص داد.
چهارمین جشنواره فیلم زنان هرات از تاریخ ۲۸ مهر تا ۱ آبان ماه 
برگزار شد و فیلم سینمایی »آبجی« به کارگردانی مرجان اشرفی 
زاده و تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی موفق شد عنوان بهترین 

فیلم را از این جشنواره سینمایی از آن خود کند.
عالوه بر فیلم »آبجی«، جایزه بهترین کارگردانی به فیلم »تصادفی« 
از کشور فرانسه اهدا شد، جایزه بهترین بازیگر زن به فیلم »ارزش« 
فیلم  به  مرد  بازیگر  بهترین  جایزه  گرفت،  تعلق  روسیه  کشور  از 
»نابینای کلیسای جامع« از کشور لبنان و جایزه بهترین فیلمنامه 

به فیلم »درس نیاموخته« از کشور روسیه اهدا شد.

جنجال در عروسی« در کره
»جنجال در عروسی« در نخستین نمایش بین المللی در جشنواره 

بین المللی فیلم های سه بعدی کره جنوبی روی پرده می رود.
فیلم  فارابی،  سینمایی  بنیاد  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
»جنجال در عروسی« به کارگردانی سید رضا خطیبی در سومین 

دوره جشنواره مزبور به نمایش در می آید.
با  بنیاد  این  فیلم سینمایی »جنجال در عروسی« تولید مشترک 

شرکت های کویر فیلم )ایران( و لو فیلم دآرت )فرانسه( است.
سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم های سه بعدی در روزهای 
ششم و هفتم آبان ماه سال جاری در شهر سئول کشور کره جنوبی 

برگزار می شود

بازی لئوناردو دی کاپریو
 در نقش یک موسیقیدان

صنعت  در  پیشگامی  فیلیپس؛  سم  درباره  بیوگرافیکی  فیلمی 
»سان  استودیوی  انقالبی  راه  رهبری  تنهایی  به  که  موسیقی 
رکوردز« را در دهه ۱۹5۰ بر عهده گرفت، توسط کمپانی پارامونت 

ساخته میشود.
کتاب  رسمی  حقوق  پیکچرز  پارامونت  کمپانی  رپ،  د  از  نقل  به 
»سم فیلیپس: مردی که راک اند رول را اختراع کرد« را خریداری 
اقتباسی سینمایی از آن بسازد و حاال مشخص شده که  تا  کرده 

لئوناردو دی کاپریو ستاره اصلی این پروژه خواهد بود.
و  کاپریو  دی  به  متعلق   )Appian Way( ِوی  اِیپَین  کمپانی 

جنیفر دیویسون مسئوالن اصلی پیشبرد این پروژه هستند.
به  قطار  »آخرین  نویسنده  گورالنیک  پیتر  توسط  که  کتاب  این 
را  به رشته تحریر درآمده، داستان فیلیپس و موزیکی  ممفیس« 
ممفیس  شهر  در  کوچکش  استودیوی  در  او  که  کند  می  تعریف 
خلق کرد. در خلق این موسیقی، او با هنرمندان به گستردگی و 
تنوع الویس پرسلی، ایکه ترنر، هاولین وولف، جری لی لوویس و 
جانی کش کار کرد و صدایی را به مخاطبان معرفی کرد که پیش 

از آن هرگز شنیده نشده بود.

آن سوی آبها

پیش نیاز رسیدن به دلیری و بی باکی ، 
یافتن آرمان و خواسته ای هویداست .  
حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

»قطار یتیمان«
 به ایستگاه بازار نشر رسید

»قطار  رمان 
نوشته  یتیمان« 
بیکر  کریستینا 
ترجمه  با  کالین 
توسط  عزیزی  شهال 
منتشر  داستان  نشر 

شد.
مهر،  گزارش   به 

بیکر  کریستینا  نوشته  یتیمان«  »قطار  رمان 
کالین به تازگی با ترجمه شهال عزی شناسهٔ 
خبر: ۳۸۰۳۴۰۲ - یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹5 - 

۱۲:۰۰
این کتاب  توسط نشر داستان منتشر و راهی 
بازار نشر شده است. این کتاب در سال ۲۰۱5 
عنوان پرفروش ترین کتاب نیویورک تایمز را 

