
رهبر معظم انقالب:

تمدید تحریم ده ساله، نقض برجام است
رهبرمعظم انقالب تاکید کردند: آمریکا در قضیه توافق هسته ای تخلفهای 
متعددی انجام داده که تازه ترینش تمدید تحریم ده ساله است، اگر این 

تحریم بشود قطعا نقض برجام است و ایران واکنش نشان خواهد داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت ا... 
خامنه ای در دیدار هزاران نفر از بسیجیان، بسیج را »لشکر انقالب« و »مظهر 
مردم ساالری دینی« و متکی بر بصیرت خواندند و با تأکید بر لزوم برنامه 
ریزی دقیق و مبتنی بر تشکیل هیأت های اندیشه ورزی برای هم افزایی 
الیه های مختلف بسیج به منظور حضور پرقدرت و تأثیر گذار در عرصه های 
گوناگون جامعه، گفتند: روحیه بسیجی یعنی خدا را همواره در کنار و همراه 

خود دیدن، و دچار ناامیدی و افسردگی، و بن بست نشدن؛ بنابراین در پاسخ افراد ضعیف النفس که دچار ترس از دشمن 
و روحیه »نمی توانیم« شده اند، می گوییم با اتکاء به قدرت الهی و باور قدرت حضور مردم، می توان بر همه مشکالت فائق 

آمد و از هیچ قدرتی هم نهراسید.

روحانیتاکیدکرد:بسیج،الگویوحدتملی
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95 درصد داروها 
تولید داخل است

بازگشت غول نفتی 
دانمارک به ایران

افزایش ۱۰ درصدی 
حقوق نهایی شد

فقط ۱۰ درصد وامها صرف توسعه صنایع شد

نگاه بلندپروازانه به ارقام رشد صنعتی!

۱۱

انتخاباتآمریکا
تجلیقهرالهیبود

حجت االسـالم والمسـلمین کاظـم صدیقـی بـا اشـاره به 
راهپیمایـی عظیم اربعین حسـینی گفت: حماسـه عظیم 
اربعیـن حسـینی پدیـده الهی و تجلی عشـق الهی اسـت 
و نوعـی اسـتقبال از ظهـور امـام عصر )عـج( بـه حسـاب 

می آیـد.

مربیجدیدتیمملی
والیبالایرانینیست

ــم  ــی تی ــت: مرب ــال گف ــیون والیب ــس فدراس ریی
ــی  ــای داخل ــه ه ــت و از گزین ــی اس ــی خارج مل
ــتفاده  ــرمربی اس ــار س ــور در کن ــرای حض ــط ب فق

. می کنیــم

ورزشیخبر

خسارتمیلیاردیسرمابهباغداران

کمبودمرکباتنداریم
مقام مسئول درجهاد کشاورزی استان مازندران درباره وضعیت بازار مرکبات و کیوی پس 
از سرمازدگی گفت: با وجود سرمازدگی اخیر هیچ کمبودی در زمینه عرضه میوه مرکبات و 
کیوی نداریم زیرا سرما در حدی نبود که میوه قابل استفاده نباشد بنابراین نگرانی در این 

خصوص نداریم.
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گـروه اقتصـاد: رکـود در صنعـت نبـود نقدینگـی مالی و نداشـتن سـرمایه در گردش اسـت کـه در صـورت عـدم بی انگیـزه ای سـرمایه گذاران در صنعت می شـود، ترغیب حضـور سـرمایه گذاران نیاز به 
حمایـت اسـت و ایـن مسـئله نیـز بارهـا  گفتـه شـد و باید بر منویات مقـام معظم رهبری بر عنوان سـال طبق مغایرت با اصـل اقتصاد مقاومتی بـر واژه اقدام و عمـل توجه شـود.اکثر اقتصاددانان معتقدند 

سـال 94 یکـی از سـخت ترین سـال های اقتصـاد ایـران بـوده و بـا توجه بـه گزارش مرکـز آمار ایران رشـد بخش صنعـت و معدن به منفی 2.5 درصد رسـیده اسـت.
صفحه ۱۱

یک گزارش بین المللی، با بررسی وضعیت ۱5۶ 
کشور نشان می دهد با وجود اینکه ایران از نظر 
شاخص های »شادی« هنوز در وضعیت مناسبی 
قرار نگرفته و رتبه ۱۰5 را در بین کشورهای 
مورد بررسی در سال 2۰۱۶ به خود اختصاص 
داده، ولی طی سه سال گذشته )از سال 2۰۱۳ 
بهبود  این شاخص  در  بعد( وضعیت کشور  به 

یافته است.
این  مبنای  افزود:  اقتصاد«  »دنیای  روزنامه 
مطالعه در سنجش وضعیت »شادی« کشورها، ۶ 
مولفه »سرانه تولید ناخالص داخلی«، »حمایت 
بدو  در  سالم  زندگی  به  »امید  اجتماعی«، 
»فعالیت های  زندگی«،  انتخاب  »آزادی  تولد«، 

خیرخواهانه« و »ادراک فساد« است.
از واقعیات  این بررسی، برداشت عمومی  طبق 
»حمایت های  مانند  اجتماعی  پدیده های  و 
اجتماعی، آزادی انتخاب زندگی و فساد« تاثیر 
بیشتری روی سطح نشاط عمومی در مقایسه 
با شاخص هایی مثل »رشد اقتصادی« و حتی 
شادکامی  اقتصاد  دارد.  زندگی«  به  »امید 
در  که  است  اقتصاد  در  جدیدی  نسبتاً  حوزه 
معادالت  در  ویژه ای  اهمیت  اخیر  سال های 
کرده  پیدا  کشورها  از  بسیاری  سیاست گذاری 
به  نسبت  ساله  هر  ملل  سازمان  حتی  است. 
رفاه  وضعیت  بررسی   از  حاصل  نتایج  انتشار 
ذهنی در کشورهای مختلف در قالب »گزارش 
جهانی شادی« اقدام می کند. »دنیای اقتصاد« 

در گزارشی با اشاره به رویکردهای حاکم در این 
حوزه تالش کرده چارچوب اقتصادی یک کشور 

شاد را معرفی کند.
از سوی  »گزارش جهانی شادی« که هر سال 
پژوهشگران سازمان ملل به انتشار می رسد، ۶ 
سطح  بر  تاثیرگذار  عوامل  مهم ترین  را  متغیر 
می داند:  مختلف  کشورهای  در  عمومی  نشاط 
»حمایت  داخلی«،  ناخالص  تولید  »سرانه 
بدو  در  سالم  زندگی  به  »امید  اجتماعی«، 
»فعالیت های  زندگی«،  »آزادی انتخاب  تولد«، 
خیرخواهانه« و »ادراک فساد«. بر اساس نتایج 
این بررسی حمایت های اجتماعی، آزادی انتخاب 
خیرخواهانه،  فعالیت های  فساد،  درک  زندگی، 
تولید ناخالص داخلی و امید به زندگی در بدو 

تولد، به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر سطح 
نشاط عمومی در کشورهای مختلف بودند.

از  عمومی  برداشت  می رسد،  نظر  به  بنابراین 
فساد،  مانند  اجتماعی  پدیده های  و  واقعیات 
نسبت به وضعیت اقتصادی و بهبود در متغیرهای 
اقتصادی تاثیر بیشتری روی سطح نشاط عمومی 
ایران  شادی،  جهانی  گزارش  مبنای  بر  دارد. 
میان  در  عمومی  نشاط  شاخص های  لحاظ  از 
۱5۷ کشور موردبررسی در رتبه ۱۰5 قرار دارد. 
بر مبنای این گزارش هرچند ایران در وضعیت 
نشاط  معرف  شاخص های  لحاظ  از  مناسبی 
عمومی قرار ندارد، اما در سال های اخیر سطح 

نشاط عمومی در کشور افزایش یافته است.
اد      امه د      ر صفحه 6

وضعیتشادکامیدر156کشورورتبهایران

انعکاسواقعیتهایاجتماعیدرلبخندعمومی

رئیس جمهور، بسیج را الگوی وحدت  ملی دانست و 
گفت: با بسیج چندده میلیونی، هیچ  کشوری جرات 

توطئه علیه ملت ایران را نخواهد داشت.
 آقای روحانی در جلسه هیات دولت با گرامیداشت 
هفته بسیج مستضعفان، تاکید کرد که دولت حمایت 
از بسیج ، نیروهای مسلح و حفظ و تقویت وحدت 
ملی در کشور را وظیفه خود می داند و در این راه از 

هیچ تالشی دریغ نمی کند.
هر  آذرماه  اوایل  داشت:  اظهار  جمهوری  رئیس 
 58 سال  در  امام  حضرت  فرمان  یادآور  سال، 
برای تشکیل ارتش 2۰ میلیونی و سازمان بسیج 
هم  و  راحل  امام  فرمان  این  است.  مستضعفان 
قانون  خبرگان  مجلس  نمایندگان  بینی  پیش 
اساسی در اصل ۱5۱،  دولت را موظف می سازد 
برای آموزش  را  امکانات و فرصت های الزم  که 

نظامی همه مردم فراهم کند.
ملی  آمادگی  و  بسیج  اینکه  بیان  با  روحانی  دکتر 
وظیفه تک تک آحاد مردم می باشد و قانون اساسی 
این وظیفه را بردوش همه مردم گذاشته است، گفت: 
هنگامی که جمعیت کشورمان ۳۶ میلیون نفر بود 
، حضرت امام فرمان تشکیل ارتش 2۰ میلیونی را 
دادند یعنی همه کسانی که توان به دست گرفتن 
نظامی  آموزش  تا  موظف شدند  داشتند،  را  سالح 
دیده و برای دفاع از تمامیت ارضی و نظام جمهوری 

اسالمی، وارد صحنه شوند.
رئیس جمهوری نقش بسیج مستضعفان را در دوران 
دفاع مقدس بسیار ارزشمند خواند و تاکید کرد: بدون 
تردید اگر در جنگ 8 ساله، بسیج نبود، پیروزی های 
بزرگ نیز امکان پذیر نمی شد. بسیج به معنای عام 
به صورت  که  می شود  کسانی  همه  کلمه شامل 
سازمانی، حمایت های مردمی ، جهاد سازندگی و 

عشایر خود را برای فداکاری آماده می کنند .
دکتر روحانی اظهارداشت: نیروهای مردمی پشتیبان 
نیروهای مسلح در یک دفاع مشروع و مقدس هستند 
اما در ایران بسیج نه تنها  از نیروهای مسلح پشتیبانی 
می کند بلکه در خط مقدم دفاع حضور دارد و حتی 
نیرویی که خط  آن  ایام عملیات های جنگی،  در 
شکن و پیشتاز بود، عمدتا نیروهای بسیج بودند و این 
موضوعی است که در جنگ های دنیا بی سابقه است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه نقش بسیج در دفاع 
8 ساله و حراست از نظام جمهوری اسالمی و در 
تمام ایام خطر مشهود است ، گفت: امروز نیز نیازمند 
تقویت بیش از پیش بسیج هستیم. بسیج به معنای 
این است که همه مردم ایران آموزش های الزم را 
برای روز خطر گذرانده اند و تردیدی نیست که اگر 
همه مردم به عنوان بسیج دهها میلیونی، در آمادگی 
باشند در این صورت اصل بازدارندگی که در قرآن و 
در قوانین کشورمان برای نیروهای مسلح پیش بینی 

شده، به خوبی تحقق خواهد یافت.
نیروهای  و  مردم  همبستگی  افزود:  روحانی  دکتر 
مسلح در قانون به گونه ای پیش بینی شده است 
که در ایام جنگ مردم در کنار نیروهای مسلح و در 
زمان صلح نیروهای مسلح در کنار مردم حضور دارند 

به گونه ای که در اصل ۱4۷ قانون اساسی عنوان 
شده دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات 
فنی ارتش در کارهای امدادی ، آموزشی ، تولیدی و 
جهاد سازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسالمی 
استفاده کند و از آنجایی که در زمان تصویب قانون 
اساسی ، ارتش را به عنوان تنها نیروی مسلح در کشور 
داشتیم، بی تردید امروز شامل همه نیروهای مسلح 

می شود.
رئیس جمهوری اظهارداشت: امروز که به تولید و 
تحول اقتصادی نیاز داریم، نیروهای مسلح باید در 
خط مقدم این کار حضور داشته باشند و دولت نیز 
وظیفه دارد از آنها بخواهد که در زمان صلح دراین 

عرصه حضور داشته باشند.
دکتر روحانی گفت امروز مساله مهم این است که باید 
در تمامی مسایل، عالم به زمان و وظیفه شناس بوده 
و بتوانیم مسایل اصلی را از موضوعات فرعی و جزئی 
تفکیک کنیم.  زمانی که امام راحل فرمان تشکیل 
بسیج 2۰ میلیونی را دادند ، در آن فرمان تاکید می 
کنند که نباید مسایل فرعی ، جزئی و کوچک ، شما 
را از مساله اصلی کشور باز دارد و در آن روز تاکید می 
کنند که خطر اصلی آمریکا است و همه فریاد خود را 
باید بر سر او بکشید و اختالفاتی که در جامعه است 

به هیچ وجه مجاز نیست.
رئیس جمهوری افزود: امروز هم همانطور که رهبر 
معظم انقالب اسالمی تاکید دارند مساله اصلی کشور 
اقتصاد است و دشمن نیز با حربه تحریم ،  این عرصه 
را مورد تهاجم قرار داده است. امسال به نام اقتصاد 
مقاومتی؛ اقدام و عمل نامگذاری شده و لذا باید همه 
تالش ما در مسیر رونق، عبور از رکود و ایجاد اشتغال 
برای جوانان متمرکز شده و به عنوان مساله اصلی 
مورد توجه قرار گیرد. دکتر روحانی با تاکید بر اینکه 
» بسیج یک نیروی مردمی است و بسیج جناح و 
حزب نیست بلکه همه ملت ایران است«، گفت: در 
قانون اساسی نیز در اصل ۱5۱ صراحتا اعالم می کند 
که باید امکانات آموزش نظامی برای همه مردم ایران 

به منظور دفاع فراهم شود.
رئیس جمهوری افزود: اخیرا در قانون انتخابات که 
که  شده  تاکید  کردند،  ابالغ  انقالب  معظم  رهبر 

نیروهای مسلح نباید در این عرصه دخالت کنند و 
وظیفه بسیج و سایر نیروهای مسلح حمایت و دفاع 
از انقالب، نظام اسالمی و تمامیت ارضی کشور است.

دکتر روحانی بسیج را به معنای الگوی وحدت ملی 
توصیف کرد و اظهارداشت: بسیج شامل همه جناح ها 

، مذاهب و قومیت ها و همه ملت ایران است.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه امروز مسلمانان در 
بسیاری از کشورها از  الگوی بسیج پیروی می کنند، 
گفت: در لبنان ، عراق ، سوریه ، یمن ، افغانستان 
و همه کشورهای اسالمی که با معضلی مواجه می 
شوند، یکی از الگوهای بسیار کارآمد برای مقابله با 
الگوی بسیج است که  از کشورشان،  خطر و دفاع 
به دست امام راحل و در چارچوب قوانین موضوعه 

کشورمان بنیانگذاری شده است.
چندده  بسیج  دارای  اگر  افزود:  جمهوری  رئیس 
میلیونی آماده باشیم هیچ کشوری جرات توطئه و 
طراحی آن، علیه ملت ایران را نخواهد داشت و اگر 
هم دچار اشتباه شود، پاسخ قاطعی را از سوی ملت 
با بازوان پرتوان بسیج چند ده میلیونی خواهد گرفت.

رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت وظیفه خود را 
حمایت از بسیج ، نیروهای مسلح و حفظ وحدت 
ملی کشور می داند ، اظهارداشت: امروز شرایط کشور 
به گونه ای است که هم برای اقتصاد و هم اخالق 
باید بیش از پیش تالش کنیم وبسیج باید در صحنه 
اخالق پیشگام و پیش قدم باشد و باید اخالق اسالمی 
، محمدی و علوی را در زندگی فردی و جمعی جامعه 

اسالمی ایران بیش از پیش متبلور سازیم.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد : امروز تقویت اخالق، 
فرهنگ، اقتصاد، وحدت و انسجام ملی ، از اولویت 
های اساسی کشورمان است و باید این حوزه ها را هر 

چه بیشتر تقویت کنیم .
رئیس جمهوری گفت: رهبر معظم انقالب اسالمی 
در سخنرانی اخیرشان  بر اقتصاد مقاومتی و اهتمام 
بیشتر مردم به این حوزه و نیز علم و فناوری و وحدت 
تاکید داشتند و باید همین خط و مسیر را با وحدت، 
اتحاد و یکپارچگی طی کنیم تا شاهد ایرانی پررونق 
تر و آبادتر و ملتی مقاومتر در برابر انواع توطئه های 

احتمالی باشیم.

تقلید  مراجع  از  اردبیلی  موسوی  آیت ا...  پیکر 
مطهر  حرم  در  و  تشییع  قم  در  دیروز  شیعه 

حضرت معصومه )س( به خاک سپرده شد.
حرم  تا  اردبیلی  موسوی  ا...  آیت  حضرت  پیکر 
مطهر حضرت معصومه )س( تشییع شد و سپس 
آیت ا... شبیری  زنجانی از مراجع تقلید بر پیکر 

آیت ا... موسوی اردبیلی نماز خواند.
والمسلمین  االسالم  حجت  مراسم   این  در 
رئیس  الریجانی  دکتر  جمهور،  رئیس  روحانی 
محمدی  والمسلمین  االسالم  حجت  مجلس، 
انقالب  معظم  رهبر  دفتر  رئیس  گلپایگانی 
خمینی،  حسن  سید  االسالم  حجت   ، اسالمی 
آموزش  بهداشت،  دادگستری،  اطالعات،  وزرای 
و  علما  مجلس خبرگان،  نمایندگان   ، پرورش  و 
روحانیان جمعی از مسئوالن استانی و قشرهای 

مختلف مردم حضور داشتند.
ا... موسوی اردبیلی پس از اقامه نماز  پیکر آیت 

خاک  به  معصومه) س(  حضرت  مطهر  حرم  در 
سپرده  شد.

به  دوشنبه  روز  از  که  اردبیلی  موسوی   ... آیت ا 

الله  بیمارستان  در  ریوی  و  قلبی  مشکل  علت 
تهران بستری شده بود، روز چهارشنبه دار فانی 

را وداع گفت.

روحانیتاکیدکرد:بسیج،الگویوحدتملی تشییعپیکرآیتا...موسویاردبیلیدرقم

همین صفحه

صفحه 2
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کالم  نور

استراتژی آمریکا 
در ارتباط با ایران ثابت است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی گفت: استراتژی آمریکا 
یک  ایران  اسالمی  جمهوری  با  ارتباط  در 

استراتژی ثابتی است.
به گزارش ایسنا، عالءالدین بروجردی در حاشیه 
بازدید از نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در بروجرد 
اضافه کرد: ترامپ در دوران ریاست جمهوری با 

ترامپ زمان تبلیغات متفاوت است.
نقض  رسماً  بخواهد  ترامپ  اینکه  افزود:  وی 
تعهدات آمریکا کند از نظر ما مشکلی ندارد، 
چون حتماً متناسب با این رفتار آمریکا در حال 
حاضر بدنبال  طراحی اقدامات الزم برای پاسخ 

به این نقض شکنی ها هستیم.
نماینده مردم بروجرد تصریح کرد: اجرا یا نقض 
از  تحریم ها  این  اعمال  است،  دوطرفه  برجام 

سوی آمریکا شامل چند مرحله است.
بروجردی اضافه کرد: نخست مجلس نمایندگان 
و پس از آن سنا و بعد هم باید به تائید رئیس 

جمهور این کشور برسد.
وی ادامه داد: چنانچه به مرحله نهایی برسد در 
آن هنگام با توجه به اینکه این یک تخلف جدی 
است اقدام متناسب با آن را که در حال بررسی 

طرح آن در مجلس هستیم، انجام می دهیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
انقالب  معظم  رهبر  که  همچنان  شد:  یادآور 
فرمودند ما آغازگر توقف برجام قطعاً نخواهیم 
بود ولی اگر آنها دست به این اقدام بزنند ما هم 

اقدامات الزم را انجام خواهیم داد.

۲۵میلیون بسیجی داریم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: آمادگی 
جبهه  در  حضور  برای  بسیجی  هزار  صدها 
مقاومت، این پیام را به دشمنان می دهد که 
اگر بخواهند نسبت به کشور ما تعرض نظامی 

داشته باشند به پیروزی نخواهند رسید.
به گزارش مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح، اظهار داشت: بسیج 
تعالی  و  رشد  مسیر  در  اخیر  های  سال  در 
بیشتری نسبت به سال های گذشته بوده است، 
و  است  نپیموده  طوالنی  های  راه  هنوز  البته 
نواقص احتمالی که باید برطرف کرد وجو دارد 
اما اقدامات شایان بسیاری در سال های اخیر در 
بسیج انجام شده که در حد و اندازه یک ملت 

بزرگ و بابصیرت به نام ایران است.
وی گفت: رشد کّمی بسیج در سال های اخیر، 
شکر نعمت الهی در جامعه ماست و اینکه قریب 
به ۲۵ میلیون نفر طبق آماری که اعالم شده 
و  قدردانی  است جای  این کشور  در  بسیجی 
شکرگزاری دارد. هر فردی که در جامعه حضور 
دارد بالقوه یک بسیجی محسوب می شود مگر 

اینکه عنادی با اسالم و انقالب داشته باشد.
سرلشگر باقری با بیان اینکه امروز ایران اسالمی 
اظهار کرد: همه  است،  بسیج شده  به  تبدیل 
شتاب  خود  حرکت  به  مسیر  این  در  باید  ما 

بیشتری بدهیم.
صالحین  حلقه  مساله  گفت:  باقری  سرلشکر 
از آرزوهای بزرگان قبل از انقالب بوده، اینکه 
را  اسالمی  معارف  مشتاق  جوان  تعدادی 
گرد هم آورند و با بهره گیری از علوم اساتید 
بتوانند عمق درک مطالب را در میان جوانان 
و نوجوانان افزایش دهند. امروز این نعمت به 

جامعه اسالمی ما داده شده است.

عدم صحت از سر گیری مذاکره 
ایران و امریکا

یک منبع اگاه در گفت و گو با ایرنا از سرگیری 
پیروزی  از  پس  امریکا  و  ایران  میان  مذاکره 

ترامپ را تکذیب کرد.
به گزارش ایرنا، وال استریت ژورنال به نقل از 
منابع غربی مدعی شده بود که مذاکره برای 
متقاعد کردن ایران به کاهش ذخایر اب سنگین 

از ماه گذشته آغاز شده است.
این روزنامه نوشت: آمریکا و متحدانش از ایران 
خود  غنی شده  اورانیوم  میزان  که  خواسته اند 
در نطنز را بیش از تعهدات مندرج در برجام، 
کاهش دهد تا توافق هسته ای بنیانی قوی تر در 

برابر اقدامات احتمالی ترامپ داشته باشد
در  ایران  مذاکره  طرف های  ادعا،  این  بر  بنا 
»دونالد  پیروزی  با  هسته ای،  گفت وگوهای 
این  از  ناشی  های  نگرانی  رفع  ترامپ«برای 
پیروزی غیر منتظره مذاکراتی جدید را با ایران 

از سر گرفته اند.

خبر

اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
راه بالقوه کردن ظرفیتها

رئیس کل بانک مرکزی: استفاده از ظرفیت های بالقوه اقتصادی 
نیازمند اجرای دقیق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.

ولی ا... سیف با انتشار یادداشتی تلگرامی تحت عنوان نقدینگی 
بالقوه اقتصاد نیازمند  کجاست؟ نوشت: استفاده از ظرفیت های 
سرمایه گذاری است و نظام مالی باید بتواند منابع الزم را تامین 

کند. 
وی در ادامه می نویسد: دستیابی به این هدف نیازمند اجرای 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصالح و تقویت 
بخش مالی کشور شامل نظام بانکی و بازار سرمایه است. کلیه 
نهادهای اقتصادی باید در اجرای اقتصاد مقاومتی مشارکت کنند 

و این رمز دستیابی به موفقیت است.

سیف می افزاید : بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تمام 
توان کارشناسی کشور در مسیر اصالح و تقویت نقش نظام بانکی 
شهروندان  رفاه  ارتقای  به  که  راهکاری  هر  از  و  کرده  استفاده 

کمک کند استقبال می  کند.
ولی ا... سیف در این یادداشت می نویسد: این روزها نگرانی هایی 
در مورد نقدینگی و افزایش حجم آن مطرح می شود. کمی پیش 
از آن ، سیاستگذار پولی و دولت از بابت تمرکز افراطی بر کنترل 
تورم و اعمال سیاست انقباضی شدید که منجر به تشدید رکود 

می شود مورد انتقاد قرار داشت.
وی می افزاید : باید توجه داشت که سیاستگذار اقتصادی همواره 
با مقوله مبادله )trade off( بین اهداف و متغیرهای اقتصادی 
همواره  اقتصاد  نماگرهای  و  متغیرها  کلیه  روند  و  است  روبرو 
مورد توجه بوده و با دقت رصد می شود و در هر زمان متناسب 

با شرایط تصمیمات الزم گرفته شده است.
در  اقتصاد  اصلی  ؛مشکل  نویسد  می  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
آن  از  رفت  برون  و  بود  تورمی  رکود   ، دولت  فعالیت  شروع 
نیز  حاضر  حال  در  داشت.  نیاز  را  ای  ویژه  تصمیمات  شرایط، 
انتقادها متوجه رشد نقدینگی است و بزرگی حجم آن در اقتصاد 
مورد انتقاد قرار گرفته و آن را معما می دانند! این در حالیست 
تنها  نه  اقتصاد است که  از متغیرهای  نقدینگی یکی  که حجم 

نمی تواند همه پیچیدگی های اقتصاد را به تنهایی نشان دهد، 
بلکه سخن گفتن از بزرگی آن بدون توجه به اندازه اقتصاد ثمری 

ندارد.
اندازه گیری  برای  معیاری  نقدینگی  :حجم  افزید  می  سیف 
عرضه پول است که از مجموع اسکناس و مسکوک در گردش و 
سپرده های بخش غیردولتی در شبکه بانکی بدست می آید. بانک 
از شبکه  را  اطالعات سپرده ها  و مستمر  به طور دقیق  مرکزی 
بانکی جمع آوری می کند و بعد از محاسبه حجم نقدینگی مطابق 

با استاندارهای بین المللی، آن را منتشر می کند.
که  داشت  توجه  باید   : افزاید  می  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
تشکیل  را  نقدینگی  درصد   9۵ غیردولتی  بخش  سپرده های 
بانک ها  در  و  است  مردم  به  متعلق  سپرده ها  این  می دهند؛ 
اراده  که  زمان  هر  سپرده ها  این  صاحبان  می شوند.  نگهداری 

کنند باید بتوانند به سپرده های خود دسترسی داشته باشند.
سیف وظیفه شبکه بانکی حفظ سپرده های مردم و استفاده از 
آنها در تامین مالی طرح های سرمایه گذاری عنوان کرده و می 
افزاید: شاید منظور محدود شدن قدرت وام دهی بانکها علیرغم 

رشد نقدینگی بوده است.
نویسد:  می  یاداشت  این  درادامه  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
بخشی  انجماد  و  اعتباری  تنگنای  موضوع  بارها  مرکزی  بانک 
انباشت  غیرجاری،  مطالبات  انباشت  بدلیل  بانکها  داراییهای  از 
بدهی های دولت و رسوب داراییهای غیر مالی را تبیین و تشریح 
را  آنها  بانک ها  منابع  بر  فشار  دهه  یک  متاسفانه،  است.  کرده 
سرمایه گذاری ها  مالی  تامین  توانایی  که  داده  قرار  شرایطی  در 
را  ایران  محور  بانک  اقتصاد  گسترده  ظرفیت های  با  متناسب 

ندارند.
بانک مرکزی با اجرای اقداماتی کوتاه مدت تا حدودی به بهبود 
شرایط کمک کرده؛ اما رفع کامل این مشکالت نیازمند اصالح 

نظام مالی و بخش بانکی کشور است.

خبر

رهبرمعظم انقالب تاکید کردند: آمریکا در قضیه 
توافق هسته ای تخلفهای متعددی انجام داده که 
تازه ترینش تمدید تحریم ده ساله است، اگر این 
تحریم بشود قطعا نقض برجام است و ایران واکنش 

نشان خواهد داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت ا... خامنه ای در دیدار هزاران 
نفر از بسیجیان، بسیج را »لشکر انقالب« و »مظهر 
مردم ساالری دینی« و متکی بر بصیرت خواندند 
و با تأکید بر لزوم برنامه ریزی دقیق و مبتنی بر 
تشکیل هیأت های اندیشه ورزی برای هم افزایی 
الیه های مختلف بسیج به منظور حضور پرقدرت 
و تأثیر گذار در عرصه های گوناگون جامعه، گفتند: 
روحیه بسیجی یعنی خدا را همواره در کنار و 
همراه خود دیدن، و دچار ناامیدی و افسردگی، 
و بن بست نشدن؛ بنابراین در پاسخ افراد ضعیف 
النفس که دچار ترس از دشمن و روحیه »نمی 
توانیم« شده اند، می گوییم با اتکاء به قدرت الهی و 
باور قدرت حضور مردم، می توان بر همه مشکالت 

فائق آمد و از هیچ قدرتی هم نهراسید.
حضرت آیت ا... خامنه ای در ابتدای سخنان خود، 
راهپیمایی با شکوه اربعین را »پدیده ای تاریخی« 
و  خواندند  الهی«  قدرت  »دست  نشان دهنده  و 
خاطرنشان کردند: در پدیده ها و خیزشهای ماندگار 
و عظیمی همچون راهپیمایی اربعین یا نمونه هایی 
نظیر تسخیر النه جاسوسی، 9 دی ۸۸ و اعتکافها 
که برخاسته از تبلیغات نیستند، دست خداوند 

روشن تر از هر جای دیگری دیده می شود.
ایشان پیروزی انقالب اسالمی را نمونه دیگری از 
این پدیده های الهی برشمردند و خاطرنشان کردند: 
این دست الهی در حضور مردمی و شکل گیری 
انقالب اسالمی کامالً مشهود و برجسته بود و امام 
بزرگوار نیز فرمودند من در طول انقالب همواره 
عظیم  حرکت  پشت  در  را  الهی  قدرت  دست 

مردمی می دیدم.
میلیونی مردم در  انقالب اسالمی، حضور  رهبر 
پدیده الهِی راهپیمایی اربعین را نشانه »عشق و 
جاذبه همراه با بصیرت« دانستند و افزودند: به 
زائرانی که موفق به این کار بزرگ شدند، خوشامد 
و زیارت قبول می گوییم و از مردم عراق که این 
جمعیت عظیم را با محبت، پذیرایی و اداره کردند، 

تشکر می کنیم.
ایشان الزمه ماندگاری و استمرار پدیده فوق العاده 
راهپیمایی اربعین را شکر این نعمت خواندند و 
گفتند: شکرگزاری واقعی باید در عمل انجام شود 
و همان طور که اکثریت مردم ایران با فداکاری و 
ایثار، نعمت انقالب اسالمی را پاس داشتند، باید 
نعمت اربعین را با حفظ روحیات و حاالت به دست 
آمده در این سفر نورانی همچون برادری، مهربانی، 
توجه به والیت و آمادگی برای حضور در میدان 

های سخت، شکرگزاری کرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشان کردند: برخی 
در دنیا به دنبال محو یا تحریف کردن پدیده نورانی 
اربعین هستند که موفق به این کار نخواهند شد و 
قطعاً این نعمت بزرگ برای ملتهای ایران و عراق، 

پایدار و موجب سرافرازی و سربلندی خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه، بسیج را از پدیده های 
و  برشمردند  اسالمی  انقالب  دوران  شگفت آور 
افزودند: امام بزرگوار ما با تعلیم و الهام الهی، این 
شجره طیبه را پایه گذاری کرد و سرنوشت انقالب 

را به دست جوانان سپرد.
ایشان با اشاره به امانتداری جوانان در انتقال نسل 
به نسل »روحیه انقالبی«، گفتند: با وجود آنکه 
درک  را  امام)ره(  و  انقالب  دوران  امروز،  جواناِن 
نکرده اند اما با همان روحیه انقالبی و با بصیرت، 
آگاهی و تجربه ای فراتر از جوانان اول انقالب، در 
میدان حضور دارند که این نشان دهنده پیشرفت 

انقالب اسالمی است.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر اینکه حفظ 
و پاسداشت انقالب، وظیفه و مأموریت آحاد ملت 
است، جوانان را پیشران و موتور محرکه این حرکت 
بزرگ دانستند و افزودند: قطعاً حرکت بسیجی در 
کشور ما پیروز است اما شرط تحقق این پیروزی، 
پیشه کردِن تقوای فردی و گروهی و انجام عمل 
صالح است که این دو عامل مهم، موجب جلب 

نصرت و همراهی خداوند خواهد شد.
قرآنِی  نمونه  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
برادرشان  معارضه و مبارزه حضرت موسی ع و 
هارون، با دست خالی علیه قدرت عظیم فرعونی، 

فرمود  موسی)ع(  به  خداوند  کردند:  خاطرنشان 
و  می شنوم  و  هستم  شما  با  من  که  »نترسید 
پاسخ  در  نیز موسی)ع(  آن  از  و پس  می بینم« 
به قوم بنی اسرائیل که از دیدن لشکریان فرعون 
هراسان شده و می گفتند آنها ما را نابود خواهند 
کرد، گفت »هرگز! پروردگارم با من است و مرا 

هدایت خواهد کرد«.
و  تقوا  را  خداوند  همراهی  حفظ  الزمه  ایشان، 
عمل صالح دانستند و تأکید کردند: اگر لوازم این 
همراهی الهی را حفظ کنیم، حتی قدرتی با ۱۰ 
برابر قدرت آمریکا نیز توان غلبه و تسلط را نخواهد 

داشت.
رهبر انقالب اسالمی سپس به پنج سرفصل مهم 
که باید در برنامه ریزیها و رویه سازیهای بسیج 

مورد توجه جدی قرار گیرند، اشاره کردند.
متکی بودن بسیج به »بصیرت« اولین سرفصلی 
به آن اشاره  ا... خامنه ای  بود که حضرت آیت 
کردند و گفتند: بسیج یک حرکت احساسی ِصرف 
نیست، بلکه متکی بر فهمیدن، دانستن و بصیرت 
است و این جهت گیری باید همچنان در بسیج 

حفظ شود.
ایشان با اشاره به برخی افراد که در اوایل انقالب 
اسالمی بسیار پرشور و انقالبی بودند اّما اکنون در 
افراد  این  افزودند:  اند،  انقالب قرار گرفته  مقابل 
به دلیل »نداشتن عمق دینی، حرکت بر اساس 
احساسات و هم نشینی با زاویه داران با انقالب«، 
فاصله زیادی از انقالب اسالمی گرفتند و در نهایت 

در مقابل انقالب ایستادند.
مهم  بسیار  را  »بصیرت«  اسالمی،  انقالب  رهبر 
خواندند و خاطر نشان کردند: علت تأکید مکرر 
من بر بصیرت در قضایای سال ۸۸ که البته عده 
ای هم از این تأکید ناراحت شدند، به دلیل اهمیت 
این موضوع در تشخیص مسیر حق و باطل است.

حضرت آیت ا... خامنه ای، گسترده بودن دایره 
بسیج برای آحاد ملت و جناحی نبودن بسیج را به 
عنوان دومین سرفصل بیان کردند و گفتند: بسیج 
لشکر انقالب است و اگر دو گانگی هم وجود داشته 
باشد، آن دو گانه ی »انقالبی« و »ضدانقالبی« است 
زیرا حتی »غیرانقالبی« را نیز می توان جذب کرد.

ایشان با تأکید بر لزوم جذب حداکثری افزودند: 
البته این جذب حداکثری به معنای استفاده از 
هر روش و اقدامی نیست، اما هر جناح یا فردی 
که انقالب را قبول دارد و در خدمت انقالب است، 

بسیج شامل او هم می شود.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: بسیج جزو 
هیچ یک از جناح های انقالب نیست بلکه بسیج، 
جریان و رود عظیم جاری به سمت اهداف انقالب 

اسالمی است.
حضرت آیت ا... خامنه ای لزوم »هم افزایی الیه 
های مختلف بسیج« را به عنوان سومین سرفصل 
حرکت بسیج، بیان کردند و افزودند: گستره بسیج 
شامل قشرهای مختلف مردم است و باید ساز و 
کار مناسبی برای هماهنگی و هم افزایی در آن 

به وجود آید.
رهبر انقالب اسالمی در بیان چهارمین سرفصل 
موضوع  به  تأثیرگذارتر،  و  تر  قوی  حضور  برای 
»مظهر مردم ساالری دینی و اسالمی بودن بسیج« 
اشاره کردند و افزودند: برخی تصور می کنند مردم 
ساالری دینی فقط شامل حضور در پای صندوق 
های رأی و انتخابات است در حالی که این موضوع، 
از جلوه های مردم ساالری دینی است و  یکی 
معنی واقعی آن یعنی »مردم، ساالرِ زندگی جامعه 

خود براساس دیِن اسالم«، هستند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، با تأکید بر اینکه بر 

ساالری  مردم  مظهر  بسیج  تعریف،  این  اساس 
دینی در همه عرصه ها است، خاطرنشان کردند: 
با چنین دیدگاهی، اگر بسیج وارد عرصه اقتصاد 
مقاومتی و علم هم شود، اقتصاد مقاومتی و علم نیز 

مردم ساالر خواهند شد.
انقالب  رهبر  که  سرفصلی  آخرین  و  پنجمین 
اسالمی به آن اشاره کردند: لزوم تشکیل هیأت های 

اندیشه ورز در دو سطح رأس و بدنه بسیج بود.
این  وظیفه  گفتند:  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
هیأت های اندیشه ورز در الیه های مختلف بسیج، 
طراحی برای مأموریتهای مختلف اعم از جنگ 
سخت و جنگ نرم، و سازندگی و خدمات رسانی 

است.
اینکه  بر  تأکید  با  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
تشکیل این هیأت های اندیشه ورز موجب پویایی 
و خردمندی و تأثیرگذاری بیشتر و پیشرو بودن 
بسیج می شود، افزودند: در کنار مجموعه های 
اندیشه ورز، باید هیأت های رصدگر نیز تشکیل 
نکردن  نفوذ  از  مراقبت  آنها  مأموریت  شوند که 
نگرفتن سازمان  قرار  آسیب  مورد  و  ها  ویروس 

بسیج است.
ایشان، این پنج فصل را برای تکامل و ثمردهی 
مداوم شجره طیبه بسیج ضروری دانستند و تأکید 
کردند: این سرفصل ها، ناظر به عمل و واقعیت 
است و باید با برنامه ریزی دقیق، به مرحله اجرا 

درآیند.
به  اشاره  با  همچنین  اسالمی  انقالب  رهبر 
الگوبرداری از بسیج در برخی کشورهای منطقه 
و برنامه ریزی دشمن برای ضربه زدن به این الگو، 
خاطرنشان کردند: یکی از طراحی های دشمن 
موضوع بسیار مهم »نفوذ« است که از بیشتر از 
یک سال گذشته، بارها درباره آن هشدار داده شده 

است.
حضرت آیت ا... خامنه ای در خصوص چگونگی 
استفاده از »نفوذ« برای ضربه زدن به بسیج، گفتند: 
یکی از روش ها، ایجاد خطوط موازی و رقیب برای 
بسیج است که برخی هم اکنون در کشور به دنبال 

رقیب سازی برای بسیج هستند.
ایشان به یک نکته دیگر درخصوص بسیج اشاره 
کردند و افزودند: ما نمی خواهیم بسیج را به عنوان 
یک رقیب برای قوه مجریه قرار دهیم بلکه بسیج 
به عنوان یک مکمل و امید بخش می تواند برای 
و همچنین  مجریه  قوه  به  جهت دهی صحیح 

کمک در عرصه های عملی حضور داشته باشد.
ناامیدی  با اشاره به اظهار  انقالب اسالمی  رهبر 
برخی زمینه ها،  بعضی دستگاههای دولتی در 
خاطرنشان کردند: چگونه می توان با سابقه ای که 
از انجام کارهای بزرگ در کشور وجود دارد و با 
حضور سازمانی همچون بسیج، اظهار ناامیدی کرد 
زیرا نام بسیج، هر انسان افسرده و ناامیدی را هم 

امیدوار و با نشاط می کند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر اینکه در 
بسیج، هیچ گاه بن بست وجود ندارد، گفتند: یک 
بسیجی هم ممکن است در برهه ای دچار ترس 
یا تردید شود اما هیچ گاه دچار بن بست نمی شود 
زیرا عناصر قدرت بخش و راهنما در بسیج، آن قدر 
فراوان است که همه نقاط ضعف را تبدیل به نقاط 

قوت می کنند.
ایشان به مشکالت اقتصادی کشور و نامگذاری 
و  اقدام  مقاومتی،  »اقتصاد  عنوان  به  امسال 
عمل« اشاره کردند و افزودند: دیروز مسئوالن 
از  شده،  انجام  اقدامات  از  گزارشی  دولت، 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  برای  امسال  ابتدای 
کارهای  ارقام  و  آمار  آن  در  که  کردند  ارائه 

انجام گرفته، بیان شده بود اما مهم آن است 
که نتیجه این اقدامات، در صحنه عمل دیده 

شود.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: بسیج در این 

خصوص می تواند کمک و نقش آفرینی کند.
از  ا... خامنه ای در بخش دیگری  حضرت آیت 
سخنان خود به مسائل مربوط به ایران و دولت 
فعاًل  ما  گفتند:  و  کردند  اشاره  امریکا  مستکبر 
که  جدیدی  دولت  درباره  قضاوت  برای  امکانی 
قرار است سرکار بیاید نداریم، اما دولت کنونی، 
و  تعهد کردند  برجام  آنچه در موضوع  برخالف 
تصمیم گیری های مشترک انجام شده، که آن 
زمان مسئولین به ما اعالم کردند، عمل می کند و 

تخلفات متعددی را مرتکب شده است.
ایشان با اشاره به تمدید قانون تحریم های ده ساله 
در کنگره امریکا، خاطرنشان کردند: اگر این تمدید، 
اجرایی و عملیاتی شود، قطعاً نقض برجام است و 
بدانند جمهوری اسالمی ایران حتماً در مقابل آن 

واکنش نشان خواهد داد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: توافق هسته ای 
یا همان برجام نباید به وسیله ای برای فشار بر 

ملت و کشور ایران تبدیل شود.
اظهارات  به  اشاره  با  ای  ا... خامنه  آیت  حضرت 
مسئوالن کشور و دست اندرکاران برجام که هدف 
از توافق هسته ای را برداشته شدن فشارها و تحریم 
ها بیان کردند، افزودند: دولت امریکا عالوه بر آن 
قول ها و تعهداتی که در قضیه برجام انجام نداده، و 
یا ناقص عمل کرده است و مسئوالن دست اندرکار 
برجام هم صراحتاً به این موضوع اشاره کرده اند، 
اکنون برجام را وسیله ای برای فشار مجدد بر ایران 

قرار داده است.
ایشان تأکید کردند: جمهوری اسالمی ایران با اتکاء 
به قدرت الهی و با باور به قدرت حضور مردم، از 

هیچ قدرتی در دنیا هراس ندارد.
رهبر انقالب اسالمی در پایان خاطرنشان کردند: 
ضعیف  های  روحیه  از  تقلید  به  کسانی  اگر 
بنی اسرائیل بگویند که »نمی توانیم« و از دشمن 
هراس داشته باشند، ما نیز به تبعیت از حضرت 
موسی)ع( در پاسخ به آنها می گوییم هرگز این 
چنین نیست زیرا خداوند همراه ما است و ما را 

هدایت خواهد کرد.
سردار  اسالمی،  انقالب  رهبر  سخنان  از  پیش 
فرمانده کل سپاه  سرلشکر محمدعلی جعفری 
افزایش  بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  پاسداران 
ظرفیت های پیش روندگی انقالب اسالمی، گفت: 
بسیج در حال تقویت خود و گسترش و تعمیق 
انقالب اسالمی در جبهه های محرومیت زدایی، 

دفاع مردمی و پیشرفت علمی است.
برای  آمادگی بسیجیان  اعالم  با  سردار جعفری 
افزود:  مختلف،  های  عرصه  در  دشمن  با  پیکار 
تمام  آوردن  به صحنه  با  یکصدا  و  همه همدل 
توانمندی های خود در خدمت راهبرد عزتمندانه 
اقتصاد مقاومتی خواهیم بود و بسیج برای جاری 
ملت  کنار  در  آخر  تا  مقدس  جهاد  این  شدن 

ایستاده است.
همچنین سردار سرتیپ محمدرضا نقدی رییس 
سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به شور و شوق 
بسیجیان برای جهاد و شهادت، خاطرنشان کرد: 
با مقاومت جانانه مردِم بسیجی ایران، امروز بسیج 

تبدیل به الگوی آزادی خواهان جهان شده است.
وی با بیان گزارشی از فعالیت ها و دستاوردهای 
اقتصاد  جمله  از  مختلف  حوزه های  در  بسیج 
مقاومتی، افزود: بسیجیان با نیروی ایمان و اراده، 
حماسه هایی خلق خواهند کرد که دشمنان ناگزیر 

از اعتراف به شکست و پشیمانی شوند.
َقَمشلو، محمدحسین  آقایان رضا  این دیدار  در 
عباسی و خانم سیده مرضیه رفعتی نیز به عنوان 
نظرات  و  دیدگاهها  بیان  به  بسیجیان  نماینده 

پرداختند و بر این محورها تأکید کردند:
-    لزوم استمرار و تقویت طرح تربیتی حلقه های 

صالحین
-    اهمیت زیارتگاههای راهیان نور و ضرورت 
توسعه  و  دولتی  مسئوالن  حمایتهای  افزایش 

زیرساختها
-    نقش مدارس در آموزش و نهادینه کردن 

سبک زندگی ایرانی- اسالمی
-    آسیبهای فضای مجازی برای نوجوانان و لزوم 
انجام اقدامات الزم همچون راه اندازی شبکه ملی 

اطالعات

رهبر معظم انقالب:

تمدید تحریم ده ساله، نقض برجام است

حجت االسالم والمسلمین کاظم صدیقی با اشاره به 
راهپیمایی عظیم اربعین حسینی گفت: حماسه عظیم 
اربعین حسینی پدیده الهی و تجلی عشق الهی است 
و نوعی استقبال از ظهور امام عصر )عج( به حساب 

می آید.
حجت االسالم والمسلمین کاظم صدیقی در خطبه های 
دوم نماز جمعه تهران با اشاره به حضور راهپیمایان از 
کشورهای اروپایی و آفریقایی و کشورهای منطقه از 
جمله پاکستان و افغانستان در راهپیمایی اربعین گفت: 
راهپیمایی اربعین نشان از ارتباط حسینی در جهان 

اسالم بود که آحاد مردم را به این راهپیمایی کشاند.
وی در ادامه به خودجوش بودن راهپیمایی اربعین 
اشاره کرد و گفت: مثل انقالب اسالمی که مردم 
به  خودجوش  و  شدند  بیدار  )ره(  امام  فریاد  با 
امام  عزاداری های  و  سفر  و  محرم  آمدند  میدان 
حسین)ع( امری خودجوش و حرکتی الهی است 
و مبدأ غیبی دارد بنابراین حرکتی بخشنامه ای و 

دولتی نیست.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به حضور 
خودجوش اقشار مختلف مردمی از کودکان تا پیرمردها 
در میدان هشت سال دفاع مقدس تصریح کرد: جریان 
9 دی نیز یکی دیگر از نمونه های حضور خودجوش 
مردم است یعنی همانطور که خداوند خرمشهر را آزاد 
کرد انقالب را از دست فتنه نجات داد و حضور میلیونی 
مردم به شکلی فراگیر و مملکت شمول امید دشمنان 
و روسای جمهور کشورهای سلطه را ناامید کرد و 
خداوند آتش خطرناکی را با حضور مردم خاموش کرد.
راهپیمایی  اینکه  ضمن  تهران  موقت  جمعه  امام 
اربعین را رزمایش عظیم و آماده باش وسیع دانست، 

خاطرنشان کرد: این راهپیمایی با وجود مشکالت و 
مانند حضور در جبهه های  ریاضت هایی که داشت 
جنگ کالس خودسازی و عشق بود و مثل کنفرانس 
عاشقانه تری  آهنگ  که  بود  حج  بین المللی  عظیم 

داشت.
صدیقی از برکات راهپیمایی اربعین را باال بردن ضریب 
امنیت دانست و افزود: همیشه حضور مردم تهدیدات 
را به فرصت تبدیل کرده است همانطور که حضور در 
نماز جمعه مملکت را بیمه می کند راهپیمایی اربعین 
احیای هیهات منه ذله امام حسین)ع( بود که مملکت 

ما بدهکار ایشان است.
وی در ادامه به انفاق و ایثار ملت و دولت عراق در 
پذیرایی از زائران امام حسین)ع( اشاره کرد و گفت: 
از تالش های نیروی انتظامی و فعالیت شبانه روز ۲۰ 
هزار از نیروهای نیروی انتظامی برای سامان دادن به 
موضوع ویزاها و پاسپورت ها تشکر می کنیم که باعث 
خوشحالی و مباهات برادران افغانی ما را نیز به وجود 
دو  حداقل  که  امنیتی  نیروهای  از  همچنین  آورد. 
میلیون زائر را به سوی کربال بدرقه کردند تشکر و 

قدردانی می کنیم.
امام جمعه موقت تهران ضمن بزرگداشت روز نیروی 
دریایی گفت: از افتخارات نیروی دریایی این است که 
در جنگ تحمیلی کل نیروی دریایی عراق را نابود کرد.
وی همچنین از تالش های بسیج و حمایت های نیروی 
بسیج از راهپیمایی بزرگ اربعین تشکر کرد و گفت: 

به فرموده امام)ره( فتح الفتوح انقالب اسالمی تربیت 
جوانان است و بسیج اگر حقیقت خود را پیدا کند باید 

نماینده خدا روی زمین باشد.
صدیقی با بیان اینکه تقوا در زندگی مایع قبولی اعمال 
و نجات از مهلکه ها و بن بست ها را از سر راه برمی دارد، 
بسیجی  فرمودند  رهبری  معظم  مقام  اینکه  گفت: 

بن بست ندارد به خاطر تقوای بسیج است.
کرد:  تصریح  تهران  هفته  این  جمعه  نماز  خطیب 
همانطور که راهپیمایی اربعین تجلی جمال خدا بود 

انتخابات آمریکا تجلی قهر خداوند بود.

