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با هدف گسترش فرهنگ 
مطالعه و حمایت از مطبوعات 
طرح تخفیف اشتراک

تا سقف 50 درصد
را اجرا می کند.

www.eshterak.ir

هزینه
ارسال عادی
از مشترکان 

دریافت نمی شود.
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مراجعه نمایید.

تسهیالت 
اشتراک برای روزنامه ها

مجالت عمومی و مجالت 
تخصصی به ترتیب

تا سقف 500، 2500 و 
5000 تومان به ازای

هر نسخه.

افزایش
قیمت نشریه در طول 

دوره اشتراک
مشمول مشترکان

قبلی نمی شود. مشترک شوید
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محل درج
لوگوی نشریه

اینکه  بیان  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
هزار   4 به  کشور  داخل  ارتباطی  شبکه  ظرفیت 
گیگابیت بر ثانیه رسیده است، گفت: تا پایان سال این 
ظرفیت به 10 هزار گیگابیت بر ثانیه افزایش می یابد.
دومین  و  بیست  افتتاح  مراسم  در  واعظی  محمود 
افزایش  به  اشاره  با  الکامپ  المللی  بین  نمایشگاه 
ظرفیت های ارتباطی در کشور با هدف رونق فضای 
کسب و کار تاکید کرد: نمایشگاه الکامپ امسال با 
محوریت شبکه ملی اطالعات برگزار شده زیرا برای 
ما رونق فضای کسب و کار بر بستر این شبکه بسیار 

مهم است.
وی با اشاره به اینکه شبکه ملی اطالعات از مطالبات 
مقام معظم رهبری است، گفت: در ابتدای تشکیل 
تحقق  و  اجرا  جمهور  رئیس  شخص  نیز  دولت 
به  این بخش خواستار شد  در  را  مطالبات رهبری 
طرح  هست  طورکه  هر  خواستند  ما  از  که  نحوی 
شبکه ملی اطالعات در این دولت اجرا و محقق شود.
زیرساخت شبکه  اکنون  اینکه هم  اشاره  با  واعظی 
تکمیل  شبکه  این  معماری  و  آماده  اطالعات  ملی 
شده است، افزود: زمانی که دولت یازدهم بر سر کار 
آمد، ظرفیت ارتباطات داخلی کشور 624 گیگابیت بر 
ثانیه بود اما هم اکنون این ظرفیت به4 هزار گیگابیت 

رسیده است.
صورت  های  ریزی  برنامه  با  گفت:  ارتباطات  وزیر 
گرفته امیدواریم تا پایان امسال این ظرفیت به 2.5 
برابر افزایش یابد و ظرفیت شبکه اینترنت داخلی به 

10 هزار گیگابیت بر ثانیه برسد.
با  منظمی  جلسات  راستا  این  در  داد:  ادامه  وی 
ارتباطی  اپراتورهای  و  موبایل  اپراتورهای  مخابرات، 

برای به روز رسانی شبکه دسترسی ارتباطی برگزار 
می شود و امیدواریم بزودی مرحله دوم شبکه ملی 

اطالعات را راه اندازی کنیم.
واعظی با اشاره به اینکه مدل اقتصادی شبکه ملی 
اطالعات برای رونق کسب و کار و تولید محتوا در 
را  زیرساخت  ارتباطات  کشور گفت: درآمد شرکت 
بیش از 600 هزار میلیارد تومان کاهش داده ایم تا با 
کاهش نرخ پهنای باند در این فضا کسب و کار رونق 
فناوری  بازار  اینکه حجم  به  اشاره  با  گیرد. واعظی 
اطالعات و ارتباطات دو برابر شده است، ادامه داد: بر 
اساس پیش بینی ها تا پایان برنامه ششم این بازار به 

سه برابر افزایش می یابد.
وی با اشاره به موضوع ارتباط رسانی به روستاها و 

مناطق کمتر برخوردار نیز گفت: طبق برنامه ریزی 
های صورت گرفته تا پایان امسال همه روستاهای 
دارای بیشتر از 20 خانوار به اینترنت مجهز می شوند.

واعظی بر همکاری با معاونت علمی فناوری ریاست 
جمهوری برای ارتقای فضای کسب و کار و حمایت 
از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها تاکید 
امیدواریم این هدف گذاری منجر به  افزود:  کرد و 
تغییر درآمد کشور از محل نفت به فناوری اطالعات 
و ارتباطات شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
گفت: اگر زیرساخت های نمایشگاه شهر آفتاب آماده 
شود ما سال آینده برای انتقال نمایشگاه الکامپ به 

شهر آفتاب اقدام خواهیم کرد.
ادامه در صفحه 2

افزایش 2/5 برابری ظرفیت اینترنت کشور تا پایان سال

رهایی از سلطه دالر در تبادالت پولی ایران، 
نکته ای است که ضرورت انعقاد پیمان پولی 
دوجانبه را نمایان می سازد، کاری که دالر را 
در یکطرف و روبل، روپیه،وون، لیر و ریال را 
در طرف دیگر قرار می دهد.دالر و جنگ ارزی، 
این روزها تبش در دنیا باال گرفته است، چین 
از یک سو و ایاالت متحده آمریکا در دو سوی 
این دعوای رو به جنگ قرار گرفته اند. هر یک 
خود را برتر این میدان می دانند و معتقدند که 
با ابزارهایی که در اختیار دارند، طرف دیگر 
را زمین گیر خواهند کرد.سالها است که دالر، 
یکه تاز قدرتمند بازار ارزی دنیا بوده و بخش 

عمده ای از مبادالت پولی در دنیا را به نام خود ثبت 
کرده است؛ اما اکنون چندین و چند مساله دست به 
البته  این  را تضعیف کنند،  او  دست هم داده اند که 
تنها یک روی سکه است. روی دیگر آن، کشورهایی 
هستند که مبادالت پولی و تجاری خود را با این ارز 
رایج انجام می دهند و در میدان تجارت و تبادالت پولی 
و ارزی، هر طور که سیاستگذاران این ارز بخواهند، 

صحنه گردان خواهند بود.
همین موضوع بسیاری از کشورها را به این فکر انداخت 

تا با انعقاد پیمان های پولی دوجانبه یا چندجانبه، کار 
ارزی شان  برند که کمتر در سبد  به نحوی پیش  را 
برای تبادالت پولی و تجاری، از ارز دیگری از جمله 
ارز  کشورها  از  بسیاری  بنابراین،  و  گیرند  بهره  دالر 
ملی دو طرف را مبنای تبادالت خود قرار دادند. در 
این میان ایران هم که سالهای سال به خصوص در 
شرایط تحریم و پساتحریم، مبادالت پولی اش تحت 
بار  چندین  گرفت،  قرار  آمریکا  سخت  تحریم های 
موضوع انعقاد پیمان های پولی دوجانبه با کشورهایی 
را که بیشترین سهم را از تبادالت پولی و تجاری اش 

داشتند، مطرح کرد؛ اما هنوز به نتیجه عملیاتی 
نرسیده است.موضوع تبادل با ارز با پول ملی 
ایران و کشورهای طرف معامله اش، سابقه ای 
چندین و چند ساله دارد. از زمانی که توافقات 
اولیه بین مقامات بلندپایه تجاری و اقتصادی 
ایران و دست کم 4 کشور که بیشترین سهم 
را در تبادالت تجاری ایران دارند، برنامه ریزی 
و چانه زنی برای آن آغاز شد تا همین چند روز 
نخست وزیر  اردوغان،  طیب  رجب  که  پیش 
ترکیه از ارایه پیشنهاداتی به روسیه، چین و 
ایران مطرح کرد که دو کشور بتوانند مبادالت 
تجاری خود را بر مبنای ارزهایی همچون ریال، 
روبل، لیر و یوآن انجام دهند.او از ارسال نامه هایی به 
بانک های مرکزی این کشورها خبر داد که بر مبنای 
آن، ارز ملی جایگزین دالر در تبادالت شود. گفته های 
اردوغان البته زمینه ساز مذاکراتی از سوی روس ها در 
سفر اخیر خود به ایران نیز شد، آنها پیشنهاد دادند 
که روبل را بتوانند در تبادالت خود با ایران، جایگزین 
دالر کنند و در مقابل، ریال ایران را هم برای مبادله، از 

طرف های ایرانی خود جایگزین کنند.
ادامه در صفحه 11

دالر یکطرف،روبل،یوان،روپیه وریال یکطرف؛

پـایان عـمر دالر فـرا مـی رسد؟

روحانی: 

راهی جز همگرایی برای نجات جهان اسالم وجود ندارد
رییس  جمهوری دیروز و در دیدار مقام معظم رهبری با جمعی از سفرای کشورهای اسالمی، میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی، سران کشوری و لشکری و اقشار مختلف مردم، اوضاع فعلی منطقه 

و جهان اسالم را بسیار نگران کننده دانست و تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران همواره در کنار ملت های مظلوم در برابر تروریسم ایستاده و خواهد ایستاد.

رونق اقتصادی 
اولویت نخست

 کشور است

 پوکی استخوان 
بـیماری

 خـاموش

سال آینده 
صادرکننده بنزین 

می شویم 
10

افزایش دقیقه ای بیکاری 
در کشور

اذعان وزیرتعاون،کار و رفاه  به  در حالی که   : گروه اقتصاد 
اجتماعی افزایش بیکاری دقیقه ای شده است، اما وی وضعیت 
ایجاد اشتغال را ناامید کننده نمی داند.علی ربیعی گفت: تالش 
فراوان دولت در جهت ایجاد اشتغال و رفاه برای مردم بوده 

است.

دستیابی به رشد اقتصادی 7/4 
درصدی در نیمه نخست امسال

بر اساس محاسبات مقدماتی انجام شده توسط اداره حساب 
های اقتصادی بانک مرکزی، بر پایه آمار و اطالعات واصله از 
مراجع آماری ذیربط، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به 
قیمت های ثابت )100=1383(، در شش ماه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل 7.4 درصد رشد 

داشته است.