از آن خود کرده است.
جمله  از  آب«  و»رنگ  دلیل«  بدون  »لبخند 
کتاب هایی هستند که پیش از این با ترجمه 
شده  منتشر  ناشر  همین  توسط  مترجم  این 

است.
که  ست  ای  نویسنده  کالین  بیکر  کریستینا 
داستان هایش بر اساس واقعیت پایه ریزی شده 
اند. او عالوه بر این کتاب، داستان های دیگری 
 Bird  .را نیز به رشته  تحریر درآورده است
 in Hand، The way Life Shoulde
Desire Lines ، و Sweet Water از 

جمله این کتاب ها هستند.
کالین همچنین فعالیت های زیادی در زمینه 
درباه  بزرگ  ای  مجموعه   انتشار  و  ویرایش 
اولیه  »والدین و تربیت کودک در سال های 

رشد« انجام داده است.
مین  ایاالت  در  و  متولد  انگلستان  در  کالین 
همچنین  است.  شده  بزرگ  آمریکا  تنسی  و 
و  سوتا  مینه  در  نیز  را  زیادی  زمان  مدت 
همسرش  کودکی  محل  که  شمالی  داکوتای 
یل،  دانشگاه های  از  او  کرد.  سپری  بود، 
کمبریج و ویرجینا فارغ التحصیل شد. وی هم 
اکنون در میان سایر فعالیت هایش در دانشگاه  
فوردهام ِویل، ادبیات و نویسندگی خالقانه را 
تدریس کرده و همراه با خانواده اش در شهر 
زندگی  نیوجرسی  ایالت  در  واقع  مونت کلر 

می کند.
این کتاب به تازگی با شمارگان 5۰۰ نسخه 

و قیمت ۲۰۰ هزار ریال منتشر شده است.

در بازار کتاب

»کاناپه« کیانوش عیاری در حال ۳۰ درصد از فیلمبرداری خود را پشت سر می گذارد که 
ابوالفضل پورعرب برای اولین بار جلوی دوربین این کارگردان رفت.

شاهرخ دستورتبار، مجری طرح »کاناپه« به آنا گفت: »فیلمبرداری »کاناپه« با تالش های 
بار جلوی دوربین  اولین  برای  پورعرب  ابوالفضل  از ۳۰ درصد گذشته  شبانه روزی گروه 

رفت.«
شروع  از  »قبل  گفت:  هم  فیلم  این  اصلی  بازیگر  دو  تغییر  مورد  در  دستورتبار 
فیلم برداری مشخص شد که شهاب حسینی نمی تواند در »کاناپه« حضور داشته باشد 
و بابک حمیدیان جایگزین او شد. اما در مورد مهدی هاشمی که پس از کلید خوردن 
پروژه از گروه جدا شد ترجیح می دهم صحبت نکنم؛ چراکه مطمئنم خوِد عیاری هم 
افتاد. مسئله  اتفاق  دوستانه  مورد صحبتی شود. چون همه چیز  این  در  ندارد  دوست 
خاص یا مشکل حادی وجود نداشت و شاید یکی از دالیل جدایی مهدی هاشمی این 
بود که او با توجه به شناخت عیاری پس از سال ها همکاری با این کارگردان، احساس 
بود  قرار  که  دیگری  پروژه  به  و  فیلم طوالنی شود  این  فیلم برداری  است  کرد ممکن 