وی به اعترافات رئیس جمهور منتخب آمریکا مبنی بر 
هزینه های بسیار باال در جنگ های عراق و افغانستان 
اشاره کرد و افزود: اعتراف به اینکه 4۵ درصد مردم 
آمریکا در فقر هستند و آمریکا بدهکارترین دولت 
دنیاست و شرایط به هم ریخته ای دارد و گرفتار تفرقه 
لیبرال  از آن دارد که صدای شکستن  است، نشان 

دموکراسی مثل شوروی سابق به گوش می رسد.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه آمریکا به 
تعهدات خود در برجام عمل نکرده و حتی تحریم های 
است،  برجام  خالف  که  است  کرده  امضا  را  جدید 

تصریح کرد: به گفته مقام معظم رهبری اگر نقض 
برجام اتفاق بیفتد نظام جمهوری اسالمی عکس العمل 

نشان خواهد داد.
وی همچنین به ادامه سرکوب  ملت بی دفاع بحرین 
و مردم مظلوم نیجریه اشاره کرد و شهادت جمعی 
از زائرین امام حسین)ع( را به خانواده هایشان تبریک 

و تسلیت گفت.
صدیقی خاطرنشان کرد: مردم به خوبی می دانستند 
که داعش در منطقه حضور دارد اما جانشان را به کف 
گرفتند و افتخارشان بود که جانشان را در راه امام 

حسین)ع( بدهند.
وی در پایان خطبه های دوم درگذشت عالم بزرگوار 
آیت ا... موسوی اردبیلی و همچنین درگذشت حاج 
شیخ عباس پورمحمودی، سلیم موذن زاده و مرحوم 

شایان فر را نیز تسلیت گفت.
 امام جمعه موقت تهران در خطبه های اول نماز جمعه 
این هفته تهران با اشاره به اینکه خداوند یکی از اسماء 
قیامت را یوم الدین معرفی کرده است و خود را مالک 
بیت  اهل  روایات  و  قرآن  گفت:  می داند،  یوم الدین 
ظواهر و باطنی دارند که دستیابی به باطن آن برای ما 
سخت است اما خداوند در قرآن به عنوان نمونه باطن 
غیبت را برایمان روشن کرده است که به مثابه خوردن 

گوشت برادر بی جانمان است.
صدیقی خاطرنشان کرد: مومنان و اهل نماز باید نماز 
برایشان به ذکرا... تبدیل شود تا به آنها آرامش دهد 
و خداوند صاحب دل هایشان گردد و در این مسیر 
باید گناه مخرب و بنیان شکن غیبت را کنار بگذارند و 
جامعه را نسبت به هم بی اعتماد نکنند. بلکه تالش در 

حفظ اعتماد عمومی داشته باشند.

صدیقی: انتخابات آمریکا تجلی قهر الهی بود
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دیدار وزیر خارجه اسلوونی با ظریف
معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه اسلوونی با رئیس دستگاه 

دیپلماسی در وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.
روابط  گسترش  درباره  کشور  دو  خارجه  وزرای  دیدار  این  در 

دوجانبه به ویژه در عرصه سیاسی و اقتصادی گفتگو کردند. 
دیگر  محور  ای  منطقه  رویدادهای  و  مسائل  درباره  رایزنی 

گفتگوی وزرای خارجه دو کشور اعالم شده است.
رئیس جمهور اسلوونی و هیئت همراه دوشنبه شب برای دیدار 
ها  همکاری  گسترش  منظور  به  کشورمان  مقامات  با  گفتگو  و 

وارد تهران شدند. 
سفارت اسلوونی در تهران در مراسم ویژه ای بازگشایی شد.

نگرانی پلیس از افزایش کشفیات موادمخدر

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از کشف 4۱۵ تن انواع 
این  افزایش  از  حال  عین  در  و  داد  خبر  کشور  در  مخدر  مواد 

کشفیات ابراز نگرانی کرد.
سردار مسعود زاهدیان در گفت وگو با ایسنا،  درباره آمار کشفیات 
مواد مخدر در کشور اظهارکرد:  از ابتدای امسال تاکنون بیش از 
4۱۵ تن انواع مواد مخدر در نقاط مختلف کشور کشف و ضبط 
میزان  بیشترین  سنتی  موادمخدر  میان  این  در  که  است  شده 

کشفیات را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه مقایسه آمار کشفیات سال جاری تا به امروز در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل از افزایش ۱4 درصدی کشفیات 
حکایت دارد، گفت: این میزان کشفیات و افزایش آن در مقایسه 
در  که  گسخیته ای  لجام  و  انبوه  تولید  به  توجه  با  سال قبل  با 

افغانستان وجود دارد، نگران کننده است.
زاهدیان با اشاره به روند روبه رشد و افزایشی کشفیات مواد مخدر 
بهانه  با  غربی  کشورهای  کرد:   خاطرنشان  افغانستان  کشور  در 
تامین امنیت و مبارزه با مواد مخدر وارد کشور افغانستان شدند 
اما متاسفانه شاهد این هستیم که از زمان حضور این کشورها در 
افغانستان میزان تولید مواد مخدر در این کشور نه تنها کاهش 

نیافت بلکه افزایش چشمگیری هم پیدا کرد.
رییس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا  با بیان اینکه پیش بینی 
می شود که امسال 7۲۰۰ تن تریاک در افغانستان تولید شود، به 
ایسنا گفت: البته برخی سازمان های بین المللی پیش بینی تولید 
44۰۰ تن تریاک را داشته اند اما بررسی های مختلف حاکی از 

تولید بیش از 7۲۰۰ تن تریاک در این کشور است.

اتهامات بی اساس پادشاه اردن علیه ایران

پادشاه اردن مدعی شد که ایران باعث شعله ور شدن درگیری های 
فرقه ای در خاور میانه شده است.

االسالم« ملک  از خبرگزاری »مفکره  نقل  به  ایسنا،  به گزارش 
 ABC عبداله دوم پادشاه اردن، در گفت وگو با شبکه تلویزیونی
ایران  ترامپ مدعی شد که  و  ایران  روابط  با  رابطه  استرالیا در 
تعدادی برگه در دست دارد که با آن ها بازی می کند، یکی از این 
برگه ها مسأله توافق هسته ای است و دیگری این است که ایران 
باعث ناآرامی در خاورمیانه شده است و از گروهک هایی حمایت 

می کند که تروریستی به شمار می روند.
او در ادامه مدعی شد: زمانی که می خواهی به ایران نگاه کنی، 
باید نگاه کلی کنی و هنوز زود است که سیاست جدید آمریکا 

در رابطه با ایران را بفهمیم.
به گزارش ایسنا این ادعا در شرایطی مطرح می شود که رئیس 
مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه و دیگر 
اقدامات  شدید  محکومیت  ضمن  کشورمان،  رسمی  مقامات 
در  تروریسم  گسترش  و  رشد  که  گفته اند  همواره  تروریستی 
و  عزم  با  جز  که  گرفته  خود  به  کننده ای  نگران  روند  منطقه 
اجماع جهانی سرکوب و ریشه کن نخواهد شد. حمایت آشکار و 
پنهان برخی کشورها از گروه های تکفیری- تروریستی و استفاده 
فعالیت های  تشدید  عامل  زودگذر  اهداف  برای  آن ها  از  ابزاری 
افراط گرایان تندرو است و دیر یا زود این گونه آتش افروزی ها و 

فتنه پروری ها دامنگیر آمران و حامیان آن ها خواهد شد.

بررسی تشکیل وزارت سالمت و رفاه اجتماعی

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، از ارائه گزارش 
کمیسیون تلفیق برنامه ششم به صحن مجلس تا دو هفته آینده 

خبر داد.
محمد خدابخشی در گفتگو با مهر، با اشاره به پیشنهاد جمعی از 
اعضای کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه برای تشکیل وزارت 
تلفیق،  کمیسیون  داشت:  اظهار  اجتماعی«  رفاه  و  »سالمت 
کارگروهی برای بررسی این پیشنهاد تشکیل داده تا ضرورت ها 

و آثار تشکیل این وزارتخانه به طور دقیق ارزیابی شود.
مرکز  کارشناسان  حضور  با  پیشنهاد  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
پژوهش ها، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه در دست 
تکلیف  تعیین  تلفیق  کمیسیون  در  نهایت،  در  تا  است  بررسی 

شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: در سخنان 
وزرای بهداشت و رفاه در هنگام حضور در کمیسیون تلفیق نیز 
این نکته وجود داشت که نظام سالمت و رفاه اجتماعی یکپارچه 

شود و حوزه رفاه از حوزه کار و تعاون جدا شود.
در  پیشنهاد  این  تصویب  صورت  در  کرد:  بیان  خدابخشی 
کمیسیون تلفیق و در صحن مجلس، بخش رفاه از وزارت تعاون 
وزارتخانه  بهداشت،  وزارت  به  الحاق  با  و  شود  می  جدا  کار  و 

جدیدی با عنوان »سالمت و رفاه اجتماعی« تشکیل می شود.
وی درباره زمان نهایی شدن و ارائه گزارش بررسی برنامه ششم 
گفت:  نیز  تلفیق  کمیسیون  سوی  از  مجلس  صحن  به  توسعه 
و  شده  بررسی  ششم  برنامه  الیحه  از  ماده   ۳۰ حدود  تاکنون 
پیش بینی می شود که ۵ ماده باقیمانده نیز طی دو هفته آینده 
بررسی و جمع بندی شود تا گزارش کمیسیون حداکثر دو هفته 

دیگر به صحن مجلس ارائه شود.

کواکبیان رییس فراکسیون 
دیپلماسی و منافع ملی شد

دیپلماسی  فراکسیون  رئیسه  هیأت  انتخابات 
مصطفی  و  شد  برگزار  مجلس  ملی  منافع  و 
فراکسیون  این  رییس  عنوان  به  کواکبیان 

انتخاب شد.
و  دیپلماسی  فراکسیون  ایسنا،  گزارش  به 
منافع ملی با ۱۳۰ عضو تشکیل شده است که 
انتخابات هیأت رییسه آن  کوسه غراوی،  در 
مقدسی، بنیادی، ابراهیمی، پوربافرانی، اسدی، 
عنوان  به  حسینی  فاطمه  و  سعیدی  فاطمه 

اعضای هیأت رییسه تعیین شدند.

مصر انفجار تروریستی 
در حله عراق را محکوم کرد

در  تروریستی  انفجار  مصر  خارجه  وزارت 
شهرحله واقع درجنوب بغداد پایتخت عراق را 
که به شهادت و زخمی شدن ده ها زائر اربعین 
حسینی از جمله شمار زیادی از زائرین ایرانی 

شد، محکوم کرد.
به گزارش ایرنا به نقل پایگاه خبری الیوم السابع، 
»احمد ابوزید« سخنگوی وزارت خارجه مصر 
روز پنجشنبه با محکوم کردن انفجار تروریستی 
و  به دولت عراق  را  این حادثه  در شهر حله، 

خانواده های قربانیان تسلیت گفت.
وی از سوی دیگر »همبستگی کامل مصر را با 
دولت عراق در رویارویی با پدیده تروریسم که 
هدف آن برهم زدن امنیت و ثبات این کشور 
خارجه  وزارت  کرد.  سخنگوی  اعالم  است«، 
مصر همچنین تالش های جهانی برای مقابله 

با تروریسم را ضروری خواند. 
گروه تروریستی داعش مسوولیت این انفجار را 

بر عهده گرفته است.
اورژانس کشور شامگاه پنجشنبه اعالم  رئیس 
کرد: بر اساس آخرین اخبار در حادثه انفجار در 
شهر حله عراق تاکنون 7۱ نفر شهید شده اند که 
۲4 نفر آنها قطعاً ایرانی است؛ ۱4 فرد دیگر نیز 
مشکوک به ایرانی بودن هستند که در مجموع 

احتماالً تا 4۱ نفر این شهدا ایرانی هستند.
»پیرحسین کولیوند«در گفت و گو با ایرنا افزود: 
از مجروحان این حادثه نیز که ۳۰ نفر هستند، 

۲4 نفر افغانستانی و 6 نفر ایرانی هستند.
جایگاه  در  شده  گذاری  بمب  سوخت  تانکر 
آن  در  زائران  که  رستورانی  و  گیری  سوخت 
حضور داشتند، عصر پنجشنبه منفجر شد که 
در زمان این انفجار انتحاری، دست کم هفت 
اتوبوس زائران ایرانی، بحرینی و عراقی در داخل 

جایگاه سوخت بودند.

سفر ثروتمندترین زن روسیه به ایران

یلنا باتورینا ثروتمندترین زن روسیه به ایران 
باتورینا  خانم  ایسنا،  گزارش  به  کرد.  سفر 
ظاهرا سفری به شهر مشهد داشته و با چادر 
اسالمی در داخل حرم حضرت رضا )ع(   عکس 
روسیه  اجتماعی  های  شبکه  در  که  گرفته 
از  یکی  یلنا  است.  داشته  ای  بازتاب گسترده 
معدود زنان میلیاردر جهان است که ثروتش 
راخود به دست آورده است. اودرسال ۲۰۱۰ با 
ثروت 9.۲ میلیارد دالرازسوی مجله فوربس به 
عنوان سیصدوچهل و دومین ثروتمندجهان و 

ثروتمندترین زن روسیه معرفی شد.
باتورینا در ۸مارس سال۱96۳ در مسکوبه دنیا 
آمد و پس از اتمام دبیرستان به عنوان کارگر 
به کارخانه فراسر - جایی که والدینش درآن 
کارمی کردند - رفت، اما پس مدتی تصمیم به 

ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه مسکو گرفت.
وی به همراه برادرش ویکتور باتورین، شرکت 
تاسیس  درسال ۱99۱  را  اینتکو  نام  به  خود 
کردند. مهمترین فعالیت شرکت آنها در زمینه 

ساخت وساز است.
تاکنون خبری در خصوص اهداف سفر میلیاردر 

روس به ایران منتشر نشده است.

مصرف بهینه اینترنت تلگرام

تلگرام  در  را  اینترنت شما  ترفند مصرف  این 
بهینه می کند.

 تمامی نرم افزار های گوشی شما بدون اجازه 
به اینترنت متصل هستند که هم حجم دیتای 
شما را مصرف می کند، سرعت اینترنت را کند 
می کند و حافظه گوشی شما را کاهش می 
دهد. با استفاده از یک راه حل سریع می توانید 
افزار ها را به  نرم  از  دسترسی خودکار برخی 

اینترنت مسدود کنید.
بسیاری از نرم افزار های پیش فرض و نصب 
شده توسط کاربر به اینترنت دسترسی مستقیم 
دارند که از طرفی حجم بسته و سرعت اینترنت 
شما کاهش میابد و از طرفی دیگر حافظه گوشی 
شما پر شده و در نتیجه سرعت عکس العمل 
گوشی شما نسبت به گذشته کمتر می شود و 
می توان گفت در مصرف باتری هم بی تاثیر 
نیست. اگر شما می خواهید دسترسی خودکار 
برخی از نرم افزار ها را به اینترنت محدود کنید 
کافیست با چند کلیک این مشکل را برطرف 
گزینه ی  و  بروید  گوشی  تنظیمات  به  کنید 

Data usage را انتخاب کنید.
می  که  هایی  افزار  نرم  قسمت  این  در 
خودکار  طور  به  ها  آن  دسترسی  خواهید 
کرده  انتخاب  را  شوند  قطع  اینترنت  به 
گزینه و  بروید  صفحه  انتهای  به   سپس 
 Restrict background data را فعال کنید.

خبرخبر

اینکه  بیان  با  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
درون  از  انقالب،  اساسی  و  اصلی  تهدید 
کشور است، گفت: انقالب اسالمی هرگز از 
تهدیدات  زیرا  خورد  نخواهد  ضربه  بیرون 
خارجی برای ما به فرصت تبدیل شده اند.

کل  فرمانده  جعفری  محمدعلی  سرلشکر 
سپاه پاسداران در جشنواره سراسری مالک 
ای  بسیج شجره طیبه  اینکه  بیان  با  اشتر 
است که بقای انقالب اسالمی به آن وابسته 
است، اظهار داشت: امیدوارم قدردان بسیج، 
به  انقالب اسالمی  باشیم.  الهی  نعمت  این 
دهه چهارم خود نزدیک می شود و خدا را 
شکر می کنیم که هر مقطع که می گذرد 
روشن  همه  بر  بیشتر  آن  عزت  و  عظمت 
می شود و در حال پیشرفت و رسیدن به 

اهداف واالی خودش است.
بسیجیان  و  بسیج  تردید  بدون  گفت:  وی 
دارند.  مسیر  این  در  کننده  تعیین  نقش 
بسیج بخش عظیمی از مردم را که انقالبی 
یاری دین  انقالب و  هستند و دل در گرو 

خدا دارند، دربرگرفته است.  
به  توجه  با  کرد:  تاکید  سپاه  کل  فرمانده 
اهداف بلندی که انقالب دارد و راه طوالنی 
بدانیم  باید  داریم،  آن  تحقق  برای  ما  که 
که راه سختی پیش رویمان است و رهبری 
هم نسبت به انقالب و الزامات پیشرفت آن 

بارها توصیه های موکدی داشتند.
سال  یک  در  داد:  ادامه  جعفری  سرلشکر 
که  انقالب  رهبر  دغدغه  بیشترین  گذشته 
را  متعددی  های  سخنرانی  آن  به  نسبت 
داشته اند، موضوع انقالب و خطراتی است 
که آن را تهدید می کند؛ همچون نفوذ در 
دستگاه های مختلف به صورت جریانی یا 
علیه  که  را  دیگری  تهدید  هر  یا  انفرادی 
انقالب  رهبر  بود.  متصور  توان  می  انقالب 
ارائه دادند و از  راهکارهای مقابله با آن را 
با آن  مقابله  برای  اند که  ما خواسته  همه 
تهدیدات نقش خود را ایفا کنیم و رسالت 
عمل  جامه  مسیر  این  در  را  بسیج  واالی 

بپوشانیم.
حرکت  گفت:  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
های  نشانه  و  است  پیشرفت  به  رو  انقالب 
آن را می بینیم البته چشم بصیرت و دل 
عاشق می خواهد چرا که نقاط مثبت این 
پیشرفت ها بیشتر جنبه معنوی دارد و به 
بینند  را می  مادی  ابعاد  چشم کسانی که 

کمتر به نظر می آید.
وی افزود: دو کار اساسی در انقالب داریم، 
سلبی  اقدامات  و  تهدیدات  با  مقابله  یکی 

است که در عرصه های امنیتی، فرهنگی، 
و  گیرد  می  صورت  اقتصادی   و  سیاسی 

یکی هم جنبه های ایجابی است.
سرلشکر جعفری ادامه داد: آنچه ما تاکنون 
به طور کامل در آن موفق بودیم مقابله با 
و  تهدیدات مختلف در عرصه های سخت 
جنگ  هم  آن  بزرگترین  و  است  بوده  نرم 
تحمیلی بود که همه دنیا علیه ما بسیج شد 
اسالمی جلوگیری  نظام  گیری  از شکل  تا 

کند، اما همه اینها نتیجه عکس داد.
اینکه  بیان  با  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
به  انقالب  صدور  تحمیلی  جنگ  نتیجه 
صدور  داد:  ادامه  بود،  جهان  و  منطقه 
مقاومت و ایستادگی در برابر نظام سلطه با 
دست خالی، تنهایی و با اتکای به مردم از 

مصادیق صدور انقالب است.
وی تصریح کرد: اینها همه نتیجه اقدامات 
دشمنان  با  مقابله  جهت  که  است  سلبی 
موفقیت  علت  و  دهیم  می  انجام  انقالب 
و  خطرات  که  است  این  عرصه  این  در  ما 
به  اسالمی  انقالب  با  رابطه  در  تهدیدات 
خطری  جا  هر  ما  شود.  می  حس  خوبی 
بسیج  آن  با  مقابله  در  کنیم  می  درک  را 
می شویم اما جایی که خطرات و تهدیدات 
خوریم  می  مشکل  به  ما  نباشد  محسوس 
که غالبا اینها تهدیدات نرم هستند که در 
رخ  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  مسائل 

می دهد.
سرلشکر جعفری گفت: آنچه که مهم است 
و ما باید از این به بعد برای آینده بسیج این 
موضوع را به جد پیگیری کنیم هیات های 
مختلف  های  رده  در  بسیج  ورزی  اندیشه 
آن است و این به دلیل آن است که انقالب 

اسالمی دیگر مثل گذشته نیست.
فرمانده کل سپاه گفت: ساده ترین مقابله 

ما با تهدیدات سخت و از نوع جنگ سرد 
است، هرچه تهدیدات سخت تر می شود، 
اسالمی  انقالب  ماهیت  برای  آن  با  مقابله 
آسانتر خواهد شد. مقابله با تهدید جنگ ۸ 
ساله با آن پیچیدگی و عظمتی که داشت، 
برای کشورهای دیگر کار بسیار سختی بود 
امکان  آنها  برای  یا حتی می توان گفت  و 
نداشت که موفق شوند ولی برای جامعه ما 
که انقالب اسالمی در بستر آن در جریان 
است و اسالم و تشیع محور اصلی حرکت 
تهدید  با  مقابله  شود،  می  محسوب  آن 
سخت نظامی، آسان ترین نوع مقابله است.

سرلشکر جعفری افزود: بسیج نقش تعیین 
کننده ای که در کشور دارد، در تمام عرصه 
این  در  هم  محدودیتی  هیچ  و  است  ها 
خصوص ندارد و باید نقش خود را به خوبی 

ایفا کند.
نرم  جنگ  عرصه  در  جهاد  کرد:  بیان  وی 
خیلی سخت تر از عرصه های جنگ سخت 
است که هم پیچیده است و هم انجام آن 

سخت تر است.
اولین  اینکه  بیان  با  سپاه  کل  فرمانده 
این  در  بسیج  اثربخشی  برای  الزم  شرط 
است،  بصیرت  و  فهمیدن  حساس،  برهه 
انقالبی  عمل  درک  و  دانستن  اظهارکرد: 
پیچیده  و  سخت  بسیار  اما  راهگشاست 

است.
سرلشـکر جعفـری افـزود: بسـیج جناحـی 
بارهـا  رهبـری  را  مسـئله  ایـن  و  نیسـت 
تاکیـد کـرده انـد؛ بنابرایـن بسـیج را اصال 
نمـی تـوان در دسـته بنـدی هـا و جنـاح 
بنـدی هـا آورد و فقـط مـی تـوان گفـت 
یـک دوگانگـی وجـود دارد کـه بسـیج در 
جبهـه انقالبـی اسـت و مخالـف جبهه ضد 

می شـود. محسـوب  انقـالب 

جریان  به  نسبت  باید  کرد:  تصریح  وی 
ضد  و  باشیم  داشته  حساسیت  انقالبی 
بسیار  کار  که  بشناسیم  را  امروز  انقالب 
سختی است. انقالب اسالمی تمام حرکات، 
اهداف و اصولش در عرصه های اقتصادی، 
سیاسی، نظامی و دیگر عرصه ها مبتنی بر 

قرآن، اسالم و شریعت است
فرمانده کل سپاه گفت: ولی فقیه در جامعه 
اسالمی شخصی است که این خط و مسیر 
حرکت انقالب را تعیین می کند و هدایت 
جامعه، مردم و انقالب را به سمت اهداف 
به  از  و  دارد  عهده  بر  شده  تعیین  واالی 
انحراف کشیده شدن مسیر، جلوگیری می 

کند.
سرلشکر جعفری با بیان اینکه ضد انقالب 
به کسی می گویند که مسیر تعیین شده 
اظهارکرد:  ندارد،  قبول  را  رهبری  توسط 
دیگر  ای  گونه  به  امروز  انقالب  مخالفین 
با  را  آنها  توان  نمی  و  شوند  می  تعریف 
اوایل  در  انقالب  ضد  تعریف  و  ها  ویژگی 

انقالب یکسان دانست.
از  هرگز  اسالمی  انقالب  کرد:  تاکید  وی 
تهدیدات  و  خورد  نخواهد  ضربه  بیرون 
تبدیل  فرصت  به  ما  برای  معموالً  خارجی 

شده اند.
فرمانده کل سپاه گفت: این تهدید از درون 
محسوب  اساسی  و  اصلی  تهدید  که  است 
می شود و ما باید بدانیم که این تهدیدات 
از کجا و از ناحیه چه کسانی است. به طور 
انقالب  رهبری  اقتصادی،  عرصه  در  مثال 
تاکید  مقاومتی  اقتصاد  موضوع  روی  بارها 
و  ندارند  قبول  را  این  برخی  اما  کردند 
آنها  باید  ما  چگونه  پس  کنند.  نمی  عمل 

را انقالبی بدانیم؟
حرکت  اساس  گفت:  جعفری  سرلشگر 
از  دفاع  و  ستیزی  ظلم  اسالمی،  انقالب 
ای در داخل  اما عده  است  عالم  مظلومان 
که  دارد  ارتباطی  چه  ما  به  گویند  می 
که  مناطقی  دیگر  و  یمن  لبنان،  غزه،  در 
دارند  روا می  آنها ستم  به  اسالم  دشمنان 
حمایت  آنها  از  یا  و  باشیم  داشته  حضور 

کنیم. این یک شعار مردم فریبانه است.
فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: درست 
است که باید به مسائل داخلی توجه داشته 
باشیم ولی مگر می شود انقالب اسالمی به 
انقالب  فکر دیگر مسلمانان نباشد؟ اساس 
به ظلم ستیزی است. حرکت عاشورا و امام 
نگه  زنده  را  انقالب  که  است  )ع(  حسین 

داشته است.

سرلشگر جعفری:

 انقالب از بیرون ضربه نخواهد خورد
بقای انقالب وابسته به بسیج است

در جریان سـفر »حمیـد چیت چیان« 
وزیـر نیـرو به ژاپن، سـند الحـاق ایران 
بـه منشـور جهانـی انـرژی امضـا شـد 
و جمهـوری اسـالمی ایـران رسـما بـه 
منشـور  در  عضـو  کشـورهای  جمـع 

جهانـی انـرژی پیوسـت.
بین المللـی  منشـور  عمـده  هـدف 
واقعیت هـای  بهتـر  انعـکاس  انـرژی، 
خصـوص  بـه  انـرژی  بخـش  جدیـد 
در  کشـورهای  در  انـرژی  رشـد 
حـال توسـعه و همـکاری کشـورهای 
شـرکت کننـده جهت توسـعه و ایجاد 
همچنیـن  و  جدیـد  ظرفیت هـای 
در  مشـترک  چالش هـای  بـا  مقابلـه 

اسـت. انـرژی ذکـر شـده  بخـش 
در آییـن امضای این سـند کـه امروز 
جمعـه و پیـش  از گشـایش اجـالس 
بیسـت و هفتـم این منشـور با حضور 
»راسـناک« دبیـرکل منشـور جهانـی 
وزیـر  کیشـیدا«  »فومیـو  انـرژی، 
نماینـدگان  و  ژاپـن  خارجـه  امـور 
کشـورهای عضـو در منشـور جهانـی 
انـرژی برگـزار شـد، وزیـر نیرو سـند 
نهایـی کنفرانـس وزارتـی »الهـه ۲« 
در زمینـه منشـور بین المللـی انـرژی 

را امضـا کـرد.
»فومیـو کیشـیدا« وزیـر امورخارجـه 
ژاپـن در ایـن مراسـم و طی سـخنان 
کـرد  امیـدواری  ابـراز  کوتاهـی 
منشـور  عضـو  کشـورهای  همـکاری 
هـای  چالـش  بـا  مقابلـه  در  بتوانـد 
جهانـی  جامعـه  روی  پیـش  مهـم 
محیـط  آلودگـی  بـا  مقابلـه  بویـژه 

نمایـد. ایفـا  مهمـی  نقـش  زیسـت 
 »۲ »الهـه  وزارتـی  کنفرانـس 
المللـی  بیـن  منشـور  درخصـوص 
الهـه  در   ۲۰۱۵ سـال  در  انـرژی 
بین المللـی  منشـور  تـا  شـد  برگـزار 
انـرژی را بـه عنـوان منشـور بـه روز 
نمایـد. تصویـب  اروپـا  انـرژی  شـده 

بلندپایـه  نماینـدگان  کنفرانـس،  در 
منشـور  امضاءکننـده  کشـورهای 
و   ۱99۱ سـال  در  اروپـا  انـرژی 
بلندپایـه  نماینـدگان  همچنیـن 
منشـور،  بـه  پیوسـته  دولت هـای 
امضـا  را  انـرژی  بین المللـی  منشـور 
آن  بـا  را  خـود  موافقـت  یـا  نمـوده 

کردنـد. اعـالم 
امـروز کشـورهای  ایـران،  بـر  عـالوه 
کامبـوج،  عـراق،  همچـون  دیگـری 
کشـورهای  اتحادیـه  گواتمـاال، 
را  سـند  ایـن  نیـز  آفریقـا  مرکـزی 

کردنـد. امضـا 
روزه  دو  کنفرانـس  اسـت،  گفتنـی 
منشـور بیـن المللـی انـرژی در توکیـو 
کـه امـروز آغـاز شـده فـردا شـنبه نیز 
در محـل هتـل »کـی ای یـو پـالزای« 
این شـهر به ریاسـت وزیر مشـاور امور 

خارجـه ژاپـن پیگیـری خواهـد شـد.
قـرار اسـت چیـت چیان وزیـر نیروی 
از  نمایندگـی  بـه  نیـز  کشـورمان 
جمهـوری اسـالمی ایران در نشسـت 
دیدگاههـای  و  سـخنرانی  بعدازظهـر 
جمهوری اسـالمی ایـران در خصوص 
مسـائل انـرژی در سـطح بیـن المللی 

را مطـرح نماینـد.

تسـهیالت  اعطـای  الیحـه  دوفوریـت 
از محـل منابـع صنـدوق توسـعه ملـی 
و  روسـتاها  در  اشـتغال  ایجـاد  بـرای 
مناطـق کمتـر توسـعه یافته یکشـنبه، 
مطـرح  علنـی  صحـن  در  آذر   ۱4

می شـود.
آبـان در جلسـه هیـأت  یکشـنبه ۲۳ 
دولـت، الیحـه ای بـه تصویـب هیـأت 
دولـت رسـید کـه بـر مبنـای آن، بـه 
داده  اجـازه  ملـی  توسـعه  صنـدوق 
روسـتاها  توسـعه  هـدف  بـا  می شـود 
مناطـق  در  پایـدار  اشـتغال  ایجـاد  و 
روسـتایی و عشـایری، معـادل ریالـی 
منابـع  از  دالر  میلیـارد  نیـم  و  یـک 
ایـن صنـدوق را بـه صورت تسـهیالت 
کمتـر  مناطـق  اولویـت  بـا  اشـتغال 
مـرزی  و  عشـایری  یافتـه  توسـعه 

دهـد. اختصـاص 
ایـن الیحـه البته  مخالفـان و موافقانی 
داشـت؛ مخالفـان بـر ایـن باورنـد کـه 
نقدینگـی  کشـور  اشـتغال  مشـکل 
منابـع  دریافـت  از  پیـش  و  نیسـت 
مالـی بایـد زیرسـاخت ها فراهم شـود، 
از سـوی دیگـر موافقـان نیـز معتقدند 
نقدینگی یکی از مشـکالت اشـتغال به 

ویـژه بـرای مناطـق محـروم اسـت.
کاتـب  غالمرضـا  زمینـه  همیـن  در 
اشـتغال  و  تولیـد  فراکسـیون  رئیـس 
خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  مجلـس 
مهـر، دربـاره آخریـن وضعیـت زمـان 
از  تسـهیالت  اعطـای  بررسـی الیحـه 
بـرای  توسـعه  منابـع صنـدوق  محـل 
ایجـاد اشـتغال در مجلـس گفت: طبق 

زمان بنـدی انجـام شـده، ایـن الیحـه 
یکشـنبه دو هفتـه آینـده ۱4 آذر در 

دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت.
گفـت:  مجلـس  رئیسـه  هیـأت  عضـو 
اینکـه بتوانیـم در ایـن شـرایط بـرای 
اشـتغال کار بـه ویـژه مناطـق محـروم 
نظـر  در  تسـهیالتی  روسـتائیان  و 
گرفتـه شـود یـک اقـدام مثبت اسـت 
کـه امیدواریـم مجلـس در ایـن زمینه 

کنـد. مسـاعدت 
اشـتغال  و  تولیـد  فراکسـیون  رئیـس 
بایـد  اینکـه  بیـان  بـا  مجلـس 
مابه التفـاوت نـرخ سـود بانکـی را برای 
اشـتغال زایـی در روسـتاها و مناطـق 
محـروم تـا حـد امـکان کاهـش دهیم 
در  را  خـود  تـالش  تمـام  داد:  ادامـه 
جهـت تصویـب دو فوریـت و در نهایت 
تصویـب ایـن الیحه در مجلـس به کار 

گرفـت. خواهیـم 
ایـن  اختصـاص  زمـان  دربـاره  کاتـب 
تسـهیالت نیـز گفـت: در ایـن زمینـه 
صـورت  در  تـا  می کنیـم  تـالش  نیـز 
تصویـب ایـن الیحـه در مجلـس، ایـن 
تسـهیالت تـا پایـان امسـال اختصاص 

. بد یا
این نماینده مردم در مجلس در پاسـخ 
بـه این سـوال که سـود این تسـهیالت 
چقدر تعیین می شـود؟ گفـت: با توجه 
بـه اینکـه ایـن تسـهیالت از صنـدوق 
مناطـق  اشـتغال  بـرای  ملـی  توسـعه 
اسـت  نظـر گرفتـه شـده  محـروم در 
تـالش قطعـا پرداخـت این تسـهیالت 

بـا سـود ارزان قیمـت خواهـد بود.

دوفوریت الیحه»اشتغالی« ۱۴آذر در مجلس ایران به منشور جهانی انرژی پیوست
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متن اگهی

خواهان رامین ولی پور دهنو دادخواستی به طرفیت خواندگان معصومه عباس آبادی 
و مهدی احمدوند به خواسته مطالبه وجه بابت .... و الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر 
مطالبه خسارت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم 
آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 
9۵۰99۸66۱۰6۰۰۵۲6 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳9۵/۱۰/۱۵ و ساعت 
۱۰:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
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.
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –حمید 
بازوند.  