خبراقتصاد

3 115 2

صفحه 3

نامه ظریف به موگرینی:

درخواست نشست کمیسیون مشترک برجام
الزمه حفظ توافق پایبندی اعضاست

در بخشی از نامه وزیر خارجه کشورمان آمده است: حفظ 
تمامیت و انسجام برجام و پایداری آن مستلزم توجه همه 
طرف های برجام نسبت به تداوم اجرای مفاد آن از سوی همه 

اعضا می باشد.
وزیر امور خارجه کشورمان با ارسال نامه رسمی به خانم فدریکا 
موگرینی، هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام، خواستار 
برگزاری جلسه کمیسیون مشترک برجام جهت رسیدگی به 
ایران شد.  قانون تحریم های  اقدام اخیر آمریکا در تمدید 
محمدجواد ظریف در این نامه با اشاره به پایبندی کامل ایران 
به تعهدات خود طی یک سال و نیم گذشته، ماهیت متقابل 

تعهدات مندرج در برجام و خصوصیت چندجانبه بودن این سند را یادآور گردیده و تصریح نمود: حفظ تمامیت و انسجام 
برجام و پایداری آن مستلزم توجه همه طرف های برجام نسبت به تداوم اجرای مفاد آن از سوی همه اعضا می باشد.

وزیر امور خارجه کشورمان، با اشاره به تکرار بدعهدی و اهمال آمریکا در اجرای تعهدات خود، از مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپایی که مسئولیت هماهنگی کمیسیون مشترک را بر عهده دارد، درخواست کرد ضمن اطالع رسانی الزم 
به کلیه طرف های برجام، تمهیدات الزم برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام و نیز کارگروه تحریم های 

کمیسیون مشترک جهت رسیدگی به اقدام اخیر آمریکا را اتخاذ نماید.
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 دو لبه یک قیچی
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امام جواد )ع(:

کالم  نور

 کمترین تردیدی در ادامه طرح تحول 
سالمت نیست

که  این  بیان  با  جمهوری  رییس  اول  معاون 
کمترین تردیدی در دولت در ادامه طرح تحول 
از نخبگان و  سالمت نیست گفت: هیچ بخشی 
پزشک  که  میزانی  همان  به  فرهیختگان کشور 
به  مردم  و چشم  کند  می  برای جامعه خدمت 
دست پزشکان است به این اندازه دلسوز و مورد 

اعتماد مردم نیست.
اسحاق جهانگیری  در آیین گشایش بیمارستان 
عرفان نیایش افزود: عالوه بر طرح تحول سالمت، 
موضوع دیگری که به دنبال آن به صورت جدی 
باید  خصوصی  بخش  که  است  این  هستیم 
میداندار همه کارهای کشور باشد. اگر به توسعه و 
سربلندی ایران فکر می کنیم و می خواهیم آینده 
کشور مطمئن باشد و ایران در بین رقبای منطقه 
ای خود اقتدار و قدرتی داشته باشد باید اقتصاد 

قوی داشته باشد.
وی افزود: برای این کار باید زمینه ای به وجود 
آورد تا بخش خصوصی قدرتمند احساس کند می 
تواند ظرفیتی را که در اختیار دارد برای توسعه 
کشور بیاورد و باید به این بخش میدان داد و یکی 
از زمینه هایی که می تواند به صورت جدی ورود 

کند بخش درمانی است.
خصوصی  بخش  ورود  از  داد:  ادامه  جهانگیری 
به طور جدی حمایت کرده و  در بخش درمان 
باور داریم خیلی از کارها می تواند توسط بخش 

خصوصی انجام شود.
بیمارستان عرفان در  پزشکان  به  تبریک  با  وی 
ساخت این بیمارستان گفت که این کار شایسته 
را تقدیم ملت ایران کردند و انشاء اهلل مردم از این 

مجموعه استفاده کنند.
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: وقتی یک 
مجموعه موفق است که همه کسانی که منافعشان 

در آن مجموعه است راضی باشند.
جهانگیری گفت: به عنوان یک مسئول اجرایی و 
فنی کشور معتقدم یکی از شایسته ترین و خدوم 
ترین اقشار جامعه، جامعه پزشکان هستند. یکی از 
رسالت های اصلی ما در این دولت این بود و فکر 
می کردیم وظیفه ماست که غمی از دوش بیمار 
برداریم و به تعبیر رهبر معظم انقالب که فرمودند 
رنج  و  باشد  داشته  را  بیماری  درد  و  رنج  بیمار 
دیگری نداشته باشد، در این مسیر طرح تحول 
سالمت آغاز شد و وزیر بهداشت از کارآمدترین و 

پرتالش ترین وزرای دولت است.

انتخابات الکترونیکی نمادین در الکامپ
فرآیند آزمایشی و نمادین رای گیری الکترونیکی 

در نمایشگاه الکامپ برگزار می شود.
در غرفه وزارت کشور در سالن دولت الکترونیک، با 
تجهیزات انتخابات الکترونیکی از بازدیدکنندگان 
و  سازمان ها  انتخاب  برای  نمادین،  صورت  به  و 
رای گیری  الکامپ  در  حاضر  برتر  شرکت های 

می شود.
انتخابات  تجهیزات  نمایش  که جهت  اقدام  این 
رای گیری  فرآیند  با  افراد  آشنایی  و  الکترونیکی 
روز  اولین  از  است،  گرفته  صورت  الکترونیکی 

نمایشگاه آغاز شده و تا آخرین روز ادامه دارد.ژ
وزارت کشور  غرفه  در  با حضور  بازدیدکنندگان 
واقع در سالن دولت الکترونیک در الکامپ 95 و 
با در دست داشتن کارت ملی می توانند در این 

فرآیند شرکت کنند.
نمایشگاه الکامپ بیست و دوم، از تاریخ 25 تا 28 
تهران  بین المللی  نمایشگاه های  در محل دائمی 

برگزار می شود.

خبر

احضار کاردار سفارت انگلستان به وزارت امور خارجه

سفارت  کاردار  احضار  از  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
انگلستان در غیاب سفیر آن کشور، به وزارت امور خارجه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از مرکز دیپلماسی رسانه ای 
وزارت امور خارجه؛ سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: درپی 
اظهارات و مواضع نسنجیده مقامات انگلیسی در قبال نقش جمهوری 
اسالمی ایران در بحران سوریه، عصر امروز ، کاردار انگلیس  در غیاب 
سفیر آن کشور در تهران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض 
جمهوری اسالمی ایران درباره اظهارات  و مواضع نسنجیده و غیر واقعی 
مقامات آن انگلیس به وی ابالغ شد و درباره  تاثیر مخرب این اظهارات 
و مواضع  بر وضعیت انسانی سوریه و صلح و امنیت بین المللی هشدار 

داده شد.
بهرام قاسمی افزود: در این جلسه معاون مدیرکل غرب اروپا وزارت امور 
خارجه کشورمان با اشاره به سیاست ها و اقدامات جمهوری اسالمی 
ایران در جهت برقراری صلح و ثبات در سوریه و ارائه کمک های انسانی 
به مردم آن کشور، بر ضرورت قطع هرگونه کمک و حمایت دولت 

انگلیس از گروه های تروریستی تاکید کرد.

آمانو امروز به تهران می آید
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درصدر هیئتی به دعوت دکتر 
صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای دیداری یک روزه ، امروز 

28 آذر وارد تهران می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان انرژی اتمی، در این سفر آمانو عالوه 
بر دیدار با دکتر صالحی با برخی از دیگر مقامات کشورمان دیدار و 

گفتگو خواهد کرد.
در این دیدارها دوطرف در خصوص همکاری های ایران و آژانس در 
زمینه های مختلف فنی، پادمانی و موضوعات مرتبط با برجام مذاکره و 

تبادل نظر خواهند نمود. 
آخرین سفر آمانو به ایران 28 دی 1394 یک روز پس از اجرایی شدن 

برجام انجام گرفت.

بررسی الیحه برنامه ششم توسعه امروز در مجلس
مجلس  در  یکشنبه  امروز  کشور  توسعه  برنامه ششم  الیحه  بررسی 
تا  هفته  این  طول  در  نمایندگان  و  شود  می  آغاز  اسالمی  شورای 

چهارشنبه جلسه علنی خواهند داشت.
به گزارش  ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در هفته جاری به 
دلیل بررسی الیحه برنامه ششم توسعه از یکشنبه تا چهارشنبه جلسه 

علنی خواهند داشت.
بررسی الیحه برنامه ششم توسعه هفته گذشته در کمیسیون تلفیق 

مجلس پایان یافت.
»احمد امیرآبادی« عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی پیش از 
این اعالم کرده بود دو شیفته بودن مجلس برای بررسی الیحه برنامه 
ششم توسعه قطعی است و احتماال با رای نمایندگان جلسات سه شیفته 

برگزار خواهد شد.
نمایندگان مجلس همچنین در جلسات هفته جاری خود قرار است 
گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد الیحه احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور، اعاده شده از شورای نگهبان را نیز 

بررسی کنند.
همچنین قرار است گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر 
تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد »شرکت ملی صنایع مس 
ایران« و گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق 
و تفحص از »شرکت کشت و صنعت کارون« و »شرکت توسعه نیشکر« 

و صنایع جانبی آن نیز در مجلس قرائت شود.