پس از »کاناپه« به آن بپیوند، نرسد.«

پورعرب جلوی دوربین »کاناپه« رفت

چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی 
با حضور وزیر علوم و وزیر کشور،  کشور، 
توسط شورای انجمن های علمی ایران و  با 
حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
بانک پاسارگاد، دانشگاه خاتم و انجمن های 
علمی، در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹5 برگزار شد.به 
گزارش روابط  عمومی بانک  پاسارگاد، این 
همایش با حضور دکتر فرهادی وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری، دکتر رحمانی فضلی 
رییس  قاسمی  مجید  دکتر  کشور،  وزیر 
شورای انجمن های علمی و رییس دانشگاه 
انجمن های  اعضای  و  رییسان  خاتم، 
و  دانشگاه ها  برجسته  استادان  علمی، 
دانشجویان، در محل دانشگاه خاتم برگزار 
اشتغال  محورهای  همایش  این  در  شد. 
همگرایی  فارغ التحصیالن،  کارآفرینی  و 
و  پیشرفت  در  دانشگاه  و  صنعت  دولت ، 
در  نقش بخش خصوصی  و  توسعه کشور 
آموزش  و  پژوهش  کمی  و  کیفی  توسعه 
و  مقاله  ارایه  سخنرانی ،  قالب  در  عالی، 
برگزاری نشست های تخصصی مورد بحث 
در  همچنین  گرفت.  قرار  تبادل نظر  و 
تقدیر  برتر  انجمن های  از  همایش،  پایان 
و  وزیر علوم، تحقیقات  فرهادی  شد.دکتر 
که  این  اعالم  با  همایش  این  در  فناوری 
و  عالی  آموزش  واحد  حاضر۸۰  حال  در 
موسسه و پژوهشگاه و قریب به 5 میلیون 
تحصیل  به  مشغول  کشور  در  دانشجو 
فارغ التحصیالن  اکنون  گفت:  هستند، 
رشد  دارند.  وجود  کشور  در  زیادی  بیکار 
۸ درصدی در طول برنامه ششم به نتیجه 
سال  در  که  صورتی  در  و  رسید  خواهد 
یافت؛  دست  آن  درصد   5 به  بتوان  اول 
درصد زیادی شغل در کشور ایجاد خواهد 
در  فناوری  و  تحقیقات  علوم  شد.وزیر 

تصریح  علمی  انجمن های  نقش  با  رابطه 
تحقق  در جهت  علمی  های  انجمن  کرد: 
مدیریتی  ساختاری،  ابعاد  تحول  نوآوری؛ 
نقش  علوم  وزارت  به  کمک  و  فرهنگی  و 
بحث  در  همچنین  دارند.  تأثیرگذاری 
موضوع  آموزشی،  معضالت  و  مشکالت 
کارآفرینی و در شرایطی که در حال برون 
رفت از مشکالت اقتصادی کشور تا رسیدن 
انجمن های  هستیم،  اقتصادی  ثبات  به 
می کنند. ایفا  را  مهمی  نقش  علمی 

وزیر  فضلی،  رحمانی  عبدالرضا  همچنین 
ضمن  همایش  این  اختتامیه  در  کشور 
مناطق  و  این پرسش که »استان ها  طرح 
ما توان اداره خود را دارند اما دانشگاهیان 
کرده اند؟«  کار  مسئله  این  روی  چقدر 
از  که  کشور  مسئوالن  همه  چرا  گفت: 
آمده اند  بیرون  دانشگاه ها  همین  داخل 
انگار  می نشینند،  میز  پشت  که  زمانی 
و  می کنند  فراموش  را  میز  طرف  آن 
واقع  در  دهند؟  انجام  کاری  نیستند  قادر 
از  بلکه  نیست  ما  خود  از  خارج  مسئله 

باید  که  هستیم  ما  برماست.  که  ماست 
دهیم. پاسخ  دانشگاهیان  خواسته های  به 

سوال  این  به  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پاسخ داده شود که توسعه و پیشرفت علم 
منظور  به  آیا  گفت:  است؛  منظور  چه  به 
این است که با دانشگاه های جهان رقابت 
است؛  به جایی  توقع  البته  که  کنیم؟ 
و  توسعه  با  که  هستیم  این  دنبال  به  یا 
پیشرفت علم به توسعه کشور دست یابیم 
منظور  به  را  علم  پیشرفت  و  توسعه  یا  و 
ارتقای سطح دانش عمومی جامعه در نظر 
داشت:با  اظهار  فضلی  گرفته ایم؟رحمانی 
بخش  داریم  توقع  مشکالت  تمام  وجود 
کند  دانشگاه  ساخت  به  اقدام  خصوصی 
نمی کند،  را  کار  این  خصوصی  بخش  اما 
محور  بر  نگاهی  خصوصی  بخش  نگاه 
حل  مشکالت  اگر  است.  تقاضا  و  عرضه 
ارائه  خصوصی  بخش  به  خدمات  و  شود 
به  ورود  متقاضی  نیز  آن ها  قطعاً  شود 
اما  شد،  خواهند  دانش  و  علم  عرصه 
و  برود  را  خود  مسیر  علم  و  دانشگاه  اگر 