آگهی وقت دادرسی

ونام  رسیدگی:9۵/۱۰/۵ساعت۱۲ظهر-خواهان:نام  پرونده:9۵/۲-۲47ح-وقت  کالسه 
خانوادگی: محمدمراددوستی-خواسته:مطالبه مبلغ6۰۰۰۰۰۰۰ریال)شصت میلیون 
ریال(-خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهرنموده که 
جهت رسیدگی به شعبه کد۲ارجاع گردیده وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول 
المکان بودن خوانده وبه درخواست خواهان وبه تجویزماده7۳قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت درروزنامه رسمی جمهوری اسالمی ویایکی ازجرایدکثیر االنتشارآگهی 
میشودتاخوانده آقای داریوش کاکاوندازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل 
اختالف مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت 

نمایدودروقت مقررباالجهت رسیدگی حضوربهم رساند.     شماره م.الف)۱6/۱۱۳7(
شورای حل اختالف کد2ماهشهر

آگهی

خواهان   محمدرضا کمره دادخواستی به طرفیت خوانده  امیر حسین همتی   به 
خواسته  الزام به فک پالک اتومبیل  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه ۲۱9 دادگاه خانواده تهران واقع در تهران شهرزیبا خ 
مخابرات  جنب کانون اصالح و تربیت مجتمع قضایی شهید مفتح ارجاع و به کالسه  
9۵۰99۸۲۱644۰۰46۸ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن9۵/۱۰/۸   و ساعت  9:۳۰ 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 110/98697    مدیر دفتر شعبه 219 دادگاه خانواده شهید مفتح   تهران

آگهی ابالغ

خواهان گلزار کمانگر دادخواستی به طرفیت آقای افشین سجادی فرزند محی الدین به 
خواسته طالق درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان سنندج نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج واقع در سنندج 
ارجاع و به کالسه 94۱4۰۵ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳96/۰۲/۱۳ و ساعت 
۱۰:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان / 
شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده/ جهت رسیدگی و استفاع شهادت شهود در این شعبه حاضر گردد.م الف: ۳49۰                      
منشی شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی سنندج – خوش سرشت

آگهی ابالغ

 اخطاریه تبادل لوایح     کالسه پرونده:9۵۰۳9۰
تجدیدنظر خواهان:رضا و ناصر عالالدینی و فاطمه گل رو

تجدیدنظر خوانده:عبدالحمید عبد خدائی 
بدینوسیله به تجدیدنظر خوانده مذکور ابالغ میگردد که ظرف ده روز از تاریخ نشر آگهی 
به دفتر شعبه ۳۰ دادگاه حقوقی تهران واقع در خیابان انقالب خیابان قدس روبروی 
خیابان پورسینا مجتمع قضایی شهید مدنی مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی شرکت شیالنه از دادنامه شماره 677-
9۵/۵/۲4 را دریافت و پاسخ خود را به دادگاه اعالم نماید واال پرونده با همین کیفیت به 

تجدیدنظر ارسال میگردد.
110/101228        مدیر دفتر شعبه ۳0 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران 

آگهی ابالغ

 دادخواست و ضمائم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان عباس قاسمی
بدینوسیله به مجهول المکان فوق الذکر ابالغ میگردد خواهان علیرضا غالمی دادخواستی 
دائر مطالبه وجه بطرفیت شما در این شورا مطرح که حسب ارجاع و پس از ثبت بکالسه 
۳۱6/9۰ جهت رسیدگی بروز سه شنبه 9۵/۱۱/۵ ساعت 9 صبح تعیین وقت گردیده 
لیکن بدلیل عدم دسترسی به نشانی شما مراتب ابالغ وفق ماده 7۳ قانون آئین دادرسی 
مدنی و حسب تقاضای خواهان یکبار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار صادر تا پس 
از اطالع قبل از حلول دادرسی جهت اعالم نشانی خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم حاضر شوید در غیر اینصورت شورا غیابا رسیدگی و تصمیم شایسته را اتخاذ 
خواهد نمود ضمنا چنانچه منبعد نیازی به انتشار آگهی باشد فقط یک نوبت و مدت 

آن ده روز میباشد.
شعبه سیزدهم شورای حل اختالف بابل

آگهی

خواهان مظهور باوی فرزند حویف دادخواستی به طرفیت حیدر سعیدی فرزندعبید 
و شهین سعیدی فرزند حاج جاسم به خواسته تقاضای ابطال سند شماره ۱۲۳به 
پرونده  کالسه  به  که  نموده  شادگان  حقوقی  دادگاه  تقدیم  را  رامی  هادی  نام 
9۵/۱۰/۱۲ساعت  تاریخ  در  رسیدگی  وقت  گردیده  9۵۰99۸6۱۵9۱۰۰۵6۸ثبت 
۱۱تعیین شده که به علت مجهول المکان بودن خواندگان ودرخواست خواهان و به 
تجویز ماده 7۳قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اال نتشار آگهی می شود تا خواندگان پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود دروقت 

مقررفوق حاضر گردند.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شادگان

آگهی ابالغ

خواهان نیشتمان احمدی نژاد دادخواستی به طرفیت خوانده سربست محمود قادر 
به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان سنندج 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج واقع در 
استان کردستان – سنندج- چهار صفری- مجتمع قضایی خانواده ارجاع و به کالسه 
9۵۰99۸۸7۱۰4۰۰۱96 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳9۵/۱۰/۰6 و ساعت 
۱۲:۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه راجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت استماع شهادت 

شهود حاضر گردد.م الف: ۳4۸4              
منشی دادگاه حقوقی شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج

جناب آقای دکتر دانشگر متخصص چشم 

رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند      بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت
روز  دانش  پشتوانه  وبه  اخالق  وحسن  دوستی  نوع  صدر،حس  سعه  با  ازاینکه 
باهمت،حمیت و تالش جدی با ظرافت ودقت نظر درجهت پیوند قرنیه آقای عزیز 
رضایی وبهبودی چشمها ی وی درنهایت فرهیختگی اهتمام ورزیدید در کمال ادب و 
ارادت ازشما پزشک بزرگوار وهمچنین از منشی های زحمت کش مطب علل خصوص 

آقای رمضانی تشکر فراوان را داریم .
از طبیب عشق برای آن طبیب مهر ،صحت ،سالمت ، سعادت و سیادت مسئلت می 

نماییم .
ازطرف مردم شهرستان های جوانرود و ثالث باباجانی

اجرائیه 

محکوم لهم-مهرانگیز وثوقیان فرزند عباس-فریدون وثوقیان فرزند عباس-مسعود 
وثوقیان فرزند عباس

محکوم علیهم –صدیقه فتورچی فرزند میر کاظم-علی –عشرت-احد همگی وثوقیان 
فرزندان عباس-سارا-سحر وثوقیان فرزندان حمید 

محکوم به –به موجب شماره دادنامه قطعی 9۵۰997۲۱644۰۰۰47-9۵/۱/۲4 شعبه 
۲۱9 دادگاه عمومی حقوقی تهران محکوم علیهم محکوم است به فروش ملک مورد 
نظر با تعیین کارشناس در مرحله اجرا و تقسیم بها آن بین نامبردگان و پرداخت نیم 

عشر دولتی.
110/98688   مدیر دفتر شعبه 219 دادگاه حقوقی تهران 

تبادل لوایح 

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای علی خسروجردی بطرفیت آقایان مهدی دالوری 
ومهدی پناهی نسبت به دادنامه  شماره 9۵۰997۲9۲94۰۰۵۲6 صادره ازشعبه دوم 
دادگاه چهاردانگه , بدین وسیله دادخواست تجدیدنظر خواهی ازطریق جراید ابالغ می 
شود . مقتضی است حسب ماده ۳46 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از چاپ روزنامه , به این دادگاه 
اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید . واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال 

می گردد. م/الف ۱۸۵۰ 
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه چهاردانگه 

آگهی اصالحی

شماره نامه:۱۳9۵49۱7۰۸۸۰۰۰۲۵6                                                  
 تاریخ نامه:۱۳9۵/9/۲             شماره پرونده:۱۳9۵4۰۱7۰۸۸۰۰۰۰۵۲/۱                                               
   شماره بایگانی پرونده:9۵۰۰۰۵4                                                                           

مرکز  بانک  شعبه  بانک  پست  (له  رهنی  )اسناد  منقول  غیر  مزایده  آگهی  پیرو   
باغملک علیه آقای علی عسکر گالب وندبه شماره کالسه 9۵۰۰۰۵4این اداره که 
تاریخ مزایده روز یکشنبه  تاریخ ۱۳9۵/۸/۲۳منتشر گردیده اعالم می دارد که  در 
تاریخ  اشتباه  به  آن  منتشر شده  مزایده  آگهی  باشد که در  مورخ ۱۳9۵/9/۲۳می 

۱۳9۵/۱۰/۲۳درج شده بدین نحو اصالح می گردد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی باغ ملک –حسین برون

آگهی مفقودی

سند کمپانی خودرو سواری پژو 4۰۵جی ال ایکس مدل ۱۳۸7به رنگ نقره ای متالیک 
شاسی شماره  ۱۲4۸7۱۲۵7۰7و  موتور  ۱4-96۱ن۳4شماره  انتظامی  شماره  به 
NAAM۰۱CA79K9۰9۳64به نام مجید یزدانی متولد ۱۳64/۱/۳۱،نام پدر اکبر 
،محل صدور اهواز،کد ملی ۱7۵4۵۱6۰76مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .

اهواز  

آگهی اخطاریه

نام اخطار شونده: مهدی   نام پدر: جبرائیل    شهرت : عبدیل زاده     پیشه: آزاد
خیابان : مجهول المکان    محل حضور دادگاه: شورای حل اختالف شعبه ۲۰ منابع 

طبیعی        وقت حضور: 9۵/۱۰/۱۸ شنبه ساعت: ۸/۳۰ صبح
علت حضور: درخصوص دعوی اسماعیل غالمعلی پور بطرفیت شما الزم است در موعد 

مقرر جهت رسیدگی در محل شورا حاضر شوید.
شعبه 20 شورای حل اختالف خوی

آگهی احضار متهم

متهم آقای محمد محمدی فرزند علی موضوع شکایت آقای هوشنگ سپهوند فرزند 
فضل اله به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت و به تجویز ماده ۱74 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی گردد 
نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام و اخذ آخرین 
دفاع در این شعبه حاضر گردد در صورت عدم حضوردر مهلت تعیین شده تصمیم 

قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سارامیرحسینی

اجرائیه 

مشخصات محکوم له:محمد زندی فرزند هاشم
مشخصات محکوم علیه:حمیدرضا بهتاشوش

محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9۳۰997۰۲۲9۱۰۰۲۵۵ محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 6۳/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲4۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و محاسبه خسارت 
تاخیر تادیه در هنگام اجرا در حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرایی.۱۱۰/۱۰۱۲۳6          

  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۳1  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی 
تهران 

نامه صادره 

احتراما در راستای ماده ۱74 قانون آیین دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه 
رسمی متهم به اسم رضا حواسی فرزند شیخ حسن به اتهام خیانت در امانت موضوع 
شکایت شیرمراد فالح نژاد فرزند میرزااحمد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این 

شعبه احضار گردد.
دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – نوشین حاجیوند . 

آگهی مفقودی
سند کمپانی ،کارت موتور وبرگ سبز موتور سیکلت روان سیکلت CC۱۲۵SSبه رنگ 
نقره ای مدل ۱۳۸9به شماره موتور*۵۱۰۱۲667*و شماره تنه ۸9۰۵۵۸9به نام کمال 
سامری فرزند نعیم شماره ملی ۱9۵۱۰64۰۲۱متولد ۱۳6۵صادره ماهشهر به شماره 

پالک۵6۳-۵۲۵94مفقود گردیده واز درجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان شادگان  

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

/ دوم  اول  برابر رای شماره ۱۳9۵6۰۳۳۱۰۵7۰۰۰7۳9مورخ ۱۳9۵/۰7/۲۲ هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
ملی  کد  شناسنامه ۱۲۳9  بشماره  نباتعلی  فرزند  باباخانی  اشکان  آقای  متقاضی 
۱6۰۱۲۱۲496 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۲۵/۲۸ مترمربع 
پالک فرعی از اصلی  مفروز و مجزی شده از پالک 7۰۳ فرعی از ۳6۵ اصلی واقع در 
استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی طغرل اسماعیل زاده محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار 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. 
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج 

آگهی مفقودی

برگ سبز)شناسنامه مالکیت(وسندکمپانی فروش)فاکتورفروش کمپانی(خودروپیکان 
انتظامی۲4-۸۲۳د۲4وشماره  وشماره  سفیدروغنی  رنگ  به  مدل۱۳۸4  وانت 
موتور۱۱۲۸4۰۲6۲9۸وشماره شاسی ۱۲۱۰۰۳۸7بنام غالمرضااکرامی نیامفقودگردیده 

وازدرجه اعتبارساقط است.
شهرستان دزفول

آگهی

در خصوص تجدیدنظر خواهی احمد طالبی به طرفیت شما هاشم شجاع محله مراتب 
در مهلت ۱۰ روز جهت تبادل لوایح به شما ابالغ میگردد.

110/10122۴            مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۳1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید مدنی تهران 

آگهي فقدان پرونده المثنی 

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۳4 مترمربع قطعه ۳7 تفکیکی طی دفتر 
امالک ۱۳6۸ ص ۱66 و ۱6۸ بنام فرج اله کمالی و فتحعلی صمدی صادر و تسلیم 

گردید.
نظر به اینکه پرونده ثبتی ششدانگ مساحت یکهزار و سیصد و نود و هفت مترمربع 
مشاع از ششدانگ به مساحت – مترمربع قطعه ۳7 به پالک شماره ۵6۱ فرعی از 
۱6۵ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۰ فرعی واقع در اراضی نصیرآباد جزء حوزه 
ثبتی ناحیه ۲ کرج که سند مالکیت آن ذیل ۳۲۲۲ صفحه 6۱  دفتر ۳6 محمدآباد 
بنام دولت جمهوری اسالمی ایران نمایندگی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
استان تهران ثبت و سند صادر گردیده سپس بموجب سند قطعی شماره طی حکم 
شماره ۸۰۳۰6/77 درمورخ ۸۸/۱۲/۱۸ دفترخانه درشعبه چهارم اجرای احکام دادسرای 
انقالب تهران منتقل گردیده مفقود گردیده، لذا مراتب به استناد بندهای ۳۳۲ و ۳۳۳ 
مجموعه بخشنامه  های ثبتی و کد ۳4-۰۱ طرح تکریم ارباب رجوع در سیستم اداری 
مراتب یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی و انتقال نسبت به 
پالک فوق الذکر و یا وجود پرونده ثبتی نزد خود می باشد و با حقی که در این آگهی 
قید نشده یا بنفع کسی در قید بازداشت می باشد می توانند ظرف مدت ۳۰ روز پس 
از انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه مدارک مستندات مربوطه به این اداره تسلیم و 
رسید دریافت دارد در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت تعیین شده این اداره نسبت 

به تشکیل المثنی پرونده ثبتی مذکور برابر مقررات اقدام خواهد نمود
ایرج فهیمی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرج 

هیات موضوع قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳9۵6۰۳۳۱۰۵7۰۰۱4۱۰مورخ ۱۳9۵/۰۸/۲۰ هیات اول / دوم 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای جعفر یدالهی بهنمیری فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 
۳۲۲۸ کد ملی 49۸۸۵7۰۲9۰ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۱49/9۸ مترمربع پالک فرعی از اصلی  مفروز و مجزی شده از پالک ۸۱۸ فرعی 
از ۳6۲ اصلی واقع در استان البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی حسن 
کمالی عنایت محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 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.  
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج – ایرج فهیمی

هیات موضوع قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
/ دوم  اول  برابر رای شماره ۱۳9۵6۰۳۳۱۰۵7۰۰۱4۱۱مورخ ۱۳9۵/۰۸/۲۰ هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم بی بی ربابه دهقان طزرجانی فرزند سید یحیی بشماره شناسنامه 6 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۸7/۲6 مترمربع مفروز و مجزی شده از 
باقیمانده  ۳6۰ اصلی واقع در ولد آباد کوچک خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
وراث مرحوم مرتضی واثقی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ 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. 
ایرج فهیمی - رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج 

رونوشت آگهي حصر وراثت

آقای /خانم فاطمه عباسپور داراي شناسنامه شماره ۲۰۳ به شرح دادخواست به کالسه 
9۵۰46۸/6۵ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان قدرت اله عباس پور بشناسنامه ۳4۵ در تاریخ 9۲/۳/7 اقامتگاه دائمي خود 

بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱-لعیا اصغری متولد ۱۳۲7 شماره شناسنامه ۱۱۵ صادره بیجار نسبت همسر دائمی 

متوفی
۲-جعفر عباس پور متولد ۱۳67 شماره شناسنامه ۱۵۱67 صادره کرج فرزند ذکور 

متوفی
۳-ولی اله عباس پور متولد ۱۳۵۱ شماره شناسنامه ۳۰۲ صادره بیجار فرزند ذکور 

متوفی
4-محرمعلی عباس پور متولد ۱۳۵۵ شماره شناسنامه ۲۰4 صادره بیجار فرزند ذکور 

متوفی
۵-معصومه عباس پور متولد ۱۳47 شماره شناسنامه ۳ صادره بیجار فرزند اناث متوفی
6-فاطمه عباس پور متولد ۱۳۵۳ شماره شناسنامه ۲۰۳ صادره بیجار فرزند اناث 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 واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضی حوزه 65 شورای حل اختالف ماهدشت 

هیات موضوع قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
۱۳9۵6۰۳۰۱۰۵7۰۰۱4۱4مورخ  شماره  رای  برابر 
۱۳9۵/۰۸/۲۰ هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
بشماره  شهید  فرزند  بچاری  سنیسل  فتحیه  خانم 
نسبت   ۱۸۲۸۵۵۸۸۱۸ ملی  کد   6۳۸9 شناسنامه 
 ۱44 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به 
مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده 
استان  در  واقع  اصلی  از ۳6۲  فرعی  پالک ۱۱4  از 
البرز ناحیه دو کرج خریداری از مالک رسمی جواد 
منصور بخت گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 

مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
از تاریخ  توانند  متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
انتشار 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. 
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 کرج – ایرج فهیمی

آگهی مفقودی
شهربانی  شماره   ۱۳۸۱ مدل  پراید  سواری  ماشین  کمپانی  سند  سبزو  برگ 
۱4۱۲۲۸۰7۵6۱۱۸S ۳۸4ج۲6-۸۲ شماره موتور ۰۰۲9۳۳۰۳ شماره شاسی
بنام حمید فرج نیا مفقود از درجه اعتبار است.                                   بابل

آگهی مفقودی

شهربانی  ۱۳7۵شماره  مدل  پیکان  سواری  ماشین  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
49۸س74-۸۲ شماره موتور ۰۱۱۲7۵۱۵6۰7 شماره شاسی 7۵۵۱۳۸۰۵ بنام 
محمد فالح مفقود از درجه اعتبار ساقط است.                                                                    بابل

بنام اصالحیه  9۵ /9 /۱ تاریخ  در  شده  چاپ  آگهی 
محمدپور  فاطمه  شادروان  و  زاهدی  کمال 

میاندوآب   4 شناسنامه  به  گوگجلو 
باشد. می  صحیح 
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حصر وراثت

اقای امیر حسین وحدتی فر  با وکالت  خانم معصومه رزاقی     به شماره شناسنامه 
7۰۰6مطابق دادخواستی تقدیمی به کالسه پرونده 9۵۰۵۰6/9/9۵ از این شعبه در 
خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن وحدتی فر    
به شماره شناسنامه ۱4۸4در تاریخ 94/۱۰/۲۵ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  

و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
 ۱- فاطمه میرمحمد صادق    ش ش  ۱96 متولد  ۱۳۲4  صادره ازتهران نسبت به 

متوفی همسر
 ۲- زهرا وحدتی فر    ش ش ۱۵۲9 متولد ۱۳46 صادره از تهران  نسبت به متوفی  

فرزند
 ۳-امیرحسین وحدتی فر   ش ش 7۰۰6متولد ۱۳49صادره از تهران نسبت به 

متوفی  فرزند
4- سوده وحدتی فر      ش ش ۲۲۰6 متولد ۱۳۵6 صادره از تهران نسبت به متوفی  

فرزند
۵- سمیرا وحدتی فر     ش ش ۲۱7۲۰ متولد ۱۳۵7 صادره از تهران نسبت به متوفی  

فرزند 
6- سحر وحدتی فر     ش ش 6۳9۲ متولد ۱۳6۵ صادره از تهران نسبت به متوفی  

فرزند 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را باستناد 
ماده ۳6۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه 

تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/102172   رییس شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 تهران 

دادنامه 

پرونده کالسه 9۱۰99۸۰۲۲7۳۰۰۱97 شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران دادنامه 
شماره  9۲۰997۰۲۲7۳۰۰79۰

خواهان – بانک پارسیان وکالت شرکت لیزینگ پارسیان وکالت تامین اندیش پارس با 
مدیریت یعقوب مطهری با وکالت آناهیتا اخوان و بهاره عمرانی راد 

خوانده – روح ا... ابوی سانی-حسین نشیبی 
خواسته ها –مطالبه  اجور معوقه  

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

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
رای دادگاه-در خصوص دادخواست بانک پارسیان با وکالت آناهیتا اخوان و بهاره عمرانی 
راد به طرفیت خواندگان روح ا... ابوی سانی فرزند محمد و حسین نشیبی فرزند علی به 
خواسته مطالبه مبلغ ۵79994۰۰ ریال بابت تادیه اقساط اجور معوقه و خسارت تاخیر 
تادیه قراردادی اقساط تا زمان تقدیم دادخواست به مبلغ ۵4۵۲6۸۸4 ریال جمعا به 
مبلغ ۱۱۱۸۲4۰۸4 و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای 
حکم و خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله که مستند است به قرارداد 
شماره ۸۵-۱۲-۰7-۰۱۸۵۵ که مفاد و مندرجات آن داللت بر مدیونیت و اشتغال 
ذمه خواندگان در قبال مدعی هیچگونه ایراد و دفاع موثر و موجهی که برائت ذمه 
خویش را مدلل نماید یا به عمل نیاورده اند لذا دادگاه دعوای خواهان را پرداخت مبلغ 
۱۱۱۸۲4۰۸4 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای کامل حکم و خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی 
و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 

بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
110/98657   رئیس شعبه 1۳ دادگاه عمومی تهران

حصر وراثت

اقای سید محمود ویژگان    به شماره شناسنامه ۱۵۸مطابق دادخواستی تقدیمی به 
کالسه پرونده 9۵۰4۸۸/9/9۵ از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان سید جالل ویژگان    به شماره شناسنامه ۵۱۰در 
تاریخ 9۵/۳/۱7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به
 ۱- سیدمحمود ویژگان    ش ش  ۱۵۸ متولد  ۱۳۳۱  صادره ازشمیران  نسبت به 

متوفی فرزند
 ۲- سیداحمد ویژگان    ش ش ۳۰۸ متولد ۱۳۲۸ صادره از شمیران  نسبت به 

متوفی  فرزند
 ۳-سیدمرتضی ویژگان   ش ش ۱۵4متولد ۱۳۳۳صادره از شمیران نسبت به 

متوفی  فرزند
4- الهه سادات ویژگان     ش ش ۵4 متولد ۱۳4۱ صادره از شمیران نسبت به متوفی  

فرزند
۵- سیدمحمد  ویژگان     ش ش ۱۱۰ متولد ۱۳۲6 صادره از شمیران نسبت به 

متوفی  فرزند 
6- سیده زهره  ویژگان     ش ش 6 متولد ۱۳۳6 صادره از شمیران نسبت به متوفی  

فرزند 
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را باستناد 
ماده ۳6۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه 

تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/102162   رییس شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 تهران 

دادنامه

شهرستان  دو  کیفری  دادگاه  شعبه ۱۰۱  کالسه 9۲۰99۸۸464۲۰۱۳۳۵  پرونده 
جوانرود)۱۰۱جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9۵۰997۸46۱۳۰۰6۵۰

شاکی : آقای خلیل نادری  فرزند یارعلی به نشانی جوانرود – خیابان سعدی جنب 
سوپرمارکت اله یار فرهادی - ۰9۱۸۸۸۸۸۳۱7

متهم : آقای مهدی ثابتی  به نشانی: تهران  اتهام : کالهبرداری از طریق رایانه 
رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای مهدی ثابتی  فرزند علیرضا دائر برکالهبرداری از طریق 
رایانه به مبلغ پنج میلیون و چهل وهشت هزار تومان موضوع شکایت آقای خلیل نادری 
دادگاه با بررسی اوراق پرونده خصوصا شکایت شاکی،گزارش مرجع انتضامی گزارش 
پلیس فتای استان کرمانشاه و عدم حضور متهم در تمامی مراحل دادرسی متن کیفر 
خواست صادره از دادسرای عمومی وانقالب جوانرود بزه انتسابی رابرمتهم موصوف محرز 
دانسته ومستند به ماده  74۱ از قانون مجازات اسالمی موضوع جرائم رایانه ای متهم را 
به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال به مال باخته محکوم می نماید رای صادره 
غیابی محسوب وظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می 
باشد وبا انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 

تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد.
رئیس دادگستری دادرس علل بدل شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری  دو جوانرود - خسروآبادی

رونوشت برابر اصل اداریست مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری دو جوانرود- اسعد 
محمدی 

نوبت دوم

هیات موضوع تعیین

 تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی.برابر رای شماره۱۳9۵6۰۳۳۱۰۵۵۰۰۳۵49هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فتحعلی 
وکیل پور فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 4۰۰درششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت۳۵4/۲۱مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 6۲اصلی واقع در شرف الدین 
تنکمان خریداری از مالک رسمی آقای حبیب اله اصل روستامحرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵روز 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 رابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
.محمدسلیمانی رییس ثبت اسنادو امالک نظرآباد

حصر وراثت

اقای خشایار اسماعیلی     به شماره شناسنامه 9۸۳7مطابق دادخواستی تقدیمی به 
کالسه پرونده 9۵۰49۰/9/9۵ از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان رحیم اسماعیلی     به شماره شناسنامه 6۲۳در تاریخ 
9۵/7/۲۵ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به
 ۱- زینب  چمن جوی قهوه چی     ش ش  69۸ متولد  ۱۳۲۵  صادره ازبندر انزلی  

نسبت به متوفی همسر 
 ۲- کامیار اسماعیلی     ش ش ۱6۳۰ متولد ۱۳4۵ صادره از تهران   نسبت به متوفی  

فرزند
 ۳-کیمیا اسماعیلی    ش ش 64۲۳متولد ۱۳۵۰صادره از تهران نسبت به 

متوفی  فرزند
4- خشایار اسماعیلی      ش ش 9۸۳7 متولد ۱۳6۵ صادره از تهران نسبت به متوفی  

فرزند
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را باستناد 
ماده ۳6۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه 

تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/102171   رییس شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 تهران 

حصر وراثت

خانم شادی هاشمی علیا     به شماره شناسنامه ۲۲۳۸مطابق دادخواستی تقدیمی 
به کالسه پرونده 9۵۰46۳/9/9۵ از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان سکینه نیرورنگ     به شماره شناسنامه ۲4۵در 
تاریخ 9۵/۳/۱۲ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به
 ۱- شادی هاشمی علیا    ش ش  ۲۲۳۸۱۵۸ متولد  ۱۳۵۵  صادره ازتهران نسبت 

به متوفی فرزند
 ۲- سیدضیا الدین هاشمی علیا ش ش ۲۱ متولد ۱۳۰۸ صادره از شمیران  نسبت به 

متوفی  همسر
 ۳-سیدکیوان هاشمی  علیا ش ش ۲۳۱متولد ۱۳4۲صادره از تهران نسبت به 

متوفی  فرزند
4- سید فریمان هاشمی علیا     ش ش 6۲۲ متولد ۱۳4۵ صادره از شمیران نسبت 

به متوفی  فرزند
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را باستناد 
ماده ۳6۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه 

تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/102170   رییس شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 تهران 

حصر وراثت

خانم فرح استاد  هاشمی    به شماره شناسنامه 44۳97مطابق دادخواستی تقدیمی 
به کالسه پرونده 9۵۰۵۱4/9/9۵ از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محمود شاه محمدی     به شماره شناسنامه 4۳۰در 
تاریخ 9۵/۳/۲7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به
 ۱- فرح استاد هاشمی     ش ش  44۳97 متولد  ۱۳۳۸  صادره ازتهران  نسبت به 

متوفی همسر 
 ۲- طناز شاه محمدی     ش ش 6۰49 متولد ۱۳6۰ صادره از تهران  نسبت به 

متوفی  فرزند
 ۳-نیال شاه محمدی    ش ش ۱6۳۵۸متولد 6۵۳۳صادره از تهران نسبت به 

متوفی  فرزند
4- اسداله شاه محمدی      ش ش ۲۵ متولد ۱۳۰9 صادره از شاهرود  نسبت به 

متوفی  پدر
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را باستناد 
ماده ۳6۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه 

تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
10217۳ /110   رییس شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 تهران 

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقای /خانم مسیح اله نوری داراي شناسنامه شماره ۲ به شرح دادخواست به کالسه 
9۵۰۵۰۲ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان غالمرضا نوری بشناسنامه 994 در تاریخ 94/۱۱/۲6 اقامتگاه دائمي خود بدرود 

زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱-مسیح اله نوری شماره شناسنامه ۲ تاریخ تولد ۱۳47 محل صدور دامغان نسبت 

برادر متوفی
۲-حمیدرضا نوری شماره شناسنامه 4۵۲ تاریخ تولد ۱۳۵۳ محل صدور تهران نسبت 

برادر 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 واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه 65 شورای حل اختالف ماهدشت

اجرائیه 
محکوم له –رضا علی زینی فرزند احمد

محکوم علیه-جواد حسنخانی فرزند مهدی 
محکوم به –به موجب دادنامه قطعی 9۵۰997۲۱644۰۰۳4۳ -9۵/۵/۱۱ شعبه ۲۱9 
دادگاه عمومی حقوقی تهران محکوم علیه محکوم است به حضور در دفتر اسناد رسمی و 
انتقال مورد معامله به خواهان پرداخت مبلغ سه میلیون و سیصد و پنج هزار و چهارصد 
ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ چهار میلیون و سیصد و بیست هزار ریال و حق الوکاله 

وکیل و پرداخت نیم عشر دولتی.
110/98681   شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی شهید مفتح تهران 

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
اقای عباس مولف دارای شناسنامه شماره ۲6۲۲9  به شرح دادخواست به کالسه 
۱/9۵ش/۱۳7۵ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اسماعیل مولف بشناسنامه ۲۵ در تاریخ 9۵/۸/۱۲ اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- متقاضی فوق الذکر 
اقای عباس مولف  نام پدر اسماعیل شماره شناسنامه ۲6۲۲9 متولد ۱۳67 . ۲- آقای 
امیر مولف نام پدر اسماعیل شماره شناسنامه ۰4۱۰۲۳۱۸7۸ متولد ۱۳7۰ . اینجانب 
با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مذبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به 
دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .خ /م الف 9۱6                                         
رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

اگهی ابالغ مفاد اجرائیه

به موجب دادنامه شماره ۳4۳-94/۸/۱۰ محکوم علیه ۱-خسرو بنا خجسته ۲- احمد 
خانی ۳-منصور ژاله فرد محکوم است به پرداخت محکوم علیه ردیف اول خسرو بناء 
خجسته به رفع توقیف و تنظیم سند رسمی یکدستگاه اتومبیل نیسان وانت به شماره 
انتظامی ایران ۲۲ -6۳6و6۳ و شماره موتور ۲۵۵۱6۲ و شماره شاسیd ۵۸4۳۲ به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۵۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و اوراق 
تقدیمی به دادگاه حق الوکاله وکیل وقف تعرفه مصوب در حق محکوم له و نیز پرداخت 
مبلغ 4۰۰/۰۰۰ بابت نیم عشر دولتی در حق دولت لذا مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب 
مقرر در مادتین ۱۱9و۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی اگهی میگردد و ده روز پس از ان 
بموقع اجرا گذاشته میشود و بر اساس ماده 9 قانون مذکور برای عملیات اجرایی ابالغ با 
اخطار دیگری به محکوم علیه نخواهد شد مگر اینکه محل یا اقامت خود را اعالم نماید 

.خ/ م الف    ۸۸۵                     
 رئیس حوزه ۴ شورای حل اختالف ورامین

شناسایی 27 هزار مبتال به ایدز در کشور

زنان مبتال به ایدز در حال افزایش اند
مدیر مرکز تحقیقات ایدز کشورگفت: ۲7 هزار بیمار مبتال به ویروس ایدز در 

کشور شناسایی شده اند که از این تعداد حداقل پنج هزار نفر زن هستند.
دکتر زهرا بیات جوزانی در همایش روز جهانی ایدز در کرج بیان داشت : 
عالوه براین تعدادی نیز وجود دارد که به دالیل مختلف ، بیماری آنان هنوز 
پنهان مانده است.  وی با بیان اینکه تعداد بانوان مبتال به این بیماری در 
حال افزایش است اظهار داشت: باید به دنبال پیشگیری باشیم و در همین 
زمینه مراکز مشاوره ای فعال شده اند که به این افراد به صورت رایگان 

خدمات مشاوره، آموزش و داروارائه می دهند. 
بیات اضافه کرد: یکی از راه های پیشگیری از این بیماری آموزش همسانی 
است که این آموزش از طریق دانش آموزان، معلمان و بانوان خانه دار و... به 

گروه های هم سن و سال یا همکار آموزش داده می شود. 
وی ادامه داد:این آموزشگران باید به یکی از مراکز معتبر آموزشی مراجعه و 
به مدت شش ماه در این مراکز آموزش های الزم را دیده باشند تا بتوانند به 

خوبی آموزش های خود را منتقل نمایند. 
مسئول باشگاه یاران مثبت بیمارستان امام خمینی)ره( کرج افزود: این آگاه 
رسانی در جامعه باید بوجود آید که افراد مبتال به ایدز به خصوص زنانی 
که امکان درمان را با توجه به مستقل نبودشان از نظر مالی را ندارند می 
توانند با مراجعه به این مراکز از خدمات آن ها به صورت رایگان بهره گیرند. 
بیات گفت: در کشور ما بیشترین انتقال تزریقی است که بر این اساس باید 
به همسران این افراد معتاد نیز آگاهی الزم در خصوص رابطه جنسی ارائه 
شود.  وی با بیان اینکه خوشبختانه در ایران انتقال ایدز از طریق فرآورده 
های خونی وجود ندارد اظهار داشت: به منظور فرزند آوری افراد مبتال به 
ویروس ایدز مرکز تحقیقات ایدز این توانایی را دارد که شستشوی اسپرم را 
به سادگی انجام دهد و سال گذشته برای نخستین بار جنین دوقلو از والدین 
مبتال به ایدز در کشور متولد شدند.  مدیرمرکز تحقیقات ایدز با اشاره به 
نقش آموزش در جلوگیری از شیوع ویروس ایدز گفت: آموزش عمومی و 
اطالع رسانی سبب می شود که عالوه بر شناسایی و کمک به مبتالیان و 

افراد در معرض خطر دیگر بخش های کشور نیز آسیب نبینند. 
بیات با اشاره به تشویق افراد معتاد به مواد مخدر به ترک اعتیاد افزود: این 
افراد با مراجعه به کلینیک های ترک اعتیاد و دیگر مراکز می توانند نسبت 

به مبتال بودن به ویروس ایدز آگاهی یابند. 
وی ادامه داد: در خصوص زنان خیابانی که واقعیت انکار ناپذیر جامعه 
هستند و نمی توان گفت که وجود ندارد نیز ابتدا باید اعتماد آنان را جلب 
کنیم که ما قصد زندانی یا ضربه زدن به آنها را نداریم بلکه نیازمند آزمایش 

و آموزش هستید چرا که ممکن است جامعه را آلوده کنند.

حیوان  آزاری جرم می شود
محمد درویش مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط 
زیست درباره الیحه حمایت از حقوق حیوانات اظهار داشت: تاکنون دولت 
دو مرتبه الیحه حمایت از حقوق حیوانات را به دلیل اشکاالتی که گرفته 
بود، بازگردانده است و ما بعد از این اصالحات دو مرحله ای دوباره الیحه فوق 
را به هیأت دولت ارسال کرده ایم. وی افزود: در حال حاضر دولت در حال 

بررسی است و تا اخذ نظرات تمامی کمیسیون ها زمان خواهد برد.
مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه 
داد: پس از تصویب این الیحه از سوی دولت، الیحه فوق به مجلس به 

منظور تصویب نهایی ارائه خواهد شد.
درویش بیان داشت: این الیحه نتیجه ساعت ها کار کارشناسی شده است.

وی درباره جزئیات الیحه حمایت از حقوق حیوانات تصریح کرد: بر اساس 
این الیحه که به صورت ماده واحده است باید مجلس و دولت برای حیوان 

آزاری جرم جدیدی تعریف کند، جرمی که قبال وجود نداشته است. 

کشف دو نوع ماده مخدر جدید صنعتی
گمرک ایران عالوه بر کشف ۱۰ کیلو هرویین، 7کیلو 
شیشه،۱۳6 کیلو ناس و ۸کیلو تریاک، در روزهای 

اخیر، از توقیف دو نوع ماده مخدر جدید خبر داد.
در میان محموله های مخدر مکشوفه توسط ماموران 
گمرک طی روزهای گذشته  دو نوع ماده مخدر 
پیشرفته  که به تازگی تولید و توسط سوداگران وارد 

بازارهای جهانی شده است نیز مشاهده شده است.
بنابراین گزارش ، این دو ماده مخدر جدید یکی از 
خانواده  روان گردان ها  با نام N.P.S است که 
از ترکیب مواد مخدر گیاهی و متامفتامین تشکیل 
می شود  و دیگری از خانواده قرص های  مخدر 
جدید  از نوع YATAبوده  و حاوی متامفتامین و 
کافیین است. همچنین در روزهای اخیر ماموران 
گمرک موفق شدند مقدار ۱۵ کیلو بذر شاهدانه از 

قاچاقچیان کشف و ضبط کنند.
ترامادول  ،انواع قرص های  افزاید  این گزارش می 
گمرک  ماموران  کشفیات  دیگر  از  نیز  متادون  و 
این  اساس  بر  است.  بوده  اخیر  روزهای  طی 
گزارش،کشفیات مواد مخدر توسط ماموران گمرک 
در ماههای اخیر سیر صعودی داشته که عمدتا به 
دلیل تجهیز گمرکات مسافری به تجهیزات کنترلی 
مواد  حوزه  در  پرسنل  آموزش  ،افزایش  پیشرفته 
مخدر صنعتی ، سنتی و قرص های روان گردان و 
همچنین دیگر اقدامات اطالعاتی _ امنیتی توسط 

ماموران گمرک بوده است.

چند نفر به خاطر سلفی کشته شده اند؟

بر اساس گزارش جدید منتشر شده، طی ۲9 ماه 
قبل از سپتامبر ۲۰۱6 میالدی ۱۲7 نفر در نقاط 
مختلف جهان برای گرفتن عکس سلفی جان خود 

را از دست دادند.
بر اساس این گزارش اعالم شد 6۰ درصد مرگ و 
میرهای مذکور در کشور هند اتفاق افتاده است و 

تنها 6,۳ درصد از آن مربوط به آمریکا می شود.
گونه ای  به  سفی  عکس های  با  مرتبط  مرگ های 
تعریف می شود که بر اساس آن فردی که قصد دارد 
یک عکس سلفی متفاوت بگیرد، به علت قرار گرفتن 
در موقعیت جغرافیایی نامناسب با سانحه مواجه 

می شود و جان خود را از دست می دهد.
آمریکا  ملون  کارنگی  دانشگاه  را  گزارش  این 
اصلی  دلیل  هشت  داد  توضیح  و  کرد  منتشر 
از عکس های سلفی  ناشی  در جریان مرگ های 
دخیل هستند. این عوامل ارتفاع، آب، ارتفاع و 
دریا، قطار، اسلحه، وسایله نقلیه، برق و حیوانات 

خطرناک را شامل می شوند.
بر اساس این گزارش مشخص شد 76 درصد کسانی 
که در جریان گرفتن عکس سلفی جان خود را از 
دست دادند مرد بودند و البته این در حالی است 
که زنان بیشتر عکس سلفی می گیرند. همچنین 7۰ 
درصد کسانی که در این جریان جان خود را از دست 

دادند کمتر از ۲4 سال سن داشتند.

خبرخبر

معـاون امـور اجتماعـی وزارت بهداشـت گفت: 
ایـران موضـوع سـواد  در جمهـوری اسـالمی 
ایـران دارد، بـه  سـالمتی ریشـه در فرهنـگ 
طوری که بهداشـت به عنوان بخشـی عمده ای 

از ایمـان تعریـف مـی شـود.
نهمین  در  ایازی  هادی  محمد  سید  دکتر 
کنفرانس ارتقاء سالمت در شانگهای چین که 
با موضوع« سواد سالمتی در جمهوری اسالمی 
ایران  » سخنرانی می کرد ضمن پخش فیلمی 
در  کشورمان  دستاوردهای  کنفرانس،  این  در 
گفت:  و  کرد  تشریح  را  سالمتی  سواد  زمینه 
کودکان،  در  سواد سالمتی  گذاری  پایه  برای 
کار را از مدارس و با همکاری آموزش و پرورش 
در خصوص آموزش سرفصلهای بهداشت مواد 
و   فردی  بهداشت  محیط،  بهداشت  غذایی، 

بهداشت منزل آغاز نمودیم.
آموزش  نیز  دانشگاهها  سطح  در  افزود:  وی 
کلیه  برای  را  باروری  بهداشت  مانند  دروسی 

رشته های دانشگاهی در برنامه ها گنجانده ایم.
با بیان این که در سطح  معاون امور اجتماعی 
های  برنامه  اجرای  با  شهرداریها  نیز  جامعه 
متنوعی در سطح هر محله سواد سالمتی را به 
خصوص در مادران و سالمندان ارتقا داده اند، به 
فعالیتهای رسانه ای با حمایت شهرداری و حوزه 
سالمت کشور در برگزاری کمپین های متععد با 

مشارکت مردم اشاره کرد و گفت:  این کمپین ها 
با هدف  افزایش آگاهی مردم  نسبت به مواردی 
مانند دیابت و فشار خون  که سالمتی را به خطر 

می اندازد ، برگزار شده است.
ایازی به استقرار خانه های سالمت در محله های 
شهری و جمع آوری مردم برای آموزش سالمت 
انجام  خصوص  در  محلی  گروههای  تشکیل  و 
مشکالت  نظیر  سالمت  با  مرتبط  فعالیتهای 
سالمندی، جوانان و کنترل سیگار اشاره کرد و 

گفت: سواد سالمتی در محله های شهر ارتقا پیدا 
کرده است.

یادآور  بهداشت  وزارت  اجتماعی  امور  معاون 
یک  مردم،  سالمتی  سواد  افزایش  برای  شد: 
ملی  رسانه  در  سالمت  سیاستگذاری  شورای 
است   شده  تشکیل  تلویزیون(  و  رادیو  کشور) 
که  برنامه های متنوعی از جمله تولید و پخش 
سریال نمایشی بر اساس مطالعات و اولویتهای 

سالمت را انجام می دهد.

مورد  در  پریا«   « سریال  پخش  و  تولید  ایازی 
بیماری ایدز را مورد اشاره قرار داد و گفت: پخش 
این سریال موجب شد مراجعه برای کنترل بیماری 

ایدز به میزان بیش از 4۰ درصد افزایش یابد.
ادامه  در  بهداشت  وزارت  اجتماعی  امور  معاون 
کنترل  برنامه جامع  اجرای  در  این که  بیان  با 
بیماریهای غیر واگیر توسط مراکز جامع سالمت 
معرض  در  افراد  شناسایی  زمینه  ها،  محله  در 
خطر مانند بیماریهای قلبی و دیابت فراهم شده 
است، خاطرنشان کرد:  افزایش آگاهی مردم در 
زمینه بیماریهای غیر واگیر از برنامه های اصلی 
۱۸ هزار خانه بهداشت در روستاها،  6۰۰۰ پایگاه 
سالمت در حاشیه شهرها و کلیه مراکز بهداشتی 

است.
این  برای  افزود:  ایازی  وبدا،  گزارش  براساس 
اساس  بر  سال   ۳۰ باالی  افراد  تمامی  منظور 
برنامه ایراپن )IRAPEN( بعد از خطرسنجی 
بیماریهای قلبی و عروقی مورد آموزش مشاوره 
 ، بدنی  فعالیتهای  های  زمینه  در  هدفمند 
دخانیات و تغذیه هدفمند قرار می گیرند و آنان 
کارتهای رنگی قرمز، زرد و سبز که موید سطح 
عالوه  کنند،  می  دریافت  را  است  فرد  سالمت 
و  مساجد  در  سالمت  آموزش  اقدمات،  این  بر 
مدارس و سایر محل های تجمع عمومی جزو 

وظایف کلیه پرسنل بهداشتی است.

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت خبرداد:

صدور کارت های رنگی سالمت برای ایرانیان

پیگیری وزارت بهداشت برای بازگشت 
یارانه لبنیات

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: به 
علت قطع یارانه لبنیات در سال ۱۳9۰، مصرف لبنیات در 

کشور کاهش ۳7 درصدی داشته است.
دکتر زهرا عبداللهی در اشاره به تاثیر قطع یارانه محصوالت 
لبنی از سال 9۰، اظهار کرد: در حال حاضر نمی توانیم بگوییم 
به علت قطع یارانه لبنیات شاهد پوکی استخوان بوده ایم، اما از 
آن زمان طبق آمار بخش صنعت لبنیات، میزان خرید مردم 
کاهش یافته است. وی افزود: طبق آخرین آمارها، تا سال 
گذشته ۳7 درصد میزان خرید لبنیات از سوی مردم کاهش 
یافته و این محصول از سبدغذایی مردم بیرون آمده است. 
این اقدام باعث شده  عده ای از مردم، به خصوص از بخش کم 
درآمد، فقیر و کسانی که در دهک های درآمدی پایین هستند 

و قدرت خرید ندارند آن را از سبد غذایی خود حذف کنند.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در خصوص 
چگونگی پیگیری وزارت بهداشت برای بازگشت یارانه لبنیات 
نیز توضیح داد و گفت: ما به عنوان وزارت بهداشت پیشنهاد 
کرده ایم لبنیات با قیمتی در بازار عرضه شود که مردم بتوانند 
آن را تهیه کنند. همچنین در حال پیگیری آن از طریق 
شورای عالی سالمت هستیم که به هر طریقی بخشی از 
یارانه ای که به قند، شکر و روغن داده شده، به سمت لبنیات 

سوق پیدا کند.

وزارت علوم مانع 
جذب بی رویه دانشجو شود

دکتر حداد عادل در جلسه ۱۲6 شورای تخصصی تحول و 
ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقالب فرهنگی بر مقابله با 

جذب بی رویه دانشجو تاکید کرد.
نباید  گفت:  جلسه  این  در  عادل  حداد  غالمعلی  دکتر 
رشته های علوم انسانی با سایر رشته ها مقایسه شوند و با 

معیارهای یکسان در مورد این رشته ها داوری شود.
وی افزود: این به آن معناست که نباید گفته شود کشور به 
همان تعداد که به پزشک نیاز دارد به فیلسوف و مورخ هم 
به همان تعداد نیاز دارد، چون نگاه کمیت گرا به علوم انسانی 

مشکل آفرین است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با تاکید بر اینکه باید وزارت 
علوم با تمام توان جلوی جذب بی رویه دانشجو را بگیرد ، 
اظهار داشت: جذب بی رویه دانشجو و تأسیس و راه اندازی 
مقاطع دکتری در بسیاری از شهرستان ها خدمت به کشور 

نیست.
وی افزود: از سوی دیگر اشتغال تمام وقت اعضای هیئت علمی 

هم باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
انقالب  عالی  شورای  دبیرخانه  عمومی  روابط  گزارش  به 
فرهنگی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: موضوع 
آموزش عالی و مشکالت این حوزه باید به دور از هرگونه 

سیاسی کاری و نگاه جناحی بررسی و چاره جویی شود.