انقالب اسالمی برنده سیاسی خاورمیانه
مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران گفت:انقالب اسالمی و جبهه اسالمی 
برنده سیاسی خاورمیانه هستندوهم اکنون ما در مرحله خوبی قرار 

داریم.
حضرت  اسالم  پیامبر  سعادت  با  میالد  جشن  آیین  در  ترکان  اکبر 
محمد مصطفی)ص( و امام جعفر صادق)ع( در شهرستان مالیر افزود: 
یکپارچگی مردم امروز کاری کرد که همه قدرت های دنیا نتوانستند 
یک اسالم قالبی را در عراق و شام مستقر کنند و با همه تجهیزاتشان 

شکست خوردند.
وی با تبریک آزاد سازی حلب اظهار کرد: مردم و ارتش سوریه موفق 
شدند این چهره افراطی غیر دینی که به نام دین به همه تفکرهای دینی 

لطمه زده بود را افشا کنند.
وی به اتفاق های رخ داده در کشورهای مصر و تونس و شکل گیری بهار 
عربی از این کشورها اشاره کرد و افزود:با وجود اینکه رئیس جمهوری 
در این کشورها برکنار شد و جریان های مردمی حاکم شد، اما نتوانست 
در  را  مردمی  دار  ریشه  حرکت  و  برقرار  را  صحیحی  مداوم  جریان 

حکومت شکل دهد.
ترکان ادامه داد: در این میان غربی ها از فرصت های متالشی شده مصر 
و تونس استفاده کردند تا بتوانند همزمان از لیبی و سوریه انتقام بگیرند.

وی بیان کرد: غربی ها در لیبی آنچه سیاست داشتند، انجام دادند، اما 
در سوریه به دلیل عدم وجود سیستم حکومتی فاسد و ریشه دار بودن 

حکومت در مردم کار به این آسانی نبود.
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ایران گفت:به این منظور 
غربی ها پشت معارضان ایستادند و همه ظرفیت سیاسی و نظامی را 
پشت معارضان اسد گذاشتند که از جنس اسالم غیرواقعی بود و به نام 

داعش اسالم نمایی می کردند.
ترکان با اشاره به ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی بیان کرد:طبق گفته 
های دکتر روحانی، این رویارویی و چالش شیعه و سنی نیست، بلکه 
رویارویی اسالم ناب محمدی)ص( و اسالم آمریکایی است که به منطقه 

آسیب می زنند.
وی با انتقاد از نوع رفتار غربی ها در مواجهه با داعش و کشتارهای 
بیرحمانه آنان در منطقه افزود: امروز خوشحالیم که ارتش و مردم سوریه 
موفق شدند این جرثومه های فساد را در حلب پس بزنند و امیدواریم 
در موصل هم کار به اتمام برسد و ریشه داعش که به نام اسالم برآمده، 

کنده شود.
وی ادامه داد: عالوه بر این گرفتاری های دیگری هم در منطقه داریم 
و در شبه جزیره عربستان قبیله ای به نام آل سعود عربستان رابه نام 
خود کرده و به شیعیان یمن اجحاف تجاوزکارانه ای دارند و غربی ها 

هم نظاره می کنند.
مشاور ارشد رئیس جمهوری برجام را موفقیتی بزرگ برای مردم ایران 
و نظام دانست و خاطرنشان کرد: هیچ تردیدی نداریم که برجام معتبر 
است و جمهوری اسالمی ایران می خواهد مسیر تعامل با جهان را 

ادامه دهد.
ترکان تاکید کرد:باید برندگان و بازندگان تحریم ها فهرست وثبت 
و  بشناسیم  را  آنها  انقالب  تاریخی  تجربه  یک  عنوان  به  و  شوند 

بازخوانی کنیم. 
وی با اشاره به قرار گرفتن کشور در مقطع حساس و لزوم هوشیاری 
مردم گفت: دولت یازدهم با رهبری های حکیمانه رهبر معظم انقالب 

اسالمی توانست یک تهدید بزرگ را از سر ملت دور کند.
وی اذعان کرد: در این راستا ایران به برجام احترام می گذارد و هر 
اشکالی هم داریم از راه های قواعد سیاسی شناخته شده دنیا و طبق 
تاکید رئیس جمهوری با پیگیری از طریق قواعد دیپلماتیک آنها را 

رفع خواهیم کرد.
ترکان به شرایط تحریم ها درسال های گذشته اشاره کرد وافزود: به 
دلیل رفتارهای ناشیانه عده ای، آمریکا ابزارهایی را در اختیار گرفت 
که با استفاده از این ابزارها توانست همه کشورهای غربی را علیه ما 

یکپارچه کند.

خبر

رهبر معظم انقالب با اشاره به نتایج توطئه های 
تفرقه انگیز مستکبران فرمودند:در این اوضاع و 
احوال، شیعه انگلیسی و سّنی آمریکایی مثل دو 
لبه یک قیچی به آتش افروزی و اختالف افکنی 

مشغولند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای، حضرت آیت اهلل  
دیروز  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای 
سی امین  میهمانان  نظام،  مسئوالن  دیدار  در 
کشورهای  سفرای  اسالمی،  وحدت  کنفرانس 
اسالمی و قشرهای مختلف مردم تأکید کردند: 
امروز دو اراده در منطقه در تعارض با یکدیگر قرار 
گرفته است، »اراده وحدت« و »اراده تفرقه«، و در 
این اوضاع حساس، »تکیه بر قرآن و تعالیم الهی 
پیامبر اعظم)ص(«، به عنوان داروی وحدت بخش، 

راه حل محنتهای دنیای اسالم است.
مسعود  میالد  تبریک  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
حضرت ختمی مرتبت محمد بن عبداهلل)ص( و 
افزودند:  امام جعفر صادق)ع(  با سعادت  والدت 
اهمیت وجود مقدس پیامبر اسالم به حدی است 
که پروردگار کریم در قرآن مجید به خاطر دادن 

این نعمت بی بدیل، بر بشریت منت می گذارد.
تعبیر  به  استناد  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
قرآنی »رحمًة  للعالمین«، تعالیم پیامبر اعظم را 
راهی برای نجات همه بشریت خواندند و افزودند: 
دشمنان بشریت و صاحبان زر و زور با این تعالیم 
سعادت بخش مخالفند و به همین علت خداوند به 
پیامبر)ص( دستور می دهد ضمن خودداری از 
پیروی و سازش با کفار و منافقین، با آنان جهاد 

کن و بر آنان سخت بگیر.
ایشان افزودند: جهاد با دشمنان اسالم و بشریت 
البته به تناسب شرایط مختلف گاه نظامی، گاه 

سیاسی، و در شرایطی فرهنگی یا حتی علمی 
است و ملتهای مسلمان به خصوص مبلغان دینی 
و جوانان باید با مطالعه و شناخت تعالیم الهی 
به پیامبر خاتم)ص(، این مجموعه حیات بخش را 

مورد استفاده قرار دهند.
رهبر انقالب با یادآوری تالش روزافزون استکبار و 
استعمار برای تفرقه و تضعیف مسلمانان افزودند: 
دنیای اسالم امروز دچار گرفتاری ها و رنج های 
و  تعاون  افزایی،  هم  »اتحاد،  که  است  فراوانی 
عبور از اختالفات مذهبی و فکری در زیر سایه 
مشترکات فراوان اسالمی«، راه حل این مشکالت 
خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  است.  مصائب  و 
و  ملتها  وحدت  صورت  در  کردند:  خاطرنشان 
صهیونیستها،  و  آمریکایی ها  اسالمی،  دولتهای 
توان تحمیل خواسته های خود بر مسلمانان را 
از دست می دهند و توطئه به فراموشی سپرده 

شدن فلسطین ناکام خواهد ماند.
میانمار در  از  و کشتار مسلمانان  ایشان، حمله 

شرق آسیا تا نیجریه در غرب افریقا و رویارویی 
مسلمانان در منطقه بسیار مهم غرب آسیا را از 
نتایج توطئه های تفرقه انگیز مستکبران خواندند 
و افزودند: در این اوضاع و احوال، شیعه انگلیسی 
و سّنی آمریکایی مثل دو لبه یک قیچی به آتش 

افروزی و اختالف افکنی مشغولند.
اراده  با اشاره به رویارویی  انقالب اسالمی  رهبر 
شیطانی تفرقه با اراده عزت بخش وحدت گفتند: 
سیاست قدیمی انگلیسی ها مبنی بر تفرقه بینداز 
و آقایی کن، در دستور کار جدی دشمنان اسالم 

قرار دارد.
اقدامات  و  سیاستها  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
منبع  عنوان  به  را  اخیر  قرن  دو  در  انگلیسی ها 
اشاره  مورد  منطقه  ملتهای  برای  نکبت  و  شر 
اخیر  روزهای  در  کردند:  یادآوری  و  دادند  قرار 
ایران مظلوم و  نهایت بی شرمی،  انگلیسی ها در 
عزیز را تهدید منطقه نامیده اند اما همه می دانند 
که برخالف این اتهامات، این انگلیسی ها هستند 

که همیشه منشأ و منبع تهدید و فساد و خطر و 
نکبت بوده اند.

ضد  فعالیتهای  افزایش  اسالمی،  انقالب  رهبر 
اسالمی مستکبران بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
را نشانه ترس آنها از استقرار و استمرار یک نظام 
اسالمی قدرتمند، پیشرو و الگو دانستند و افزودند: 
دشمنان حتی اگر ادعای نرمش، و ظاهری آراسته 
هم داشته باشند، در باطن به تمام معنا، وحشی 
و خشن هستند و ملتها باید برای مواجهه با این 
آماده  بی انصاف  و  بی دین  اخالق،  بی  دشمنان 

باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، »اتحاد« را مهمترین 
و  برشمردند  اسالم  دنیای  نیاز  مورد  آمادگی 
چه  و  شیعه  چه  اسالمی  فَرق  همه  افزودند: 
سّنی، از ایجاد اختالف حذر کنند و وجود نازنین 
پیامبر)ص(، قرآن مجید و کعبه شریف را محور 

وحدت و همبستگی قرار دهند.
رهبر انقالب اسالمی، هوشیاری ملتها و دولتها در 
مقابل شیطنتهای سلطه گران را خواستار شدند 
و افزودند: چرا کشورهایی با ظواهر اسالمی حرف 
دشمنان را درباره تهدیدات و دشمنی های درونی 
جهان اسالمی قبول و به صراحت از سیاستهای 

آنها تبعیت می کنند؟
ایشان در پایان سخنانشان خطاب به ملت عزیز 
ایران گفتند: »تداوم راه پرافتخار  و امتحان داده 
امام و انقالب«، »ایستادگی در مقابل دشمنان« و 
»دفاع بدون مالحظه از حق و حقیقت«، بی تردید 
عزت و سعادت دنیا و آخرت را به ارمغان خواهد 

آورد.
در پایان این دیدار جمعی از میهمانان کنفرانس 
وحدت اسالمی از نزدیک با رهبر انقالب اسالمی 

دیدار و گفت وگو کردند.