برود  را  خود  مسیر  نیز  خصوصی  بخش 
به هم  دو  این  که هیچ گاه  است  مشخص 
نمی رسند. در این همایش همچنین دکتر 
انجمن های  شورای  رییس  قاسمی  مجید 
و  خاتم  دانشگاه  رییس  ایران،  علمی 
توضیح  ضمن  بانک پاسارگاد  مدیرعامل 
همایش،  مختلف  بخش های  خصوص  در 
اشاره  خاتم  دانشگاه  تأسیس  اهداف  به 
دولت  این  توفیقات  از  گفت:یکی  و  کرد 
دانشگاه ها  کیفی  ارتقای  علوم،  وزارت  و 
زیادی  تالش  ما  دلیل  همین  به  است. 
خاتم  دانشگاه  برای  مجوز  دریافت  جهت 
تصریح  خاتم  دانشگاه  دادیم.رییس  انجام 
کرد:در حال حاضر دکترای فلسفه هم به 
۴۰ رشته دیگر دانشگاه خاتم اضافه شده 
است که سعی شده از بهترین و خبره ترین 
آید. به عمل  این حوزه دعوت  استادان در 

دکتر قاسمی هدف از اضافه کردن مقطع 
دکترای فلسفه به دانشگاه خاتم را تبدیل 
کردن ایران به مرکز فلسفه دنیا دانست و 
علمی  کیفی  ارتقای  و  علم  مسئله  گفت: 
به سیاست های  باشد.وی  راه گشا  می تواند 
کلی برنامه ششم توسعه برای رسیدن به 
اظهار  و  کرد  اشاره  کشور  کالن  اهداف 
و  پایدار  و  شتابان  اقتصادی  رشد  نمود: 
همه ی  بسیج  با  که  به گونه ای  اشتغال زا 
متوسط  کشور،  ظرفیت های  و  امکانات 
محقق  برنامه  طول  در  درصد   ۸ رشد 
کار  و  کسب   فضای  مستمر  بهبود  شود، 
رقابت پذیری  و  رقابتی  ساختار  تقویت  و 
مناسب  بهره گیری  و  مشارکت  و  بازارها 
با  غیردولتی  عمومی  نهادهای  ظرفیت  از 
تحقق  در  آنها  فراملی  و  ملی  نقش  ایفای 
اقتصاد مقاومتی از جمله موارد اشاره شده 

در این برنامه است.

با حمایت وزارت علوم،بانک پاسارگاد،دانشگاه خاتم و انجمن های علمی انجام شد؛

برگزاری چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور

تدوین »دعوتنامه«
 به پایان رسید

به گفته مهرداد فرید کارگردان فیلم سینمایی 
به  او  توسط  فیلم  این  تدوین  »دعوتنامه«، 

پایان رسیده است. 
با  گفتگو  در  سینما  کارگردان  فرید  مهرداد 
سینمایی  فیلم  وضعیت  آخرین  مهردرباره 
»دعوتنامه« گفت: تدوین این فیلم سینمایی 
توسط خودم به پایان رسید و سعی می کنم 
آن را به سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر 
و  موسیقی  ساخت  برای  افزود:  برسانم.وی 
ایم  نفر صحبت کرده  با چند  صداگذاری آن 
اما با توجه به اینکه هنوز با این افراد قرارداد 
نبسته ایم نمی توانم چیزی درباره آن بگویم.

گفت:  اثر  این  داستان  به  اشاره  با  فرید 
درمانده  شخص  زندگی  روایتگر  »دعوتنامه« 
و  کند  می  زندگی  مشهد  در  که  است  ای 
امام رضا  زایران حرم  از  این است که  کارش 
)ع( دزدی کند و از طریق آن زندگی بگذراند 
داستان  قضیه  این  مالباختگان  نهایت  در  اما 

های فیلم را رقم می زنند.
اینکه  به  توجه  با  کرد:  عنوان  کارگردان  این 
قصه این فیلم برایم جذابیت داشت و تاکنون 
ساخت  به  تصمیم  بودم  ندیده  را  آن  مشابه 
آن گرفتم، البته باید بگویم که این سوژه بود 
طوری  به  نکرد  رها  مرا  و  آمد  من  سراغ  که 
که اگر آن را نمی ساختم از دستش خالص 

نمی شدم.

خبر