9۵ درصد داروها تولید داخل است

کشـوری  کنگـره  دومیـن  در  موسـوی  سیدابوالقاسـم 
آکادمـی اقتصـاد سـالمت بـا اشـاره بـه صحبـت هـای 
رهبـری مبنـی بـر اینکـه در حـوزه سـالمت بایـد بـه 
درد  فقـط  مـردم  کـه  کنیـم  ریـزی  برنامـه  ای  گونـه 
خـود را تحمـل کننـد و دغدغـه ای بـرای مسـائل مالی 
نداشـته باشـند، افـزود: 9۵ درصـد داروهـا تولیـد داخل 
اسـت، البتـه در برخـی از ایـن داروهـا مـواد اولیـه آن 
از کشـورهای دیگـر بـه داخـل وارد مـی شـود، بـر ایـن 
اسـاس بایـد بررسـی کنیـم کـه ایـن موضـوع تـا چـه 
میـزان بـه اقتصـاد کشـور کمـک کـرده، از خـروج ارز 
جلوگیـری مـی کنـد و تـا چـه میـزان اشـتغالزا اسـت.
وی ادامه داد: بازار سالمت در تمام ابعاد زندگی اعم از اشتغال، 
ایجاد آرامش و رفاه اثرگذار است این در حالیست که در بازار 
اقتصاد سالمت، نیاز فرد و انصراف از درمان مطرح می شود 
زیرا بحث مالی حل نشده و بیمار از درمان انصراف می دهد 
در حالیکه اگر بخواهیم اقتصاد سالمت را دگرگون کنیم باید 

تمام مسائل از جمله جاده و صنعت را هم ببینیم.
رییس کمیته سالمت مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: 
میانگین اقالم دارویی در کشور نسبت به دنیا 4,۵ و در برخی 
استان ها ۳ تا ۳,۵ درصد اعالم شده، این در حالیست که در 
دنیا این میزان یک تا دو درصد است در حالیکه در این مبحث 

بهینه مصرف کردن و نه کم مصرف کردن مطرح است.
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دادنامه

پرونده کالسه 94۰99۸۰۲۰۰6۰۱۰۸6 شعبه ۲۳6 دادگاه خانواده مجتمع قضایی 
خانواده یک تهران 

خواهان –مژگان نفسی فرزند محمود علی با وکالت سهیال نصیری فرزند منوچهر 
خوانده –محمدرضا سعادت 

خواسته –طالق به درخواست زوجه 
تصمیم دادگاه –دادگاه با عنایت به شرح و محتویات پرونده با عالم ختم دادرسی با 

استعانت از خداوند متعال به شرح برگ زیر مبادرت به صدور انشا رای می نماید.
رای دادگاه-د ر خصوص دعوی خواهان مژگان نفسی فرزند محمود علی با وکالت 
سهیال نصیری به طرفیت خوانده محمدرضا سعادت به خواسته طالق به علت ترک 
زندگی مشترک و ترک نفقه به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با 
حضور در جلسات دادرسی داشتند خوانده موصوف به داللت سند ازدواج شماره 9۲۸۵ 
تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره ۱۲7 تهران همسر شرعی و قانونی خواهان می 
باشد حال با توجه به ترک زندگی مشترک و عدم پرداخت نفقه توسط زوج و بذل تعداد 
ده عدد سکه تما م بهار آزادی بابت بخشی از مهریه مندرج در عقد نامه خواستار صدور 
حکم به خواسته اعالمی شدند خوانده نیز علیرغم ابالغ قانونی اوراق اخطاریه از حضور 
در جلسه دادرسی خودداری و الیحه ای ارسال نداشت گواهان تعرفه شده از ناحیه 
خواهان نیز با حضور در جلسه دادرسی اطالعات خودشان را بیان کردند لذا با توجه به 
اینکه مساعی دادگاه در انصراف خواهان از طالق موثر نبوده موضوع برابر مقررات جهت 
اصالح ذات البین و یا انصراف خواهان از طالق به داوری ارجاع گردیده که این امر نیز 
منتهی به حصول نتیجه نشد لذا با توجه به اظهارات خواهان وکیل خواهان و گواهان 
تعرفه شده از ناحیه خواهان و گزارش واحد مددکاری دادگاه با توجه به دادنامه شماره 
9۳997۰۲۰۰6۰۱۵9۰ صادره از شعبه ۲۳6 که طی آن خوانده محکوم به پرداخت 
نفقه خواهان گردیده و اجرائیه نیز صادر گردیده است با احراز بند اول و هشتم از شروط 
ضمن عقد نکاح دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۱۳۰-۱۱۱9-
۱۱4۳-۱۱46 قانون مدنی و مواد ۲4 تا ۳9 قانون حمایت خانواده را به طالق و اجبار 
زوج به مطلقه نمودن خواهان همسرش به طالق خلع نوبت اول تحت شرایط –زوجه 
تعداد ده عدد سکه تمام بهار آزادی از مهریه خود را در قبال طالق به زوج بذل نموده 
است و در خصوص الباقی مهریه و نفقه معوقه دادخواست جداگانه طرح نموده لذا دادگاه 
در این خصوص با تکلیفی مواجه نمی باشد-زوجه در خصوص جهیزیه جداگانه اقدام 
خواهد نمود و در این پرونده ادعایی ندارد حضانت فرزند مشترک پسر با پدر بوده و مادر 
هر هفته به مدت 4۸ ساعت حق مالقات فرزند مشترک را خواهد داشت صادر و اعالم 
می دارد و بر این اساس زوجه می تواند با حضور در محل دفتر رسمی طالق و با فرض 
استنکاف زوج از حضور با استفاده از وکالت بالعزل ماخوذه به موجب شروط ضمن عقد 
نکاح که از این ناحیه زوج به وی تفویض گردیده و با قبول مابذل از ناحیه زوج و تحت 
شرایط مذکور نسبت به مطلقه نمودن خودش به طالق خلع نوبت اول اقدام نماید 
بدینوسیله به سردفتر محترم طالق نمایندگی در اجرای صیغه طالق اعطا می گردد و 
الزم است نسبت به اخذ گواهی عدم بارداری از زوجه اقدام نماید رای صادره غیابی بوده 
و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضا 
مدت مذکور ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان 
تهارن می باشد و سپس ظرف همان مدت روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور 

می باشد.ضمنا اعتبار رای اصداری شش ماه از تاریخ قطعیت است .
110/9865۴   دادرس شعبه 2۳6 دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی ابالغ

درخصوص دعوای خانم فاطمه جاسمی پورزمیله فرزند عبدالقادربه طرفیت آقای فرهاد 
عبدالوند فرزند ذبیح ا... مبنی برصدورحکم طالق به علت عسروحرج زوجه خواهان بدین 
شرح اعالم کرده است در تاریخ۱۳9۳/۳/۱با خوانده ازدواج کرده و بیشتر ازیک سال 
است که خوانده منزل مشترک را رهاکرده و تا کنون نفقه ای به وی پرداخت ننموده 
است .خواهان از تمام حقوق مالی خود صرف نظر کرده است به توجه به اوراق ومحتویات 
پرونده و دادخواست تقدیمی واحراز رابطه زوجیت طرفین به داللت سندرسمی ازدواج 
شماره۲94۲۱-۱۳9۳/۳/۱دفترخانه شماره۱۸6خرمشهر ونظربه اینکه سعی وتالش 
دادگاه درخصوص صلح وسازش زوجین بی نتیجه بوده وخواهان اصرار به طالق داشته 
است دادگاه موضوع رابه داوری ارجاع داده وداوران نظربه متارکه داده اند.در خصوص 
صحت وسقم ادعای خواهان وازشهودتحقیق شده که همگی بابیان واحدگواهی داده 
اندکه خوانده بیشترازیک سال است منزل مشترک رارهاکرده ونفقه ای به خواهان 
پرداخت ننموده است خواهان ازتمام حق وحقوق قانونی خودازجمله مهریه،نفقه،اجرت 
المثل ایام زوجیت صرف نظرکرده است وبه خوانده بذل کرده است واعالم نموده 
فاقدفرزندمشترک می باشدزوجه جهت آزمایش بارداری به پزشکی قانونی معرفی شده 
ولی گواهی پزشکی به دادگاه ارائه ننموده است.بنابراین دعوای خواهان بدین وصف 
قانون  استنادمواد۱۱4۳،۱۱۳۳،۱۱۳۰و۱۱44  وبه  وارداست  زوجه  بااحرازعسروحرج 
مدنی ومواد۳9،۳7،۳۳،۳۲،۳۱،۲9،۲۸،۲7،۲4قانون حمایت خانواده مصوب۱۳9۱حکم 
به الزام خوانده به طالق خواهان صادرواعالم می شودنوع طلالق بائن خلعی ودرصورت 
امتناع زوج دفترثبت طالق دراجرای صیغه طالق نمایندگی داردمدت اعتباراین حکم 
شش ماه پس ازتاریخ ابالغ رای فرجامی یاانقضای مهلت فرجام خواهی است.رای 
صادرشده غیابی وظرف بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف 
بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدید نظراستان خوزستان وظرف بیست 

روزقابل فرجام خواهی دردیوان عالی کشوراست.                 شماره م.الف)9/796(
ضرغام خسروی-رئیس شعبه سوم حقوقی شهرستان خرمشهر

دادنامه

پرونده کالسه 94۰99۸۸46۰۳۰۰9۸۳   شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
جوانرود تصمیم نهایی شماره 9۵۰997۸46۰۳۰۰79۰

خواهان: خانم نسرین برزگرفرد فرزند نادر به نشانی: کرمانشاه-جوانرود- فرهنگیان فاز دو 
کوچه الوان منزل شخصی نادر برزگرفرد همراه:۰9۱۸۰۵6۳۰۲9

خوانده : آقای کوروش عظیمی فرزند مصطفی به نشانی - مجهواالمکان 
خواسته: طالق به درخواست زوجه

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خانم نسرین برزگرفرد   فرزند نادر  به طرفیت آقای کوروش 
عظیمی فرزند مصطفی به خواسته صدور حکم گواهی عدم امکان سازش مستند به 
رونوشت تصدیق شده سندنکاحیه شماره ۳747 ثبت دفتر ازدواج شماره۱۰9 جوانرود 
وخواهان بشرح دادخواست تقدیمی مدعی بوده است بموجب سندنکاحیه استنادی 
همسرشرعی وقانونی خوانده می باشم حاصل زندگی مشترک فرزندچهارساله پسر می 
باشد بیش ازشش ماه می باشدخوانده زندگی مشترک راترک کرده است وبنده وفرزندم 
رابدون خرج ومخارج رهاکرده واثری از ایشان نمی باشدتقاضای رسیدگی بشرح خواسته 
راداشته است دادگاه بنابرمراتب مرقوم ومالحظه اظهارات شهودتعرفه شده ازسوی 
خواهان که بااتیان سوگندشرعی به صحت ادعای خواهان راتاییدواعالم نموده اندخوانده 
به خارج ازکشوررفته است وداوران تعرفه شده صدور حکم طالق راپیشنهاد نموده 
اندوخوانده باابالغ قانونی اخطاریه درهیچ یک ازجلسات دادرسی حاضرنشده ودلیلی در 
رد خواسته خواهان که ارائه نموده است لهذا عسروخرج خواهان محزر وخواسته ایشان 
وارد وثابت تشخیص ومستندبه ماده ۱۱۳۰قانون مدنی ومواد۲4، ۲7، ۲۸، ۲9، ۳۲، ۳۳ 
وتبصره ماده۳۳ قانون حمایت ازخانواده خوانده راملزم می نماید با شرایط ذیل خوانده 
را مطلقه نماید۱-مهریه مندرج درسندنکاحیه به میزان پنجاه عددسکه تمام بهارآزادی 
برذمه زوج است که مبایست درحق زوجه پرداخت شود۲-نفقه ایام گذشتهواجره المثل 
ایام زناشویی جمعاتا تاریخ 94/۱۲/۲9  وهمچنین نفقه ایام عده مبلغ۱۱/۳۵۳/۰۰ تومان 
می باشد که برذمه خوانده ومی بایست درحق زوجه پرداخت شود۳-ازتاریخ 9۵/۱/۱ 
لغایت اجرای حکم مبلغ ماهیانه خواهان مبلغ دویست وهشتاد هزار تومان می باشدکه 
می بایست درزمان اجرای حکم توسط خوانده درحق زوجه پرداخت شود4-حضانت 
فرزندمشترک چهارساله به عهده خواهان می باشد۵-طالق ازنوع بائن وخلع نوبت اول 
می باشد6- هزینه اجرای صیغه طالق برعهده خواهان است7-سردفترطالق درصورت 
استنکاف زوج ازجزای صیغه طالق نمایندگی ازسوی دادگاه برای اجرای صیغه طالق 
رادارد۸- سایر شرایط صحی طالق بعهده سردفتر طالق است .رای صادره حضوری 
محسوب وظرف مدت بیست روز پس ازابالغ قابل تجدید نظردر محاکم تجدید نظر 

استان کرمانشاه است
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان جوانرود-خسروآبادی 

رونوشت برابر اصل و ادرایست مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( جوانرود- مالح

وراثت حصر  آگهي  رونوشت 

شرح  به   44۰۳ شماره  شناسنامه  داراي  صمدی  شهرام  آقای 
گواهي  درخواست  شورا  این  از   9۵۱۱۱۱/9 کالسه  به  دادخواست 
صابری  احترام  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر 
خود  دائمي  اقامتگاه   ۱۳9۵/۳ /۲۸ تاریخ  در   ۱۱9۰ شماره  بشناسنامه 
 : به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگي  بدرود 

……………………………………
فرزند کرم همسر متوفی  44۰۳ 49/۸ ش ش  /6 متولد  ۱-شهرام صمدی 

۰۳۱۱۰۰9۸۸۳ فرزند شهرام  7۲/۱۱ ش ش  /۲۳ ۲-بهرام صمدی متولد 
متوفی پسر 

فرزند   ۰۳۱۱۲۰9۱4۸6 ش  ش   7۸/۱۱ /۱۰ متولد  صمدی  ۳-فاطمه 
متوفی دختر  شهرام 

نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
نزد  متوفي  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضي  کسي  هر  تا  نماید  مي  آگهي 
دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  آگهي ظرف  نخستین  نشر  تاریخ  از  باشد  او 

شد. خواهد  صادر  گواهي  اال  و 
4۸۳9۸ م/الف  

کرج اختالف  حل  شوراي   9 شعبه  رئیس 

اجرائیه 

مشخصات محکوم له:علیرضا امیرپور امراله فرزند مهدی
مشخصات محکوم علیه:مهدی امیر پورامراله فرزند محمود 

محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9۵۱۰۰9۰۲۱۵۱۰۱694 
و شماره دادنامه مربوطه 94۰997۰۲۱۵۱۰۲۱۸۲ محکوم علیه محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت ماهیانه مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال از مورخ 94/9/۱7 تا زمان اجرای حکم 
نفقه زوجه ماهیانه ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ 94/9/۱۸ لغایت تعدیل مجدد نفقه فرزند 
در حق محکوم له به عنوان اصل خواسته تعدیل و مطالبه نفقه فرزند و زوجه ضمنا 
بپرداخت خسارت و هزینه های دادرسی در حق محکوم له ضمنا به پرداخت هزینه نیم 
عشر دولتی که در زمان اجرای حکم توسط دادورز اجرای احکام مدنی محاسبه میگردد 

در صندوق دولت تودیع نماید. ۱۱۰/۱۰۱۲4۰          
  مدیر دفتر شعبه 2۴1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی مطهری تهران 

آگهی مزایده
 اموال منقول )خودرو( ۱۳/۱74/9۵/ش ج

در خصوص اجرائیه صادره از حوزه 6۱9 شورای حل اختالف ۱۲-۱۳ تهران له مونا 
بابائی شیب آبندانی علیه سید حبیب سید مدنی محکوم به پرداخت مبلغ ۱7/679/۲۵۳ 
ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
حسب تقاضای محکوم له خودروی محکوم علیه توسط این اجرای احکام در قبال بدهی 
بازداشت و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق نظریه مورخ 9۵/۳/۲۳ 
خودروی متعلق به محکوم علیه یکدستگاه سواری پراید جی تی ایکس یشمی رنگ به 
شماره انتظامی ۲۳6 ط ایران ۳۳ بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید.خودروی پراید 
جی تی ایکس به شماره موتور ۰۰6۳7۲۸7 به شماره شاسی 6۱4۱۲۲۸۲۱۸۲49۱ 
که سپر جلو و عقب چراغ عقب شکستگی دارد بدنه آن دارای خط و خش و تصادف 
جزئی دارد رنگ رفتگی آفتاب خوردگی رنگ دارد موتور خاموش الستیکها ۵۰ درصد 
در مجموع در حد مدل سال لذا ارزش پایه معامالتی خودروی موصوف با توجه به نوع 
سیستم و مدل ساخت و در نظر گرفتن وضعیت ظاهری و میزان کارکرد و شرایط 
حاکم بر بازار روز مبلغ چهل و پنج میلیون ریال )4۵۰۰۰۰۰۰( ریال تعیین میگردد 
و اعالم میگردد علی ایحال نظر به ابالغ نظریه کارشناسی به محکوم علیه که تا کنون 
هیچگونه اعتراضی به این واحد اجرا واصل نگردیده لذا مقرر گردیده است خودروی 
موصوف در تاریخ 9۵/9/۲9 روز دوشنبه از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۱ در دفتر اجرای احکام 
شورای حل اختالف ۱۲-۱۳ تهران واقع در تهران دروازه شمیران خیابان شهید ناطقی 
شورای حل اختالف مجتمع ۱۲-۱۳ تهران از طریق مزایده بفروش میرسد و از قیمت 
پایه کارشناسی به چهل و پنج میلیون ریال شروع و به هرشخص حقیقی و حقوقی که 
باالترین قیمت پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ۱۰ درصد قیمت خرید فی المجلس 
بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یک ماه )یک ماه( از وی وصول 
خواهد شد و پس از انجام وصول قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید در 
صورتیکه خریدار در مهلت مقرر الباقی ثمن مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس 
از کسر هزینه های مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد ضمنا کلیه هزینه های 
انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت 
در مزایده الزامی بوده و داوطلبان می توانند جهت اخذ اطالعات بیشتر ۵ روز قبل از 
موعد مقرر به این واحد اجرا مراجعه یا پارکینگ دو کوهه تا ترتیب اطالعات بیشتر داده 

شود.۱۱۰/۱۰۱۲۲۰      
    اجرای احکام شورای حل اختالف 12و1۳ تهران

آگهی ثبتی

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

آقای عادل هوشنگی  فرزند کیکاووس  درخواست رسیدگی به قول نامه عادی خود را 
از پالک ۱۵6و ۱۵۸فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به 
زمین قرگه که از آقای کیکاووس هوشنگی  خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
و پرونده نیز تحت کالسه 9۲ – ۱6۲ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی طبق رأی شماره ۱۳9۵6۰۳۱6۰۰7۰۰۰۸۳۵ مورخ ۲7 / 6 / 
9۵ ۱۳ حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت۳۰ / 7۰ متر مربع به نام 
آقای عادل هوشنگی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور برزو بیگ سلیمی 
می باشد لذا مراتب در دو نوبت در فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنان چه کسانی که 
نسبت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، مقرض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است 
پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای 
عادل هوشنگی خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست 

تاریخ انتشار اول 6 / 9 / ۱۳9۵  تاریخ انتشار دوم ۲۱ / 9 / ۱۳9۵
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

دادنامه

تاریخ رسیدگی:9۵/۸/۵     شماره پرونده:47۳/6۰۵/9۵     شماره دادنامه:9۵۰۰۸۸9 
9۵/۸/۲۲     مرجع رسیدگی:حوزه 6۰۵ شورای حل اختالف منطقه ۱۲-۱۳ تهران 

خواهان:لیال شیری
خوانده:سید حسیم محسنیان جوادی

خواسته:مطالبه مبلغ 6۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه دو فقره چک به شماره ۰۱9۵۸۵-
94/۸/۲7 و 94/9/۲-۰۱9۵۸6 

گردشکار:خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این حوزه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده 
حوزه بتصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از 

شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.
رای شورا

سید  خوانده  طرفیت  به  شیری  لیال  خواهان  تقدیمی  دادخواست  خصوص  در 
حسین محسنیان جوادی به خواسته مطالبه مبلغ 6۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه دو 
عنوان  به  و 94/9/۲-۰۱9۵۸6  های 94/۸/۲7-۰۱9۵۸۵  به شماره  فقره چک 
اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه شورا با مالحظه 
تصویرمصدق چک  آن خصوصا  پیوست  و ضمایم  تقدیمی خواهان  دادخواست 
مستند دعوا و گواهینامه عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه و اینکه وجود 
اصل اسناد در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان به 
دریافت وجه آن دارد و خوانده یا نماینده قانونی وی با وصف صحت ابالغ و جری 
تشریفات قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده والیحه و دفاعیه که داللت 
بر عدم اشتغال ذمه ایشان نماید ابراز نداشته و دعوی خواهان و مدارک ابرازی 
یا  از سویی هرگاه دین  باقی گذاشته است  از هرگونه تعرضی  را مصون  ایشان 
تعهدی بر عهده کسی ثابت شود اصل بر بقای آن است مگر آنکه خالف آن ثابت 
شود که در مانحن فیه دلیل خالفی ارائه نشده است و بر بقای دین استصحاب 
می شود و توجها به عدم تعرض خوانده به دعوای خواهان و مدارک ابرازی ایشان 
لذا شورا ادعای خواهان را مقرون به صحت و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 
۵۱۵ و۵۱9 و۵۲۲ و۱9۸قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
قانون  به ماده ۲  الحاقی  به  قانون تجارت تبصره  امور مدنی و مواد ۳۱۰و۳۱۳ 
صدور چک و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
بابت  ریال   6۳/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  نظام 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۸6۵/۰۰۰ ریال بابت   هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای دادنامه وفق شاخص تورم بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین حوزه می باشد و ظرف مهلت ۲۰ 

روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی و عمومی می باشد. 
110/101216         قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره 1۳ تهران 

دندان هایی سفید با دستور غذایی! 

که  کاری  تنها  شاید  باشید،  داشته  هایی سفید  دندان  که  این  برای 
مواد  برخی  افزودن  با  باشد.  آشپزخانه  به  مراجعه  دهید،  انجام  باید 
غذایی به رژیم غذایی خود می توانید به درخشش و سفیدی دندان ها 

کمک کنید. 
é سفیدکننده دندان: گل کلم

سبزیجات چلیپایی مانند گل کلم و بروکلی هنگامی که خام مصرف 
می شوند، دارای فواید سفیدکننده هستند. جویدن این سبزیجات به 
طور معمول دشوار است و هنگامی که در تالش برای انجام این کار 
هستید، به از بین رفتن لکه های سطحی روی دندان ها کمک می 
شود. هر چه مدت زمان جویدن بیشتر طول بکشد، بزاق بیشتری در 

دهان تولید می شود، که به تجزیه لکه ها کمک می کند.
é سفیدکننده دندان: توت فرنگی 

ها  کربوهیدارت  تبدیل  به  که  است  مالیک  اسید  فرنگی حاوی  توت 
به انرژی برای عضالت کمک می کند. حفظ میزان مناسب از اسید 
مالیک برای سالمت و قدرت دندان ها ضروری است، زیرا اسید می 
های  روش  ببرد.  بین  از  را  ها  دندان  روی  سطحی  های  لکه  تواند 
مختلفی برای بهره مندی از آثار سفیدکننده توت فرنگی وجود دارند 
که از آن جمله مخلوط کردن توت فرنگی با جوش شیرین برای شکل 
گیری یک خمیر سفیدکننده و مسواک کردن دندان ها با آن است. 
این  از  استفاده  از  بالفاصله پس  فلوراید  دهانشویه حاوی  از  استفاده 
خمیر برای کمک به پاکسازی اسید مالیک باقیمانده و تقویت دندان 
ها توصیه می شود. اگر به توت فرنگی عالقمند نیستید، اسید مالیک 

در سیب، شلیل، گیالس، موز، هلو و لیچی نیز یافت می شود.
é سفیدکننده دندان: پنیر و ماست

اگر در پی دندان هایی سفید و لبخندی زیبا هستید، لبنیات بیشتری 
را در رژیم غذایی روزانه خود جای دهید. هماند بروکلی، محصوالت 
لبنی مانند پنیر و ماست به ترشح هرچه بیشتر بزاق کمک می کنند، 
که به تجزیه لکه های روی مینای دندان کمک می کند. با این وجود، 
پنیر بر خالف بروکی به واسطه دارا بودن اسید الکتیک، که مشابه 

با اسید مالیک است، از یک اثر سفیدکننده اضافی برخوردار است.
é سفیدکننده دندان: دانه ها و مغزهای خوراکی 

الیه  یک  عنوان  به  خوراکی  مغزهای  و  ها  دانه  ساختاری،  لحاظ  از 
آفتابگردان،  دانه  ساینده  بافت  کنند.  می  عمل  ها  دندان  برای  بردار 
بادام، گردو، و بادام هندی می تواند به پاکسازی لکه ها از روی مینای 
دندان و سفید کردن آنها کمک کند. افزون بر این، مغزهای خوراکی 
به پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی کمک می کنند و از این رو، 

میان وعده ای فوق العاده محسوب می شوند.
é سفیدکننده دندان: پیاز  

بسیاری  هواداران  از  دهان  در  نامطبوع  بوی  ایجاد  واسطه  به  اگرچه 
از  که  برد،  می  سود  گوگردی  ترکیبات  از  پیاز  اما  نیست،  برخوردار 
شکل گیری پالک ها رو و بین دندان ها جلوگیری می کند. اگر قصد 
دارید از فواید پیاز برای درخشش و سفیدی بیشتر دندان های خود 

استفاده کنید باید آن را به صورت خام مصرف کنید.
é سفیدکننده دندان: کرفس 

به  که  هستند  باالیی  آب  محتوای  دارای  هویج(  همراه  )به  کرفس 
تقویت لثه ها و از بین بردن بقایای مواد غذایی کمک می کند. ساختار 
سخت کرفس به الیه برداری از روی دندان ها کمک می کند و از این 
رو، در نابودی لکه های سطحی موثر است. البته برای بهره مندی از 

این فواید باید کرفس را نیز به صورت خام مصرف کنید.

چرا موقع دعا کردن دستانمان را 
باال میبریم؟

 پاسخ این پرسش در قرآن و روایات آمده است که 
در ذیل بیان می شود:

 ۱. رزق انسان در آسمان است: در قرآن کریم به یکی 
از نشانه های عظمت پروردگار این گونه اشاره شده 
است: رزق شما و آنچه به آن وعده داده می شوید، 

در آسمان است.
اگرچه در برخی از منابع تفسیری »رزق« در این آیه 
به دانه های حیات بخش باران تفسیر شده است که 
منبع هر خیر و برکت در زمین است، اما این معنا 
می تواند یکی از مصداق های روشن آیه باشد و رزق 

مفهوم گسترده ای دارد.
و معنای دیگر »آسمان« در این آیه شریفه؛ عالم 
غیب و ما وراء طبیعت و لوح محفوظ است که رزق 

انسان ها از آن جا مقّدر می شود.
é )سخن امام علی)ع 

 ۲. امام علی )ع( می فرماید: هر وقت از نماز فارغ 
شدید دست های خود را به سوی آسمان بلند نمایید 
برای دعا کردن، شخصی از آن حضرت پرسید: ای 
موالی من! آیا خداوند در هر مکان و جهتی نیست؟ 

امام)ع( فرمود:
»بله«.

پرسید: پس چرا باید دست های خود را به طرف 
آسمان بلند کنیم؟

ماءِ رِْزُقُکْم َو ما   امام)ع( فرمود: مگر آیه “َو فِی السَّ
تُوَعُدوَن” را قرائت نکرده ای! 

روزی باید از محلش طلب شود و محل آن آسمان 
است که خداوند بیان فرموده؛ چه باران از آسمان 
نازل می شود و به سبب آن از زمین قوت خالیق 

روئیده و بیرون می آید.
 ۳. وقتی انسان دست به دعا برداشت، مستحب است 
آن را بر سر و صورت خود بکشد، برای این که لطف 
خدا شامل این دست می شود و دستی که عطای 
الهی را دریافت کند، گرامی است، بنابراین، خوب 

است آن را به سر و صورت بکشد. 
چنان که در این زمینه امام صادق)ع( فرمود:

هیچ بنده ای دست به درگاه خدای عزیز جبار نگشاید 
جز این که خدای عّز و جّل شرم کند که آن را تهی 
بازگرداند تا این که به مصلحت خود چیزی از فضل 
رحمتش در آن بنهد، پس هرگاه یکی از شماها دعا 
کرد تا دستش را به سر و روی خود نکشید، آن را 

پس نکنید.

بهداشت و سالمتدین و اندیشه

اد      امه از صفحه1
و  ذهنی«  »رفاه  مانند  مفاهیمی  معرفی  با 
»شادکامی«، در دهه های اخیر شاهد چرخش 
به  رفاه  عینی  مسائل  از  سیاست گذاران  نگاه 
تا چند دهه  سمت مساله ذهنی رفاه بوده ایم. 
از  حاصل  را  شادمانی  و  رفاه  اقتصاددانان  قبل 
افزایش سطح درآمد و مصرف افراد می دانستند. 
از سوی دیگر جامعه شناسان، شادکامی را ناشی 
از حمایت های اجتماعی می دانستند. همچنین 
فالسفه معتقد بودند که جامعه شادمان، جامعه ای 
اخالقی  و  عقیدتی  چارچوب  در  که  است 
تعاریف  وجود  می کند.  حرکت  پذیرفته شده، 
متفاوت برای شادکامی، به خوبی نشان می دهد 
که شادی را باید به صورت برآیندی از چند متغیر 
درنظر گرفت. در ادبیات علوم انسانی نیز برای 
اندازه گیری سطح شادی در کشورهای مختلف، 
مجموعه ای از شاخص های مختلف مورد استفاده 

قرار می گیرد.
»گزارش جهانی شادی« را می توان جامع ترین 
بررسی انجام شده در زمینه اندازه گیری سطح 
این  دانست.  مختلف  کشورهای  در  شادمانی 
گزارش سازمان ملل هرسال وضعیت شاکامی در 
۱۵6 کشور مختلف را مورد ارزیابی قرار می دهد. 
معاونت  پژوهشی  بازوی  بررسی های  مبنای  بر 
رفاه اجتماعی وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی، 
پژوهشگران در نخستین گزارش جهانی شادی، 
در بررسی عوامل موثر بر نشاط در کشورهای 
»سرانه  کردند:  شناسایی  را  متغیر  مختلف، 6 
اجتماعی«،  »حمایت  داخلی«،  ناخالص  تولید 
»آزادی  تولد«،  بدو  در  سالم  زندگی  به  »امید 
انتخاب زندگی«، »فعالیت های خیرخواهانه« و 

»ادراک فساد«.
بر اساس اطالعات استخراج شده از نظرسنجی های 
بیشترین  اجتماعی«  »حمایت های  بین المللی 
تاثیر را در ایجاد حس شادمانی عمومی پایدار 
دارد. از سوی دیگر بر مبنای این بررسی، »امید 
کمترین  دارای  تولد«  بدو  در  سالم  زندگی  به 
میزان اثر بر سطح شادمانی عمومی است. یکی 
از مهم ترین نکات قابل توجه در این بررسی تاثیر 
بیشتر متغیر درک فساد در مقایسه با سرانه تولید 

ناخالص داخلی بود.
حمایت های  بررسی  این  نتایج  اساس  بر 
فساد،  درک  زندگی،  انتخاب  آزادی  اجتماعی، 
فعالیت های خیرخواهانه، تولید ناخالص داخلی 
و امید به زندگی سالم در بدو تولد، به ترتیب 
دارای بیشترین تاثیر بر سطح نشاط عمومی در 
کشورهای مختلف بودند. بنابراین می توان گفت 
برداشت عمومی از واقعیات و پدیده های اجتماعی 

مانند فساد، نسبت به وضعیت اقتصادی و بهبود 
در متغیرهای اقتصادی تاثیر بیشتری روی سطح 

نشاط عمومی دارد.
»توماس کارالیل«، مورخ و اندیشمند اسکاتلندی 
در سال ۱۸4۲ اقتصاد را علم »مالل آور« نامید اما 
این نامگذاری به دلیل مفاهیم و محاسبات پیچیده 
و اصطالحا »خشک« در علم اقتصاد نبود، بلکه 
کارالیل و همفکران او معتقد بودند اقتصاددانان 
باید به جای »مطلوبیت گرایی«، رنج ها و احساسات 
خوشایند مصرف کنندگان را در محاسبات خود 
مورد توجه قرار دهند. هرچند ایده کمی سازی 
عواطف انسانی در اقتصاد به حدود دوقرن پیش 
باز می گردد، اما این ایده حدود یک قرن و تا زمان 
به  اقتصاد  مطرح شدن حوزه جدیدی در علم 
 Economics of( »اقتصاد شادکامی نام » 
happiness( در ابعاد گسترده مورد استفاده 
قرار نگرفت. نقطه آغاز این حوزه از علم اقتصاد 
را می توان به طرح »معمای استرلین« نسبت 
از  بهره گیری  با  استرلین  که  جایی  یعنی  داد 
شاخص های رفاه ذهنی در علم روانشناسی، ادعا 
کرد که در دهه ۱97۰ با وجود افزایش سرانه 
درآمد در کشور آمریکا، سطح رفاه ذهنی در میان 

مردم این  کشور کاهش یافته است.
اقتصاد شادکامی حوزه نسبتاً جدیدی در اقتصاد 
است که در سال های اخیر اهمیت ویژه ای در 
کشورها  از  بسیاری  سیاست گذاری  معادالت 
پیدا کرده است. اقتصاددانان در این حوزه نحوه 
به  مفهومی  بر  اقتصادی  متغیرهای  اثرگذاری 
نام »رفاه ذهنی«را بررسی می کنند. از آنجا که 
سیاست گذاران عموما در جهت افزایش رفاه و 
رضایت عمومی تصمیم گیری می کنند، کمیت 
بخشی به مفهوم رفاه ذهنی اهمیت پیدا می کند. 
دو  از  اقتصاددانان  ذهنی  رفاه  اندازه گیری  در 
رویکرد استفاده می کنند. رویکرد با سابقه تر در 

این زمینه کمی سازی رفاه اقتصادی با استفاده از 
متغیرهای عینی است.

رویکرد  این  در  استفاده  مورد  متغیر  مهم ترین 
سطح درآمد افراد است. اما در رویکرد دوم که 
حاصل نگاه روان شناسانه به مفهوم رضایت و رفاه 
ذهنی است، متغیرهای ضمنی برای اندازه گیری 

رفاه ذهنی مورد استفاده قرار گرفتند.
طریق  از  روش  این  در  نیاز  مورد  داده های 
پرسش نامه گردآوری می شوند. اگرچه استفاده 
چندانی  سابقه  شادکامی  اقتصاد  رویکرد  از 
ندارد، امروزه بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر 
اهمیت این حوزه در سیاست گذاری کالن تاکید 
دارند. به همین علت، در سال های اخیر برخی از 
موسسات و نهاد های بین المللی اقدام به ارائه و 
اندازه گیری برخی از شاخص های تعیین کننده 
سطح »شادکامی« و »رفاه ذهنی« در کشورهای 
مختلف کرده اند. برای نمونه سازمان ملل هر سال 
نسبت به انتشار نتایج حاصل از بررسی  وضعیت 
قالب  در  مختلف  کشورهای  در  ذهنی  رفاه 

»گزارش جهانی شادی« اقدام می کند.
بررسی های بین المللی انجام شده در زمینه رفاه 
اجتماعی حکایت از وضعیت نامناسب ایران از 
لحاظ شاخص های رفاه ذهنی دارد. در »گزارش 
در  ذهنی  رفاه  ملل،  سازمان  شادی«  جهانی 
کشورهای مختلف با استفاده از شاخص نشاط 
عمومی و به صورت بازه ای از اعداد صفر تا ۱۰ 
این مقیاس  بزرگتر در  مشخص می شود. عدد 
بیانگر سطح رفاه ذهنی باالتر در کشورهای مورد 
بررسی است. بر اساس جدیدترین گزارش جهانی 
سطح  با  ایران  سال ۲۰۱6،  به  مربوط  شادی، 
نشاط عمومی معادل با عدد ۸/ 4 در رده ۱۰۵ در 
میان ۱۵7 کشور مورد بررسی قرار دارد. در این 
رده بندی کشورهای سوئیس، ایسلند و دانمارک 
در سه رده ابتدایی و کشورهای سوریه، برونئی و 

توگو در سه رده انتهایی قرار گرفته اند. این در 
نشاط  میانگین سطح شاخص  حالی است که 
در میان کشورهای مورد بررسی معادل با ۵/ ۵ 
گزارش شده که معادل با سطح نشاط عمومی 

در کشورهایی نظیر تاجیکستان و کوزوو است.
گزارش  این  در  شده  ارائه  اطالعات  اساس  بر 
میانگین  بر  ایران  در  عمومی  نشاط  شاخص 
شاخص نشاط عمومی در کشورهای خاورمیانه 
و شمال آفریقا منطبق است. در میان کشورهای 
امارات  کشورهای  به  رتبه  بهترین  نیز  منطقه 
متحده عربی و عمان اختصاص داده شده  است. 
وضعیت نامناسب ایران در شاخص های »ادراک 
فساد«، »حمایت اجتماعی« و »آزادی انتخاب 
جهان  کشورهای  سایر  با  مقایسه  در  زندگی« 
باعث شده است که ایران در نیمه پایینی جدول 
نشاط عمومی قرار گرفته باشد. اگرچه ایران از 
لحاظ شاخص های معرف سطح نشاط عمومی 
بررسی   اما  ندارد،  قرار  مناسبی  وضعیت  در 
شاخص های جهانی حکایت از افزایش سطح رفاه 
ذهنی شهروندان ایرانی در سال های اخیر دارد. 
بر اساس اطالعات ارائه شده در گزارش سازمان 
عمومی  نشاط  شاخص   ۲۰۱۲ سال  در  ملل، 
است.  شده  گزارش  با 64/ 4  معادل  ایران  در 
در گزارش بعدی سازمان ملل در سال ۲۰۱۵، 
شاخص نشاط عمومی در ایران با افزایش حدود 

۰۵/ ۰ واحدی به 7/ 4 رسید.
در جدیدترین گزارش شادی  جهانی نیز شاخص 
واحد   ۰  /۱ با  معادل  ایران  در  عمومی  نشاط 
افزایش یافت. از سوی دیگر بر مبنای گزارش 
در  گذشته  سال   4 طی  ایران  جهانی،  شادی 
جدول رده بندی کشورهای بانشاط ۱۰ پله صعود 
کرده و از رتبه ۱۱۵ به رتبه ۱۰۵ رسیده است. 
اگرچه بر مبنای گزارش سازمان ملل، شاخص 
نشاط عمومی ایران در 4 سال اخیر روند رو به 
بهبودی را طی کرده است، اما به علت کاهش 
7/ ۰ واحدی طی سال های ۲۰۰7 تا ۲۰۱۲ در 
مقایسه با دهه ابتدایی قرن ۲۱ وضعیت مناسبی 
ندارد. بر مبنای داده های گزارش جهانی سالمت، 
ایران طی سال های  شاخص نشاط عمومی در 
واحد کاهش  تا ۲۰۱6 در حدود ۵/ ۰   ۲۰۰7

یافته است.
بر مبنی گزارش سازمان ملل طی دهه گذشته 
میان  در  عمومی  نشاط  سطح  افزایش  میزان 
کشورهای آمریکای جنوبی بیش از سایر مناطق 
جهان بوده است. همچنین بر مبنای داده های 
گزارش جهانی سالمت، طی دهه گذشته وضعیت 
توزیع نشاط در میان اقشار و سطوح درآمدی 

مختلف در ایران غیریکنواخت تر شده است.