شیعه انگلیسی و سّنی آمریکایی دو لبه یک قیچی

رهبر معظم انقالب: انگلیس منبع نکبت است

ادامه از صفحه 1
اینکه  بیان  با  واعظی  محمود 
دو  حدود  آفتاب  شهر  مجموعه 
است  افتتاح شده  که  است  سال 
نیازمندی  به  توجه  با   : افزود 
نمایشگاه  برای  حاضر  حال  های 
های مختلف در فضای نمایشگاه 
امسال   ، تهران  المللی  بین 
که  کنندگانی  شرکت  تعداد 
اند  آمده  الکامپ  نمایشگاه  به 
است  بوده  شرکت  هزار  از  بیش 
مساحت  اینکه  بدلیل  اکنون  اما 
المللی  بین  نمایشگاه  زیربنایی 
صبح  از  است  مربع  متر  هزار   5

امروز شرکت کنندگانی که از فهرست به علت 
امر  این  به  اند  شده  گذاشته  بیرون  فضا  نبود 
گالیه داشته اند. وی اضافه کرد : حتی کسانی 
که درحال حاضر در نمایشگاه حضور دارند اگر 
50 متر فضا برای برپایی غرفه شان درخواست 
اند بدلیل محدویت فضا ،20 متر جا در  کرده 
اختیارشان قرار گرفته و افرادی که درخواست 
آنها  به  متر   40  ، اند  داشته  فضا  متر   100

اختصاص داده شده است.
نمایشگاه  اگر  عمدتاً  داد:  ادامه  ارتباطات  وزیر 
از  ما  شود  برگزار  آفتاب  شهر  در  المللی  بین 
در  اما  کنیم  می  پیدا  نجات  پایتخت  ترافیک 
شهر  نمایشگاه  زیربنای  فضای  حاضر  حال 
بین  نمایشگاه  کنونی  فضای  به  نسبت  آفتاب 
المللی نصف است و با توجه به میزان متقاضیان 
شرکت کننده در نمایشگاه قطعاً ما شاهد گالیه 

های بیشتری خواهیم بود.

که  هستم  امیدوار  بنابراین  افزود:  واعظی 
آینده  سال  تا  آفتاب  شهر  نمایشگاه  مسئوالن 
شرکت  نیاز  مورد  زیربنای  و  کنند  تالش 

کنندگان در نمایشگاه را آماده کنند.
همچنین  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
اضافه کرد: نه این وزارتخانه و نه شرکت های 
شرکت کننده در نمایشگاه و نیز دیگر وزارتخانه 
پایتخت  در  ترافیک  ایجاد  به  مند  عالقه  ها 
در  امسال  نمایشگاه  خوشبختانه  اما  نیستیم 
زمانی افتتاح شده است و ادامه نیز دارد که 3 
تا 4 روز تعطیلی داریم و معموالً زمانی که ایام 
را  تهران   ، پایتخت  ، شهروندان  است  تعطیلی 

ترک می کنند و به مسافرت می روند.
المللی  بین  نمایشگاه  دومین  و  بیست 
الکترونیک)الکامپ(  از 25 تا 28 آذر با حضور 
استارتاپ  خارجی  و  داخلی  شرکت  ششصد 
محل  در   17 تا   9 ساعت  از  دولتی  دستگاه  و 

دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برپاست.

افزایش 2/5 برابری ظرفیت اینترنت کشور تا پایان سال

امام جمعه موقت تهران با انتقاد از این رویه 
تمدید  برجام گفت: 10 سال  آمریکایی ها در 
تحریم ها تمام شده و مجدد تحریم کرده اید 
آیا این به معنای تحریم نیست؟ آیا این نقض 
و  است  بدیهی  امر  یک  اینکه  نیست؟  برجام 

دنیا این را می گوید.
آیت اهلل محمد امامی کاشانی در خطبه های 
نمازجمعه تهران به تمدید تحریم های 10 ساله 
ایران از سوی آمریکا اشاره کرد و افزود: درباره 
تمدید تحریم ها مسئله را وارونه نشان دادند.  

وی تصریح کرد: ایران را 10 سال تحریم کرده 
و  آن را تمدید کردند و سپس گفتند تمدید 
نقض توافق هسته ای نیست بلکه تمدید است.
امام جمعه موقت تهران با انتقاد از این رویه 
آمریکایی ها گفت: 10 سال تمدید تحریم ها 
تمام شده است و مجدد تحریم کرده اید آیا 
نقض  این  آیا  نیست؟  تحریم  معنای  به  این 
اینکه یک  توافق هسته ای و  برجام نیست؟ 

امر بدیهی است و دنیا این را می گوید.
آمریکایی  به  خطاب  کاشانی  امامی  اهلل  آیت 
ها افزود: قرار نبود این کارها را انجام بدهید 
و قرار بود اگر چنین اتفاقی افتاد اوباما رئیس 
جمهور آمریکا آن را وتو کند ولی چرا از وتو 
خودداری کردید و چرا آن همه حرفی را که 
زدید آنها را رها کردید؟ این همه عهدشکنی 

و دروغ!
ایران؛  اسالمی  جمهوری  ولی  گفت:  وی 
صداقت، امانت و تقوای خودش را که براساس 
عقل و دین استوار است نشان داد و در تمام 
این مراحل راه صحیح را گفت و اعالم کرد که 
که  دیدید  کنیم،  برابر شما چنین می  در  ما 
شما عهدشکن هستید و دیدید که شما قابل 

اعتماد نیستید.
بداند  دنیا  افزود:  تهران  موقت  جمعه  امام 
ولی  هستند  کمی  عده  تبلیغات  گردانندگان 
باز کنید و ببینید چه  شما چشم خودتان را 

کسی به حق و چه کسی باطل است.
نظام  کرد:  تأکید  کاشانی  امامی  اهلل  آیت 
جمهوری اسالمی ایران بحمداهلل با اقتدار و با 
عزت پیش می رود و راه همان است که اهل 

بیت)ع( فرمودند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضع 
جهان اسالم و منطقه اشاره کرد و گفت: بی 
سر و سامانی دنیا از دو نقطه دجال و سفیانی 

شروع می شود. 
از  داشت:  اظهار  کاشانی  امامی  اهلل  آیت 
و  کافر  دجال  که  شود  می  معلوم  احادیث 
کشورهای  در  و  است   مسلمان  سفیانی 
اسالمی است و دجال در جهان بوده و سفیانی 

در دست دجال است.
یعنی  گروه  دو  را  اسالم  جهان  افزود:  وی 
می  هم  به  سفیانی  پیروان  و  دجال  پیروان 
ریزند و اوضاعی که امروز داریم چنین است، 

وضع ما این است که می بینید.
اینکه  کرد:  تصریح  تهران  موقت  جمعه  امام 
به  ولی  دانیم  نمی  کیست  دجال  و  سفیانی 
و صهیونیست  آمریکا  با  دجال  رسد  نظر می 
ها تطبیق دارد و سفیانی منطبق با عرب است 
چرا که خیلی روایت داریم و تطبیق می کنند 
و...  داعش  ها،  تکفیری  سعود،  آل  همین  با 
را  خودشان  و  هستند  دجال  دست  ابزار  که 

مسلمان می دانند.
با اشاره به آزادسازی  آیت اهلل امامی کاشانی 
حلب و تشکر از اظهارات مفتی اعظم سوریه 
پیروان  و  کفر  بر  مسلمانان  حلب  در  گفت: 
که  طوری  به  شدند  پیروز  دجال  و  سفیانی 

دجال و سفیانی ها عقب نشینی کردند.
وی افزود: این دو گروه با افتخار در تلویزیون 
گفتند حلب سقوط کرد ولی باید پرسید حلب 

سقوط کرد یا آزاد شد؟!
ها  گروه  این  گفت:  تهران  موقت  جمعه  امام 
دروغ  و  لفاظی  با  ها  وارونه کردن حقیقت  با 

پیش  را  خودشان  کار  خواهند  می  پردازی 
ببرند و ما باید استقامت کنیم.