وضعیت شادکامی در 156 کشور و رتبه ایران

انعکاس واقعیت های اجتماعی در لبخند عمومی
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آگهی ابالغ اجرائیه 

محکوم له:مجید عبدالکرمی فرزند عبداله
محکوم علیهم:شرکت داالنیرو صنعت –محمد حاجی بنده فرزند عباس

بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه و شماره دادنامه 94/۰۰۲۱6 صادره از شعبه 
۱۰۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران محکوم علیهم محکوم اند به پرداخت تضامنی 
مبلغ ۳77/۵۰۳/۵۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته )چک به شماره ۲۱۱/۱۸۰۳7۰4-
9۳/۳/۲۰ تاریخ تقدیم دادخواست 9۳/۱۲/۱۱( و هزینه دادرسی به میزان ۱۱/6۸۰/۱۰۵ 
ریال و حق الوکاله وکیل بمبلغ ۱4۰۰۰۰۰۰ ریال و پرداخت خسارت تاخیرتادیه که 
توسط واحد اجرای احکام احتساب و در حق محکوم له اخذ میگردد.در صورت عدم 
اجرای مفاد اجرائیه ظرف ده روز محکوم علیه محکوم است به پرداخت نیم عشر دولتی 
به مبلغ ۱۸/۸7۵/۱7۵ ریال در حق صندوق دولت که توسط واحد اجرای احکام 
محاسبه و اخذ خواهد شد.طبق ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در عملیات اجرایی 
اخطار و ابالغ دیگری به محکوم علیه به عمل نخواهد آمد لذا مفاد اجرائیه صادره یک 
نوبت در اجرای ماده 7۳ آ د م در یکی از جراید کثیراالنتشار درج میگردد تا ظرف ده 
روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر این صورت 
واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود.۱۱۰/۱۰۱۲۵۰         
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی

خواهان شوکت امیان دادخواستی به طرفیت خوانده محمدعلی حسین پور نیکنام به 
خواسته مطالبه وجه بابت ... ومطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱4۵ 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران واقع در تهران میدان تجریش خیابان 
فنا خسرو پالک 7۳ مجتمع قضایی عدالت  ارجاع وبه کالسه 9۵۰99۸۰۰۱4۵۰۰۰۳۲  
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 9۵/۱۰/۲۲ و ساعت 9:۰۰ تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی 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 مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.۱۱۰/۱۰۱۲۲۱    
  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1۴5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت 
تهران 

آگهی

خواهان شاهرخ رشدیه دادخواستی به طرفیت خوانده داود کشوری به خواسته استرداد 
سند غیرمالی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران واقع در تهران 
میدان تجریش خیابان فنا خسرو پالک 7۳ مجتمع قضایی عدالت  ارجاع وبه کالسه 
9۵۰99۸۰۲۰۳6۰۰6۲9  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 9۵/۱۰/۲۵ و ساعت 
۸:۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 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 مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.۱۰۱۲۵7 /۱۱۰    
  منشی دادگاه حقوقی شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران 

حصر وراثت

خانم آزیتا اسدی تفرشی    به شماره شناسنامه ۱47۰مطابق دادخواستی تقدیمی به 
کالسه پرونده 9۵۰479/9/9۵ از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان ابوطالب ابوطالب    به شماره شناسنامه 66۳در تاریخ 
9۵/۳/۳ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به
 ۱- آزیتا اسدی تفرشی   ش ش  ۱47۰متولد  ۱۳4۲  صادره ازتهران  نسبت به 

متوفی همسر
 ۲- امیرمسعود ابوطالب    ش ش ۱۸7۰6 متولد ۱۳67 صادره از تهران  نسبت به 

متوفی  فرزند
 ۳-امیرعلی ابوطالب   ش ش ۰44۰۳9۸۳۲۰متولد ۱۳7۳صادره از تهران نسبت به 

متوفی  فرزند
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را باستناد 
ماده ۳6۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه 

تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/102158   رییس شعبه 9شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 تهران 

متن آگهی 

خواهان / شاکی فردین ارجمند و فرانک ارجمند کند لحنی و بهزاد ارجمند کند لجی  
و بهروز ارجمند کند لجی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم حسن موسیوند و 
نوراله پورعباس و محمد رضا طوالبیان و روح اله سگوند به خواسته تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان خرم آباد که جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین 
اجتماعی ارجاع و به کالسه 94۰99۸66۱۰۵۰۰6۱6 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن ۱۳9۵/۱۰/۰7 و ساعت ۱۰:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

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

آگهی

خواهان  شرکت بازرگانی پرسا   دادخواستی به طرفیت خوانده  میثم شیدا و سهراب 
اسالمی    به خواسته تجویز انتقال منافع به غیر تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید صدر تهران واقع در تهران  خ شهید مطهری خ میر عماد مجتمع قضایی شهید 
صدر تهران ارجاع و به کالسه  9۵۰99۸۲۱6۱6۰۰6۰۱ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 9۵/۱۰/۱۳  و ساعت  9:۳۰  تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.۱۱۰/9۸676    
منشی دادگاه حقوقی شعبه 80دادگاه عمومی حقوقی شهید صدر  تهران

آگهي فقدان سند مالكیت

خانم اکرم گندمی محمدآبادی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۵۰6 مترمربع قطعه 
۳ تفکیکي به شماره ۲۲۳9 فرعی از ۳6۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 66۱ و 
... فرعي از اصلي مذکور در اراضي ولد آباد بزرگ جزء حوزه ثبتي ناحیه دو کرج مورد 
ثبت ۸۵۳۸ صفحه¬ ۳4۸ دفتر جلد 9۳ محمد آباد بنام اکرم گندمی محمدآبادی ثبت 
و صادر گردیده است و به علت سرقت مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت 
المثني نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي به ماده ۱۲۰ آئین¬نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي¬شود تا چنانچه کسي مدعي وجود سند مالکیت نزد 
خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ده 
روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهي است 
چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

نگردد سند مالکیت المثني طبق مقررات به متقاضي تسلیم خواهد شد. 
ایرج فهیمی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج

آگهی

خواهان محمد زرین کاسه دادخواستی به طرفیت خوانده فریبا رضوانی حسین آبادی 
و مهناز عربخانی اصیل و فریناز رضوانی حسین آبادی و پیمان رضوانی حسین آبادی و 
مولود فراهانی به خواسته تایید فسخ قرارداد مالی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید مطهری تهران واقع در تهران یافت آباد کوی ولیعصر مجتمع قضایی شهید 
مطهری ارجاع وبه کالسه 9۵۰99۸۰۲۱۳۳۰۰4۸۱  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 9۵/۱۱/۲ و ساعت ۸:۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
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 مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.۱۱۰/۱۰۱۲46     
 منشی دادگاه حقوقی شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی مطهری تهران 

آگهی

خواهان  منوچهر کاظمی  دادخواستی به طرفیت خوانده  محسن دهباشی فرزند رستم   
به خواسته الزام به فک پالک خودرو   تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲۱9 دادگاه خانواده تهران واقع در تهران شهرزیبا 
خ مخابرات  جنب کانون اصالح و تربیت مجتمع قضایی شهید مفتح ارجاع و به کالسه 
9۵۰99۸۲۱644۰۰67۲  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 9۵/۱۰/7  و ساعت 
۸:۳۰  تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 110/98700    مدیر دفتر شعبه219  دادگاه خانواده شهید مفتح   تهران

آگهی

خواهان   محمود هوشیاری  دادخواستی به طرفیت خوانده  رضا نصیروند علی بابالو   
به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه   
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲۱9 
دادگاه خانواده تهران واقع در تهران شهرزیبا خ مخابرات  جنب کانون اصالح و تربیت 
مجتمع قضایی شهید مفتح ارجاع و به کالسه  9۵۰99۸۲۱644۰۰۵۱۵ ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 9۵/۱۰/۱۳  و ساعت ۸:۳۰  تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. ۱۱۰/9۸69۵  
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آگهی

خواهان  منصور داراب زاده  دادخواستی به طرفیت خوانده  حسین حسین زاده  به 
خواسته  مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و ابطال اجاره نامه و 
مطالبه وجه بابت  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه ۲۱9 دادگاه خانواده تهران واقع در تهران شهرزیبا خ مخابرات  جنب کانون 
اصالح و تربیت مجتمع قضایی شهید مفتح ارجاع و به کالسه  9۵۰99۸۲۱644۰۰۵۰6 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  9۵/۱۰/7 و ساعت 9:۳۰  تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. ۱۱۰/9۸69۲    
مدیر دفتر شعبه 219 دادگاه خانواده شهید مفتح   تهران

آگهی فقدان سند مالكیت

 آقای احسان صدیقی فرزند علیرضا  ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده 
اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی  به مساحت  
۱7۳/۵۰متر مربع قطعه 799 تفکیکی بشماره ۱4۲۸4 فرعی از ۱۳7 اصلی واقع در 
کردان  جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ مورد ثبت 49۲۳4 صفحه ۳9۱ دفتر 
امالک 4۱۲ بنام مسعود انصاری راد  ثبت و سند مالکیت  بشماره چاپی  ۰۱۵4۸۲ ثبت 
و صادر گردیده سپس تمامی مورد ثبت برابر سند ۲۰۲۳-9۰/6/۲ دفتر خانه ۱۲9۳ 
تهران به احسان صدیقی فرزند علیرضا انتقال یافته که به علت اسباب کشی مفقود 
گردیده  و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره  
یک اصال حی به ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه 
کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به 

این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/الف ۵49
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی مفقودی

شهربانی  شماره  مدل ۱۳۸9به  لوگان   L9۰ لوگان رنو  سواری  خودرو  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   K4MA69۰D۱۰6۲۵۰ موتور  شماره  و  ۸96ق47   -7۲

NAPLSRALD9۱۰7۰۸4۰ و مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر 

آگهی ابالغ

 وقت دادرسی و ضمائم و نسخه ثانی دادخواست
حسب پرونده کالسه 9۵۰6۳6  آقای فاتح حمدی زاده فرزند علی باوکالت سروش 
تنهایی دادخواستی به خواسته مطالبه چک به طرفیت سعدی حبیبی فرزند موسی 
مطرح نموده که با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و اجازه دادگاه و تجویز ماده 7۳ 
قانون آیین دادرسی مدنی به وی ابالغ می شود. و در روز ۱۳9۵/۱۰/۱۲  رأس ساعت 
۱۱در جلسه دادگاه حاضر و در غیر این صورت دادگاه برابر محتویات پرونده رسیدگی 

خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 1 حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود    

اجرائیه
 

مشخصات محکوم له:احمد زندی فرزند حسین
مشخصات محکوم علیه:جواد عظیمی فرزند بایرامعلی 

محکوم به:بموجب دادنامه شماره 94۰997۰۲۲6۵۰۱۳46 محکوم علیهم محکوم است 
به مبلغ ۱9۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 69۱۵۰۰۰ ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی ایران 
راجع به اصل خواسته از تاریخ سررسید چکها لغایت ایصال محکوم به در حق محکوم له 

و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. ۱۱۰/۱۰۰6۵7          
  مدیر دفتر دادگاه عمومی حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
بهشتی تهران 

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین وانت سایپا ۱۵۱ مدل ۱۳9۳ شماره شهربانی ۸97-۸۲ 
ج 4۵ شماره موتور ۵۱4۳77۱ شماره شاسی NAS 4۵۱۱۰۰ E  - 49۱9۱۵۳ بنام 

احمد رحمتی مفقود از درجه اعتبار است.
بابل

رده بندی فیفا اعالم شد؛

سقوط تیم ملی فوتبال ایران در رنکینگ جهانی

از سوی  اعالم شده  بندی  ایران در آخرین رده  فوتبال  تیم ملی 
فدراسیون جهانی با سه پله سقوط نسبت به ماه گذشته در رده 

سی ام قرار گرفت.
به گزارش مهر، جدیدترین رده بندی تیم های ملی فوتبال جهان 
در سال ۲۰۱6 از سوی فیفا اعالم شد که تیم ملی فوتبال ایران با 
وجود سه پله سقوط، همچنان در رده اول آسیا قرار دارد. ایران ماه 
گذشته در رده ۲7 قرار داشت و در رده بندی جدید، با 797 امتیاز 

به جایگاه سی ام سقوط کرده است.

کمانداران برتر رشته ریکرو معرفی شدند

در پایان رقابت های تیروکمان آزاد کشوری در رشته ریکرو و در رده 
سنی جوانان و بزرگساالن زنان و مردان، نفرات برتر معرفی شدند.

به گزارش ایسنا، در پایان رقابت های تیروکمان آزاد کشوری که با 
حضور ۲۳۰ کماندار از استانهای اصفهان، البرز، آذربایجان شرقی، 
بختیاری،  و  چهارمحال  قزوین،  زنجان،  تهران،  غربی،  آذربایجان 
کرمان، همدان، مازندران، قم، لرستان و یزد در رشته ریکرو زنان 
و مردان و در دو رده سنی جوانان و بزرگساالن در سالن یادگار 

مجموعه ورزشی انقالب برگزار شد، نفرات برتر معرفی شدند.
در رشته ریکرو دختران، نازنین زهرا جمالزاده از تهران، کیانا فرزان از 
آذربایجان شرقی و مطهره پور برقی از تهران در جایگاه اول تا سوم 
ایستادند. در بخش ریکرو پسران نیز امیر یزدانی از اصفهان، دانیال 
مالح از آذربایجان شرقی و مهدی سرخوش از کرمان اول تا سوم 
شدند. در بخش ریکرو زنان هم آیتک جلوسیان از آذربایجان شرقی، 
الهه لطیفی از تهران و آرزو عسگری از تهران اول تا سوم شدند. در 
بخش ریکرو مردان نیز امیر رضا صفایی پور از اصفهان، میالد وزیری 
از آذربایجان شرقی و عرفان ارژنگی پور از آذر بایجان شرقی عناوین 

اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

حضور مشحون و توفیق در اجالس فیبا آسیا

رییس و دبیر فدراسیون بسکتبال ایران در اجالس فیبا آسیا به 
میزبانی لبنان شرکت کردند.

به گزارش ایسنا، اجالس کنفدراسیون بسکتبال آسیا به میزبانی 
بیروت برگزار می شود که محمود مشحون رییس فدراسیون ایران و 
رییس کنفدراسیون غرب آسیا به همراه علی توفیق دبیر فدراسیون 
ایران  بسکتبال  برای  اجالس  این  کردند.  اجالس شرکت  این  در 
موضوع  برای  کرده  اعالم  فدراسیون  که  چرا  دارد  زیادی  اهمیت 

حجاب اسالمی به دنبال مذاکره با مسووالن فیبا آسیا هستند.
همچنین محشون قرار است نامه مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و 
جوانان ایران به رییس فدراسیون جهانی بسکتبال را به مسووالن 
فیبا آسیا نیز بدهد. وزارت ورزش و جوانان ایران حمایت کامل خود 
از بسکتبال بانوان را اعالم کرده و وزیر ورزش نیز رسما نامه ای به 
رییس فدراسیون جهانی بسکتبال نوشته تا بتواند نظر مسووالن 

جهانی به حجاب اسالمی را تغییر دهد.

رسول خادم سرپرست 
خزانه داری کمیته المپیک شد

رسول خادم به عنوان سرپرست خزانه داري کمیته 
ملي المپیک منصوب شد.

کمیته  رئیس  هاشمی  کیومرث  ایسنا،  گزارش  به 
ملي المپیک با صدور حکمي رسول خادم را بعنوان 
سرپرست خزانه داري کمیته ملي المپیک منصوب 

و معرفي کرد.
بعد از استعفاي محمدعلي شجاعي از خزانه داري 
سرپرست  انتخاب  اختیار  المپیک،  ملي  کمیته 
جدید براي این سمت به رئیس کمیته ملي المپیک 
کشورمان واگذار شد که کیومرث هاشمي عصر امروز 
بعنوان سرپرست  را  با صدور حکمي رسول خادم 

خزانه داري منصوب و معرفي کرد.

مسی: بارسلونا به من وابسته نیست
مهاجم بارسلونا معتقد است که نتیجه گرفتن تیمش 

به او بستگی ندارد.
به گزارش ایسنا، لیونل مسی پس از پیروزی برابر 
سلتیک و گلزنی در این دیدار، در مراسم یکی از 

اسپانسرهایش شرکت کرد.
نمایش  به  بازی که  از  مراسم گفت:  این  در  مسی 
گذاشتیم خیلی خوشحالم.  جو فوق العاده ای در 
ورزشگاه سلتیک برپا بود. اولین بار نبود که درآنجا بازی 
می کردم. از این ورزشگاه و جو آن شناخت داشتم. از 
نتیجه به دست آمده خیلی خوشحالم چون توانستیم 

صعود کنیم. این موضوع اهمیت زیادی داشت.
مسی در رابطه با وابسته بودن  بارسلونا به او گفت: 
فکر نمی کنم بارسلونا به من وابسته باشد چون تیم 
بزرگی است و به یک بازیکن بسته نیست. از همه 

مهم تر نظم تاکتیکی و کار گروهی است.

تمجید مورینیو از شاگردانش 
سرمربی منچستریونایتد پس از پیروزی برابر فاینورد 

در لیگ اروپا به تمجید از شاگردانش پرداخت.
به گزارش ایسنا و به نقل از سایت گل، منچستریونایتد 
در هفته پنجم لیگ اروپا با چهار گل مهمانش فاینورد 
را شکست داد. ژوزه مورینیو پس از بازی به تجمید از 
وین رونی، کاپیتان تیمش پرداخت و گفت: او بازیکن 
فوق العاده ای است. عملکردش شبیه به عملکرد 
تیم بود. پس از گل نخست می خواستیم گل های 
بیشتری بزنیم تا شرایطمان را در جدول بهتر کنیم. 
اگر رونی به تیم کمک کند، می توانیم قهرمان این 
جام شویم. یونایتد در تاریخ خود هرگز به این جام 

دست پیدا نکرده است.
سرمربی یونایتد در ادامه اظهار کرد: خیلی خوشحالم. 
خیلی خوب توانستیم از زیر فشار خارج شویم. برخی 
شانس  رومرو خوش  سرخیو  همچون  بازیکنان  از 
بودند. زمانی که بازی بدون گل در جریان بود، او 
توانست دو بار به خوبی توپ را مهار کند. هنریک 
مخیتاریان نیز بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت.

خبرخبر

تیم  مربی  گفت:  والیبال  فدراسیون  رییس 
از گزینه های داخلی  ملی خارجی است و 
فقط برای حضور در کنار سرمربی استفاده 

می کنیم.
محمد رضا داورزنی درباره تصمیم فدراسیون 
درباره قطع یا ادامه همکاری با رائول لوزانو 
رییسه  هیات  تصمیم  به  بستگی  گفت: 
فدراسیون والیبال دارد. اما اینکه تغییرات در 
کادرفنی تیم ملی رخ بدهد بسیار زیاد است 

و به احتمال زیاد لوزانو تغییر می کند.
داورزنی درباره گزینه های احتمالی سرمربی 
گری تیم ملی گفت: این یک موضوع دوطرفه 
است و هم فدراسیون و هم مربی باید برای 
با  مربی  باید  باشند.  راضی  تیم  در  حضور 

در میان گزینه های سرمربیگری تیم ملی او در پاسخ به این سوال که آیا مربی ایرانی شرایط خوب را برای تیم ملی بیاوریم.

ایرانی  مربی  از  ما  خیرگفت:  یا  دارد  وجود 
می  استفاده  خارجی  مربی  کنار  در  تنها 
کنیم. بنابراین مربی تیم ملی خارجی است.

رییس فدراسیون والیبال درباره اینکه آیا با 
مربی برای حضور در تیم ملی ایران مذاکره 
توانیم  نمی  ما  گفت:  خیر  یا  است  داشته 
تمام کسانی که  ببندیم.  را  دست خودمان 
قابلیت حضور در تیم ملی را دارند را به کار 
حتما  را  بقیه  و  سیچلو  لوزانو،  گیریم.  می 

مدنظر قرار می دهیم.
او در پایان گفت: با توجه به سابقه مربیان 
کسانی که فکر می کنیم می توانند به تیم 
رییسه  هیات  به  را  کنند  ایران کمک  ملی 
معرفی می کنیم و در نهایت درباره آن ها 

تصمیم می گیریم.

داورزنی: مربی جدید تیم ملی والیبال ایرانی نیست

تیم فوتبال روستوف در شبی که سردار 
آزمون خوش درخشید برابر بایرن مونیخ 

به بردی باورنکردنی دست پیدا کرد.
قهرمانان  لیگ  رقابتهای  پنجم  هفته 
فوتبال اروپا با برگزاری دیدار تیم های 
بایرن مونیخ پی گرفته شد  و  روستوف 
که طی آن تیم روستوف با حساب ۳ بر 

۲ به پیروزی رسید.
انجام   D گروه  از  که  بازی  این  در 
 ( پوالز   ،)44( آزمون  سردار  گرفت 
 )67( نوبوا  کریستین  و  پنالتی(   -  ۵۰
را  بایرن  تیم  های  گل  کردند.  گلزنی 
نیز داگالس کاستا )۳۵( و خوان برنارت 

)۵۲( به ثمر رساندند.
آزمون که تا دقیقه ۸۳ در زمین حاضر 
بود در حرکتی تماشایی و جا گذاشتن 
باز  را  مونیخ  بایرن  تیم  دروازه  بواتنگ 

کرد.
سعید عزت اللهی دیگر ملی پوش ایرانی 
تیم روستوف نیز در دقیقه 9۳ به میدان 

رفت.
امتیازی   4 برد  این  با  روستوف  تیم 
گرفت.  قرار  جدول  سوم  رده  در  و  شد 
در  است.  دوم  امتیاز   9 با  مونیخ  بایرن 
این گروه اتلتیکو مادرید با ۱۲ امتیاز در 

صدر جدول ایستاده است.

کاراته کاهای ایران در روز نخست از رقابتهای 
رده های سنی آسیا موفق به کسب ۱۱ مدال 

طال، نقره و برنز شدند.
پانزدهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا 
با حضور بیش از 4۰۰ کاراته کا از ۲4 کشور به 
میزبانی اندونزی در شهر »ماکاسار« آغاز شد. 
در روز نخست این رقابتها تیم اعزامی کشورمان 
۱4 نماینده در دو بخش کاتا و کومیته داشت 
که حاصل تالش این نفرات تا اینجای کار دو 

طال، سه نقره و شش برنز بود. 
مبینا حیدری کاراته کای وزن ۵4+ کیلوگرم 
اعزامی  کاروان  برای  را  طال  اولین  نوجوانان 
کشورمان کسب کرد. وی دور نخست استراحت 
داشت و سپس حریفانی از ژاپن، چین تایپه و 
اندونزی را شکست داد و موفق به کسب مدال 

طال شد. 
نوید محمدی در وزن 7۰+ کیلوگرم نیز دیگر 

طالی ایران در روز نخست بود. این کاراته کا 
کشورمان در سه مبارزه متوالی کاراته کاهایی 
از هند، اندونزی و ژاپن را از پیش رو برداشت 
و به نشان طال دست یافت. در کاتای انفرادی 
دست  نقره  نشان  به  صادقی  فاطمه  جوانان 
یافت. وی پس از برتری مقابل کاتاروهایی از 
مالزی و قزاقستان راهی دیدار نهایی شد و در 
دیدار نهایی نتیجه را به ژاپن واگذار کرد و روی 

سکوی دوم ایستاد و نقره گرفت.
دیگر نشان نقره تیم ایران را نیز لیال برجعلی 
کسب کرد. وی در وزن 47- کیلوگرم نوجوانان 
و  سریالنکا  از  حریفانی  برابر  پیروزی  دو  با 
ازبکستان به دیدار نهایی راه یافت و در این 
مرحله به ژاپن باخت و نقره گرفت. همچنین 
از  کیلوگرم پس  وزن ۵9+  در  رضایی  آتوسا 
برتری مقابل رقبایی از چین و ژاپن در دیدار 

نهایی به قزاقستان باخت و نقره گرفت 

کاراته کاهای ایران ۱۱ مدال کسب کردند بایرن مونیخ هم تسلیم سردار ایرانی شد
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رقابت ایثارگران شرکت ملی 
گاز ایران در اصفهان

جشنواره  بیستمین  بهادری-اصفهان- 
گاز  ملی  شرکت  ایثارگران  ورزشی  فرهنگی- 
ایران از تاریخ اول تا 7 آذرماه با حضورحدود 
۵۰۰ ایثارگر در هفت رشته ورزشی فوتسال، 
شطرنج،  میز،  روی  تنیس  شنا،  تیراندازی، 
پرتاب وزنه و دارت در شهر اصفهان در حال 

برگزاری است.
ایران  گاز  ملی  شرکت  ایثارگران  امور  رئیس 
در مراسم افتتاحیه این جشنواره گفت: هدف 
از اجرای این جشنواره، تأسی به رهنمودهای 
ویژه  توجه  راستای  در  رهبری  معظم  مقام 
سالمتی  و  روحیه  ارتقای  ایثارگر،  قشر  به 
با  ایثارگران  بیشتر  آشنایی  جانباز،  همکاران 
یکدیگر و تحکیم اخوت و همبستگی عزیزان، 
تقویت باورهای معنوی و حضور پرصالبت در 
ایثار و  ترویج فرهنگ  عرصه های سازمانی و 

شهادت است.
ایران  گاز  ملی  شرکت  ایثارگران  امور  رئیس 
اصفهان  استان  گاز  شرکت  از  تشکر  ضمن 
مسابقات،  از  دوره  این  اجرایی  همکاران  و 
تکریم  راستای  در  ایثارگران  امور  اقدامات 
را  عزیز  و  عظیم  قشر  این  ارزشمند  مقام 
تشریح کرد و گزارشی از مراحل برنامه ریزی 

و اجرای این جشنواره ارائه داد. 
اظهارخوشحالی  با  علوی،  مصطفی  سید 
از  اصفهان  استان  گاز  شرکت  میزبانی  از 
ورزشی  و  فرهنگی  جشنواره  بیستمین 
افزود:  ایران  گاز  ملی  شرکت  ایثارگران 
که   است،چرا  افتخار  زنده  شهدای  میزبانی 
امنیت  و رفاهی که درکشور شاهدیم مرهون 

جانفشانی و دالوری این مردان بزرگ است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره 
امروز  اینکه قهرمانان واقعی دفاع مقدس   به 
شرکت  سنگر  در  رسانی  خدمت  عرصه  در 
حضوری  و  بوده  اثر  منشأ  ایران  گاز  ملی 
گاز  شرکت  داشت:   بیان  دارند  ازرشمند 
میزبانی  افتخار  که  سالی  در  اصفهان  استان 
دارد،  را  ایران  گاز  ملی  زنده شرکت  شهدای 
موفق گردیده که در جایزه ملی کیفیت ایران 
شرکت  بین  در  کشور  در  بار  اولین  برای  نیز 
را  جایزه  این  برنزین  تندیس  دولتی   های 

نماید. کسب 
مسابقات  با  جشنواره  این  است،  ذکر  شایان 
برگزاری  با  همزمان  و  گردید  آغاز  فوتسال 
با خاطره ها  در روز یک شنبه  مراسم شبی 

مورخ 9۵,۰9,۰7 پایان خواهد پذیرفت.

توزیع آب آشامیدنی استان بوشهر بهبود یافت 

بـا  مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان بوشـهر گفـت: 
افزایـش آب از خط آبرسـانی کازرون، راه اندازی آب شـیرین کن 
وضعیـت  آشـامیدنی،  آب  چاه هـای  شـکنی  کـف  و  تجهیـز  و 
تامیـن و توزیـع آب آشـامیدنی اسـتان بوشـهر بهبـود یافـت. 

کیقبـاد یاکیـده بـا اشـاره به برگـزاری نشسـت هم اندیشـی آب 
آشـامیدنی اسـتان بوشـهر اظهار داشـت: این نشسـت با حضور، 
اجتماعـی، سـمن ها،  فعـاالن  و  آبرسـانی  اسـتاندار، مسـئوالن 
خبرنـگاران، اعضای شـورای اسـالمی بخش های اسـتان بوشـهر 

برگـزار می شـود.
وی بـا بیان اینکه وضعیت آب آشـامیدنی اسـتان بوشـهر بهبود 
یافتـه اسـت اظهار داشـت: هم اکنـون روزانه بیـش از ۳۳۰ هزار 
متـر مکعـب از خط آبرسـانی کوثـر، خط کازرون تاسیسـات آب 
شـیرین کن و چاه هـای آب اسـتان بوشـهر تامیـن و در شـبکه 

آبرسـانی اسـتان بوشـهر توزیع می شود.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان بوشـهر بـا اشـاره به 
راه انـدازی تاسیسـات آب شـیرین کن در اسـتان بوشـهر گفـت: 
اکنـون تاسیسـات آب شـیرین کن کنـگان با ظرفیـت روزانه ۱۰ 
هـزار مترمکعـب وارد مـدار شـده وآب شـیرین کن بوشـهر نیـز 
اکنـون در آسـتانه بهره بـرداری بـا ظرفیـت کامـل اسـت کـه 
روزانـه ۱۰ هـزار مترمکعـب بـه شـبکه آبرسـانی بوشـهر منتقل 

می کنـد.
یاکیـده بـا اشـاره بـه افزایـش ورودی آب از چشـمه ساسـان و 
شـاپور کازرون به شـبکه آبرسـانی اسـتان بوشـهر خاطر نشـان 
کـرد: اکنـون آب انتقالـی از خط کازرون از ۵۸ هـزار متر مکعب 

بـه 7۸ هـزار متـر مکعـب افزایش یافته اسـت.
وی از الیروبـی چاه هـای آب اسـتان بوشـهر خبـرداد و افـزود: 
امسـال ضمـن الیروبـی و کـف شـکنی چاه هـای آب سـربالش 
کـف  و  تجهیـز  بوشـهر  اسـتان  داخـل  آب  چاه هـای  کازرون، 

شد. شـکنی 
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب اسـتان بوشـهر با بیـان اینکه 
مشـترکان آب نقـش مهمـی در مدیریت مصـرف و جلوگیری از 
چالـش کم آبـی دارنـد تاکید کرد: اکنـون روزانـه ۳۳۰ هزار متر 
مکعـب آب توسـط ۳9۰ هـزار مشـترک اسـتان بوشـهر مصرف 
می شـود کـه بـا مدیریـت و مصـرف بهینـه می توانـد جوابگـوی 

نیاز مشـترکان باشـد.

خبر خبر

آگهی حصر وراثت

 آقای ستار محمدی به شناسنامه شماره6۰۳  به شرح دادخواست به کالسه ۲/۳69/9۵  
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و اشعار داشته که شادروان علیرضا 
محمدی به شناسنامه۳۰۰  در تاریخ۱۳9۵/۸/۱۵ اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته 

و ورثه آن مرحوم عبارتند از:
۱.عادل محمدی شماره شناسنامه :۵969۸۲4۳۰۵  متولد ۱۳۵6/۳/۱  پسر متوفی

۲.مختار محمدی شماره شناسنامه :  ۵969۸۲46۱۵  متولد ۱۳۵۸/۵/۱ پسر متوفی
۳.ستار محمدی شماره شناسنامه:۵969۸79۸6۱  متولد ۱۳6۱/۱۱/۱ پسر متوفی

4.سبحان محمدی شماره شناسنامه: ۵96997۰7۳۵  متولد   ۱۳6۵/۱/۱9 پسر  متوفی
۵.محمد محمدی شماره شناسنامه :۵96۰۰۰۵7۰۰ متولد ۱۳7۱/۱/۲۲  پسر متوفی

6.فرخنده محمدی شماره شناسنامه : ۵9699۵7۵69 متولد ۱۳67/۱۱/۲۲  دختر 
متوفی

7.سارا محمدی شماره شناسنامه : ۵96۰۰۳4۵6۵  متولد ۱۳74/۲/6  دختر متوفی
۸.فرشته محمدی شماره شناسنامه : ۵969۸۲۱4۰۳  زایچه  ۱۳۳۳/۱۲/9 همسر  

متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید 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.
رئیس شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان روانسر -خرمی

رونوشت آگهي حصر وراثت

آقای /خانم امیرحسین اعتمادی داراي شناسنامه شماره ۵۳9۰ به شرح دادخواست به 
کالسه 9۵۰۵۱۵/6۵ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اسمعیل اعتمادی بشناسنامه ۲۵ در تاریخ 9۵/7/۲۸ اقامتگاه دائمي 

خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱-طاهره میرآخوری ش ش ۲۰ متولد ۱۳۲9 صادره از ساوه نسبت همسر دائمی 

متوفی
۲-امیرحسین اعتمادی ش ش ۵۳9۰ متولد ۱۳66 فرزند اسمعیل صادره از تهران 

نسبت فرزند ذکور متوفی
۳-حمیدرضا اعتمادی ش ش ۳4۳۰ متولد ۱۳۵6 فرزند اسمعیل صادره از تهران نسبت 

فرزند ذکور متوفی
4-رویا اعتمادی ش ش 4۰6۱ متولد ۱۳۵۸ فرزند اسمعیل صادره از تهران نسبت 

فرزند اناث متوفی
۵-ربیتا اعتمادی ش ش 69۵ متولد ۱۳6۱ فرزند اسمعیل صادره از تهران نسبت فرزند 

اناث متوفی
6-رابعه اعتمادی ش ش ۱۰7۵ متولد ۱۳64 فرزند اسمعیل صادره از تهران نسبت 

فرزند اناث 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 واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضی شعبه 65 شورای حل اختالف ماهدشت

مزایده 

به موجب اجرائیه 9۵۰۰۸۱ شعبه دوم حقوقی دادگاه چهاردانگه محکوم علیه فرهاد 
غالمی و غالمحسین غالمی محکوم است به پرداخت مبلغ  ۲4۸/۱۱۸/7۰۳ ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی درحق محکوم 
له قیمت خاصه و مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی درحق صندوق درآمد 

دولت که در اجرای آن اموال مشروحه ذیل توقیف گردیده است : 
مشخصات دستگاه : ۱- تعداد ۲عدد کانتینر فلزی 4۰فوت به ابعاد ۲/4۰*۱۲  مستعمل 

۲*۳4/۰۰۰/۰۰۰ = 6۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲- یک عدد کانکس اداری ساخت شرکت تکساز ایرانی به ابعاد ۳*7 متر همراه با کولر 

اسپلیت مارک سامسونگ مستعمل 6۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
۳- یک عدد تانکر حمل آب به ظرفیت ۲9۰۰ لیتر مستعمل ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

ومبلغ کارشناسی به مبلغ ۱۵۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط کارشناس ارزیابی گردیده که قرار 
است روز پنج شنبه 9۵/۰9/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰ صبح از طریق مزایده در دفتر 
شعبه دوم دادگاه چهاردانگه بفروش برسد مبلغ مزایده ازقیمت پایه مزایده شروع وبه 
کسی که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . ۱۰درصد مبلغ فروخته 
شده فی المجلس ازبرنده مزایده اخذ ومابقی ظرف یک ماه باید به حساب سپرده دادگاه 
چهاردانگه واریز گردد . درغیر اینصورت مبلغ پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط می 
گردد. عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر حداکثر تا۵روز قبل از مزایده به این دفتر 

مراجعه نمایند. م/الف ۱۸۳4 
دفتر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه بخش چهاردانگه 

دادنامه

پرونده کالسه 94۰99۸66۱۰9۰۱۱4۲ شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9۵۰99766۱۰9۰۰969 خواهان : آقای 
محمد حسن رحمتی طرهانی فرزند علی مراد با وکالت آقای صادق صالحی فرزند 
حسین خان به نشانی استان لرستان – شهرستان خرم آباد شهدای شرقی مجتمع 
تجاری محمد زاده طبقه سوم موبایل ۰9۱6۳67۳796 – خوانده : آقای احمد علی 
سلطانی فرزند محمود به نشانی تهران یوسف آباد تقاطع ابن سینا خیابان ۳۵ پالک 7 

-۲7 –خواسته ها: ۱-مطالبه وجه چک ۲-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
رای دادگاه : درخصوص دادخواست آقای محمد حسن رحمتی طرهانی فرزند علی 
مراد با وکالت آقای صادق صالحی به طرفیت آقای احمد علی سلطانی فرزند محمود به 
خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر مطالبه وجه چک به مبلغ یکصدو چهل میلیون 
تومان به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از دادرسی و حق الوکاله وکیل به مبلغ 
۱/4۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده با ادله ابرازی 
خواهان من جمله رونوشت یک فقره چک به شماره ۸9۲۸9۸ در وجه حامل )بابت 
ضمانت آقای سلیمانی ( و رونوشت مصدق گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال 
علیه وجود الشه چک در ید خواهان و ارائه اصل آن به دادگاه و عدم حضور خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی و اینکه دلیلی که حکایت از برائت ذمه خود باشد به 
دادگاه ارائه ننموده است و با عنایت یه وصف تجریدی و تنجزی اوراق تجاری من جمله 
چک و با جری اصل عملی استصحاب بقاء دین ذمه خوانده را نسبت به خواهان مشغول 
و خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد ۱9۸-۵۱۵-۵۲9-۵۲۲ قانون آیین 
دادرسی و مواد ۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳ قانون تجارت و تبصره ماده ۲ قانون قانون چک 
و ماده 7۰۱ قانون مدنی و ماده 69۸- 7۰۱ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ ۱/4۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 7۱۰/۰۰۰ 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا یوم الوصول 
حسب شاخص بهای کاال و خدمات اعالمی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران که جمعا در اجرای احکام محاسبه خواهد گردید و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف 
۲۰ روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف ۲۰ روز پس از 

ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – سید غالمرضا مرتضوی .

درخواست گواهی حصر وراثت 

خانم شهربانو یوسفی دارای شناسنامه شماره ۲۰۸۰۱49۰4۰ به شرح درخواست به 
کالسه 9۵/۲۰۱9/ ۱ش از این شورا درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشته که شادروان حمزه یوسفی به شماره شناسنامه ۲۱۱ در تاریخ 9۵/7/۳۰ در 

اقامتگاه دائمی خود فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از عبارتست از:
۱- متقاضی  دختر متوفی

۲- فائزه یوسفی فرزند حمزه ش ش ۲۰۸۰7۵۵۵۱۱ صادره از ساری دختر متوفی
۳-  سمیرا یوسفی فرزند حمزه ش ش ۲۰۸۰6۵7674 صادره از ساری دختر متوفی

4-   نفیسه یوسفی فرزند حمزه ش ش ۲۰۸۰449664 صادره از ساری دختر متوفی 
۵--  زهرا یوسفی فرزند حمزه ش ش 67۳9 صادره از ساری دختر متوفی
6- فاطمه یوسفی فرزند حمزه ش ش ۱۱۸۸ صادره از ساری دختر متوفی

7- هما رضازاده دینه سری فرزند هادی ش ش ۲۰9 صادره از ساری همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی 
ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.م الف: 

     9۵/6۵7
سئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری – رضی

دادنامه

پرونده کالسه 9۵۰99۸۰۰۱۰۵۰۰۱44 شعبه ۱۰6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی عدالت تهران تصمیم نهایی شماره 9۵۰997۰۰۱۰۵۰۱۱۲6

خواهان:آقای هادی داچک فرزند قاسم 
خوانده:آقای محمدباقر فرج الهی فرزند سید هادی 

خواسته ها:۱. مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۲.مطالبه وجه چک۳.مطالبه خسارت دادرسی 
رای دادگاه

در خصوص دعوای خواهان آقای هادی داچک بطرفیت آقای محمد باقر فرج الهی به 
خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 7/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توام با خسارت دادرسی 
و تاخیر تادیه دادگاه توجها به محتویات پرونده شرح خواسته خواهان و مستندات 
ابرازی علی الخصوص فتوکپی مصدق چک به شماره ۰69۳94 مورخ 94/7/۸ به ارزش 
7/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در عهده بانک ملی ایران و گواهینامه عدم پرداختی بانک محال 
علیه و اینکه علی االصول وجود وبقا چک در ید خواهان ظهور و داللت بر اشتغال ذمه 
خوانده در قبال خواهان دارد و علیرغم انتشار آگهی به شماره ۱۱۰/6۳۰76 مورخ 
9۵/۵/۳۱ مندرج در روزنامه سبزینه خوانده ضمن عدم حضور در جلسه رسیدگی 
هیچگونه دفاع و ایرادی نسبت به ادعای خواهان و مستندات آن بعمل نیاورده لذا 
مدیونیت مشارالیه را مسلم دانسته و چون از ناحیه نامبرده هیچ دلیل و مدرکی که 
حاکی از پرداخت دین و حصول برائت ذمه خود باشد به دادگاه ارائه نگردیده و ابراز 
نشده دادگاه دعوی مطروحه را نیز محمول بر صحت تلقی و با استصحاب بقا دین 
مستندا به مواد ۳۱۰ و۳۱۳ و۳۱4 از قانون تجارت ومواد ۱9۸ و7۳و۳۰۳ و ۵۱9  و 
۵۱۵ از قانون آئین دادرسی مدنی و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ از قانون 
اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر 
محکومیت خوانده بپرداتخ مبلغ اصل خواسته به میزان 7/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توام با 
مبلغ ۲۲۵/۳۰6/۰۰۰ ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم و تودیع محکوم به حسب شاخص تورم اعالمی 
از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید.رای صادره غیابی بوده و بدوا 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همان 

مهلت قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد. 
110/100659         رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران  

آگهی فقدان سند مالكیت

وارده بشماره 9۵/۸/۱9-۱۰9/۱۱۱/9۵/۱۳۳۱۳  ارائه درخواست  با  تبنج  آقای طاهر 
منضم به استشهاد محلی مصدق اعالم داشته که یک جلد سند مالکیت شش دانگ 
یکباب مغازه بشماره پالک ۱۵۵ فرعی از ۵۳- اصلی واقع در بخش ۱6 مهاباد که به 
شماره سریال ۰۳7۱6۵4 ذیل ثبت 9۲7۸ در صفحه ۵۰ دفتر جلد 7۲ آقای محمد 
تبنج صادر و بعدا بموجب سند قطعی ۱۲74۵-۸۸/۱۱/۱۱ دفتر ۸ مهاباد در حق ایشان 
واگذار گردیده است بعلت اسباب کشی مفقود گردیده است . و درخواست المثنی آنرا 
نموده لذا در اجرای تبصره یک ذیل ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
در روزنامه کثیر االنتشار جهت اطالع عموم آگهی میگردد. چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
این آگهی مراتب اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نموده و رسید دریافت نماید. 
در غیر اینصورت با انقضا بمدت مقرر عدم وصول اعتراض این اداره برابر مقررات المثنی 

سند مالکیت مورد تقاضا را صادر خواهد نمود.
صدیق رنجبر- رئیس ثبت مهاباد

تاریخ انتشار: روز شنبه مورخ 9۵/9/6  

ابالغ

آگهی ابالغ دادخواست وقت رسیدگی 
خواهان آقای مسعود فوالدی فرزند انوشیروان دادخواستی به طرفیت یعقوب محمدی 
فرزند--- به خواسته فک پالک تقدیم شعبه ۱ شورای حل اختالف شهرستان بهارستان 
نموده که به کالسه 4۳4/۱/9۵ ثبت شده و برای روز دوشنبه مورخ  9۵/۱۰/۰6 ساعت 
۱۱:۰۰  وقت رسیدگی تعیین گردیده و چون نامبرده مجهول المکان اعالم شده لذا 
بر حسب تقاضای خواهان و دستور شورا و مستندا به ماده 7۳ از قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی مراتب فوق یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار درج و ضمنا تا قبل از طول وقت رسیدگی میتواند به دبیرخانه شورا مراجعه 
و بادریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آدرس سکونت خودرا اعالم نماید در صورت 

عدم حضور شورا مطابق مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م/ الف۱۸7۸
عضو شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان بهارستان 

آگهی ابالغ

 نظریه کارشناسی-خواهان معصومه پور محبی حسن کیاده دادخواستی به طرفیت 
رحیم خرمی راد و اداره چهارم اجرای اسناد رسمی به خواسته ابطال اجرائیه جهت 
رسیدگی به شعبه ۸7 دادگاه حقوقی تهران تسلیم نموده و رسیدگی معمول نشده 
و قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس اظهار نظر نموده است که به علت 
قانون آئین  المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و تجویز ماده 7۳  مجهول 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج تا خوانده در 
از نظریه  به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی  انتشار  از  مهلت یک هفته پس 
کارشناسی مطلع شود و چنانچه نظریه کارشناسی مذکور اعتراض دارد نفیا یا اثباتا 

کتبا اعالم نماید.
110/98672  مدیر دفتر شعبه۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی احضار متهم 

) مربوط به دادسرا ونیز دادگاه درفرض عدم وجود کیفرخواست (
در پرونده کالسه 9۵۰99۸۲۸۸۲4۰۰7۰۰ این شعبه میالد قره ویسی به اتهام تخریب 
و تهدید باچاقو تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و 
در اجرای مقررات ماده ۱74 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری به نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف مهلت ۳۰ روز از انتشار این آگهی جهت دفاع 
از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور, مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد. م/الف ۱۸۸۱ 
بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر- احمدیه 

اگهی مفقودی
سند مادر و برگ سبز اتومبیل وانت لندرور به شماره شهربانی 7۲-7۱7ق۲9 و شماره 

شاسی ۰۱469۰ مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

اجرائیه

محکوم له –شرکت خدمات پشتیبانی و فنی مهندسی ارمغان مهستان
محکوم علیه-شهسوار قنبر پور 

دادنامه  و   94/۱۲/۱۱-  94۰997۲۱644۰۱۳۵7 دادنامه  موجب  –به  به  محکوم 
تصحیحی 9۵۰997۲۱644۰۰۰۳۰ شعبه ۲۱9 دادگاه عمومی حقوقی تهران محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۵9۵9۸4۸۲۲۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغی 
که بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا تاریخ محکوم به طبق شاخص تورم 
اعالمی از بانک مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه می شود و مبلغ۲۱۲9۸47 ریال 
بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۲۱۵4۵۳6 ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان و پرداخت 

نیم عشر دولتی.
110/9868۴   مدیر دفتر شعبه 219 دادگاه عمومی تهران 

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری کیا سراتو مدل ۱۳94 به شماره شهربانی ایران 99-469ج9۲ به 
شماره موتور ۵۵۱۸۲7 و شماره شاسی NES6۲۱۲۰۰F۱۰۰4۵۲6 به نام سید مریم 

موسوی کانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

اگهی مفقودی

سند مادر و برگ سبز اتومبیل سواری پژو آردی به شماره شهربانی 7۲-۲9۸ه۱9 و 
شماره شاسی ۰۰7۸7۰۸74۸ مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

بهشهر

ضمن  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل 
هزار   4۰4 و  میلیون  یک  جابجایی  به  اشاره 
طی  رجایی  شهید  بندر  در  کانتینر   TEU
درصدی   ۲9 رونق  از  گذشته،  ماهه  هشت 
اینگونه کاالها خبر  بارگیری  و  عملیات تخلیه 

داد.
اخبار  و  اطالعات  واحد  خبرنگار  گزارش  به 
دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره  عمومی  روابط 
تشریح  با  پور«  عفیفی  مراد  »اله  هرمزگان، 
دوره  رجایی طی  بندر شهید  عملکرد  گزارش 
زمانی هشت ماهه اخیر )از ابتدای فروردین تا 
ابتدای آذر ماه جاری( از تخلیه و بارگیری ۵۱ 
نفتی  کاالی  تن   ۲۲۳ و  هزار   ۱۰7 و  میلیون 
ایران  تجاری  بندر  بزرگترین  در  نفتی  غیر  و 
طی مدت یاد شده سخن به میان آورد و اظهار 
هزار   4۳7 و  میلیون   ۳۳ رقم،  این  از  داشت: 
و ۱7  نفتی  به کاالهای غیر  مربوط  تن  و ۲۳ 
به  اختصاص  تن  و ۲۰۰  هزار  و 67۰  میلیون 

مواد نفتی دارد.