آیت اهلل امامی کاشانی ضمن تبریک به ارتش 
هم  سوریه  مردم  به  داشت:  اظهار  سوریه 
تبریک می گوئیم و همان طور که رهبر معظم 
جهان  اول  مسئله  فلسطین  فرمودند  انقالب 
اسالم است و با ایجاد این حوادث در منطقه 

می خواهند فلسطین فراموش شود.
اسالم  نجات  راه  استقامت  اینکه  بیان  با  وی 
است، گفت: ان شاء اهلل تمام سوریه از اشغال 
و دجال ها خالص  اوباش و سفیانی  و  اراذل 
این  و  عزیز  عراق  اهلل  شاء  ان  و  شد  خواهند 
کشور اهل بیت)ع( نیز از قوم خبیث داعش و 
النصره و اراذل و اوباش که خودشان را شرعی 
وارونه جلوه می دهند  را  می دانند و حقایق 

نجات پیدا خواهد کرد.
سخنان  به  اشاره  با  کاشانی  امامی  اهلل  آیت 
ایستادگی  افزود:  انقالب   معظم  رهبر  اخیر 
به  را  قرآن  و  اسالم  مقدس،  دفاع  در  جوانان 
کرسی نشاند و کم کم در جهان، اسالم پیش 
دانش  و  علم  و  فن  اهل  که  آنهایی  و  رفت 
هستند گفتارشان این است که دین و منطقی 
می تواند در دنیا عرض اندام کند که براساس 

قرآن باشد.
هفته  در  خود  سخنان  پایانی  بخش  در  وی 
وحدت برای شهید آیت اهلل دکتر محمد مفتح 

و سایر شهدای این حوزه طلب علو مقام کرد.
همه باید راه پیامبر اسالم )ص( و امام صادق 

)ع( را سر لوحه قرار دهیم
به  با توصیه همگان  امام جمعه موقت تهران 
راه،  باید  ما  همه  گفت:  الهی  تقوای  رعایت 
روش و سیره پیامبر اسالم )ص( و امام صادق 

)ع( را سر لوحه زندگی خود قرار دهیم.
تبریک  با  کاشانی  امامی  محمد  اهلل  آیت 
سالروز میالد پیامبر اکرم )ص( و امام صادق 
این  و سیره  از روش  باید  ما  افزود: همه  )ع( 
استفاده  خود  شخصی  زندگی  در  بزرگواران 

کنیم.
وی با اشاره به برخی از صفات و ویژگی های 
به  ایشان  گفت:  اسالم  گرامی  پیامبر  اخالقی 
طور یکسان با همه مردم رفتار می کردند به 
گونه ای که فردی را بر دیگری ترجیح نمی 

دادند و یا به کسی بی اعتنایی نمی کردند.
پیامبر  اینکه  بیان  با  کاشانی  امامی  اهلل  آیت 
اسالم همانند نور است افزود: ما نیز باید این 

نور را در زندگی داشته باشیم .
امیدواریم  گفت:  تهران  موقت  جمعه  امام 
توجه  همچنین  و  تقوا  نور  سراسر  ما  زندگی 
به خدا باشد. آیت اهلل امامی کاشانی در بخش 
و  اتفاقات  از  برخی  به  سخنانش  از  دیگری 
اسالم  گرامی  پیامبر  والدت  هنگام  رویدادها 

براساس آثار مورخان پرداخت.

 امامی کاشانی:

تمدید تحریم ها نقض برجام است

معاون اقتصادی بانک مرکزی اعالم کرد: اگرچه 
 7.4 اقتصادی  رشد  تحقق  پیشران  نفت  بخش 
درصدی در نیمه نخست امسال است اما شاهد 

رشد در سایر بخش های غیرنفتی هستیم.
»پیمان قربانی« افزود: در فصل بهار امسال که آمار 
آن شهریورماه اعالم شد، رشد اقتصادی کشور 5.4 

درصد به دست آمد.
وی ادامه داد: در فصل تابستان امسال نیز میزان 
رشد اقتصادی 9.2 درصد محاسبه شد که بر این 
اساس متوسط 6 ماهه نخست امسال 7.4 درصد 

برآورد می شود.
از  ناشی  اقتصادی  رشد  از  بخشی  گفت:  قربانی 
روندی است که در بخش تولید نفت از دو ماهه 
پایانی پارسال آغاز شد و شاهد بازگشت تولید به 
این  از تحریم و رشد چشمگیر در  سطح پیش 
بخش بودیم. معاون بانک مرکزی از بخش نفت به 
عنوان پیشران رشد اقتصادی یاد کرد و ادامه داد: 
خوشبختانه در فصل دوم امسال در بخش غیرنفتی 
اقتصاد نیز شاهد روند رو به رشد نسبت به بهار 
بودیم. قربانی افزود: رشد اقتصادی در بخش هایی 
همچون کشاورزی، خدمات و صنعت در تابستان 
نسبت به فصل اول روند بهتری داشت که می توان 
از آن به عنوان خروج اقتصاد کشور از رکود یاد کرد.
وی اضافه کرد: آنچه در بهار و تابستان امسال در 
زمینه رشد اقتصادی رخ داد و برای استمرار رشد 
اقتصادی مهم ارزیابی می شود، این است که رشد 

در بخش های غیرنفتی رو به افزایش است.
مرکزی  بانک  آینده  روزهای  در  گفت:  قربانی 
را  درصدی  اقتصادی 7.4  رشد  تحقق  جزییات 

اعالم می کند. اداره حساب های اقتصادی بانک 
مرکزی از 7.4 درصد رشد تولید ناخالص داخلی به 
قیمت پایه و به قیمت های ثابت )100=1383(، 
در 6ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 
پارسال خبر داد. رییس جمهوری نیز در مراسم 
دیدار رهبر انقالب با جمعی از میهمانان خارجی، 

مسووالن و مردم که به مناسبت میالد با سعادت 
پیامبر گرانقدر اسالم حضرت محمد مصطفی)ص( 
و امام جعفر صادق)ع( در حسینیه امام خمینی)ره( 
درباره  مرکزی  بانک  رسمی  گزارش  برگزار شد، 
رشد اقتصادی 7.4 درصد در 6 ماهه نخست امسال 

را رضایت بخش توصیف کرد.

بر اساس محاسبات مقدماتی انجام شده توسط 
بر  بانک مرکزی،  اقتصادی  اداره حساب های 
آماری  مراجع  از  واصله  اطالعات  و  آمار  پایه 
ذیربط، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و 
در شش   ،)1383=100( ثابت  قیمت های  به 
ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته، معادل 7.4 درصد رشد داشته است.
به گزارش ایسنا، پس از کاهش شدید قیمت 

نفت در بازارهای جهانی و تاثیر منفی آن بر 
رشد اقتصادی سال 1394، خوشبختانه در سال 
جاری رشد اقتصادی از روند مطلوبی برخوردار 
بوده است؛ به نحوی که عالوه بر رشد باالی 
ارزش افزوده در گروه نفت، رشد ارزش افزوده 
سایر گروه های اقتصادی نیز در فصل دوم سال 
جاری در مقایسه با فصل اول نیز بهبود نشان 

می دهد.

دستیابی به رشد اقتصادی 7/4 درصدی در نیمه نخست امسال
 نفت پیشران رشد اقتصادی 7.4درصدی بود

دستیابی به رشد اقتصادی 7/4 درصدی در نیمه نخست امسال



یکشنبه 28 آذر 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 33381
اخبار

شایعه در فضای َمجازی، ُمجاز شده است

* فرزانه یوسفیان

و  می بینیم  عکسی  می خوانیم،  ای  نوشته  
توجه  بدون  و  می کنیم  دانلود  را  ویدئویی 
این  تمامی  شده  ذکر  منبع  نام  صحت  به 
اطالعات را به اشتراک می گذاریم. همه گله 
در  فردی  که  را  نوشته ای  اینکه  از  می کنیم 

برای دل خودش  بارانی  هوایی  در  و  پاییز  فصل  در  خانه  گوشه ی 
نوشته است به نام بزرگان ادبی کشور در فضای مجازی می دیدیم. 
بخش های مختلف خبری صدا و سیما بارها گزارش هایی مردمی در 
این خصوص تهیه و پخش کرده اند و بارها این جمله را از همان 
مردمی که خود ممکن است یکی از افراد دامن زدن به شایعه باشند 
می شنویم که هر مطلبی را بدون اطالع از صحت آن در گروه های 

دیگر و در شبکه های مختلف مجازی به اشتراک نگذاریم.  
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای )مرکز 
مرگ  است.  داده  ارائه  اطالعاتی  رایج،  شایعات  در خصوص  ماهر( 
رجال  فوتبالیست ها،  بازیگران،  هنرمندان،  مانند  مشهور  چهره های 
بارها در شبکه های مجازی منتشر شده است و شاید  و...  سیاسی 
دلیل این پوشش خبری رقابت و سبقت از سایر گروه ها و افزایش 
تعداد بازدیدکنندگانشان باشد. انتشار پیام های جعلی با محتواهای 
برانگیزنده احساس نیز یکی دیگر از شایعات رایج در فضای مجازی 
یافتن کودک گم  به  مانند کمک  پیام ها شامل مطالبی  این  است. 
شده یا آسیب دیده است. بارها اتفاق افتاده عکسی از کودکی در 
شبکه های مجازی منتشر شده است و تقاضای والدین برای یافتن 
آن کودک دست به دست می چرخد. از دیگر شایعات منتشر شده 
انتخاباتی اخبار کذب در مورد شبکه  از سوی مرکز ماهر شایعات 
های اجتماعی و شایعات مربوط به خطرات است. خبرهایی همچون 
زلزله تهران، برنج های خارجی مسموم و تهیه ی آن ها از پالستیک و 
مواد بازیافت و غیره از جمله شایعاتی است که هر چند روز یکبار 

تنِ کاربران شبکه های اجتماعی را می لرزاند.
توابع شهرستان مرودشت در  از  فاروق  زیرزمینی  خبر کشف گنج 
سراغ  گذشته  روز  چند  که  است  خبرهایی  جمله  از  فارس  استان 
هر شبکه ی اجتماعی هر چند ادبی، علمی و هنری هم می رفتیم، با 

عکس ها و مطلب منتشر شده در خصوص آن مواجه می شدیم.
خبر با این جمله شروع می شود »آقایون نیستید ببینید فاروق چه 
زمین  یک  اندازه ی  به  معبدی  وجود  ادعای  متن  این  در  خبره«، 
فوتبال کامالً بکر و دست نخورده و مجسمه هایی به طول 3 الی 5 
متر عمدتاً از طال، آورده شده است. در پایان آمده قدمت این بنا 7 

هزار سال پیش بوده است.
انتشار و دست به دست شدن این متن هر فرد حتی غیر  از  قبل 
متخصص در حوزه باستان شناسی و تاریخ نیز با جستجویی با صرف 
کمتر از 5 دقیقه  می توانست متوجه شود که این خبر منتشر شده 
کذب است. یکی از این دالیل مجسمه هایی از جنس طال و عنوان 

قدمت آن ها به 7 هزار سال پیش است.
تکنیک استخراج طال تقریباً همزمان با استخراج آهن بوده و با توجه 
به مستندات حدود 3 هزار سال پیش قبل از میالد در ارمنستان 
و هزار سال پیش قبل از میالد در اروپا استخراج آهن بوده است 
و هنگامی که این فلزات وارد زندگی مردم شدند، آن ها توانستند به 
مرور زمان ساخت اشیای زینتی کوچک را داشته باشند نه ساخت 

مجسمه ای 3 الی 5 متری.
فرهنگی،  میراث  مسئول  که سعید صفرزاده  است  در صورتی  این 
در  گذشته  چهارشنبه  نیز  مروردشت  گردشگری  و  دستی  صنایع 
و  کرده  منتشر  را  خبر  این  عدم صحت  ایرنا  خبرگزاری  با  گفتگو 
برخی از سایت های خبری انتشار آن عکس ها را مربوط به کشورهای 
مصر و ترکیه اعالم کرده اند. جالب این جاست کسی که اقدام به 
درج این مطلب با این عنوان و توضیحات کرده است حتی به خود 
زحمت کسب اطالعات تاریخی که بیننده و شنونده را با تأمل بیشتر 

مواجه کند، نداده است.
منتشر  گروه ها  بسیاری  در  بنا  این  روز عکس های  از یک  کمتر  در 
نیست  بار  نخستین  برای  اتفاق ها  این  شد.  مختلف  مجالس  نقل  و 
که می افتد. بلکه هر کدام از ما عادت کرده ایم هر چند وقت یکبار 
منتظر شنیدن خبری باشیم که به قول معروف از تعجب شاخ در 
بیاوریم و در ادامه دیگران را مقصر می دانیم که به بنای تاریخی کم 
را  زلزله   نگفته اند،  تسلیت  را  مشهور  افراد  مرگ  هستند،  اهمیت 

جدی نمی گیرند و بسیاری مسائل دیگر.
این در صورتی است که باید ابتدا خودمان را مقصر بدانیم. خودمان 
که بدون صحت یک خبر اقدام به انتشار آن می کنیم و به شایعات 
منتشر شده دامن می زنیم. تا خودمان نخواهیم هیچ تغییری در تفکر 

اجتماعی جامعه رخ نمی دهد.

بازداشت ۶ تن در ارتباط با انفجار ترکیه 
رسانه های ترکیه ای از وقوع انفجاری در استان قیصریه )کایسری( و 

کشته و زخمی شدن بیش از 60 تن در اثر آن خبر دادند.
شبکه خبری اسکای نیوز عربی به نقل از رسانه های داخلی ترکیه 
از وقوع انفجاری در مقابل دانشگاه »ارجیاس« در استان قیصریه در 

این کشور خبر داد.
حامل  اتوبوس  یک  مذکور  انفجار  در  کردند،  اعالم  رسانه ها  این 
خود  هفتگی  تعطیالت  برای  شهر  از  خروج  حال  در  که  سربازان 

بودند، هدف قرار گرفت.
این اتوبوس زمانی که در حال عبور از کنار یک خودوری بمب گذاری 

شده بود، منفجر شد.
ارتش ترکیه اعالم کرد که در این انفجار 13 سرباز کشته اند.

وزیر کشور ترکیه نیز اعالم کرد تعداد زخمی ها به 55 تن افزایش 
یافته که حال شش تن از آنها بسیار وخیم است.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه جزئیات و ابعاد مختلف 
این انفجار را از خلوصی آکار، رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور 

را جویا شد.
همچنین بنعالی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه  نشست فوق العاده ای 

در این خصوص با وزرای مسئول در آنکارا تشکیل داد.
بر جای  امروز  قیصریه که 13 کشته  تاکید کرد: حمله  ییلدیریم 

گذاشت توسط یک عامل انتحاری اجرا شد.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.

سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه نیز از بازداشت شش مظنون در 
ارتباط با این انفجار خبر داد.

وزیری  نخست  دفتر  که  کردند  اعالم  نیز  ترکیه  رسانه های رسمی 
این کشور با صدور حکمی انتشار هرگونه اطالعات مربوط به انفجار 
به دالیل  و  راستای حفظ نظم عمومی  را موقتا در  دیروز قیصریه 

امنیتی ممنوع اعالم کرد.
و  ترس  ایجاد  از  جلوگیری  راستای  در  است،  آمده  بیانیه  این  در 
نگرانی در میان مردم و ممانعت از بروز هر گونه اتفاقی که به نفع 
گروه های تروریستی تمام شود، از رسانه ها می خواهیم از انتشار هر 

گونه اطالعاتی در خصوص این انفجار موقتا خودداری کنند.

آزادسازی حلب؛ 
شکست طرح تجزیه سوریه

دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا در امور 
به  حلب  آزادسازی  مسلح:  نیروهای  به  مربوط 

معنی شکست طرح تجزیه سوریه است.
حاشیه  در  صفوی  رحیم  سیدیحیی  سرلشکر 
کنفرانس وحدت اسالمی آزادسازی حلب را به 
معنی شکست طرح ساقط کردن دولت سوریه 
از  برخی  و  صهیونیستی   - امریکایی  ائتالف  و 
کشورهای منطقه دانست و ابراز امیدواری کرد 
و  الزور«  »دیر  رقه،  آزادی  حلب  بعدی  پیامد 

آزادی تمام سرزمین سوریه باشد.
وی افزود: ما به کشورهای حامی تروریسم می 
یک  که  طرحی  در  ها  امریکایی  ابزار  گوییم 

طرف آن صهیونیست ها هستند نباشند.
گفت:  کشورها  این  به  خطاب  صفوی  رحیم 
حداقل به عربیت اعتقاد داشته باشند و اینکه 
در کشورهایی مثل سوریه و یا عراق فتنه ایجاد 
کنند و زیرساخت های این کشورها را از بین 
ببرند نتیجه آن بازگشت موج تروریست ها به 

کشورهای خود آنها خواهد بود.
وی گفت: این کشورها باید بدانند که در مقابل 

کشورهایشان شرمنده خواهند شد.
رحیم صفوی افزود: این یک واقعیت بین المللی 
ایران،  ائتالف  از  که  مقاومت  محور  که  است 
روسیه، سوریه، عراق و حزب اهلل لبنان تشکیل 
شده به پیروزی رسیده است و امیدواریم ادامه 
این پیروزی ها موصل را آزاد کند و مردم یمن 
هم از جنگ خانمان سوز 20 ماهه رهایی یابند.
وی با ابراز امیدواری برای اینکه پیروزی حلب 
به یمن هم برسد برای ائتالف در یمن ولو در 

حد یک دولت موقت آرزوی موفقیت کرد.

ایران به دنبال بومی سازی 
امنیت خلیج فارس

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  یک 
که  گفت  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
امنیت خلیج فارس توسط  تامین  ایران  موضع 
کشورهای منطقه بدون مداخله دیگر کشورها 

است.
اخیر  اظهارات  کرد:  اظهار  رحیمی،  رضا  علی 
نخست وزیر انگلیس از دو موضع قابل تحلیل 
دیگری  و   ملی  امنیت  موضع  یکی  است. 
مناسبات دو جانبه ایران و انگلیس. در موضع 
امنیت ملی ایران از قبل مواضعش را اعالم کرد 
و گفت که اولویت ما این است که امنیت خلیج 
باشد.  فارس  خلیج  کشورهای  عهده  بر  فارس 
تالش ایران هم بومی سازی امنیت خلیج فارس 
نظامی  و  مانوری  دفاعی  اقدامات  همه  و  بوده 
ایران در خلیج فارس با همین هدف بوده است.
ایران  موضع  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
خود  توسط  فارس  خلیج  امنیت  تامین  برای 
دیگر  کشورهای  مداخله   بدون  و  کشورها 
اقدامات  کرد:  تاکید  و  عنوان  قبول  قابل  را 
ایران  قدیم  فضای  در  هنوز  بعضا  همسایگان 
هراسی سیر می کند. در حالی که بعد از برجام 
ظاهرا  اما  شکست  هراسی  ایران  فضای  عمال 
ملی  طرف های  و  همسایگان  ملی  های  ضعف 
دامان  به  دست  آن ها  که  می شود  باعث  آن ها 

بیگانگان شوند.
رحیمی با اشاره به افتتاح پایگاه دریایی انگلیس 
در بحرین نیز گفت:  من در این رابطه به وزرای 
شان  هوشیاری  که  دادم  تذکر  خارجه  و  دفاع 
به  را  اقداماتشان  گزارش  و  کنند  بیشتر  را 

کمیسیون بدهند.
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  این 
روابط  بخش  در  کرد:   تاکید  مجلس  خارجی 
دو جانبه ما انتظار داریم وقتی آقای روحانی با 
خانم می در حاشیه اجالس سازمان ملل دیدار 
موثر و سازنده ای کرده است و تقویت روابط دو 
انگلیس  مواضع  و  بعدی  اقدامات  دارند،  جانبه 
هم در مسیر تقویت مناسبات و روابط دو جانبه 
باشد و به سمت تضعیف این مناسبات حرکت 

نکنند.