رشد ۴۴ درصدی صادرات غیر نفتی
از  شده  صادر  غیرنفتی  کاالهای  حجم  وی 
میلیون   ۲۲ را  کشور  تجاری  بندر  بزرگترین 
افزود:  و  کرد  اعالم  تن   6۸۰ و  هزار   ۳۱۲ و 
این رقم نسبت مدت مشابه سال گذشته، 44 

درصد افزایش داشته است. 
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان حجم کل 
سال  ماهه  هشت  طی  شده  ترانزیت  کاالهای 
تن   ۳۱۳ و  هزار   ۸۰۸ و  میلیون   ۲ را  جاری 

اعالم کرد .

ترانشیب 59 درصد افزایش یافت
وی با اشاره به کابوتاژ بیش از 7۱ هزار و977  
تن از این گونه کاالها طی مدت یاد شده، اضافه 
کرد: در راستای تبدیل بندر شهید رجایی به 
یک بندر کانونی، ترانشیپ یک میلیون و ۲۰۱ 
از طریق  نیز  غیرنفتی  تن کاالی  و 664  هزار 
خطوط کشتیرانی فیدری به بنادر دیگر به ثبت 

این  در  درصدی   ۵9 رشد  که  رسید 
زمینه را نشان می دهد.

عفیفی پور بیان کرد: طی همین مدت، 
6 میلیون و 6۱ هزار و ۵66 تن کاالی 
غیر نفتی از طریق این بندر وارد کشور 

گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که  شد 
کاهش ۳ درصدی دارد. 

رشد 4۰ درصدی صادرات فرآورده های نفتی 
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان 
خود از رشد a 4۰داد و گفت: ۵ میلیون و ۸۱۰ 
هزار و ۱۲۲ تن مواد نفتی از طریق این بندر به 

خارج از کشور صادر شده است.
به گفته وی، طی مدت یاد شده، دو میلیون و 
۱4۸ هزار و ۳4۲ تن مواد نفتی از طریق این 
بندر به داخل کشور وارد و 4۸ هزار و 74۱ تن 

از این گونه کاالها نیز ترانزیت شده است.
عفیفی پور بیان کرد: در همین مدت، کابوتاژ 9 
میلیون و 66۲ هزار و 99۵ تن کاالی نفتی در 

این بندر به ثبت رسید.

افزایش 29 درصدی جابجایی کانتینر
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان همچنین 
از تخلیه و بارگیری یک میلیون و 4۰۳ هزار و 
TEU 977 کانتینر و رشد ۲9 درصدی حجم 
بندرکانتیتری  ترین  پیشرفته  در  عملیات  این 
کشور طی هشت ماهه سال جاری، نیز سخن 

گفت.
وی در پایان با اعالم این مطلب که بزرگترین 
میزبان  جاری  سال  طی  ایران  تجاری  بندر 
بالغ بر ۲ هزار و 7۰6 فروند شناور با تناژهای 
کل  از  کرد:  خاطرنشان  است،  بوده  مختلف 
دو  رجایی،  شهید  بندر  به  ورودی  شناورهای 
باالی هزار تن وزن داشته  هزار و ۱69 فروند 

که رشد ۵ درصدی به ثبت رسید.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعالم کرد:

رونق ترانشیپ و عملیات کانتینری در بندر شهید رجایی
 جابجایی کاال از رقم 50 میلیون تن گذشت

و  نقل  و  حمل  بهادری-اصفهان-معاون 
نخستین  گفت:  اصفهان  شهرداری  ترافیک 
با  مدرسه«  راه  »در  عکس  ملی  مسابقه 
دانش آموزان  از  تصاویر  ثبت  محوریت 
و  مردمی  بخش  دو  در  دوچرخه سوار 

برگزار می شود. دانش آموزی 
علیرضا صلواتی با اشاره به برگزاری نخستین 

مسابقه ملی عکس »در راه مدرسه« با شعار 
اصفهان  شهر  در  دوچرخه«  مدرسه،  »من، 
دفتر  پیشنهاد  به  مسابقه  این  داشت:  اظهار 
حفاظت  سازمان  مردمی  مشارکت های 
مردمی  پویش  محوریت  با  و  زیست  محیط 
در  بار  نخستین  برای  اصفهان  شهر  ترافیک 

برگزار می شود. کشور 
اصفهان  شهری  مدیریت  تالش های  به  وی 

در  دوچرخه سواری  فرهنگ  گسترش  برای 
طرح  اجرای  گفت:  و  کرد  اشاره  شهر  این 
و  اصفهان  در  خودرو  بدون  سه شنبه های 
دوچرخه سواری  به  اصفهان  شهردار  اهتمام 
فرهنگ ساز،  مختلف  برنامه های  کنار  در 
به  اصفهان  که  آورده  فراهم  را  آن  زمینه 
زمینه  این  در  دوچرخه ها،  شهر  عنوان 
صلواتی  باشد.  داشته  بسیاری  حرف های 
برگزاری  با  که  داریم  امید  کرد:  خاطرنشان 
راه  »در  عکس  ملی  مسابقه  نخستین 
گرایش  افزایش  در  اندکی  سهم  مدرسه«، 
مردم و دانش آموزان شهرهای مختلف کشور 

باشیم. به موضوع دوچرخه سواری داشته 
اصفهان  شهر  ترافیک  مردمی  پویش  مدیر 
نیز به دالیل طراحی این مسابقه اشاره کرد 
مطالعات  در  مردمی  پویش  این  گفت:  و 
و  مسابقات  برگزاری  که  خود  گرفته  صورت 
سهم  دانش آموزی،  و  مردمی  جشنواره های 
قابل توجهی در آموزش های فرهنگی جامعه 

به خود اختصاص می دهند.
به  توجه  با  داشت:  اظهار  ساکت  سعید 
عکس  ملی  مسابقه  نخستین  موضوع،  این 
مدرسه،  »من،  شعار  با  مدرسه«  راه  »در 
حاضر  حال  در  و  شده  طراحی  دوچرخه« 
و  مردمی  بخش  دو  در  مسابقه  این  ثبت نام 
شرایط  به  وی  می شود.  انجام  دانش آموزی 
بیان  با  و  کرد  اشاره  مسابقه  در  شرکت 

دانش آموزی  بخش  دو  در  مسابقه  اینکه 
در  کرد:  تصریح  می شود،  برگزار  مردمی  و 
تصاویر  می توانند  دانش آموزان  بخش  این 
سمت  به  دوچرخه  با  حرکت  از  خالقانه 
سایت  به  را  آن ها  و  کرده  تهیه  را  مدرسه 
مسابقه ارسال کنند که این تصاویر می تواند 
دانش آموز  خود  دوچرخه سواری  شامل 
مردمی  پویش  مدیر  باشد.  دوستانش  یا 
بخش  در  داد:  ادامه  اصفهان  شهر  ترافیک 
تهیه  با  می توانند  مردم  عموم  نیز،  مردمی 
در  دوچرخه سوار،  دانش آموزان  از  تصاویر 
شرکت  برای  را  خود  شانس  مدرسه  مسیر 
گفته  به  کنند.  امتحان  ملی  مسابقه  این  در 
وب سایت  طریق  از  مسابقه  ثبت نام  وی، 
شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاونت 
 Isfahan.ir/traffic آدرس  به  اصفهان 
تا  می توانند  عالقمندان  و  می گیرد  صورت 
۱۲ آذر نسبت به شرکت در آن اقدام کنند. 
مسابقه  این  در  شرکت  جوایز  درباره  ساکت 
برترین های  که  است  قرار  کرد:  اضافه  نیز 
و  رئیس جمهور  معاون  حضور  با  جشنواره 
تقدیر  مورد  زیست  محیط  سازمان  رئیس 
قرار گیرند و آثار برگزیده در نمایشگاه ویژه 
به  می آید. همچنین  در  نمایش  به  جشنواره 
دوچرخه  دستگاه   ۱۰ جشنواره،  برگزیدگان 
اهدا  شهری  دوچرخه  دستگاه   ۱۰ و  برقی 

می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد؛

جزئیات برگزاری نخستین مسابقه ملی عکس 
»در راه مدرسه«



آگهی مزایده عمومی واگذاری سوله شرقی پایانه مرکز به صورت اجاره
سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اراک در نظر دارد سوله شرقی واقع در پایانه مرکز را طبق مشخصات و اطالعات جدول ذیل از طریق مزایده 

کتبی به صورت اجاره با باالترین قیمت پیشنهادی به متقاضیان واگذار نماید.

عنوان مزایده
میزان سپرده شرکت در مزایده

محل توزیع و تحویل اسناد
زمان توزیع و تحویل اسناد

نحوه تسلیم سپرده شرکت در مزایده

تاریخ اعالم و ابالغ به برنده
محل وزمان بازگشایی

حداقل صالحیت و رتبه شرکت کننده

شهرستان هاشنبه 6 آذر 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 93368

مهر و موم دو واحد پذیرایی در 
محور کرج - چالوس

به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست 
تعداد دو واحد پذیرایی مستقر در  شهرستان کرج 
عدم  دلیل  به  کرج  شده  حفاظت  رودخانه  حاشیه 
اجرای ضوابط محیط زیست با دستور مرجع محترم 
قضایی توسط کارشناس حقوقی و مامورین اجرایی 

محیط زیست این اداره پلمپ شد.
مهندس لشگری معاون مدیر کل و رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان کرج در این خصوص اظهار 
داشت؛ متاسفانه بازهم مجبور شدیم به دلیل کوتاهی و 
عدم توجه واحد های پذیرایی حاشیه رودخانه حفاظت 
و  فاضالب  ابالغی درخصوص  به ضوابط  کرج  شده 

پسماند دو واحد خدماتی  پذیرایی را پلمپ کنیم.
خدماتی،  های  واحد  تخلفات  متاسفانه  افزود  وی 
پذیرایی و تولیدی وقت  زیادی را برای مراجع قضائی 
در صدور حکم و هزینه زیادی برای این اداره در اجرای 
این احکام تحمیل کرده که در نهایت خودشان دچار 
خسارت ناشی از تعطیلی واحدشان  خواهند شد لذا 
رعایت ضوابط زیست محیطی که در نهایت عواید آن 
مخصوص همه اقشار جامعه از جمله خود این افراد 
خسارات  و  ها  آسیب  این  از  تواند  می  شد  خواهد 

جلوگیری نماید. 

برگزاری نشست حقوق شهروندی 
در کنگره ملی زنان موفق

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی 
وعضو شورای عالی راهبردی کنگره زنان موفق 
حقوق  تخصصی  نشست  برگزاری  از  ایران 
شهروندی در نخستین کنگره ملی زنان موفق 

ایران خبر داد.
به گزارش پیام زمان،»دکتر الهام امین زاده« 
محورهای اصلی این نشست تخصصی را حقوق 
و  عنوان کرد  زنان،  و حقوق  شهروندی،حقوق 
در  شهروندی  حقوق  تخصصی  نشست  گفت: 
کنگره زنان موفق ایران در تاریخ ۲۱ دیماه 9۵ 

در سالن اجالس سران اسالمی برگزار می شود.
روی  پیش  موانعی  اینکه  وجود  با  افزود:  وی 
زنان برای تحقق حقوق شهروندی وجود دارد، 
ما نمی خواهیم زن و مرد را قطب قرار دهیم و 
خواهان مردساالری یا زن ساالری نیستیم در 
این نشست ما خواهان رابطه مناسب، مساوی و 

عدالت جویانه هستیم.
حقوق  تردید  بی  کرد:  تصریح  زاده  امین   
فصل  به  ایرانی  امروز  جامعه  در  شهروندی 
مشترک دغدغه های ملت و دولت و نیز گفتمان 

غالب در حکومت تبدیل شده است.

فرماندار شهرستان شهرکرد:

با زمین خواران برخورد می شود

کاربری  تغییر  به  توجه  با  گفت:  شهرکرد  شهرستان  فرماندار 
برخورد  مناطق،  از  برخی  در  روستاها  و  شهرها  مجاور  زمین های 
پور  ملک  شود.حمید  تشدید  زمین خواران  با  اجرایی  دستگاه های 
اراضی تغییر  با اشاره به  با زمین خواری شهرستان  در ستاد مبارزه 
و  شهرها  مجاور  زمین های  از  قسمتی  داشت:  اظهار  شده  کاربری 
روستاها بدون کسب مجوز به زراعی و مسکونی تغییر کاربری شده 
که دستگاه های مرتبط باید با متخلفان برخورد کنند.وی با اشاره به 
ضرورت اجرای احکام صادر شده در این زمینه افزود: دستگاه های 
نظر  طبق  شدت  با  و  گذشت  هیچ گونه  بدون  متخلفان  با  مجری 
و  بخشداری ها  اینکه  بیان  با  پور  کنند.ملک  برخورد  قضایی  مقام 
بیان  کنند،  کمک  احکام  این  اجرای  در  نیز  شهرداری ها  مجموعه 
کرد: دستگاه های اجرایی با رعایت قانون و مقررات و پرهیز از هر 
بیان  کنند.فرماندار شهرستان شهرکرد  اجرا  را  احکام  گونه حاشیه 
کرد: براساس قوانین مربوط به حفظ اراضی زراعی و باغی هر گونه 
تغییر کاربری در اراضی کشاورزی و ساخت وساز در مزارع و باغ ها 
بدون مجوز جهاد کشاورزی ممنوع و با متخلفان به شدت برخورد 
می شود.وی با بیان اینکه زمین خواری تجاوز به حقوق مردم است، 
گفت: پدیده زمین خواری سبب کاهش سطح اراضی و منابع ملی، 
نتیجه  نابودی خاک و در  آلودگی هوا،  افزایش  کاهش سرانه ملی، 

کاهش سطح اراضی مرغوب کشاورزی و باغی می شود.
 

اختصاص بیش از71 میلیارد اعتبار 
به مددجویان کمیته امداد مرکزی

7۱میلیارد و 6۰۰میلیون تومان اعتبار به منظور توانمندسازی و ایجاد 
مرکزی  استان  امداد  کمیته  پوشش  تحت  مددجویان  برای  اشتغال 

تخصیص یافت.
ناصری گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی در برنامه عدالت بنیان کردن 
اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، پنج پروژه شامل پروژه گسترش 
دسترسی و برخورداری محرومین از تسهیالت و منابع مالی دولتی 
و غیردولتی، پروژه ارتقای مهارت های پایدار و حرفه ای بازارمحور 
فقرا و محرومین، پروژه توسعه شبکه های توزیع محصوالت تولیدی 
فقرا و محرومین،  پروژه توانمندسازی اجتماعی فقرا و محرومین و 
پروژه توسعه کسب و کار ُخرد، در قالب شرکت های تعاونی با هدف 
توانمندسازی فقرا و محرومین از سوی کمیته امداد پیگیری می شود.
اینکه  بیان  با  امام خمینی)ره( استان مرکزی  امداد  مدیرکل کمیته 
در راستای اجرای برنامه های مذکور، طرح استعدادسنجی با هدف 
امداد شروع شد، تصریح  اشتغال، در کمیته  شناسایی جامعه هدف 
کرد: ۱۸هزار و 4۵۱ خانوار در قالب 4۱هزار و ۱۵۱نفر تحت استعداد 
سنجی قرار گرفتند که در نهایت ۱۸هزارو 477 نفر مستعد اشتغال 
اقتصاد  کردن  بنیان  عدالت  برنامه  در  داد:  ادامه  شدند.وی  شناخته 
مورد  نخست سال جاری 4۸  نیمه  اجتماعی، طی  عدالت  توسعه  و 
خرید و ساخت مسکن مدجویان، ۵97مورد تعمیر مسکن، تکمیل و 
بازسازی مسکن خانواده های تحت حمایت و بهسازی و مقاوم سازی 

4۰ واحد مسکن روستایی در استان مرکزی انجام شده است.

خبر خبر

)) آگهی مزایده  شماره 95/6 (( 
نوبت اول 

شهرداری نسیم شهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای 
اسالمی شهر نسیم شهر نسبت به فروش ضایعات شامل 
آهن آالت , پالستیک و ... ازطریق مزایده عمومی اقدام 
دعوت  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  از  بدینوسیله  نماید. 
به  اسناد  دریافت  و  مزایده  در  شرکت  جهت  گردد  می 
جهت  یا  و  نمایند  مراجعه  شهرداری  قراردادهای  امور 
  021-56753655 تلفن  شماره  با  بیشتر   اطالعات 
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آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
جانعلی زاده – شهردار نسیم شهر 

دادنامه

پرونده کالسه 9۳۰99۸۰۰۱۰۵۰۰6۸۱ شعبه ۱۰6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی عدالت تهران تصمیم نهایی شماره 94۰997۰۰۱۰۵۰۱۳۲۰

فرزند  نصر  تفضلی  زهره  علی ۲.خانم  فرزند  شکوه  باقری  زهرا  ها:۱.خانم  خواهان 
محمدحسن ۳.آقای محمد میثم تفضلی نصر فرزند محمد حسن 4.آقای محمد حسن 
تفضلی نصر فرزند غالمحسن ۵.خانم راحله تفضلی نصر فرزند محمد حسن با وکالت 

خانم ساجده اکبریان فرزند محمد 
خواندگان:۱.آقای حشمت اله مصلحی ۲.آقای علی مصلحی ۳.آقای محمدتقی وکیلی 

فرزند احمد 
خواسته ها :۱. مطالبه وجه۲.خلع ید ۳.مطالبه خسارت دادرسی 

گردشکار:خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده  تقدیم نموده که جهت رسیدگی  به 
این شعبه ارجاع و پس از ثبت و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده تحت نظر 
قرارداد دادگاه با عنایت به محتویات اوراق پرونده و با اعالم ختم رسیدگی و به شرح آتی 

مبادرت به صدور رای مینماید.
قرار دادگاه

در خصوص دعوی خواهانها ۱.راحله ۲.زهره ۳.محمد میثم 4.محمد حسن شهرت 
همگی تفضلی نصر و ۵ زهرا باقری شکوه با وکالت آقای علی اصغر علی آبادی و خانم 
ساجده اکبریان به طرفیت خواندگان ۱.محمد تقی وکیلی ۲.حشمت اله ۳.علی شهرت 
هردونفر اخیرالذکر مصلحی به خواسته مطالبه تتمه ثمن و مطالبه مبلغ اضافه مساحت 
مبیع توام با خلع ید و خسارت تاخیرتادیه مطالبات از تاریخ تقدیم فسخ ۱۳۸۰/6/6 
لغایت اجرای حکم توام با خسارات دادرسی بدین توضیح که وکالی خواهانها اشعار 
داشته اند که در تاریخ ۱۳79/7/۲6 طی مبایعه نامه شماره ۱۱۰ ششدانگ یک دستگاه 
آپارتمان به پالک ثبتی 6۳۳7 فرعی از ۳۳ اصلی مفروز از 9۲۵ فرعی از اصلی مذکور 
در بخش ۱۱ تهران توسط موکلین به خوانده ردیف اول آقای محمد تقی وکیلی انتقال 
و به دلیل نامعلوم بودن مساحت دقیق مالک پرداخت ثمن متراژ مقرر در سند تفکیکی 
خواهد شد و قیمت هرمتر مربع ۵7۰ هزار تومان تعیین گردید ولی علیرغم تودیع صرفا 
7۵ میلیون تومان از کل ثمن خریدار از پرداخت بقیه ثمن استنکاف ورزید و موکلین 
معامله را فسخ کردند که با توجه به اصدار دادنامه های متعدد و عدم قبول فسخ تحصیل 
مبیع و تنظیم سند منوط به پرداخت تتمه ثمن گردید از طرفی واحد آپارتمان موضوع 
معامله از سوی خواندگان ردیف های دوم و سوم مورد تصرف واقع گردیده است که 
تصرفات ایشان غاصبانه میباشد لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان 
به شرح خواسته را نمودند که دادگاه نظر به مراتب و محتویات پرونده مستندات ابرازی 
علی الخصوص فتوکپی های مصدق دادنامه های شماره ۱۱۲۲و۱۱۲۱ مورخ ۱۳۸۲/9/۱ 
شعبه اول شعب تشخیص و همچنین پاسخ استعالم ثبتی واصله به شماره ۲۱۰۳۸ 
مورخ 94/4/۲9 و عدم حضور خوانده آقای محمد تقی وکیلی علیرغم انتشار آگهی 
اخطاریه و تبع آن عدم ابراز هیچگونه دفاع و ایرادی نسبت به ادعای خواهان و مستندات 
آن دعوی مطروحه مطالبه تتمه ثمن ومبلغ اضافی مساحت مبیع را مسلم دانسته و 
مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱9 و۲۲۰ و۳۸4 و ۱۲۸4 از قانون مدنی و مواد 7۳ و۱9۸ و۳۰۳ 

و۵۱۵ و۵۱9 و۵۲۲ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
آقای محمد تقی وکیلی بپرداخت مبلغ 7۰۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال از بابت تتمه ثمن معامله 
فیمابین طرفین و مبلغ ۱۱4/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت مبلغ اضافه مساحت مبیع توام با 
هزینه های دادرسی متعلقه وحق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست مورخه 9۳/7/۱6 لغایت زمان اجرای حکم و تودیع محکوم به حسب شاخص 
تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر واعالم مینماید واما در رابطه 
با دعوی خواهان ها به طرفیت خواندگان حشمت اله وعلی شهرتین مصلحی بخواسته 
خلع ید دادگاه توجها به محتویات پرونده و نحوه طرح دعوی از سوی خواهان ها و 
وکالی ایشان و اینکه حسب رای قطعی شعبه تشخیص و اقرا خواهان ها به لحاظ اثبات 
انتقال واحد آپارتمان موضوع خواسته از سوی خواهان ها به آقای محمد تقی وکیلی 
دادگاه بلحاظ عدم احراز ذینفعی خواهان ها مستندا به ماده ۸9 ناظر به بند ۱۰ ماده 
۸4 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم مینماید و اما در خصوص 
دعوی خواهان ها به طرفیت خواندگان آقایان علی و حشمت اله هردو مصلحی بخواسته 
مطالبه اجرت المثل دادگاه توجها به بررسی جمیع اوراق آن ئ اینکه وکیل خواهان 
را به شرح الیحه شماره ۲۰4۰ مورخ ۱۳94/6/۱6 دعوی معنونه را مسترد نموده اند 
لذا با احراز این استرداد مستندا به بند ب ماده ۱۰7 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد 
دعوی صادر و اعالم مینماید رای صادره در قسمت محکومیت خوانده غیابی بوده و بدوا 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه وسپس همانند قسمت 
رای دیگر ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان 

تهران میباشد. 
110/100660      رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران

متن آگهی 

خواهان یاسر فتحی گنجی دادخواستی به طرفیت خوانده زهره سلیمانی  به خواسته 
نموده که جهت رسیدگی  آباد  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان خرم  مطالبه 
به شعبه اول  دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم 
آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 
و  آن۱۳9۵/۱۰/۰4  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9۵۰99۸66۱۰۱۰۰۲7۰
ساعت۰9:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – سیاوش بیرانوند

اجرائیه 

مشخصات محکوم له:بانک توسعه تعاون
مشخصات محکوم علیهم:۱.اصغر عظیمی فرزند حسینقلی ۲.بهروز داودی فرزند حاجی 
آقا ۳.سازمان تعاونی مسکن سازمان حسابرسی اجرایی ۱ 4.رضا کامرانی جویمند فرزند 

حسین ۵ .محمود ذاکری دانا فرزند رحیم 6.سید مجید حسینی فرزند سید احمد 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له:نوشین میری فرزند محمدجواد نوع 

رابطه نماینده حقوقی محکوم له بانک توسعه تعاون 
مربوطه  دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  به:بموجب  محکوم 
مبلغ  پرداخت  به  اند  محکوم  متضامنا  علیهم  محکوم   9۵۰997۰۲۲6۵۰۰۳۵۸
از تاریخ  بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه  ۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
واخواست مورخ ۱۳94/9/۲4 لغایت یوم الوصل بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی 
و پرداخت مبلغ 9۳4۱69۰۰ ریال بابت هزینه ادرسی و اوراق تقدیمی )خدمات قضایی 
واخواست نامه( و حق الوکاله نماینده قضایی طبق تعرفه بلحاظ خسارت ناشی از طرح 

دعوی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی.۱۱۰/۱۰۰666       
     مدیر دفتر دادگاه عمومی حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
بهشتی تهران

آگهی احضارمتهم

بدینوسیله طبق ماده ۱74 قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای 
بهزاد معصومی شیر وانه ده فرزند حیدرعلی که اتهام فروش مال غیر در پرونده کالسه 
به شماره بایگانی 9۵۰۳۱6   شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر 
تحت تعقیب می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ 
میگردد تا ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ انتشار آگهی  در این شعبه دادیاری حاضر شوید 
و ازخود دفاع نمایید و در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی 
وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی 
نموده و قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه 

کمتر از یک ماه نباشد.م/الف۱۸۵9   
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی وانقالب اسالمشهر -  علی علی پور رجبی  

حصر وراثت

تقدیمی  دادخواستی  ۱۳۳۸مطابق  شناسنامه  شماره  به  اسکوئی    فرهاد  اقای 
به کالسه پرونده 9۵۰49۱/9/9۵ از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان آقا رضا اسکوئی    به شماره شناسنامه 
4۲44۸در تاریخ 9۵/7/۲۲ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به
 ۱- فرهاد اسکوئی   ش ش  ۱۳۳۸متولد  ۱۳۲۳  صادره ازتهران  نسبت به 

متوفی فرزند
 ۲- مهرداد اسکوئی    ش ش ۱۵۳6متولد ۱۳۲6 صادره از تهران  نسبت به 

متوفی  فرزند
 ۳-حمید اسکوئی   ش ش 7۲۲متولد ۱۳۳۰صادره از تهران نسبت به متوفی  

فرزند
4- همایون مویدی مراغه     ش ش ۲6۳متولد ۱۳۱۰ صادره از تبریز نسبت 

به متوفی  همسر
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور 
را باستناد ماده ۳6۱ قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف 

مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/102155   رییس شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 تهران 

اجرائیه 

مشخصات محکوم له:شرکت سهامی بیمه ایران 
مشخصات محکوم علیه:جهان بخش پیوند ماریه 

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له:حمیدرضا منصوری ماشااله وکیل 
محکوم له شرکت سهامی بیمه ایران 

مربوطه  دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  به:بموجب  محکوم 
94۰997۰۲۲6۵۰۰۰4۸ محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 97۳۲۰۰۰۰ 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳۳66۸۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی واوراق 
تقدیمی و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له و 

پرداخت نیم عشر دولتی.۱۱۰/۱۰۰664         
   مدیر دفتر دادگاه عمومی حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 

بهشتی تهران 

اجرائیه 

مشخصات محکوم له:شرکت سهامی بیمه ایران 
مشخصات محکوم علیه:احسان گوهری

مربوطه  دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  به:بموجب  محکوم 
نوزده  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   9۲۰997۰۲۲6۵۰۰۳۱۰
بابت اصل  نود و پنج ریال  میلیون و چهارصدو هفتاد و چهار هزار و هشتصدو 
خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و یکصدوبیست ونه هزار و پنصد و نود و سه 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل نماینده قضایی و پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه بر اساس تغییر شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران راجع به اصل خواسته و از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 9۱/۱۰/4 لغایت 
زمان اجرای حکم و وصول و ایصال محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم 

عشر دولتی.۱۱۰/۱۰۰66۲            
مدیر دفتر دادگاه عمومی حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 

بهشتی تهران 

  سازمان پایانه های مسافربری-  شهرداری اراک

واگذاری سوله شرقی پایانه مرکز به صورت اجاره
5 درصد قیمت پایه کارشناسی ) قیمت یکساله(

امور اداری سازمان پایانه ها
س از تاریخ نشر آگهی به مدت 12 روز

ضمانت نامه بانکی معتبر یا فیش واریزی به حساب سپرده پیمانکاران به شماره 100385954 به نام 
سازمان پایانه های مسافربری

حداکثر یک هفته پس از بازگشایی
محل بازگشایی: دفتر معاون مالی اداری شهرداری اراک - زمان بازگشایی: چهارشنبه   

95/9/24
کلیه افراد حقیقی و حقوقی

پایانه های  سازمان  می باشد.  شهرداری  آئین نامه   10 ماده  موضوع  سازمان  تکالیف  و  شروط  قبول  منزله  به  پیشنهاد  ارائه  و  مزایده  در  شرکت 
مسافربری شهرداری اراک در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق آیین نامه مالی مختار خواهد بود. به پیشنهادات مبهم، مشروط، فاقد شرایط 

قانونی، فاقد ضمانت نامه، فیش های واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود.

لذا متقاضیان می توانند پس از دریافت اسناد مزایده قیمت پیشنهادی خود را حداکثر 12 روز پس از تاریخ چاپ آگهی تحویل نمایند و نیز جهت 
کسب اطالعات بیشتر می توانند به امور اداری سازمان واقع در طبقه دوم ساختمان پایانه مرکز مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 33130083 -086 

تماس حاصل فرمایند.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان از ایجاد تحول 
در شهرهای استان بویژه شهر بندرعباس در آینده 

ای نزدیک خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی 
هرمزگان، مهندس غالمحسین شیری در مراسم 
روز شهرساز افزود: با برنامه ریزی های مدونی که 
از سوی اداره کل راه و شهرسازی صورت گرفته 
پایه  بر  استان هرمزگان  توسعه شهرهای  شاهد 

اصول شهرسازی خواهیم بود.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای تمامی شهر 
هرمزگان صورت گرفته است، خاطرنشان کرد، از 
مجموع شهرهای استان چهار شهر توسط مناطق 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  توسط  بقیه  و  آزاد 
هرمزگان در حال مطالعه است که تاکنون مطالعه 
۲۰ شهر به نتیجه رسیده است که در آینده بر 

اساس آن پیش خواهیم رفت.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان از شهرها به 
عنوان موجود زنده تعبیر کرد و گفت: این نکته 
باید برای همه ما ملموس باشد که با موجود زنده 
سر کار داریم و نباید به راحتی از کنار آن گذشت.
وی با هشدار به برخی از اقداماتی که موجب فنا 
شدن شهرهای هرمزگان می شود، بیان داشت: 
در حال حاضر شاهد هجمه های زیادی به شهر 
هستیم که زمینه برای نابودی شهرها را فراهم 

آورده است.

شیری به نقش شهرداری ها اشاره کرد و گفت: 
برخی از شهرداری ها ناخود آگاه  به این موجود 
زنده حمله می کنند، از طرفی برخی از سوداگران 

ملک و امالک باعث نابودی شهر می شوند.
گفت:  هرمزگان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
برخی  صدور  با  بعضا  نیز  پنج  ماده  کمیسیون 
در  این  شود  می  شهرها  نابودی  باعث  مجوزها 
برای  کمیسیون  این  تشکیل  که  است  حالی 
شهرهای قدیم بوده که دارای کوچه های تنگ و 
اشکاالتی بوده که قبال در توسعه شهر دیده نشده 
بود تا اگر مشکلی در این زمینه وجود داشت حل 
شود نه اینکه از این کمیسیون در شهرهای جدید 

استفاده شود.
وی با بیان اینکه زندگی ایمن از مردم بندرعباس 
گرفته شده است، تصریح کرد، بخش اعظمی از 
جمعیت این شهر به داخل آپارتمان ها رفته اند 
وآن فضای زندگی که در شهرهای ایمن بوده از 
مردم گرفته شده است این شرایط به گونه ای رقم 
خورده که فرزندان ما دیگر آسمان و ستاره را به 

چشم نخواهند دید.
امروز  معضالت  از  بسیاری  ادامه  در  شیری 
شهرها را مشکالت اقتصادی عنوان کرد و گفت: 
شهرداری های کشور بدلیل مشکالت اقتصادی و 
نداشتن درآمد پایدار  باالجبار رو به تارکم فروشی 
آورده اند و از طرفی فضای سبز را برای ساخت و 

ساز بفروش می رسانند.
وی با بیان این نکته باید روشن کنیم که پول می 
خواهیم یا شهر، افزود: اگر به دنبال شهر خوب 
و کسب  کرد  تحمل  را  ها  باید سختی  هستیم 

درآمد را از منابع دیگر جستجو کنیم.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان همچنین از 
هرمزگان  بزرگ  شهر  هشت  برای  ریزی  برنامه 
خبر داد و گفت: با تهیه این برنامه جامع تمامی 
نیازهای شهرها تا ۲۰ سال آینده دیده شده که 

مشکالت را حل خواهد کرد.
وی در ادامه از آغاز آماده سازی ۲۰۰ هکتار زمین 
در بندرعباس خبر داد و گفت: این آماده سازی 

طی روزهای آینده آغاز می شود.

سازی ۳۵۰  آماده  در حال حاضر  افزود:  شیری 
هکتار از زمین های بندرعباس در حال انجام است 
که ۲۱۰ هکتار آن در حال اجراست که تمامی 

مشکالت شهر را مرتفع خواهد کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان همچنین به 
درآمد حاصل از آماده سازی ۳۵۰ هکتار به رفع 
مشکالت بافت فرسوده خبر داد و گفت: این نوید 
را به مردم بندرعباس می دهیم سال آینده بخش 

اعظمی از مشکالت حل خواهد شد.
وی یکی از اقداماتی که در توسعه شهر بندرعباس 
پس از آماده سازی زمین ها صورت خواهد گرفت 
روز شهرسازی  اصول  ها طبق  زیرساخت  ایجاد 
برنامه  اقدامات  این  از  یکی  و گفت:  عنوان کرد 
ریزی در حوزه آب است که سه خط لوله برای 
مصارف خانگی تدارک دیده می شود. در اجرای 
این طرح، سه خط لوله آب شرب، آب بهداشتی و 

فضای سبز صورت خواهد گرفت.
در این مراسم همچنین مقاالتی در زمینه سیما 
و شهرهای هوشمند  منظر شهرهای ساحلی  و 

ساحلی ارائه شد.
گفتنی است، در این مراسم همچنین از شهرداران 
و  شهرسازی  حوزه  اندرکاران  دست  و  نمونه 
هرمزگان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  معماری 

تجلیل شد.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان عنوان کرد:

تحول در شهر بندرعباس با برنامه ریزی مدون 

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر 
گفت: ۵۱۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس استان 
بوشهر بیش از ۱9 هزار زائر را برای حضور در 
انتقال  شلمچه  مرز  به  اربعین حسینی  مراسم 

داد. 
عملکرد  بررسی  نشست  در  علم  حمیدرضا 
ارائه  در  بوشهر  استان  نقل  و  حمل  ناوگان 
امام  حرم  زائران  کاروان های  به  خدمات 
حسین)ع( اظهار داشت: از 4 آبان اعزام زائران 
با ناوگان حمل و نقل استان بوشهر آغاز شد که 

تا ۲۸ آبان ادامه داشت.
وی با بیان اینکه در این میان عده ای انفرادی 
معنوی  و  ارزش  با  سفر  این  به  پیاده  با  یا  و 
شرف یاب شدند گفت: تمام تمهیدات الزم برای 
بازگشت همه زائران به استان بوشهر انجام شده 

است.
مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان بوشهر 
با اشاره به اختصاص ۵۱۰ اتوبوس و مینی بوس 
برای اعزام زائران از استان بوشهر تصریح کرد: 
دستگاه   ۵۱۰ بوشهر  استان  زائران  اعزام  برای 
اتوبوس و مینی بوس در نظر گرفته شد که بیش 

از ۱9 هزار زائر را انتقال دادند.
علم با بیان اینکه زمان برگشت زائران بوشهری 
رسید،  خود  اوج  به  اربعین  قبل  روز  یک  در 

مرز  از  زائر  جابه جایی  حجم  بیشترین  گفت: 
شلمچه به استان بوشهر با 9۵ دستگاه اتوبوس 
انجام  شلمچه  مرزی  پایانه  در  توقف  بدون  و 

گرفت.
تا  اینکه تمام زائران استان بوشهر  بیان  با  وی 
پایان هفته جاری به استان بر می گردند، افزود: 
جابجایی زائران از مرز شلمچه به استان بوشهر 
در حال اجراست اما طبق برنامه ریزی ها تا پایان 
هفته تمام زائران استان بوشهر به موطن خود 

بر می گردند.
عتبات  بازسازی  ستاد  روابط عمومی  مدیر 
زائران  اینکه  بیان  با  نیز  بوشهر  استان  عالیات 
مراسم  در  کامل  سالمت  در  حسینی  اربعین 
حال  رفاه  برای  داشت:  اظهار  کردند،  شرکت 
زائران حسینی در مراسم اربعین ۱4 موکب با 
امکانات و تجهیزات کاکل برپا شد که خدمات 

گوناگونی به آنان ارائه می شود.
تا  موکب ها  این  اینکه  بیان  با  مطاف  عباس 
و  معلی  کربالی  گوناگون  مناطق  در  ۲۵ صفر 
از زائران  افزود: پذیرایی  شلمچه مستقر است، 
همچنان ادامه دارد به گونه ای که در شبانه روز 
در ۵ وعده از زائران پذیرایی می شود. برخی از 
موکب ها به صورت ساالنه برپاست که تا پایان 

سال میزبان زائران است.

انتقال 19 هزار زائر با ناوگان حمل و نقل بوشهر 

شهردار فرادنبه گفت: این شهرداری هشت میلیارد 
ریال از شرکت های خدمات رسان و دستگاه های 
اجرایی طلبکار است. ابوالقاسم طهماسبی بلداجی 
تاکید کرد: شهرداری فرادنبه عالوه بر این میزان طلب 
حدود ۱7 میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به پیمانکاران و 
کارمندان شهرداری بابت سه ماه حقوق و مزایای معوق 
بدهکار است.وی افزود: این درحالی است که بودجه 

امسال شهرداری فرادنبه ۲۵میلیارد ریال است.
طهماسبی بلداجی تصریح کرد: خشکسالی سال 
های اخیر و کمبود منابع آب، مانع توسعه بخش های 
مختلف فرادنبه شده و همین امر باعث مهاجرت برخی 

از اهالی به شهرهای مجاور و خارج از استان است.
وی با اشاره به جداسازی آب آشامیدنی از فضای سبز 
فرادنبه یادآور شد: فضای سبز این شهر به سیستم 
آبیاری مکانیزه مجهز نیست و از طریق سیار و به وسیله 

تانکر آبرسانی به این فضا انجام می شود.
شهردار فرادنبه اظهار کرد: به همین علت هنوز سرانه 
فضای سبز فرادنبه با نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد 

و اقدامات صورت گرفته در این زمینه مشهود نیست.
وی با اشاره به آغاز عملیات اجرای پروژه همسطح 
سازی بلوار اصلی فرادنبه در مسیر اصلی جاده شهرکرد 
– بروجن – خوزستان گفت: براساس توافق صورت 
گرفته، زیرسازی و اجرای جوی و جدول این پروژه به 
طول سه کیلومتر بر عهده شهرداری و اجرای آسفالت 

آن بر عهده اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و 
بختیاری است.

طهماسبی بلداجی تاکید کرد: اعتبار اجرای زیرسازی 
و احداث جوی و جدول این پروژه ۱۳ میلیارد ریال 

برآورد شده است و 9 میلیارد ریال نیز بدهی دارد.
وی افزود: با اجرای پروژه همسطح سازی بلوار اصلی 
فرادنبه در مسیر اصلی جاده شهرکرد – بروجن – 
خوزستان بیش از ۳۵۰ مغازه در حاشیه این محور 
ارتباطی احداث و زمینه افزون بر 4۰۰ فرصت شغلی 

فراهم می شود.
طهماسبی گفت: برقراری درآمدهای پایدار شهری، 
افزایش سرانه فضای سبز  اجرای مبلمان شهری، 
و رونق اقتصادی از مهمترین برنامه های مسئوالن 

شهرداری فرادنبه است.
شهردار فرادنبه تاکید کرد: مشارکت مردم در اجرای 
پروژه های مختلف، پرداخت به موقع عوارض، رعایت 
قانون در ساخت و ساز و عمل به قوانین و ضوابط 
شهرسازی نقش مهمی در ارتقای شاخص های توسعه 
ای شهر دارد.طهماسبی بلداجی تصریح کرد: امسال 
یک میلیارد و 6۲۰ میلیون ریال از محل اعتبارهای 
ماده ۱۸۰، ۲ میلیارد ریال از محل اعتبارهای استانی 
و ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل کمک های 
استاندار چهارمحال و بختیاری برای شهرداری فرادنبه 

در نظر گرفته شده است.

شهرداری فرادنبه 
از شرکت های خدمت رسان طلبکار است
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اتمام پروژه توسعه میدان یاران شمالی تا دی ماه

مجری طرح توسعه یاران شمالی از تکمیل این طرح تا دی ماه 
خبر داد و گفت: گاز این میدان پس از قرار گرفتن کمپرسورها 

در مدار توسط خط ۸ اینچ به ۳۲۰۰NGL ارسال خواهد شد.
هفته  در  شمالی  یاران  پروژه  افتتاح  به  اشاره  با  باقرزاده  آرش 
گذشته توسط ریاست جمهوری اظهار کرد:در حال حاضر روزانه 

۳۰ هزار بشکه نفت خام از این میدان برداشت می شود.
وی با بیان اینکه در میدان یاران شمالی ۲۰ حلقه چاه حفاری 
شده است، افزود: پس از جداسازی نفت و گاز در واحد فرآورش، 
گاز از طریق کمپرسورهایی که یک ماه آینده در مدار قرار می 
گیرند توسط خط ۸ اینچ به NGL ۳۲۰۰ ارسال خواهد شد. 
پیمانکار در حال تکمیل بخش گاز است و پروژه تا دو ماه آینده 

تکمیل می شود.
بخش  داد:  توضیح  شمالی  یاران  میدان  گاز  درمورد  باقرزاده 
و  هوایی(  های  کننده  ایرکولرها)خنک  و  زدایی،  نم  شامل  گاز 
در  کمپرسور  از  غیر  به  تجهیزات  همه  که  شود  می  کمپرسور 
نیز  4دسامبر )۱4آذر( حمل  سایت نصب هستند و کمپرسور 
می شود و تا آخر دسامبر کمپرسورهای گازی  که قرار است در 
بخش گاز فعالیت کنند در واحد فرآورش نصب خواهند شد و 

پروژه تا دی ماه تحویل بهره بردار شرکت اروندان خواهد شد.

هیچ نقطه ای از کشور دچار کم باری برق نیست 

نیروگاهی  هر  گفت:  حرارتی  برق  نیروی  تولید  راهبری  معاون 
که با محدودیت در سوخت مایع مواجه شود، در کمترین زمان 
سوخت رسانی به نیروگاه انجام می شود و با مدیریت تحسین 
برانگیز دیسپاچینگ ملی، هیچ نقطه ای از کشور دچار پرباری و 

یا کم باری برق نشده است. 
عبدالرسول پیشاهنگ معاون راهبری تولید شرکت تولید نیروی 
برق حرارتی اظهار داشت: از روز سه شنبه نیمه شمالی کشور با 
کاهش کم سابقه دمای هوا مواجه شد و از استان اصفهان به سمت 
شمال کشور، با محدودیت در گازرسانی به نیروگاهها روبه رو شد.