آغاز عملیات منطقه »المزرعه« 
در شرق موصل

ارتش  در  تروریسم  با  مبارزه  دستگاه  فرمانده 
داعش  مسلح  افراد  که  کرد  اعالم  دیروز  عراق 
موصل  شهر  شرقی  محله های  از  محله   40 از 

بیرون رانده شده اند.
عبدالغنی  عربی،  نیوز  اسکای  گزارش  به 
تروریسم  با  مبارزه  دستگاه  فرمانده  االسدی، 
در ارتش عراق گفت: تنها محله های اندکی در 
شرق موصل باقی مانده است که ظرف روزهای 
آنها  تکلیف  نظامی  عملیات  چارچوب  در  آتی 

مشخص می شود.
االسدی پیش بینی کرد که مقاومت افراد مسلح 
داعش در محله های باقی مانده از شرق موصل 
ضعیف باشد چراکه این گروه مراکز فرماندهی 
خود و مراکز سیطره خود را از دست داده است 
مناطق  کنترل  توانسته اند  عراقی  نیروهای  و 
متعددی را در دست بگیرند که در گذشته در 

دست داشتند.
از سوی دیگر، شبکه المیادین گزارش داد که 
و  المیثاق  محله  دو  از  را  خانواده هایی  داعش 
تصمیم  که  داد  قرار  هدف  موصل  در  القدس 

داشتند فرار کنند.
که  کرد  اعالم  همچنین  المیادین  شبکه 
نیروهای عراقی عملیات ورود به محله المزرعه 

در شرق موصل را آغاز کرده اند.
استان  در  امنیتی  منبع  یک  دیگر،  سوی  از 
کرکوک دیروز اعالم کرد که تشکیالت داعش 
43 غیرنظامی را که از شهرستان الحویجه در 
به  بودند،  کرده  فرار  استان  این  غرب  جنوب 
را  آنها  و  ربود  سرزمین خالفت«  »ترک  دلیل 

به سمتی نامعلوم برد.

یادداشتخبر

معظم  مقام  دیدار  در  و  دیروز  جمهوری  رییس  
از سفرای کشورهای اسالمی،  با جمعی  رهبری 
میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی، سران کشوری 
فعلی  اوضاع  مردم،  مختلف  اقشار  و  لشکری  و 
منطقه و جهان اسالم را بسیار نگران کننده دانست 
و تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران همواره در 
کنار ملت های مظلوم در برابر تروریسم ایستاده و 

خواهد ایستاد.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در این 
پیامبر  سعادت  با  میالد  مناسبت  به  که  مراسم 
عظیم الشأن اسالم حضرت محمد مصطفی)ص( و 
امام جعفر صادق)ع( در حسینیه امام خمینی)ره( 
برگزار شد، تصریح کرد: راهی جز همگرایی برای 
نجات جهان اسالم وجود ندارد چراکه واگرایی ما را 

از عظمت و پیشرفت باز خواهد داشت.
رییس  جمهوری با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
ایران، بحران های موجود و هر گونه بحران جدید 
و عظمت  علیه وحدت  ای  توطئه  را  منطقه  در 
مسلمین می داند، گفت: آنچه برای ما در چارچوب 
عزت، حکمت و مصلحت جهان اسالم اهمیت دارد، 
کاهش تهدیدها و افزایش فرصت ها و ظرفیت هاست 
و می توانیم در کنار یکدیگر مشکالت را حل نموده 
و به نقطه ای برسیم که قدرت اسالم در سایه سیره 
نبوی را به رخ جهانیان بکشیم و آن روز دور نخواهد 

بود.
روحانی ادامه داد: جای تعجب است که تا دیروز 
حمله  پیامبر)ص(  ساحت  به  اسالم  دشمنان 
می رساندند،  آزار  ایشان  پیروان  بر  و  می کردند 
از  پیروی  ادعای  با  عده ای  امروز  متأسفانه  اما 
پیامبر)ص(، جامعه را به ترور و خشونت آلوده کرده 
اند و بدروغ پیامبر و دین رحمت را به عنوان پیامبر 

و دین خشونت معرفی می کنند.
رییس  جمهوری تأکید کرد: جای شگفت است 
ملت  موفقیت  از  اسالمی  دولت های  برخی  که 
و  هستند  اندوهگین  تروریسم  با  مبارز  دولت  و 
گویی از پیروزی مردم و ارتش عراق و سوریه بر 

تروریست های آدمکش نگرانند.
روحانی با اشاره به اینکه »گویا آزادی مردم حلب، 
برخی دولت های اسالمی را خوشحال نکرده بلکه 
آنان را غمگین نموده است!«، افزود: آیا پیامبر)ص( 
ما را به چنین راهی دعوت کرد؟ و آیا راه و سیره 

پیامبر)ص(، جز مبارزه با ظلم و تجاوز بود؟
گسترش  اینکه  بر  تأکید  با  جمهوری  رییس  

امنیت و رفاه در جامعه اسالمی، افتخار جمهوری 
اسالمی ایران است، اظهار داشت: امروز شاهدیم 
به جای اینکه برخی دولت های اسالمی به فکر 
مردم مظلوم سوریه و مجروحان حلب باشند، از 
سرنوشت تروریست ها نگرانند. روحانی همچنین 
در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار 
رضایت بخش گزارش رسمی بانک مرکزی مبنی 
بر رشد اقتصادی 7.4 در 6 ماهه اول سال جاری، 
کاهش آمار آسیب های اجتماعی و افزایش آمار و 
ارقام اعتقاد بیشتر جوانان به اساس دین و معنویت 
در ماه مبارک رمضان، و نیز عشق و شور به خاندان 
مقام معظم  با هدایت های  ماه محرم  در  نبوت 
رهبری، تأکید کرد: این به معنای افتخار جامعه 
اسالمی است و دولت برای ساماندهی اقتصادی در 
چارچوب و اصول اقتصاد مقاومتی حرکت می کند.

به سیره  اقتدای  اینکه  بیان  با  رییس  جمهوری 
اخالقی و اعتدالی پیامبر اسالم )ص(، رشد مادی 
و معنوی به ارمغان می آورد، ادامه داد: بحمداهلل در 
بخش روحیه ایستادگی ملی و اخالق نیز شاهد 

چنین رشدی هستیم.
روحانی در ابتدای سخنان خود با تبریک و تهنیت 
اسالم حضرت محمد  پیامبر عظیم الشأن  میالد 
مصطفی)ص( و والدت با سعادت فرزند برومندش 
امام جعفر صادق)ع( به سفرای کشورهای اسالمی، 
میهمانان کفرانس وحدت اسالمی، همه ملت بزرگ 
ایران، مسلمانان جهان و بویژه رهبر معظم انقالب 
اسالمی، ادامه داد: امروز زادروز پیامبر اسالم)ص(، 
اخالق و اعتدال است که به حق، همه سرزمین 

حجاز و سراسر جهان را نورانی کرد که »جاء الحق 
و  زهق الباطل.«

امروز، روز کمال  اینکه  بیان  با  رییس  جمهوری 
فضایل اخالقی و اعتدال است، اظهار داشت: مولود 
امروز صلح، سالم، عزت، عظمت و آزادگی را برای 

جهانیان به ارمغان آورد.
روحانی با بیان اینکه پیامبر عظیم الشأن)ص( مسیر 
هدایت و سعادت عمومی را بر روی مردم گشود، 
گفت: از دیدگاه پیامبر )ص( وارد جرگه مسلمانی 
شدن، سهل و آسان بود. ایشان به ادای شهادتین 
اکتفا می کرد و آن کس که اسالم می آورد را در 

جمع مسلمانان از حقوق برابر برخوردار می کرد.
روحانی گفت: در صدر اسالم برخی از روی ترس 
و یا سیاست مسلمان می شدند و پیامبر)ص( به 
باطن اشخاص آگاه بود، اما هرگز باطنشان را به رخ 
آنها نکشید. حال آنکه قلب مقدس ایشان مخزن 
اسرار بود. رییس  جمهوری با تأکید بر اینکه پیامبر 
اکرم)ص( شخصیتی بود که به قوه عصمت مجهز 
بود، اما در عین حال هیچ گاه خود را از مشورت 
بی نیاز نمی دانست، تصریح کرد: مشروعیت  ایشان 
الهی و در حد اعال بود، اما خود را بی نیاز از مقبولیت 
نمی دانست. بشارت و پاداش برای مردم فراوان و 
تنبیه اش اندک بود. جذب را در اوج و دفع را در 

حداقل روا می داشت.
روحانی تصریح کرد: حضرت محمد مصطفی)ص( 
به هدایت مردم مشتاق بود و در این راه رنج و 

محنت فراوان  برد.
رییس  جمهوری با اشاره به اینکه اگر چه ابتدا فقرا 

به دین اسالم پیوستند و اغنیاء و اشراف کمتر به 
دین مبین اسالم مشرف شدند، اما پیامبر هرگز 
کینه ثروتمندان را به دل نگرفت و بر فقرا ستم 
یا اغنیاء را تحقیر نمی کرد، ادامه داد: ایشان حتی 
ثروتمندان  نامشروع  اموال  گرفتن  بازپس  برای 
تنها به اجرای شریعت اکتفا می کرد و پا را فراتر 

نمی گذاشت.
روحانی به اهمیت وحدت و انسجام جامعه از منظر 
پیامبر اکرم)ص( اشاره و تأکید کرد: پیامبر طبقه ای 
اختالفات  تنور  بر  و  نداد  ترجیح  طبقه ای  بر  را 
اجتماعی ندمید؛ او شخصیتی بود که مدینه را نه 
با زور و شمشیر، بلکه با بیعت و تدبیر اداره کرد و 

مرکز حکومت اسالمی قرار داد.
اکثریت  افزود: در روزگاری که  رییس  جمهوری 
علم،  با  ایشان  اما  نبودند،  مسلمان  مدینه  مردم 
و  امنیت  خوبی  به  پیمانش  به  وفای  و  حکمت 

انسجام اجتماعی را در مدینه مستقر کرد.
روحانی با بیان اینکه حتی اگر کفار و اهل کتاب 
صداقت،  به  اما  نداشتند،  ایمان  ایشان  نبوت  به 
عقالنیت، حکمت و امانتداری پیامبر)ص( معتقد 
بودند، اظهار داشت: همه می دانستند، قضاوتش 
عادالنه است و هیچگاه فردی را بر فردی جز با 