وی افزود: در روز چهارشنبه نیز استان های یزد، کرمان و فارس 
به جمع استانهای دارای محدودیت در گازرسانی به نیروگاهها 
استانهای  نیروگاههای  در  فقط  گذشته  روز  در  و  شدند  اضافه 

خوزستان و یزد، گاز تحویل شد.
که  حرارتی  نیروگاههای  »تمامی  اینکه  بیان  با  پیشاهنگ 
تولید  حال  در  مایع  سوخت  با  شدند  مواجه  گاز  محدودیت  با 
به طور معمول  تعویض سوخت،  برق هستند«، گفت: در زمان 
با  که  دهد  می  رخ  مدار  از  واحدها  خروج  جمله  از  مشکالتی 
درایت همکاران نیروگاهی ما، واحدهایی که از مدار خارج شدند 

به سرعت به مدار بازگشتند.
وی ادامه داد: به علت محدود بودن سوخت مایع، برخی واحدهای 
نیروگاهی در خارج از مدار نگه داشته شده اند اما به علت اینکه 
واحدها  گردش  در  آب  زدن  یخ  به  است  ممکن  هوا  سرمای 
فرستادن  با  نیز،  مدار خارج هستند  از  که  واحدهایی  بینجامد، 
بخار در درون واحدها از یخ زدگی آب محفوظ ماندند و در حال 

حاضر هیچ مشکلی در بخش تولید برق حرارتی کشور نداریم.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه بخشی از مردم با محدودیت 
گاز، اقدام به استفاده از وسایل گرمایشی برقی کرده اند، گفت: 
این مسئله مقداری میزان مصرف برق کشور را نسبت به روزهای 
قبل افزایش داده و اکنون پیک مصرف برق به ۳۲ هزار و ۳۰۰ 

مگاوات رسیده است.
پیشاهنگ در خصوص میزان ذخایر سوخت مایع نیروگاهها گفت: 
مخازن ذخیره سوخت مایع در نیروگاههای کشور برای 4۰ روز 
ظرفیت ذخیره سازی دارند اما اکنون به طور متوسط 7۰ درصد 
واحدهای  در  گازوئیل  مخازن  درصد   ۵۰ و  کوره  نفت  مخازن 
نیروگاهی پُر است و در مجموع ذخایر سوخت مایع شامل نفت 
کوره، گازوئیل و مازوت، در واحدهای مختلف به طور متوسط هم 

اکنون ذخایر سوخت مایع نیروگاهها حدود ۵۰ درصد است.
نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  همکاری  با  افزود:  وی 
ایران در هر نیروگاهی که با محدودیت در سوخت مایع مواجه 
شویم، در کمترین زمان سوخت رسانی به نیروگاه انجام می شود 
و با مدیریت تحسین برانگیز دیسپاچینگ ملی، هیچ نقطه ای از 

کشور دچار پرباری و یا کم باری برق نشده است.

برق 9۷درصد شمالی ها وصل شد

کاهش دما و بارش برف پاییزی موجب قطع برق اکثر مناطق 
 97 از  بیش  خبرها  آخرین  اساس  بر  که  شد  کشور  شمالی 

درصداستان های گیالن  و مازندان برق دار شده اند.
در  مازندران  برق  توزیع  شرکت  عامل  مدیر  فرحزاد،  کیوان 
خصوص  آخرین وضعیت برق این استان گفت: ظرف 4۸ ساعت 
گذشته ۱۰۰ اکیپ با همکاری شرکتهای توزیع همجوار استان 
برای اتصال مجدد برق استان مازندران اعزام شدند که بر اساس 
اقدامات صورت گرفته تا کنون مشکل قطع برق 97 درصد استان 

برطرف شده است.
وی عمده ترین دلیل قطع برق در غرب استان مازنداران را شکسته  
شدن درختان و آسیب  دیدن شبکه انتقال و توزیع دانست و افزود: 
در ابتدای بارش ها شاهد ۵۰ مگابایت خاموشی بودیم که تا ساعت 

۲۳ دیشب بیش از 9۰ درصد مناطق برق دار شده اند.
به  مربوط  را  دارند  برق  هنوز مشکل  که  مابقی مسیرهایی  وی 
مناطق کوهستانی اعالم و اظهار کرد: در شرایط فعلی نیز آماده 
این  این که  به  توجه  با  اما  مناطق هستیم،  این  به  برق رسانی 
است،  روبرو  مشکل  با  برق رسانی  هستند،  العبور  مناطق صعب 
اما باز هم تمام تالش ما برق دار شدن تمام مناطق غرب استان 

مازنداران  است.
همچنین حمیدرضا حکمت، مدیر روابط عمومی  شرکت توزیع 
استان  این  برق  وضعیت  آخرین  در خصوص  گیالن  استان  برق 
گفت: در این استان شش شهر دچار قطعی برق شدند که در حال 

حاضر مشکل برق این مناطق به طور کامل برطرف شده است.
وی تصریح  کرد: علی رغم وجود بارش شدید در فومن، صومعه سرا 

و شفت، دیروز هیچ مشکلی در زمینه تامین برق وجود نداشت.
به گفته وی در حال حاضر ۲۵ اکیپ آماده برای برق رسانی به 
این مناطق آماده هستند و به محض اعالم گزارش به محل حادثه 

اعزام می شوند.
زاده  امام  رشت،  مناطق  در  بارش  ها  عمده  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  است  بوده  وشفت  فومن  صومعه سرا،  رستم آباد،  هاشم، 
عامل اصلی قطع برق شکسته شدن درختان بوده است، به طوری 
از سقوط  ناشی  استان  که می توان گفت 7۰ درصد قطع برق  

درختان بوده است.

عرضه جهانی گاز مایع دو برابر شد
فزاینده  روند  به  نسبت  انرژی  بین المللی  سازمان 

صادرات جهانی گاز هشدار داد. 
بر اساس این گزارش، سازمان بین المللی انرژی در 
تازه ترین گزارش خود اعالم کرد، سرعت عرضه گاز 
مایع نسبت به کل میزان مصرف جهانی این حامل 

انرژی،  افزایش یافته است.  
سازمان  اجرایی  مدیر  بیرول«،  »فیس  همچنین 
بین المللی انرژی گفت: »افزایش تجارت جهانی گاز 
به دنبال متنوع سازی منابع عرضه، موجب تقویت 
امنیت عرضه گاز شده است؛ اما همچنان باید نسبت 
به مساله امنیت انرژی هوشیار بود؛ اگرچه علت آن، 
شوک های منطقه ای عرضه و تقاضای گاز در برخی 
از گذشته  بیشتر  این  نقاط دوردست است که  از 

احساس می شود.«
وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه عمدتا کمبود 
عرضه گاز مایع به دلیل مشکالت فنی و امنیتی در 
سیستم توزیع دیده می شود، این بدان معنا است که 
بازار گاز، ظرفیت کمتری نسبت به آنچه که تصور 
سازمان  اجرایی  مدیر  دارد.   اختیار  در  می شود، 
بین المللی انرژی تصریح کرد: بین سال های ۲۰۱۱ تا 
۲۰۱6 میالدی، میزان ظرفیت صادرات گاز غیرقابل 
مصرف، دو برابر شده است که این میزان در حدود 
6۵ میلیارد مترمکعب گاز است که معادل صادرات 
مورد نیاز گاز، به سومین و چهارمین مصرف کننده 

بزرگ گاز جهان یعنی مالزی و اندونزی است.  
»فیس بیرول« معتقد است که کاهش بهای نفت 
وگاز می تواند موجب وخیم تر شدن شرایط فعلی 
بین المللی  سازمان  گزارش  اساس  بر  شود.   بازار 
انرژی، ساختار قراردادهای گاز مایع در حال سست 
شدن است که این امر، موجب افزایش نقدیندگی 
از  بازار می شود.   همچنین در حدود 4۰ درصد 
 ۲۰۱۵ سال  در  که  جی  ان.  ال.  گاز  قراردادهای 
چگونگی  یعنی  مقصد«  »شرایط  شدند،  منتعقد 
تحویل محموله به مشتریان در نظر گرفته شده بود؛ 
این در حالی است که این رقم برای قراردادهای سال 

۲۰۱4 میالدی 6۰ درصد بوده است.
اشاره شده است،  این گزارش  از  در جای دیگری 
وقتی قراردادهایی با شرایط کوتاه مدت به تدریج در 
حال رایج شدن هستند، خریدارها نیز قراردادهای 
بلندمدت را در قبال انعطافپذیری بیشتر فروشندگان 
گاز به منظور پاسخ مناسب تر به شرایط حاکم بر بازار 
می پذیرند. این در حالی است که قراردادهایی که 
دارای ساختار انعطاف پذیری هستند، برای امنیت 
بازار گاز مهم تلقی می شوند؛ به دلیل اینکه به کمک 
آنها می توان حجم گاز مازاد نیاز را در مناطق مختلف 

با قیمت کمتر به فروش رساند.

ایران و شلمبرژه انگلیس 
تفاهم نامه نفتی امضا می کنند

شرکت  زودی  به  کرد:  اعالم  مسئول  مقام  یک 
مناطق نفت خیز جنوب ایران و شلمبرژه انگلیس 
نفت  صنعت  در  همکاری  جدید  تفاهم نامه  یک 
امضا می کنند.  بیژن عالی پور با اشاره فعالیت های 
انجام شده در مناطق نفت خیز برای افزایش تولید 
نفت کشور، گفت: مجموعه اقدامات انجام شده منجر 
به افزایش یک میلیون و 7۰ هزار بشکه ای تولید 

نفت خام ایران شده است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با 
اعالم اینکه افزایش تولید نفت ایران طی ماههای 
گذشته منجر به شگفتی جامعه بین المللی شده 
برجام،  شدن  اجرایی  از  پس  کرد:  تصریح  است، 
پنج هزار مورد  اقالم مهندسی،  از ۲۵ هزار  بیش 
تعمیرات، ۵ هزار مورد اصالحیه فرآیندی و بیش 
از ۲۵۰ هزار تعمیرات اساسی توربین انجام شد که 
منجر به شگفتی کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه 
عربستان سعودی شده است. این مقام مسئول، افزود: 
شرکت مناطق نفت خیز جنوب، چهار میدان برای 
توسعه دارد که در قالب مدل جدید قراردادی، پس 

از انجام مطالعات اولیه به مناقصه گذاشته می شود.
وی همچنین با اشاره به 6۰ جلسه برگزار شده با 
اعضای کنسرسیوم توسعه این 4 میدان نفتی، بیان 
کرد: در مدیریت فنی نفت خیز جنوب، پس از بررسی 
محتوای این جلسات به نتیجه رسیدیم امروز این 
تفاهم نامه را با اعضای کنسرسیوم پرگس و دانشگاه 

شریف تهران به امضا برسانیم.
حمید دریس، مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب هم با اشاره به تصمیم وزارت نفت 
برای توسعه هرچه بیشتر مخازن نفتی و گازی در 
از  مخازن، سبدی  این  توسعه  برای  کشور، گفت: 
و  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  قراردادی  مدل های 
توسعه  و  تولید  بلکه  نیست؛  قرارداد  نوع  موضوع 
مدل  تصویب  به  وی  است.  نفت  وزارت  اولویت 
نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت  جدید  قراردادهای 
جنوب از سوی هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران 
اشاره کرد و یادآور شد: در کنار مدل هایی همچون 
به  موسوم  قراردادهای  جدید  مدل  و  بیع متقابل 
IPC، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با توجه 
به شرایط مخازن تحت مدیریت خود، مدل قراردادی 
ویژه ای دارد که پس از تأیید از سوی هیأت مدیره، به 

مناطق ابالغ شده است.
مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
با بیان اینکه 6۱ شرکت خارجی بر اساس این مدل 
قراردادی برای همکاری ابراز تمایل کرده اند، تاکید 
کرد: در مذاکراتی که با ۳۳ شرکت داشته ایم، به 

زودی موافقت نامه هایی را به امضا می رسانیم.
در  تفاهم نامه  نخستین  امضای  به  اشاره  با  وی 
جنوب،  نفت خیز  مناطق  قراردادهای جدید  قالب 
خاطرنشان کرد: در هفته آتی تفاهم نامه ای با شرکت 

شلمبرژه انگلیس امضا می کنیم.

انی ایتالیا: عجله ای برای 
بازگشت به ایران نداریم 

مدیرعامل شرکت نفتی انی ایتالیا با بیان این که انی 
عجله ای برای بازگشت به ایران ندارد گفت: » وقتی 
همه پولمان را پس گرفتیم و با قراردادهای جدید 

آشنا شدیم باز خواهیم گشت.« 
کلودیو  رویترز،  از  نقل  به  تسنیم  گزارش  به 
ایتالیا  انی  نفتی  شرکت  مدیرعامل  دسکالزی، 
این  که  هایی  گذاری  سرمایه  که  زمانی  گفت، 
بازپرداخت شود  انجام داده مجددا  شرکت قبال 
و شرکت نوع قراردادهایی را که تهران پیشنهاد 
می کند بفهمد، فعالیت مجدد در ایران را آغاز 

خواهد کرد.

کوتاه از انرژی

مدیران شرکت های  دور جدید گفتگوهای 
هیات  یک  سفر  با  دانمارک  و  ایران  نفتی 
نفتی دانمارکی به تهران به منظور مشارکت 

در طرحهای جدید نفت و گاز آغاز شد. 
دانمارکی  شرکت   ۱۱ از  متشکل  هیاتی 
فعال در صنایع نفت و گاز به منظور گفتگو 
و دیدار با مدیران شرکت های نفتی ایران به 

تهران سفر کرده است.
عنان«  »دنی  همراهی  با  که  سفر  این  در 
سفیر دانمارک در تهران همراه بوده است 
تاکنون چندین دور نشست به منظور ارائه 
خدمات فنی و مهندسی، انتقال دانش فنی 
صنایع  حوزه  در  ویژه  به  تکنولوژیکی  و 
انتقال  لوله  خطوط  گاز،  و  نفت  فراساحل 
پیگ رانی  عملیات  انجام  و  گاز  و  نفت 
خطوط لوله با استفاده از آخرین تکنولوژی 

جهان انجام شده است.
فرصت های  مذاکرات  این  این  بر  عالوه 
ایران  نفت  صنعت  گذاری  سرمایه  جدید 
برای سرمایه گذاری  برجام  پسا  در دوران 
که  شده  ارائه  دانمارکی  نفتی  شرکت های 
این ظرفیت های سرمایه گذاری با استقبال 
شده  همراه  دانمارکی  نفتی  شرکت های 

است.
تهران در  دانمارک در  »دنی عنان« سفیر 
جمع خبرنگاران با اشاره به آمادگی ایران و 
دانمارک به منظور توسعه سطح همکاری ها 
به ویژه در حوزه صنایع نفت، گاز و انرژی، 
آماده سرمایه  دانمارکی  گفت: شرکت های 
این  ایران هستند.  نفت  گذاری در صنعت 
اینکه در  بر  تاکید  با  دانمارکی  ارشد  مقام 

طول یکسال گذشته تاکنون حجم صادرات 
دانمارک به ایران حدود 7۸ درصد افزایش 
این  می شود  بینی  پیش  که  است  یافته 
روند همکاری ها در دوران پسا برجام ادامه 
داشته باشد، تصریح کرد: در کنار سرمایه 
گذاری، شرکت های دانمارکی آماده انتقال 
ایران  نفت  صنعت  به  تکنولوژی  و  دانش 

هستند.
تجربه  و  طوالنی  سابقه  به  اشاره  با  وی 
خدمات  ارائه  در  دانمارکی  شرکت های 
حوزه  نفتی  پروژه های  در  ویژه  به  نفتی 
دریای شمال، در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
حمایت دولت کپنهاگ از قرارداد احتمالی 
شرکت مرسک در الیه نفتی پارس جنوبی، 
قرارداد  امضای  صورت  در  داشت:  اظهار 
نفتی مرسک در ایران، قطعا دولت دانمارک 
و سفارت  کند  می  قرارداد حمایت  این  از 

تهران-  روابط  ارتقای  جهت  در  دانمارک 
کپنهاگ تالش خواهد کرد.

اتحادیه  این »هاردستون« رئیس  بر  عالوه 
شرکت های نفتی دانمارک هم با بیان این 
کشور  این  گازی  و  نفت  های  شرکت  که 
که به ایران آمده اند در منطقه خاورمیانه 
فعالیت کرده و تا حدودی با بازار این منطقه 
آشنا هستند، افزود:  امیدواریم که شرکت 
های دانمارکی در ایران نیز دفتر نمایندگی 
دانمارکی  مقام  این  گفته  به  کنند.   دایر 
تا  شرکت های نفتی دانمارکی عالقه دارند 
در حوزه فراساحل و همچنین دریای خزر 
با شرکت های ایرانی همکاری داشته باشند.

یک  در  اخیرا  نفت  وزیر  زنگنه  بیژن 
سال  اینکه  بیان  با  تلویزیونی  زنده  برنامه 
برای  ایران  پترو  شرکت  با  قراردادی    ۸۳
پارس جنوبی  نفتی در میدان  توسعه الیه 

امضا شد اما این قرارداد پیش نرفته است، 
جمله  از  دالر  میلیون   4۰۰ تاکنون  گفت: 
این  اتمام  برای   FPSO کشتی  خرید 
امسال  بهمن  و  است  شده  هزینه  طرح 
این  از  نفت  بشکه  هزار   ۳۰ حدود  روزانه 

الیه نفتی، تولید می شود.
اینکه  بر  تاکید  با  دولت  کابینه  عضو  این 
امکان  گرفته  انجام  مطالعات  اساس  بر 
بشکه  هزار   ۲۰۰ سقف  تا  روزانه  تولید 
نفت خام از الیه نفتی پارس جنوبی وجود 
الیه  توسعه  قرارداد  کرد:  تصریح  دارد، 
معتبر  شرکت  یک  با  جنوبی  پارس  نفتی 
خارجی )مرسک دانمارک( تا 6 ماه آینده 
امضا خواهد شد. این مقام مسئول با اعالم 
اینکه این فنآوری ها در اختیار شرکت های 
این  نفت  کرد:  تصریح  است،  بین المللی 
از  باید  شرکت ها  و  است  سنگین  میدان 
همان ابتدا روش های IOR و EOR برای 
استفاده  جنوبی  پارس  نفتی  الیه  توسعه 

کنند.
حفاری  اکنون  هم  گزارش،  این  اساس  بر 
۳۰۰ حلقه چاه در الیه نفتی پارس جنوبی 
در دستور کار قرار دارد که توسعه فاز دوم 
الیه نفتی از جمله اولویت های وزارت نفت 
نفتی  قراردادهای جدید  قالب  در  بوده که 
الیه  توسعه  از طرح  می یابد. هدف  توسعه 
هزار  روزانه ۳۵  تولید  پارس جنوبی  نفتی 
بشکه نفت از بخش غیر مشترک این سازند 
قطر  چند  هر  است؛  بوده  هیدروکربوری 
این  از  نفت  تولید  میالدی  سال ۱99۱  از 

میدان مشترک را آغاز کرده است.

آغاز مذاکرات نفتی تهران-کپنهاگ؛

بازگشت غول نفتی دانمارک به ایران

کارشناس امور تعرفه های شرکت ملی 
گاز درمورد قیمت گاز خانگی در دوره 
سرد سال جاری اظهار کرد:هنوز نامه ای 
مبنی بر افزایش قیمت گاز در دوره سرد 

امسال دریافت نکرده ایم.
هوشنگ صادقی با بیان اینکه تعرفه های 
گاز خانگی در دوره سرد امسال نسبت 
است،  نداشته  تغییری  گذشته  سال  به 
گفت:امسال نیز تعرفه های سال گذشته 
تا کنون  از آنجایی که  اجرا می شود و 
نامه ای مبنی بر افزایش قیمت در ایام 
می  بعید  ایم  نکرده  دریافت  زمستان 

دانم قیمت ها تغییری پیدا کند.
وی درمورد مصرف گاز خانگی در سال 
گاز  ملی  داد:شرکت  توضیح  جاری 
هنوز  برق  و  آب  های  شرکت  برخالف 
مختلف  نقاط  در  متقاضیانی  تعدادی 
کشور دارد که هنوز مشترک نشده اند، 
اشتراک  تقاضای  افراد  این  که  هنگامی 
خانگی  گاز  میزان مصرف  به  کنند  می 

نیز اضافه می شود.

بوجارزاده،  مجید  راستا،  همین  در 
روز  ایران  گاز  ملی  شرکت  سخنگوی 
دما  شدید  برودت  به  اشاره  با  گذشته 
میزان  افزایش  از  کشور،  نقاط  اکثر  در 
مترمکعب  میلیون   ۱۰۰ حدود  مصرف 
به نسبت  گاز طبیعی در بخش خانگی 
مدت زمان مشابه در سال قبل، طی دو 
بود پیش  و گفته  داد  روز گذشته خبر 
بینی می شود موج سرما تا پایان هفته 
شنبه،  سه  روزهای  در  و  داشته  ادامه 
خود  اوج  به  شنبه  پنج  و  چهارشنبه 
برسد که این سرما، مصرف گاز طبیعی 
میلیون   44۰ به  را  خانگی  بخش  در 

مترمکعب در روز می رساند.
اکنون  هم  گاز  مصرف  وی   گفته  به 
نیروگاه ها   بخش  در  روزانه،  صورت  به 
بخش  در  مترمکعب،  میلیون   ۱۵۰
مترمکعب  میلیون   ۱۰۰ عمده  صنایع 
صبح  تا  تجاری  و  خانگی  بخش  در  و 
میلیون   ۳۵۰ آذرماه  اول  دوشنبه  روز 

مترمکعب گزارش شده است.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های 
انتشار اسامی شرکت های مورد  از  نفتی 
تایید برای راه اندازی جایگاه های زنجیره ای 

تا پایان آذرماه سال جاری خبر داد.
آغاز  دقیق  زمان  درمورد  عربعلی  داوود 
)برند(،  زنجیره ای  جایگاه های  فعالیت 
متقاضی  داد: شرایط شرکت های  توضیح 
در حال بررسی است و اسامی شرکت های 
مورد تایید تا آخر آذرماه منتشر می شود. 
وی با بیان اینکه اسامی شرکت ها هنوز 
این شرکت  است،افزود:فعال  نشده  قطعی 
ها به صورت پایلوت در استان اصفهان آغاز 
به کار کرده اند و اسامی شرکت ها پس از 

قطعی شدن اعالم می شود.
مدیر  مظلومی،  محمدرضا  پیش،  چندی 
بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی با اشاره به ارائه  مجوز به شرکت های 
صاحب صالحیت جهت احداث جایگاه های 
زنجیره ای )برند(، اظهار کرده بود شرکت 
وزارت  و  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی 
نفت در راستای ایجاد تسهیالت مطلوب تر 
اجرای  و  مشتریان  به  ارائه  خدمات  برای 
رسالت قانونی در رابطه با واسپاری برخی 
از اختیارات به بخش خصوصی مبادرت به 

شناسایی شرکت های صاحب صالحیت در 
زمینه احداث جایگاه های زنجیره ای کرد.

به گفته وی فراخوان از طریق سایت های 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم 
شد و بالغ بر 7۰ شرکت مراجعه کرده و 
۲6 شرکت پرونده خود را ارسال کرده اند. 
در نهایت مجوز فعالیت ۱7 شرکت صادر 
رسالت  شرکت ها  این  است  قرار  و  شد 
را  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 
برعهده  فرآورده ها  این  پخش  زمینه  در 
بگیرند.در ابتدا این شرکت ها به خودروها 
سوخت رسانی می کنند و در فازهای بعدی 
انبارهای نفتی را پر کرده و در نهایت در 
بخش تولید فرآورده ها و واردات فرآورده ها 

فعالیت می کنند.
پخش  ملی  شرکت  بازرگانی  مدیر 
فرآورده های نفتی تاکید کرده بود فعالیت 
قیمت  در  تاثیری  هیچ  شرکت ها  این 
بنزین ندارد،حتی ممکن است فعالیت این 
بنزین  قیمت  کاهش  به  منجر  شرکت ها 
شود، زیرا در حال حاضر شرکتی که در 
اصفهان فعالیت می کند درخواست کرده 
است که از ۱۲ شب تا شش صبح بنزین را 

با تخفیف به مصرف کنندگان عرضه کنند.

انتشار اسامی شرکت های مورد تایید راه اندازی 
جایگاه های زنجیره ای تا پایان آذر

تولید  تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل 
نیروی برق حرارتی با تشریح ضوابط جدید 
احداث  که  گفت  ایران،  در  نیروگاه سازی 
واحدهای جدید نیروگاهی با راندمان کمتر 

از ۵۸ درصد ممنوع شده است. 
محسن طرزطلب در تشریح ضوابط جدید 
احداث نیروگاه های برق در ایران در دوران 
ساخت  اساس  این  بر  گفت:  برجام،  پسا 
باید  نیروگاهی  جدید  واحدهای  تمامی 

دارای راندمان بیش از ۵۸ درصد باشد.
تولید  تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل 
هم  اینکه  اعالم  با  حرارتی  برق  نیروی 
واحدهای  احداث  برای  مجوزی  اکنون 
 ۵۸ از  کمتر  راندمان  با  نیروگاهی  جدید 
کرد:  تصریح  شد،  نخواهد  صادر  درصد 
عالوه بر این با برنامه ریزی انجام شده باید 
راندمان نیروگاه های گازی فعلی کشور هم 
 ۵۸ حدود  به  ترکیبی  سیکل  به  تبدیل  با 

درصد افزایش یابد.
این مقام مسئول با بیان اینکه در راستای 
اجرای  اقتصاد  شورای  کالن  سیاست  این 
طرح احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی با 
مالی  تسهیالت  از  استفاده  با  باال  راندمان 
رسانده  تصویب  به  را  )فاینانس(  خارجی 

است، اظهار داشت: مطابق با مصوبه شورای 
با  ترکیبی  نیروگاه سیکل  بلوک  اقتصاد ۸ 
راندمان باال و با استفاده از تسهیالت مالی 
تبریز،  بندرعباس،  در  )فاینانس(  خارجی 
همدان،  بوئین زهرا،  آباد،  خرم  سلفچگان، 
امیدیه و اندیمشک در مجموع به ظرفیت 
شد.  خواهد  احداث  مگاوات   ۵۰۰۵ اسمی 
برای احداث این تعداد جدید نیروگاه برق 
یورو  میلیون   ۵6۰ و  میلیارد  دو  از  بیش 

سرمایه گذاری با استفاده از خط اعتباری 
خارجی انجام می شود.

تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
تولید نیروی برق حرارتی، ارتقای راندمان 
تولید  توان  افزایش  بر  عالوه  ها  نیروگاه 
و  سوخت  مصرف  در  جویی  صرفه  برق، 
به  محیطی  زیست  متعدد  دستاوردهای 

همراه دارد.
بر اساس این گزارش، این مصوبه به استناد 

پنجم  ساله  پنج  برنامه  قانون   )۸۲( ماده 
تبصره  و  ایران  اسالمی  جمهوری  توسعه 
کشور  کل   ۱۳9۵ سال  بودجه  قانون   )۳(
از محل مجوز بند )۲6( قانون بودجه سال 
۱۳9۱ در جلسه مورخ ۱7 آبان ماه شورای 

اقتصاد به تصویب رسیده است.
ردیف  تحقق  راستای  در  طرح  این  اجرای 
هفتم تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد 
ظرفیت  افزایش  هدف  با  و  است  مقاومتی 
تولید برق شبکه سراسری کشور و راندمان 
مصرف  کاهش  حرارتی،  نیروگاه های 
داخلی،  سازندگان  بنیه  تقویت  سوخت، 
انتقال دانش و تکنولوژی روز دنیا به داخل 
کشور و عدم وابستگی به سایر کشورها در 
تأمین قطعات و تعمیرات نیروگاهی صورت 

خواهد گرفت.
اولین  کالن،   سیاست  این  راستای  در 
بندرعباس  در  طرح  این  نیروگاهی  واحد 
با  ماه  آبان   ۲۵ آن  اجرایی  عملیات  که 
دستور معاون اول رئیس جمهور آغاز شد، 
در زمستان سال ۱۳97 به شبکه سراسری 
پایان  تا  و  شد  خواهد  متصل  کشور  برق 
سال ۱4۰۰ نیز ۱۰ واحد نیروگاهی دیگر 

آن به بهره برداری خواهد رسید.

ساخت نیروگاه راندمان پایین در ایران ممنوع شد

کارشناس امور تعرفه های شرکت ملی گاز:

قیمت گاز در زمستان 9۵ تغییر می کند؟

نفت در جهان
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 واردات؛ تنها فرصت شغلی برای خارجی ها
é حسینعلی حاجی دلیگانی

عضوکمیسیون برنامه، بودجه مجلس شورای اسالمی

بخش  در  واردات  از  بسیار  این حجم  با  کشور 
صنعت و کشاورزی دچار چالش های بسیار زیادی 
نیاز است که بخش های نظارتی روی  شده و 
واردات کاال کنترل جدی تر و عملی داشته باشند 
و از این واردات بی رویه که برای کشور مشکل زا 

شده،جلوگیری کنند.متاسفانه عدم نظارت بر واردات باعث وارد شدن برخی 
کاالهای لوکس شده است؛درحالی که ضرورتی برای خروج ارز از کشور 
برای واردات چنین کاالهایی وجود ندارد.در شرایط رکود شاهد واردات 
کاالهایی هستیم که توان ساخت و تولید آن در کشور وجود دارداین 
واردات درهر دو بخش صنعت و کشاورزی و  باعث ایجاد مشکل برای 
بخش عظیمی از تولیدات داخلی ما شده است.مجوزهای واردات ازسوی 
دو وزارتخانه صنعت،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی صادر می شود که 
البته در وزارت جهاد حجم واردات بی رویه  کمتر است و از این بابت نگرانی 
وجود ندارد.در خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدم که اولویت 
اول این بود که رئیس جمهور باید ابتدا فکری به حال این وزارتخانه کرده 
و نسبت به تغییر وزیر اقدام می کرد که این کار را انجام نداد درحالی که 
در این وزارتخانه دچار مشکل هستیم.در مجوزهایی که وزارت صنعت برای 
واردات می دهد، آنچه که رعایت نمی شود واردات کاالهایی است که توان 
تولید آن در داخل وجود دارد، تولید این کاالها در داخل صرفه اقتصادی 
دارد و نیروی کار آن نیز در کشور فراهم است،اما با واردات بی رویه تنها 
فرصت شغلی برای خارجی ها فراهم شده و با ادامه این روند، خود را تبدیل 
به مصرف کننده بی حاصل می کنیم.ضرورت دارد، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تاملی در اقدامات که در حوزه واردات صورت می گیرد، داشته 
باشد، در صورت عدم توجه این وازرتخانه، مجلس باید وارد این موضوع شود 
حتی اگر تا پایان دولت یازدهم فرصتی باقی نمانده باشد.با روند فعلی در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و با فرمانی که وزیر درحال پیش بردن امور 
این وزارتخانه است کشور جز به ورطه وابستگی به جای دیگری نمی رسد..

 
بیمه

پرداخت ۱93 میلیون تومان به خانواده شهدای 
حادثه حله در اسرع وقت

مدیرعامل بیمه دانا رقم غرامت فوت پرداختی تعهد شده در بیمه نامه 
زائران را ۱9۳ میلیون تومان ذکر کرد و گفت: این رقم به خانواده شهدای 
بیمه شده این حادثه پرداخت خواهد شد.بیژن صادق با بیان اینکه بیمه 
دانا به تعهدات خود در قبال مجروحان و همچنین خانواده شهدای این 
حادثه تروریستی روز گذشته به فوریت عمل می کند، اظهار داشت: رقم 
غرامت فوت پرداختی تعهد شده در بیمه نامه ۱9۳ میلیون تومان است که 
به خانواده بیمه شدگان جان باخته در این حادثه پرداخت خواهد شد.وی 
ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با خانواده شهدای این حادثه،به 
فارس  گفت: بیمه دانا طبق تعهدات، خود را موظف به پرداخت غرامت 
فوت شهدا می داند و همان طور که در مورد شهدای هرمزگانی سامرا عمل 

شد، در مورد شهدای این حادثه هم به همین ترتیب عمل خواهد شد.
 

اقتصاد کالن

شاخص تورم آبان به ۸.۶ درصد رسید

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳9۵ نسبت به دوازده ماه منتهی 
به آبان ماه ۱۳94 معادل ۸.6 درصد است.خالصه نتایج به دست آمده از 
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس 
سال پایه ۱۰۰=۱۳9۰ حکایت از آن دارد که شاخص بهای کاالها و خدمات 
مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان ماه ۱۳9۵ به عدد ۲49.۵ رسید که 
نسبت به ماه قبل  ۰.6 درصد افزایش یافت.شاخص مذکور در آبان ماه ۱۳9۵ 

نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.۱ درصد افزایش داشته است.
 

 بانک

صدور انواع ضمانت نامه های بانکی توسط بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد در راستای ارایه خدمات مطلوب به مشتریان خود، نسبت 
به صدور انواع ضمانت نامه های بانکی اقدام می کند.به گزارش روابط  عمومی 
بانک  پاسارگاد، خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط  عمومی این 
بانک، ضمن اعالم این خبر گفت: بانک پاسارگاد برای رفاه حال مشتریان 
خود، انواع ضمانت نامه های بانکی را صادر می کند.وی ادامه داد: مشتریان و 
فعاالن اقتصادی می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت این خدمت، 
به شعبه های بانک پاسارگاد در سراسر کشور مراجعه کنند. همچنین مرکز 
مشاوره و اطالع رسانی این بانک به شماره ۸۲۸9۰ آماده پاسخگویی به 
سواالت و پیشنهادات این عزیزان است.وی در پایان خاطرنشان کرد: بانک بنا 
به درخواست اشخاص حقیقی و یا حقوقی، پرداخت دیون و یا انجام تعهداتی 
را که به نفع سازمان ها، موسسات دولتی، دستگاه های اجرایی و بخش 
خصوصی به عهده متقاضیان است با رعایت آیین نامه صدور ضمانت نامه، 
تعهد و ضمانت می کند. به موجب ضمانت نامه هایی که توسط بانک صادر 
می شود، بانک متعهد می گردد در صورت درخواست ذی نفع، تا مبلغ مندرج 
در ضمانت نامه به وی پرداخت شود.همچنین بر اساس گزارش دیگری از 
روابط عمومی بانک پاسارگاد،سازمان حفاظت محیط  زیست و همچنین امور 
بازرگانی صدا و سیما، در پیام های جداگانه ای از فعالیت های بانک پاسارگاد 
در راستای حفظ محیط  زیست قدردانی کردند.بنابر این گزارش،در بخشی 
از پیام سازمان حفاظت محیط  زیست، خطاب به بانک پاسارگاد از همت 
واالی کارکنان بانک در مسئولیت پذیری اجتماعی و انتقال صحیح مفاهیم 
زیست محیطی و نشر فرهنگ حفظ و صیانت از محیط  زیست و طبیعت 
با بهره گیری از تبلیغات موثر و مسئوالنه تلویزیونی تقدیر و تشکر شده 
است.همچنین در بخشی از پیام امور بازرگانی صدا و سیما، خطاب به 
بانک پاسارگاد آمده است: »از آنجایی که بانک پاسارگاد با رویکردحمایت از 
محیط زیست نسبت به تولید آگهی های تبلیغاتی رادیویی و تلویزیونی طی 
سال 9۵ اقدامات شایسته را انجام داده، به خصوص در تولید یکی از  آگهی ها، 
با بکارگیری از توان علمی و فنی و تجهیزاتی با خلق ایده جذاب و تأثیرگذار 
به نحو احسن به مسئولیت  اجتماعی پرداخته که خود در خور تقدیر است.«

 
افزایش سرمایه بانک اقتصادنوین 

به ۱3 هزار و ۱3۱ میلیارد ریال

با تایید سهامداران سرمایه بانک اقتصادنوین به ۱۳ هزار و ۱۳۱ میلیارد 
ریال رسیدبا تایید سهامداران بانک اقتصادنوین، سرمایه این بانک به ۱۳ 
هزار و ۱۳۱ میلیارد ریال رسید.به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوین، 
مجمع عمومي فوق العاده این بانک با دستور جلسه افزایش سرمایه پس از 
اخذ تاییدات الزم از بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران و سازمان بورس 
اوراق بهادار با حضور حدود 9۱ درصد سهامداران برگزار شد.در این مجمع 
پس از ارایه گزارش مدیرعامل این بانک و پاسخ به سواالت، سهامداران بانک 
اقتصادنوین با افزایش سرمایه این بانک از ۱۱ هزار و ۳۱۲ میلیارد ریال به 
۱۳ هزار و ۱۳۱ میلیارد ریال موافقت کردند.علي اصغر سفري مدیرعامل 
بانک اقتصادنوین در گزارشي به سهامداران این بانک با اشاره به اهمیت نقش 
سرمایه در ارایه خدمات بانکي، گفت: سرمایه مناسب یکي از شرایط الزم 
براي حفظ سالمت نظام بانکي است و نهادهاي نظارتي براي تضمین ثبات 
و پایداري فعالیت ها، همواره بانک ها را ملزم به برقراري نسبت مناسبي میان 

سرمایه و ریسک موجود در دارایي هاي خود مي نمایند. 

کردستان عراق و آذربایجان واردات 
طیور را از ایران متوقف کردند

اقلیم کردستان عراق و آذربایجان به دلیل پیدا شدن 
نمونه هایی از آنفلوانزای پرندگان در دو مرغداری تهران، 
واردات محصوالت مرتبط با طیور را از ایران متوقف 
واردات  موقت  صورت  به  آذربایجان  دولت  کردند. 
گوشت طیور و محصوالت مرتبط با این بخش از 
دامداری ایران را به صورت موقت متوقف کرده است.

علت این اقدام از سوی دولت آذربایجان احتمال شیوع 
آنفلوانزای پرندگان در ایران اعالم شده است.به گزارش 
 H۵N۸ فارس ،به تازگی ویروس آنفلوانزای پرندگان
در دو مزرعه پرورش مرغ در اطراف تهران شناسایی 
شده است. به همین سازمان کنترل محصوالت دامی 
در آذربایجان واردات مرغ و محصوالت وابسته را از 
ایران و دیگر کشورهای تحت تاثیر این ویروس را 
ممنوع کرده است.این سازمان اعالم کرده است که 
برای واردات دیگر محصوالت دامی از ایران تاییدیه 
سازمان دامپزشکی ایران نیز الزم است. این سازمان 
همچنین به مردم این کشور هشدار داده است تا طیور 
خود را در مکان های بسته نگهداری کنند.از سوی دیگر 
اقلیم کردستان عراق نیز به دلیل شیوع آنفلوانزا در دو 
مزرعه اطراف تهران واردات مرغ در ایران را متوقف 
هم اکنون  کردستان  کشاورزی  است.وزارت  کرده 
واردات مرغ و تخم مرغ از ایران را متوقف کرده است.

بنا به گفته وزیر کشاورزی این اقلیم اگرچه تهدیدی 
نسبت به شیوع آنفوالنزای پرندگان در کردستان وجود 
ندارد، ما تصمیم گرفتیم تا از هر گونه احتمال شیوع 

این ویروس جلوگیری کنیم.
 

بازار سرمایه

بورس با یک شرکت فرانسوی 
قرارداد بست

یک مقام مسئول از رفع ایراد فنی هسته معامالت 
اوراق بهادار تهران خبر داد و گفت: سامانه  بورس 
رسانی  روز  به  با  پس  این  از  سهام  بازار  معامالت 
ماژول های معامالتی بورس تهران به وسیله شرکت 
آتوس فرانسه، با ایراد فنی مواجه نخواهد شد.علی 
از  تهران  بهادار  اوراق  بورس  بازار  معاون  صحرایی 
فرانسوی  فناوری اطالعات  بازگشت دوباره شرکت 
Atos به ایران برای قرار داد بر سر به روز رسانی 
سامانه های معامالتی بازار سهام خبر داد و به فارس 
گفت: از این پس با به روز رسانی ماژول های هسته 
معامالت همه ایرادهای فنی این سامانه برطرف و به 
این ترتیب بازار سهام با مشکالت فنی در زمان انجام 
معامالت رسمی بازار مواجه نخواهد بود.صحرایی افزود: 
با توجه به انعقاد قرارداد اتوس با شرکت بورس اوراق 
بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران همه ماژول های 
هسته معامالت این دو بازار که از سال ۲۰۰6 تا کنون 
به دالیلی همچون تحریم ها به روز رسانی نشده بود، 
بر اساس جدیدترین نسخه سال ۲۰۱۵ این شرکت 
به روز رسانی خواهد شد.وی از مذاکرات سید احمد 
عراقچی، عضو هیات مدیره و معاون اجرایی سازمان 
آنالویی، مدیرعامل  اوراق بهادار و مرتضی  بورس و 
شرکت مدیریت فناوری با شرکت اتوس و تالش های 
صورت گرفته در این زمینه سخن گفت و افزود: بر 
اساس قرار داد بین دو طرف، مشکالتی که طی شش 
مرحله در سامانه معامالت به وجود آمده، به عنوان 
باگ سامانه پذیرفته شده و در نسخه اصلی و بروز این 

سامانه از سوی اتوس برطرف شده است.
 

صنعت

تولید خمیرمرغ استاندارد می شود

اخیرا رییس سازمان استاندارد اعالم کرد که استفاده 
از خمیرمرغ در در سوسیس و کالباس مشروط به 
استاندارد شدن تولید آن است، رییس کانون صنایع 
غذایی گفت: شرایط برای تولید خمیرمرغ استاندارد 
در حال فراهم شدن است.محمدرضا مرتضوی با بیان 
این که گاهی اوقات مناقشات میان دستگاه ها باعث 
ضربه خوردن کارگاه های تولیدی می شود،به ایسنا  
گفت: پیش از این که دستگاه هایی مانند استاندارد 
از  استفاده  چون  مسائلی  برای  بهداشت  وزارت  و 
خمیرمرغ در فرآورده های گوشتی ورود کنند باید 
به تعریفی واحد و ویژگی های استاندارد آن محصول 
برسند.وی با تشریح تعریفی که از خمیرمرغ استاندارد 
می شود، اظهار کرد: آنچه تحت عنوان خمیرمرغ از 
آن یاد می شود، گوشت های باقی مانده بر بافت های 
استخوانی است که در کشتارگاه های صنعتی از مرغ ها 
جدا شده و با تکنولوژی هایی خاص استحصال می 
شود که در مقیاس هایی مانند کشتارگاه هایی که تا 
یک میلیون تن تولید گوشت می کنند رقمی حدود 
۵۰ هزار تن خمیرمرغ به دست می آید که در همه 

جای دنیا استاندارد بوده و استفاده از آنها مجاز است.
 

تولید و تجارت

توان تولید انبوه و مستمر برای 
صادرات به روسیه را نداریم

قائم مقام سازمان توسعه تجارت گفت: عدم توان 
تولید انبوه و مستمر برای صادرات کاال به روسیه 
از موانع اصلی تجارت با این کشور است.محمدرضا 
به کشور  توفیق صادرات  عدم  دالیل  به  مودودی 
و  پرداخت  به فرصت های موجود  توجه  با  روسیه 
به فارس گفت: گسترش و توسعه صادرات یکی از 
راه های رشد اقتصادی است و یکی از کشورهایی 
می کند،  فراهم  ما  برای  را  رشد  این  زمینه  که 
با  تجارت  توسعه  سازمان  مقام  است.قائم  روسیه 
بیان اینکه روسیه اولین بازار مدرنی است که تجار 
و تولید کنندگان ما باید در آنجا توان تولید و توان 
آزمایش  و  ارزیابی  را  محصوالتشان  رقابت پذیری 
کنند، افزود: بخش اعظمی از صادرات کاالهای تولید 
ایران به ویژه کاالهایی که ارزش افزوده باال دارد و نه 
محصوالت پایه نفتی به دو کشور عراق و افغانستان 
صادر می شود.وی با بیان اینکه این دو کشور ظرفیت 
صادرات 9 میلیارد دالر کاالهای غیرنفتی را برای 
ایران فراهم کرده اند، بیان داشت: صادرات کاال به این 
دو کشور عمدتا براساس نیاز و تقاضای آنها صورت 
می گیرد و این طور نبوده که تجار و تولید کنندگان 

ما برای صادرات کاال به این کشورها بازاریابی کنند.

یادداشتکشاورزی

گروه اقتصاد: رکود در صنعت نبود نقدینگی 
که  است  در گردش  نداشتن سرمایه  و  مالی 
در صورت عدم بی انگیزه ای سرمایه گذاران در 
صنعت می شود، ترغیب حضور سرمایه گذاران 
بارها   نیز  این مسئله  و  است  به حمایت  نیاز 
گفته شد و باید بر منویات مقام معظم رهبری 
اقتصاد  اصل  با  مغایرت  سال طبق  عنوان  بر 
شود. توجه  عمل  و  اقدام  واژه  بر  مقاومتی 

از  یکی   94 سال  معتقدند  اقتصاددانان  اکثر 
با  و  بوده  ایران  اقتصاد  سال های  سخت ترین 
توجه به گزارش مرکز آمار ایران رشد بخش 
صنعت و معدن به منفی ۲,۵ درصد رسیده 
درصد  اقتصادی 4  رشد  سال 9۵  است.برای 
از  ناشی  پیش بینی شده که این رشد عمدتاً 
است که کماکان بخش  نفت  قیمت  افزایش 
آن  برای  مناسبی  رشد  پیش بینی  صنعت 
به  واردات  امسال  اول  ماه  سه  در  نمی شود. 
کشور ۱۳ درصد کاهش یافته که بخش عمده 
آن کاالهای واسطه ای است و صادرات ۵ درصد 
افت کرده است. این دو مؤلفه نشان می دهد 
که صنعت در سه ماه اول امسال هم وضعیت 

مناسبی ندارد..
é رشد بخش صنعت متناقض است

مسئوالن از رشد در بخش صنایع خبر می دهند 
اما صنعتگران معتقدند آمار اعالم شده مبنی بر 
رشد بخش صنعت متناقض است؛ همچنین 
بخش های  در  توسعه  و  ایجاد  کاهش  آمار 
مختلف صنعتی را نشان می دهد.رکود دامنه 
این  و  دارد  ادامه  دار بخش صنعت همچنان 
رکود به همه بخشهای صنعت رخنه کرده و 
اغلب واحدهای تولیدی را با بحران مواجه کرده 
است. هرچند که دولت بسته خروج از رکود 
تومانی  میلیارد  ارائه تسهیالت ۱6 هزار  با  را 
نتوانست  تسهیالت  این  اما  گذاشت  اجرا  به 
تاثیر چندانی را بر صنعت بگذارد و همچنان 
حیات  ادامه  در  بحران  با  تولیدی  واحدهای 
تولیدی  کارخانجات  واقع  هستند.در  روبرو 
مّسکن های  با  که  نیستند  وضعیتی  در  االن 

مقطعی بتوان این بخش را نجات داد زیرا این 
تعطیلی و ورشکستگی  کارخانه ها در آستانه 
هستند و باید هر چه سریعتر راهکار مناسبی 
برای آنها ارائه شود. البته این رکود فقط شامل 
صنایع بزرگ در کشور نیست بلکه واحدهای 
کوچک هم از سالها پیش روند ورشکستگی را 
طی کردند و در حال حاضر با مشکالت زیادی 
روبرو هستند.آمار اختصاص تسهیالت به این 
بخش هم بیانگر مشکالتی است که صاحبان 
صنایع در این سالها با آن روبرو بودند. هرچند 
که اختصاص تسهیالت بسته خروج از رکود 
توانست آمارو ارقام اختصاص وام به این بخش 
را بهبود ببخشد اما در نهایت نتوانسته باعث 
رشد و توسعه صنایع شود بلکه صرف استمهال 
بدهیهای گذشته این کارخانجات شده است.

آمار نشان می دهد که کل تسهیالت پرداختی 
ابتدای  به بخش صنعت و معدن در 7 ماهه 
تومان  میلیارد  هزار   7۸.6 معادل   9۵ سال 
تقریبا 66.۵  بوده که ۸4.6 درصد آن)معادل 
هزار میلیارد تومان( به منظور تامین سرمایه 
 ۱7.۸ )معادل  آن  درصد   9.9 و  گردش  در 
هزار میلیارد تومان( به منظور ایجاد و توسعه 
مقایسه  در  نسبت  است.این  شده  پرداخت 
صنعت  بخش  به  پرداختی  تسهیالت  آمار  با 

تامین  در  مشابه سال 94  در مدت  معدن  و 
افزایش  درصد  در گردش حدود ۵۰  سرمایه 
و در ایجاد و توسعه حدود ۲.۵ درصد کاهش 
که  می دهد  نشان  آمار  بنابراین  است.  داشته 
تسهیالت دریافت شده در این بخش هم بیشتر 
به سمت ادامه حیات صنایع بوده است و ایجاد 
و توسعه صنایع جدید نه تنها رشدی نداشته 

بلکه روند کاهشی را هم پیموده است.
é آمار رشد صنعتی را قبول نداریم

صنایع  کمیسیون  رئیس  ارتباط  همین  در 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان 
اینکه االن شرایط مطلوبی برای تولید نداریم، 
منفی  گذشته  سال  در  صنعت  رشد  گفت: 
مالیم  بسیار  شیب  سمت  به  امسال  و  بوده 
مثبت پیش رفت که یکی از دالیل آن همین 
بسته های حمایتی دولت و اختصاص ۲ میلیار 
دالر برای صادرات بود که توانست جو مثبتی را 
در بازار حاکم کند.ابوالفضل روغنی با اشاره به 
اینکه البته این سیاستها حرکت بزرگی نبوده و 
شرایط همچنان برای صنایع نامطلوب است، 
دلیل شرایط  به  رشد  اندک  از  بخشی  افزود: 
اما  بوده  تسهیالت  اختصاص  از  ناشی  روانی 
داشته  رشد  صنعت  شود  می  اعالم  اینکه 
است را قبول نداریم.این فعال بخش صنعت 

با اعالم اینکه متاسفانه آمار در کشور تناقض 
سمت  به  ازآنجایی که  داشت:  اظهار  دارد، 
انتخابات میرویم بنابراین نمی توان چندان به 
آمار و ارقام و سیاستهای اجرا شده اتکا کرد 
و مردم هم درگیر مباحث انتخاباتی هستند.

در سال  را  بخش صنعت  انداز  روغنی چشم 
جاری ثبات وضعیت کنونی دانست و به مهر 
گفت: اگر قرار باشد حرکتی اتفاق بیافتد باید 
در سال 96 منتظر آن باشیم زیرا انتخابات به 
بهتر  ایران  صادرات  وضعیت  و  رسیده  پایان 
می شود.مشاور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن ایران با تاکید بر اینکه در سال آینده 
بطور حتم یکسان سازی نرخ ارز  انجام می شود، 
افزود: امیدواریم که سال آینده برای اقتصاد و 
صنعتگران و تولیدکنندگان سال خوبی باشد 
اما سال جاری همچنان وضعیت مناسبی در 
بخش تولید و صنعت وجود ندارد.وی با اشاره به 
تناقضهای آماری، گفت: مطابق با قانون، مرکز 
آمار ایران منبع اعالم آمار در کشور است اما 
می بینیم که بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای 
مجلس هم آمار اعالم می کنند که همه اینها 
در تناقض آشکار با یکدیگر هستند. اما معتقدم 
که باید به آمار منبع اصلی که مرکز آمار ایران 
صنایع  کمیسیون  شود.رئیس  توجه  است 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان 
اینکه رشد ۵ درصدی که برای صنعت اعالم 
تغییر  داشت:  اظهار  نداریم،  قبول  را  می شود 
هر یک درصد از شاخصهای اقتصادی نیازمند 
حرکتهای بزرگ در کشور است که ما هنوز 
چنین سیاستهایی را ندیده ایم. بنابراین به نظر 
میرسد که بلندپروازانه به ارقام رشد صنعتی 
نگاه می کنند.روغنی در خصوص دستیابی به 
رشد ۸ درصدی در  افق ۱4۰4، گفت: ما از 
برنامه چندسال عقب هستیم به همین دلیل 
امکان دستیابی به چنین رشدی فراهم نیست و 
رسیدن به این رشد نیازمند منابع ارزی سنگین 
و پروژه های بزرگ است که در حال حاضر اثری 

از آنها نیست.

فقط 10 درصد وامها صرف توسعه صنایع شد

نگاه بلندپروازانه به ارقام رشد صنعتی!

رابطه  در  دریافتی  اطالعات  آخرین 
از   ۱۳96 بودجه  ارقام  و  اعداد  با 
نهایی شدن افزایش ۱۰درصدی حقوق 
دارد. آینده حکایت  در سال  کارکنان 

الیحه بودجه سال ۱۳96  درحالی  تا 
۱4 آذر ماه به مجلس ارائه خواهد شد 
که با اتمام بررسی تبصره ها و احکام 
روز  دولت  هیات  که  است  قرار  آن 
یکشنبه 7 آذر در رابطه با اعداد و ارقام 
آن به طور نهایی تصمیم گیری  کند. 
این در حالی است که بر اساس اعالم 
منابع مطلع از موضوع، میزان افزایش 
حقوق برای کارکنان در سال آینده به 
عنوان یکی از مبناهای اصلی در تعیین 
بودجه جاری تا ۱۰  درصد نهایی شده 
است.رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان 
الیحه  در  حالی  در  بعد  سال  برای 
پیشنهادی دولت به مجلس ثبت شده 
نمایندگان  بین  در  موضوع  این  که 
مورد بررسی خواهد گرفت، اما به طور 
مورد  دولت  پیشنهادی  رقم  معمول 

تصویب قرار می گیرد.
در  حقوق  افزایش  میزان  تعیین  روند 
دولت یازدهم در سه سال اخیر نشان 
سال  بودجه  در  دولت  که  می دهد 
پیشنهاد  را  رقم ۱۸ درصدی    ۱۳9۳
داده بود که با توجه به اینکه باید این 
تعیین  تورم  نرخ  با  متناسب  شاخص 
 ۳۰ تورم  زمان  آن  در  چون  شود، 
درصدی بر اقتصاد حاکم بود، این رقم 
مورد پذیرش نمایندگان قرار نگرفت و 
در نهایت دو درصد به آن اضافه و میزان 
عنوان  به   ۱۳9۳ سال  حقوق  افزایش 
اولین بودجه پیشنهادی دولت یازدهم 

سال  برای  شد.اما  تصویب  درصد   ۲۰
سال  در  تورم  که  درشرایطی   ۱۳94
۱۳9۳  تا حدود ۱7 درصد کاهش پیدا 
کرده بود، پیشنهاد افزایش ۱4 درصدی 
که   رفت  مجلس  به  بودجه  الیحه  در 
باوجود برخی انتقادات که نسبت به این 
رقم مطرح میَ شد، در نهایت مورد تایید 
نهایی نمایندگان قرار گرفت.  آن زمان 
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد 
اجازه  این  که شرایط درآمدی موجود 
این  از  بیش   که  نمی دهد  دولت  به  را 
برای افزایش حقوق اقدام کند. نوبخت 
گفته بود که دلمان می خواهد تا حقوق 
کارکنان را تا ۵۰ درصد افزایش دهیم، 
اما نمی توانیم.به هر صورت برای سال 
جاری نیز با ادامه روند کاهشی تورم، 
افزایش ۱۲ درصدی حقوق در  الیحه 
بودجه سال ۱۳9۵  قرار گرفت که البته 
دولت برای حرکت در مسیر هماهنگی 
نظام پرداخت ها، حقوق برخی بخش ها 
مانند بازنشستگان و کارکنانی که کمتر 
از یک میلیون تومان دریافتی داشته اند 
درصد   ۲۵ وحتی  باالتری  ارقام  تا  را 
با  نیز   ۱۳96 سال   داد.برای  افزایش 
تورم حدود 7.۵  اینکه در حال حاضر 
درصد اعالم شده، اما با گمانه زنی  هایی 
حقوق  درصدی   ۱۰ افزایش  برای  که 
نیز  رقم  این  داشت،  وجود  کارکنان 
در  کارکنان  کلیه  برای  و  شده  نهایی 
سال آینده اعمال می شود. این نرخ در 
های  بودجه  در  که  بود  خواهد  حالی 
دولت یازدهم این اولین باری است که 
میزان افزایش حقوق باالتر از نرخ تورم 

تعیین می شود.

تبادالت  در  دالر  کاربرد  حذف  و  کاهش 
خارجی و به عبارتی ورود به انعقاد پیمان های 
پولی و به ویژه افتتاح حساب مشترک بین 
به  مقابل  طرف  و  ایران  مرکزی  بانک های 
محورهای اصلی مذاکرات بانکی در پسابرجام 
تبدیل شده است. در این راستا اوکراین نیز 
به جمع طرف های می پیوندد که با تاکید بر 
استفاده از ارزهای ملی به شریکی تازه برای 
تجاری  معامالت  در  دالر  حذف  در  ایران 
در  تحریم ها  تشدید  شد.  خواهد  تبدیل 
حدود ۱۰ سال گذشته و فشار خاص آن بر 
حوزه بانکی، در کنار تمامی موانعی که برای 
ایجاد  ایرانی  بانک های  المللی  بین  مراودات 
و  ارزی  درآمدهای  به  دسترسی  عدم  کرد، 
جابجایی دالر، به طور قابل مالحظه ای بازار  
تاثیر  تحت  را  ایران  تجاری  حوزه  و  داخلی 
قرار داده و در روند فعالیت فعاالن اقتصادی 
که  است  حالی  در  این  کرد.  ایجاد  اختالل 
کشورهای  ویژه  به  بود  دهه  یک  از  بیش 
آسیایی در جریان کاهش حکمرانی دالر بر 
مبادالت بانکی و تجاری خود و مقاوم سازی 
پیمان های  انعقاد  به  ورود  مالی،  و  اقتصادی 
در  را  محلی  های  پول  از  استفاده  و  پولی 
دستور کار قرار داده بودند. اما به هر حال با 
توجه به دالیل متفاوتی که بانک مرکزی برای 
عدم ورود به پیمانهای پولی در طول سالهای 

تحریمی داشت، سرانجام  در حدود دو سال 
اخیر برای امضای این پیمانها با روسیه، عراق 
و ترکیه وارد مذاکره شد، اما چندی نکشید 
نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای  به  با  که 
ایران، برجام نهایی و دی ماه سال گذشته به 
اجرا در آمده و لغو تحریم های بانکی که می 
جابجایی  های  چالش  دهنده  پایان  توانست 
منابع ارزی و دالری ایران باشد، کلید خورد.
با گشایشهای ارزی  ایجاد شده و  در حالی 
توسعه روابط کارگزاری در پسا تحریم، تاکید 
بر  رایزنی ها  ادامه  بر  همچنان  کارشناسان 
توسعه پیمانهای پولی و کاهش کاربرد دالر  
بانکی نیز   بود که این موضوع  در مذاکرات 
به طوری که در دیدارهایی  دیده می شود، 
که بین بانک مرکزی ایران و همتایان خارجی 
انجام شده عمدتا این موضوع  نیز مورد توجه 
بوده و مذاکراتی برای افتتاح حساب مشترک 
روابط  تسهیل  مرکزی جهت  بانک های  بین 
است. شده  انجام  تجاری  معامالت  و  بانکی 
هند، چین، کره جنوبی، ژاپن، روسیه و ترکیه، 
آلمان، ایتالیا، اتریش، هلند، سوئیس، انگلیس، 
ویتنام، اکراین، سوئیس  از جمله کشورهای 
مورد مذاکره برای توسعه روابط بانکی در چند 
ماه گذشته از اجرایی شدن برجام بودند که  
افتتاح حساب مشترک بانکی با برخی از آنها 

نیز مورد توافق قرار گرفته است.

شریک جدید ایران برای حذف دالر

علیرغم آماری که در گزارش شش ماهه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت منتشر شد و حکایت 
از رشد شاخص های معدنی از جمله اکتشاف 
داشت، رئیس سازمان نظام مهندسی معدنی 
از کاهش صدور پروانه های اکتشاف در سال 
صنعت،  وزارت  که  حالی  داد.در  خبر  جاری 
معدن و تجارت در گزارش شش ماهه خود 
 ۳6۵ امسال  نخست  نیمه  در  که  بود  آورده 
در  که  شده  صادر  معدنی  اکتشاف  پروانه 
قبل ۵.۵ درصد  با دوره مشابه سال  مقایسه 
افزایش نشان می دهد، نادعلی اسماعیلی دهج 
در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به رکود جهانی 
گفت: با توجه به رکودی که در حوزه معدن 
وجود داشته و این که بخشی از زمین های 
است،  شده  واگذار  پهنه  عنوان  تحت  کشور 
امسال آمار رشد صدور پروانه های اکتشاف در 
کشور منفی بوده است و به همین دلیل کمتر 
در مسائل فنی آن ورود داشتیم.وی ادامه داد: 
با این وجود امید داریم بخش معدن از رکود 
خارج شود و مشاهده می شود که برخی مواد 

معدنی مانند آهن، مس و ... سیر صعودی در 
قیمت را تجربه کردند، بر همین اساس می شود 
به طور نسبی پیش بینی کرد که از وضعیت 
رکود خارج شویم، چراکه به هر حال بخش 
معدن ساکن نخواهد ماند.اسماعیلی با اشاره 
برای  این که دوران رکود مزمان مناسبی  بر 
سرمایه گذاری است، اظهار کرد: ریشه و بنای 
حرکت کشور، معدن است و اگر کسی بخواهد 
در این بخش وارد شود باید شروع به سرمایه 
گذاری کند تا بهره برداری را در دوران رونق 
داشته باشد.وی همچنین در خصوص وضعیت 
در حوزه  به خصوص  خارجی  سرمایه گذاری 
به طور کلی استقبال  اکتشافات تصرح کرد: 
خوبی از سوی سرمایه گذاران خارجی در این 
حوزه صورت گرفته است ولی هنوز در مرحله 
مذاکره، نمونه گیری، بررسی قوانین و این قبلی 
موارد مقدماتی هستند و ما هم برای توسعه 
معدن  نمایشگاه  در  خارجی  سرمایه گذاری 
برگزار  تهران  در  اخیرا  که  معدنی  صنایع  و 
شد، صحبت های خوبی با طرف های مستعد 

نظام  سازمان  داشتیم.رئیس  سرمایه گذاری 
مهندسی معدن درباره زمان به بالفعل شدن 
یک  اگر  شاید  کرد:  اضافه  سرمایه گذاری ها 
ماهی صبر کنیم بتوانیم برآورد دقیق تری از 
آینده پیش روی سرمایه گذاری ها ارائه کنیم 
ولی در صورت تداوم روند صعود شاخص های 
معدنی، شاید بتوان گفت تا اوایل سال آیند 
بهتری در عملی شدن سرمایه  اوضاع  شاهد 
گذاری ها باشیم.اسماعیلی همچنین با اشاره 
سرمایه  بیمه  صندوق  میزهای  افزودن  طرح 
گذاری فعالیت های  معدنی در دفاتر استانی 

نظام مهندسی معدن گفت: برخی متصدیان 
قرار است که  اماده شده و  استانی  میز های 
اسامی تکمیلی دیگر نیز داده شود تا بتوانیم 
نهایتا اعالم کنیم که میزهای صندوق بیمه در 
دفاتر سازمان نظام مهندسی مستقر شدند و 
معدن کاران می توانند برای دریافت تسهیالت 
اقدام کنند، اما علیرغم پیگیری ها و تالش ها، 
هنوز یکی - دو موضوع دیگر نیاز به حل شدن 
دارد تا اجرای طرح استقرار میزهای صندوق 
بیمه سرمایه گذاری فعالیت های  معدنی به 

طور کامل شروع شود.

تناقض آمار بخش خصوصی و دولتی 
در اکتشافات معدنی

برای سال آینده

افزایش ۱۰ درصدی حقوق نهایی شد



»پدربزرگ«بهجشنواره»بیلبائو«اسپانیاراهیافت

»پدربزرگ« به کارگردانی شیوا صادق اسدی تنها فیلم ایرانی راه یافته 
به جشنواره  فیلم کوتاه و مستند بیلبائو )زنبی( کشور اسپانیا است.

فیلم کوتاه  نوجوانان،  و  پرورش فکری کودکان  از کانون  نقل  به   
»پدربزرگ« به کارگردانی شیوا صادق اسدی تنها فیلم ایرانی راه یافته 
به پنجاه و هشتمین جشنواره  بین المللی فیلم کوتاه و مستند بیلبائو 

)زنبی( کشور اسپانیا است.
این جشنواره  که از قدیمی ترین رویدادهای ساالنه  فیلم های کوتاه و 
مستند در جهان است از 28 آبان آغاز شده است و تا 5 آذر ۱۳95 

در شهر بیلبائو کشور اسپانیا ادامه دارد.
پنجاه و هشتمین دوره این جشنواره در حالی برگزار می شود که 
۷۱ فیلم از ۳۳ کشور جهان در بخش رسمی برای دریافت جایزه 
طال و نقره  میکلدی در سه گونه  بلند، انیمیشن و مستند و ۱8 فیلم 
از تولیدات داخلی کشور اسپانیا در بخش مسابقه با هم به رقابت 

می پردازند.
پیشتر فیلم »پدربزرگ« به  عنوان یکی از یازده فیلم  راه یافته به بخش 
مسابقه  جشنواره بین المللی فیلم کوتاه »آلترناتیو« بود که روز ۱۳ 
آبان ۱۳95 در شهر تیرگومورس کشور رومانی نیز نمایش داده شد. 

دوفیلمکوتاهبهجشنواره»ماگما«ایتالیاراهیافت

دو فیلم کوتاه از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران به پانزدهمین 
دوره جشنواره فیلم کوتاه »ماگما« ایتالیا راه یافتند.

 به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم های کوتاه 
به کارگردانی  »آرداک« به کارگردانی اسماعیل منصف و »امضا« 
محمد ثریا از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران به بخش مسابقه 

پانزدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه »ماگما« راه یافتند.
این دو فیلم کوتاه با 28 فیلم از ایتالیا، هلند، ترکیه، لهستان، فرانسه، 
اسلوونی، آمریکا، انگلیس، آلمان، اسپانیا، مجارستان، لتونی به رقابت 

می پردازند.
جایزه اصلی این جشنواره بنام »لورنزو وچیو« موسس این جشنواره 

که در 2۳ سالگی درگذشت نامگذاری شده است.
فرصتی  ارائه  هدف  با  »ماگما«  کوتاه  فیلم  بین المللی  جشنواره 
و  مخاطبان  بین  پلی  ایجاد  و  ارزش  با  آثار  شدن  دیده  برای 
گونه های مختلف فیلم کوتاه هر ساله فیلم های کوتاه داستانی، 
مستند، انیمیشن و تجربی زیر 2۰ دقیقه را به رقابت می گذارد 
و در این سال ها با بسیاری از جشنواره های فیلم کوتاه همکاری 

داشته است.
پانزدهمین دوره جشنواره 24 تا 2۶ نوامبر برابر با 4 تا ۶ آذر ماه در 

شهر آچیراله ایتالیا برگزار می شود.

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
سردبیر: سعید حیدری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم

چاپ: کارگر 
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یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی می کند ازفیلم  طعم گیالس 
فیلم ایرانی در سبک مینی مالیستی ساختهٔ عباس کیارستمی در 

سال ۱۳۷۶ است.
فیلم دربارهٔ مردی است که در حومهٔ شهر تهران، با اتوموبیلش دنبال 
دریافت 2۰۰  ازای  در  را  او  پردردسر  تقاضای  که  می گردد  کسی 
هزار تومان پول انجام دهد. کیارستمی برای طعم گیالس جایزهٔ 
نخل طالجشنواره فیلم کن ۱99۷ را به دست آورد. این دست آورد 
ایران  از مهم ترین جوایز تاریخ سینمای  اولین جایزه مهم و یکی 
است. کیارستمی در مورد این فیلم گفت: تفاوت و شباهت کار ما 
این است که کارگردان، در سطح  با روان شناسان در  کارگردان ها 
جامعه معضالت را می بیند و نقطهٔ درد را نشان می دهد ولی همان جا 
رها می کند و از اینجا به بعد، حیطهٔ او نیست. این جامعهٔ روانپزشکی 

است که پس از تشخیص، به درمان درد هم می پردازد.
دیالوگ به یاد ماندنی این فیلم:یک خاطره ای از خودم بگم٬ اول 
ازدواج ما بود. ناراحتی همه جور کشیده بودیم. همه جور. آخر اونقدر 
خسته شدم از ناراحتی که یک روز پا شدم خودم رو راحت کنم 
بابا، از این ناراحتی، مگه چه خبره؟ صبح زود، تاریکی بود. پا شدم٬ 
طناب رو برداشتم انداختم پشت ماشین. برم قال قضیه را بکنم. برم 
خودکشی بکنم. برم... رفتیم. اطراف میانه بود. سال ۳9. رفتم آقا. 
توتستان بود بغل خونه ما. نزدیک خونه ما. آمدیم طناب... تاریک 
بود. طناب را هر قدر مینداختیم گیر نمی کرد٬ یک مرتبه انداختم 
گیر نکرد٬ دو مرتبه انداختم... گیر نکرد٬ سومی٬ آخر خودم رفتم 
باال. رفتم باال طناب را گیر دادم٬ دیدم آقا یک چیزنرم خورد به 
را خوردم.  اولی  بود.  بود. چه توت شیرینی... شیرین  دستم. توت 
دومی راخوردم. سومی را خوردم. یک وقت دیدم هوا داره روشن 
میشه. آفتاب زده باالی کوه رفیق. چه آفتابی! چه منظره ای! چه 
سبزه زاری! یک وقت دیدم صدای بچه ها میاد. بچه ها مدرسه بودن. 
آمدن دیدن من توت میخورم٬ گفتن آقا درخت رو تکون بده. ما هم 
درخت رو تکون دادیم. اینا خوردن. اینا خوردن من کیف میکردم. 
خوردم بله. یه خورده ام ما جمع کردیم. آمدیم تو خونه. خانوم ما 

هنوز از خواب بیدار نشده بود.
آمدیم یه خورده هم دادیم به اون. اون هم خورد. اون هم کیف کرد. 
رفته بودم خودکشی کنم٬ توت چیدم آوردم اینجا. آقا یه توت ما را 

نجات داد. یک توت ما را نجات داد.
نقش اول فیلم: توت رو خوردی و خانوم هم توت رو خورد و همه 

چی ام خوب شد!؟
مرد آذری: خوب؟! خوب نشد. فکرم عوض شد. البته که اون ساعت 

خوب شد، ولی فکرم عوض شد حالم عوض شد..

یادها و خاطره ها در زمان .....

میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق 
 ترک کام خود گرفتم تا بر آید کام دوست

حافظ اندر درد او می سوزد و بی درمان بساز 
 زانکه درمانی ندارد درد بی آرام دوست

امروز با حافظ

آن سوی آبها

اگر طالب زندگی سالم و بالندگی می باشیم 
باید به حقیقت عشق بورزیم. )اسکات پک(

»حیوانقصهگو«درکتابفروشیها
واکاویذهنقصهپردازانسان

از کتاب »حیوان قصه گو«  ترجمه عباس مخبر 
نوشته جاناتان گتشال منتشر شد.

عباس مخبر در گفتگو با  مهر از پایان ترجمه و 
از  با عنوان »حیوان قصه گو«  تازه اش  اثر  انتشار 
سوی نشر مرکز خبر داد و گفت: این کتاب که 
حاصل پژوهش های جاناتان گاتشال است، در متن 
خود از این صحبت کرده که انسان چرا موجودی 

است قصه گو و چرا از قصه گویی لذت می برد.
وی ادامه داد: گانشال در کتابش به دنبال یافتن 
انسان  چرا  که  است  سوال  این  برای  پاسخی 
سال هاست سعی دارد همه رویدادهای پیرامونش 
از  روایت  برای  حتی  و  کند  مبدل  قصه  به  را 
بهره  قصه  از  گاه  نیز  موسیقی  مانند  موضوعی 
می برد. او برای کشف علت این پدیده به برخی 
یافته های روانشاسی و عصب شناسی استناد کرده 
و به واکاوی ذهن قصه ساز آدمی پرداخته است. 
در همین زمینه او مطالعاتی را نیز روی بازی های 
کودکان و خواب انجام داده و در نهایت در کتابش 
به این نتیجه رسیده که این ذهنیت قصه پرداز 
بخش  افزود:  مخبر  ناپذیر.  اجتناب  است  امری 
دیگری از این کتاب به مساله فن آوری دیجیتال 
و تاثیرگذاری آن روی داستان در آینده نزدیک 
پرداخته و عنوان کرده که در آینده نزدیک ممکن 

است شکل رمان و شعر عوض شود.
وی در ادامه از تالیف و در دست انتشار بودن کتاب 
دیگری از خود با عنوان »مبانی اسطوره شناسی« 
خبر داد که از سوی نشر مرکز در دست انتشار 
است و گفت: در این کتاب به بررسی چیستی 
اسطوره ها، تعریف آن و تفاوتش با افسانه و حماسه 
و نیز چگونگی خلق شدنش پرداخته ام و در هر 
نیز پیش  و  نظریاتی درباره چیستی آن   فصل 

زمینه ها و بستر شکل گیری آن را برشمرده ام.
مخبر ادامه داد: نظریات اسطوره شناسان بزرگی 
مانند یونگ، فروید، کمبل، الیاده و ترواس نیز در 

این کتاب مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.

سخن حکیمانه

در بازار کتاب

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
 شماره 95-33

شرکت سهامی برق منطقه ای استان هرمزگان در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی 2 مرحله 
ای، نسبت به خرید سیم محافظ OPGW با 24 رشته فیبرنوری NZDSF به قطر 10.5 میلیمتر خط 

400 کیلوولت عسلویه – پارسیان – جناح )قطعه 2-3-4 ( اقدام نماید.
از متقاضیان جهت شرکت در مناقصه فوق دعوت می گردد، ضمن در دست داشتن معرفی نامه و فیش 
بانکی به مبلغ 500000 ریال )پانصد هزار ریال( واریز شده به حساب سیبا به شماره  2175095402002 
به نام تمرکز انشعاب شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان نزد بانک ملی شعبه مرکزی بندرعباس 
کد 7801 ، جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 95/09/14 لغایت 95/09/17  به آدرس تهران، میدان 
خیابان استاد مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، شماره 82 تلفن: 82404054 و 82404358  شرکت 

قدس نیرو – گروه خطوط انتقال نیرو مراجعه فرمایند.
توضیحات:

1-  مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 95/000/000 ریال )نود و پنج میلیون ریال( به صورت 
ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی.

2-  دستگاه نظارت: معاونت طرح و توسعه شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان می باشد و شرکتهای 
متقاضی می توانند در خصوص سئواالت فنی خود با داخلی 2186 )آقای مهندس خاتمی( و یا مشاور 

پروژه تماس حاصل فرمایند.
3-حداکثر مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه این شرکت تا ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 95/09/28  
این  قراردادهای  و  تدارکات  امور  دفتر  در  روز  همان  10 صبح  راس ساعت  پاکات  بازگشایی  زمان  و 

شرکت می باشد.
به  از موعد مقرر  بعد  به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که    -4

دبیرخانه این شرکت ارسال گردد مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای استان هرمزگان

به گزارش گروه فرهنگی پیام زمان، سیدرضا 
صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، در 
جمع مدیران و کارکنان مجموعه وزارت فرهنگ 
اردبیل ضمن بیان  و ارشاد اسالمی در استان 
این مطلب بر ضرورت شناخت و تعریف مرزهای 

فرهنگی در کشور تاکید کرد.
وی افزود: تاکنون در شناخت و تعریف مرزهای 
فرهنگی غفلت شده و الزمه این کار گفت وگوی 
فرهنگی است نه نزاع فرهنگی و این گفت وگو 

باید در یک فضای برابر و سالم صورت پذیرد. 
دلیل  و  مشکل  اسالمی  وارشاد  فرهنگ  وزیر 
نبود  را  امروزی  جامعه  در  فرهنگی  تعارض 
در  افزود:  و  دانست  فرهنگی  گفت وگوی 
از  وغیرتعاملی مجموعه ای  غیرارتباطی  فضای 
ذهنیت ها در طرف ها شکل می گیرد که نتیجه 
رواج  و  تخریب،اتهام،انگ زنی  بی اعتمادی،  آن 

شایعه است. 
فرهنگی  نظام  اینکه  بیان  با  امیری  صالحی 
نهادهایی  و  ساختار  از  مجموعه ای  بر  مبتنی 
است که باید با هم دیده شوند، اظهار کرد: نظام 
فرهنگی یک ضلعش گفتمان فرهنگی است که 
متعلق به مقام معظم رهبری است و شامل نفی 
اباحه گری،  نفی  فرهنگی،  جزم اندیشی، تحجر 
آزاداندیشی  بر  تاکید  و  فرهنگی  ولنگاری 

فرهنگی است. 
وی با بیان اینکه رییس جمهوری بر گفتمان 
فرهنگی،  اعتدال  افزود:  دارد،  تاکید  فرهنگی 
فرهنگی  دیانت  و  انسجام  فرهنگی،  عقالنیت 
گفتمان مورد تاکید آقای روحانی برای رسیدن 

به نقطه مشترک فرهنگی است. 
اینکه  بیان  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
راهه  کج  به  ایران  تاریخ  در  توسعه  مسیر 
رفته است،تشریح کرد: در این مسیر نیازمند 
توسعه ای  ریل  در  بازمهندسی  و  بازنگری 
اسالمی،  غنی  فرهنگ  به  باید  و  بوده  کشور 

ایرانی اتکا داشته باشیم.
صالحی امیری با اشاره به اینکه نیازمند بازنگری 
الزمه  هستیم،گفت:  کشور  فرهنگی  نظام  در 
رسیدن به توسعه فرهنگی انسجام و سازگاری 

فرهنگی است. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یکی از آسیب های 
حوزه فرهنگ را سیاست زدگی ذکر و بیان کرد: 
سیاسیون باید از حوزه فرهنگ به دور باشند و 

آن وقت کارها سروسامان می یابد.

فرهنگ  حوزه  کردن  سیاسی  کرد:  بیان  وی 
تخریب تمام تالش هایی است که در این حوزه 

انجام می گیرد. 
دستگاه های  که  کرد  تاکید  امیری  صالحی 
فرهنگی نباید کارکرد سیاسی داشته باشند ولی 
این بدان معنا نیست که اهالی فرهنگ گرایش 
سیاسی نداشته باشند،اصل این است که گرایش 

سیاسی در کار فرهنگی تاثیرگذار نباشد. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به وجود 
متولیان فراوان حوزه فرهنگ در کشور تشریح 
کرد: در حالی که بسیاری در این حوزه فعالیت 
و  مسائل  تمام  که  نیست  درست  می کنند 
مشکالت فرهنگی را به این وزارتخانه ربط دهند. 
فرهنگ  وزارت  باید  اصوال  که  کرد  تاکید  وی 
و ارشاد اسالمی به میزان امکانات، اختیارات و 

براساس عملکردش مورد پرسش قرار گیرد.
به گفته وی، ۱5 نهاد فرهنگی رسمی و به همین 
تعداد نهاد غیر دولتی در حوزه فرهنگ فعال 
هستند که می توانند در توسعه فرهنگی جامعه 
مشارکت داشته باشند و الزمه رسیدن به این 

توسعه انسجام فرهنگی میان این نهادهاست. 
انسجام  برای  تالش  ما  رسالت  کرد:  اظهار  او 
به  نیاز  مهم  این  به  رسیدن  و  است  فرهنگی 
فهم مشترک و حرکت در یک فضای گفتمانی 

مشترک و بر اساس برنامه راهبردی است. 
حوزه فرهنگ عمومی نیاز به توجه ویژه دارد 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه به 
حوزه فرهنگ عمومی در کشور کمتر پرداخته 
شده است، گفت : این حوزه نیاز به توجه جدی 
وزارتخانه  اصلی  های  رسالت  از  یکی  و  دارد 

همین موضوع است. 
وی به رشد آسیب های اجتماعی مختلف در 
کشور اشاره کرد و افزود: علت اصلی افزایش این 
آسیب ها بی توجهی به فرهنگ عمومی است و 
نیاز است که دو نهاد آموزش و پرورش و فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در این حوزه فعالیت بیشتری 
حوزه   ، صداوسیما  اینکه  ضمن  باشند  داشته 
علمیه و دیگر ارگان های فرهنگی نیز در این 

زمینه نقش و وظیفه دارند. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی که ظهر پنجشنبه 
برای شرکت در آیین بزرگداشت سومین روز 
به  زاده  موذن  سلیم  استاد  مرحوم  درگذشت 
اردبیل سفر کرده بود؛ ساعتی پیش اردبیل را 

ترک کرد.

وزیر ارشاد: سیاسیون از حوزه فرهنگ دور باشند

کنسرتبنیامینباتِمهندی
در آستانه اکران فیلم پر سر و صدای »سالم بمبئی«، بنیامین 

بهادری کنسرت »پری زاد« را در تهران روی صحنه می برد.
نمایشگاه  میالد  سالن  در  ماه  دی   5 بهادری  بنیامین 
بین المللی روی صحنه می رود تا در آستانه اکران فیلم ایرانی 
– هندی »سالم بمبئی« که این خواننده نخستین تجربه 
سینمایی اش را جلوی دوربین برده، کنسرتی با حال و هوای 

این فیلم و تِم هندی برگزار کند. 
»این  است:  معتقد  کنسرت  این  درباره  بهادری  بنیامین 
کنسرت فرق هایی با کنسرت های قبلی من دارد. اول اینکه 
این  روی  مستقیم  تاثیر  بمبئی«  »سالم  فیلم  اکران  در 
کنسرت دارد و قطعا برنامه ریزی های زیادی برای تِم هندی 
این کنسرت و حضور عوامل و فیلم در این اجرا شده است. 
اجرای قطعات فیلم برای نخستین بار در این کنسرت هم 
ازدیگر برنامه ریزی هایی است که قرار شده بیشتر و بیشتر 

مورد توجه ما قرار بگیرد.«
و  سینما  عالم  در  حضورش  ریسک  درباره  خواننده  این 
نقدهای مثبت و منفی ای که احتماال از آغاز اکران فیلم 
درباره او منتشر خواهد شد نیز معتقد است: » اگر کسی 
بخواهد بفهمد بنیامین بازیگر است یا نه به نظرم در همان 
چند سکانس اول می فهمد که این شخص باید ادامه بدهد 
یا نه و ربطی به نوع فیلمساز و قصه ندارد. ما یک خروجی 

احتماال پرمخاطب خواهیم داشت .

الهامچرخنده:قراربودنقشبانودباغ
راایفاکنم

پیام زمان، »الهام چرخنده« در تازه ترین مطلبی که در 
فضای مجازی نوشته، آورده است: دوسال بود که کارگردان 
سینمای کشورمان جناب آقای رضایی در پی ساخت فیلم 
زندگی سرکار خانم دباغ بودند و قرار براین شده بود که من 

نقش ایشان را بازی کنم.
،به شمار  افتخار  بزرگترین  من  برای  فرصتی  و چنین 

می آمد .
زنی قهرمان که بی شک می توانست نقش عظیمی در 
القای ایدئولوژی انقالبی به جوانان خصوصا دختران جامعه 

ما ایفا کند ..
و برای من الهام چرخنده ،با باورهای خاص خودم و باتوجه 
به تمام آنچه در این مدت گذشت ،سوای نقش آفرینی، 
انگیزه و شوقی دوباره بود و عهدی که با نگاه با هم بستیم، 

نگاهی که سراسر عشق بود و اصالت ... 
یادم هست دستان مرا گرفتند و گفتند :الهام ،راه خیلی 

سخته ،سخت ..با قدرت ادامه بده ..
به جرات خانم دباغ ،نمونه ی کامل یک زن اصیل ایرانی 
و قهرمانی تکرار نشدنی بودند ،زنی با نگاه مادرانه و قلبی 
مملو از عشق با شجاعتی زینب گونه و منشی زهرایی و 

اقتداری حیدری ...

نمایش»A15۷«
درجشنواره»سینیهدونویی«فرانسه

»فیلم مستند »A۱5۷« محصول سازمان سینمایی حوزه هنری 
درجشنواره فیلم »سینیه دو نویی« فرانسه به نمایش درمی آید.

به گزارش پیام زمان  به نقل از سازمان سینمایی حوزه هنری، 
فیلم مستند »A۱5۷« به کارگردانی بهروز نورانی پور از تولیدات 
مرکز مستند سوره وابسته به سازمان سینمایی حوزه هنری در 
بخش رقابتی چهاردهمین دوره جشنواره »سینیه دو نویی« به 

نمایش درمی آید.
فیلم های این جشنواره منعکس کننده  دیدگاه های نو، تصاویر 
بدیع و رویکردهای انتقادی به نقاط بحرانی زندگی مدرن بشر 
هستند. این جشنواره به فیلم هایی که زبان تصویری و شنیداری 
نو ارایه می دهند توجه ویژه دارد و قصد دارد ارتباطی جهانی بین 

فرهنگ های متعدد برقرار کند. 
فجر،  فیلم  جشنواره  از  جوایزی  تاکنون   »A۱5۷« مستند 
»مقاومت«، »سینماحقیقت« و ... کسب کرده و این سومین 
حضور بین المللی این فیلم است. این فیلم در اولین حضور 
بین  المللی خود در جشنواره بین المللی فیلم های مستند و 
انیمیشن »الیپزیگ« آلمان با یازده اثر دیگر از سرتاسر جهان 
برای دریافت جایزه کبوتر طالیی این جشنواره به رقابت پرداخت 
و نامزد دریافت سه جایزه از جمله حقوق بشر، دستاورد فنی 
و کبوتر طالیی شد. دومین حضور بین المللی »A۱5۷« در 

جشنواره فیلم مستند »داکیومنت آرت« آلمان بود.

چهره های برجسته هالیوود از جمله رابرت دنیرو، 
رابرت ردفورد و تام هنکس از باراک اوباما مدال 

گرفتند.
باالترین  اوباما  باراک  پرزیدنت  تایم،  از  نقل  به   
مدال افتخار آمریکا را به 2۱ بازیگر، موسیقیدان، 
ورزشکار و خالق و مبدع اهدا کرد و از آنها برای 

کمک به وی در این سال ها تشکر کرد.

آنهایی که روی  برنامه گفت: همه  این  اوباما در 
و  قوی  کامال  مسیری  در  هستند  صحنه  این 
شخصی مرا درک کردند؛ مسیری که شاید کامل 

آن را تصور نمی کردند.
وی در این مراسم که روز سه شنبه در کاخ سفید 
برگزار شد، افزود: همه آنها به من کمک کردند تا 

آنچه امروز هستم، باشم.  

مدال آزادی ریاست جمهوری برای تجلیل ویژه از 
افرادی که در تثبیت باورهای ملی آمریکا، امنیت 
هر  باشند  داشته  ویژه  مشارکتی  آن  فرهنگ   و 

سال به شماری از این چهره ها تعلق می گیرد.
ــورد  ــرت ردف ــرو، راب ــرت دنی ــس، راب ــام هنک ت
ــا  ــن چهره ه ــه ای ــون از جمل ــیلی تایس و سیس

ــد.  بودن

هالیوودی ها 

از اوباما مدال 

گرفتند

فیلمبـرداری فیلم سـینمایی »یک 
تعبیـر عاشـقانه« سـاخته ابراهیـم 

مختـاری از نیمه گذشـت.
فیلمبـرداری فیلم سـینمایی »یک 
تعبیـر عاشـقانه« کـه با نـام »برگ 
جـان« هـم شـناخته می شـود بـه 
از  مختـاری  ابراهیـم  کارگردانـی 

گذشـت. نیمه 
مهـدی  پورصمیمـی،  سـعید 
سـجاد  مقـدم،  مریـم  احمـدی، 
تابش، سـحر سلحشـور، محمدرضا 
ناصـری،  محمدحسـین  فـرزاد، 
علـی گل صباحـی، جـواد گنجـی، 
زیـرک  زینـب  سـعادت،  مجتبـی 
نقـش  ایفـای  بـه  فیلـم  ایـن  در 

نـد. ز می پردا
سـینمایی  فیلـم  ایـن  تدویـن 
همزمـان بـا فیلمبـرداری، توسـط 
می گیـرد. صـورت  موالیـی  میثـم 

کارگردانـی  بـر  عـالوه  مختـاری 
نویسـندگی  تهیه کنندگـی،  و 
هـم  را  عاشـقانه«  »تعبیـر  یـک 
بـر عهـده دارد و ایـن اثـر دومیـن 
فیلم سـینمایی او پـس از »زینت« 

اسـت.
دیگـر عواملـی کـه در »یـک تعبیر 
عاشـقانه« حضور دارنـد عبارتند از 
مجیـد گرجیان مدیـر فیلمبرداری، 
بهـزاد هاشـمی مدیـر تولیـد، عبـد 
نیکپـو دسـتیار و برنامه ریـز، اصغر 
نژادایمانـی طـراح صحنـه و لباس، 
حسـین بشـاش مدیر صدابـرداری، 
گریـم،  طـراح  دهقانـی  محمـود 
سـعیده دلیریـان منشـی صحنـه، 
امیـر  عـکاس،  جعفـری  سـمیه 
اسـکندری مدیـر تـدارکات، محمد 
آیـدا  و  مجـازی  امـور  حیـدری 

اورنـگ مشـاور رسـانه ای.

فیلمربداری »یک تعبیر عاشقانه« 
از نیمه گذشت