معیار حق ترجیح نمی دهد.
رییس  جمهوری با تأکید بر اینکه اعتدال پیغمبر 
در سراسر زندگی نه میان داری بین ظالم و مظلوم 
و وسط  نشینی بین حق و باطل بود، بلکه اعتدالش 
انتخاب بهترین مسیر در احقاق حق،  ترجیح عقل 
بر اجحاف و موازنه بین دنیا و  انصاف  بر جهل، 

آخرت بود.
روحانی تصریح کرد: اگر از اعتدال سخن می گوییم، 
تنها خود شخص پیامبر اسالم)ص( است، اگر چه 
همواره به فکر آخرت بود، اما دنیا گریز و دنیاپرست 
نبود و با همه احترام به معنویت به نظم، حسن 

خلق با همه، زیبایی و آراستگی اهمیت می داد.
رییس  جمهوری با تأکید بر اینکه ایشان در کنار 
تشویق مردم به فضایل اخالقی، رفاه و پیشرفت 
مدینه  در  گفت:  می کرد،  توصیه  نیز  مادی 
پیامبر)ص( تنها معنویت و اخالق نبود، بلکه امنیت 

و زندگی مردم از سایر شهرها بیشتر بود.
روحانی گفت: پیامبر اکرم)ص( تضادی بین رشد 
فضایل اخالقی با رشد و پیشرفت زندگی مادی 
اینها را در کنار همدیگر  انسان ها، قائل نبود و  

می دید.

روحانی: 

راهی جز همگرایی برای نجات جهان اسالم وجود ندارد

رئیس مجلس شورای اسالمی: رونق اقتصادی 
محور کار و اولویت نخست کشور است.

نشست  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
فعاالن اقتصادی در گرگان گفت : این نظر 
مجلس و دولت است که باید با اثر گذاری 
در اراده ها صد درصد در کشور نهادینه شود.

علی الریجانی گفت : رقابت پذیر بودن ،سود 
آور بودن تولید باید مبنا و اصل باشد و این 
وظیفه دولت و مجلس است که موانع را از 

سر راه بردارند. او با اشاره به اینکه قائل به اقتصاد 
سوسیالیستی نیستیم افزود : اقتصاد باید پایه اش 
مردمی ، رقابت پذیر با سود آوری و بهره وری 
مناسب باشد . دکتر الریجانی گفت : فضای کشور 
هم آرامتر و معقولتر از گذشته در همین مسیر 

برای ایجاد تولیدات ارزانتر در حرکت است .
رئیس مجلس شورای اسالمی همچنین منطق 
با   : و گفت  کرد  بیان  راهبرد کشور  را  گفتگو 
دموکراسی حاکم در کشور بیان نظرات و سوق 

دادن اراده ها به سمت گفتگو در اولویت است.
با گفتگو و  ایران  افزود: جمهوری اسالمی  وی 
مشی سنجیده در مسائل بین المللی منطق هایی 
را دنبال می کند تا در فضای پر تالطم منطقه 
ای کشور مسائل سیاسی را حل کند . الریجانی 
گفت: در موضوع هسته ای هم ما با هوشیاری 
آن را پیگیری می کنیم که حریف نخواهد خللی 
ایجاد کند که البته برای هر اقدامی تدبیر شده 

است .
وی با اشاره به فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی گفت 

: هزینه های جاری کشور را نباید با فروش نفت 
بدست آورد که البته انجام این کار زمان بر است.

اقتصاد  : چابک سازی دولت و  افزود  الریجانی 
کشور از سیاستهایی است که رهبری فرموده اند 
و توجه به آن ضروری است و دخالت دولت در 

اقتصاد کشور باید حداقلی و معقول شود .
وی گفت : قوانین بهبود کسب و کار وجود دارد 

اما مشکل جدی در اجرای آنهاست.
الریجانی از تشکیل یک کمیسیون در همین باره 
در مجلس خبر داد و گفت : تا چند روز آینده 
با انتخاب این کمیسیون نظارت بر حسن اجرای 
قوانین بهبود کسب و کار و رفع موانع تولید اجرا 
می شود. رئیس مجلس همچنین درباره به روز 
شدن در بازارهای جهانی گفت : به دنبال تجارت 
هستیم اما از آنجایی که نظارت بر قانون تجارت 
در دولتهای حال و قبلی متفاوت ارائه شده است 
دولت فعلی خواهان آن است که با قوانین قبلی 
کار کند زیرا معتقد است مردم از تغییرات در آن 

نگران می شوند .

الریجانی: 

رونق اقتصادی اولویت نخست کشور است
از  یکی  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
اقداماتی که باید جدی تر گرفته می شد شیوه 
نگارش برجام است تا هیچ جایی برای تفسیر 

و ابهام باقی نماند.
رئیس سازمان انرژی اتمی در برنامه »بدون 
تعارف« سیما تاکید کرد: در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اگر پشتوانه ای قوی نداشته باشید 

آنها برای شما » تَره هم ُخرد نمی کنند«.
وی گفت: جمهوری اسالمی ایران البته برای 
با هیچ  آژانس  بیان مواضع اصولی خود در 

انرژی  سازمان  رئیس  ندارد.  رودربایستی  کس 
اتمی درباره بدعهدی امریکا و تمدید تحریم های 
10 ساله ضد ایران هم گفت: دقیقاً یک ماه پس 
از عملیاتی شدن برجام در مصاحبه با یک روزنامه 
عربی گفتم که طرف غربی در مسائل تحریم و 
موضوع بانکی هنوز وعده های خود را عملیاتی 
نکرده است؛ این موضوع از آن جهت بود که می 

دیدیم امریکایی ها در حال دبه کردن هستند.
صالحی تصریح کرد: در آن مصاحبه گفتم که 
برخی بانک های بزرگ هنوز کامالً با ما همکاری 
با احتیاط هم گفته بودم در  اتفاقاً  نمی کنند 
صورتی که باید می گفتم »کل بانک های بزرگ 

خارجی هیچ همکاری تا حاال با ما نکرده اند. «
رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: ما امروز به 
وضوح می بینیم که امریکایی ها در موضوع برجام 

دبه کرده اند آن هم دبه های زیاد.
گر  مطالبه  مذاکرات  در  باید  ما  افزود:  صالحی 
باشیم و نمی توانیم در اینگونه مذاکرات حساس 

بگوییم »همه چیز عالی بود« و یک تشکر هم 
از طرف مقابل بکنیم. رئیس سازمان انرژی اتمی 
درباره حرکت فناوری هسته ای در حال حاضر 
گفت: من مسئول فنی مذاکرات بوده و هستم و 
الحمدهلل در شرایط کنونی کارها به خوبی پیش 
می رود اما در بحث تحریم، مشکل پیدا کرده ایم 
و طرف مقابل ما در 1+5 آن تعهدی را که ملتزم 

شده بود انجام نمی دهد.
مسائل  در  و  کنونی  شرایط  در  افزود:  صالحی 
هسته ای و پیشبرد آن، »پُل پشت سرمان خراب 
نیست« و به گونه ای می توانیم به شرایط قبل 

بازگردیم که طرف مقابل غافل گیر شود.
اتمی درباره تحریم های  انرژی  رئیس سازمان 
تعهدات  از  که  مختلفی  تفسیرهای  و  کنونی 
با  گفت:  شود،  می  مذاکرات  طول  در  طرفین 
این تجربه ای که االن داریم و با توجه به تحریم 
های کنونی امریکا و بدعهدی آنها قطعاً بهتر می 

توانستیم مذاکره کنیم.

صالحی: 

باید نگارش برجام جدی تر گرفته می شد

نتایج تحقیقات  آمریکا روز جمعه  پلیس فدرال 
سازمان سیا درباره مداخله روسیه در روند انتخابات 

آمریکا را تائید کرد.
نتایج تحقیقات  آمریکا روز جمعه  پلیس فدرال 
سازمان جاسوسی این کشور ) سیا( درباره مداخله 

روسیه در روند انتخابات آمریکا را تائید کرد.
موضع موافق اف بی آی درباره نتایج تحقیقات سیا 
در این ماجرا، دونالد ترامپ برنده انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا را که فرضیه دخالت روسها در 
انتخابات کشورش را رد کرده است، بیش از پیش 

در این قضیه در تنگنا قرار می دهد.
حمایت جیمز کامی رئیس اف بی آی و همچنین 
نتیجه  آمریکا  ملی  اطالعات  مدیر  کالپر  جیمز 
احتمالی روسیه  را درباره مداخله  گیریهای سیا 
سیا  کند.  می  تقویت  آمریکا  انتخابات  روند  در 
اعالم کرده در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده 
است که برخی افراد مرتبط با روسیه ایمیل های 
هک شده از حساب های جان پودستا مدیر ستاد 
تبلیغاتی هیالری کلینتون نامزد شکست خورده 
حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری و 
برخی دیگر از مسئوالن این حزب را در اختیار 

پایگاه اطالع رسانی ویکیلیکس قرار داده اند.
اطالعاتی  آژانسهای  ترین  اصلی  ترتیب  این  به 
آمریکا درباره دخالت های روسیه در روند انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا به اتفاق نظر دست یافته 
و اظهارنظر برخی نمایندگان کنگره را درباره وجود 
آی  بی  اف  و  سیا  میان  زمینه  این  در  اختالف 

تکذیب کرده اند.
در  واشنگتن،  از  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
جریان کارزار انتخاباتی آمریکا و حتی چند هفته 
پیش از آن برخی از مسئوالن حزب دموکرات و 
آژانسهایی که به طور تخصصی در زمینه امنیت 

سایبری فعالیت می کنند، دولت روسیه را به تالش 
برای نفوذ در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا به نفع ترامپ متهم کردند. مسئوالن برخی 
اعالم  امنیت سایبری  آژانس های متخصص در 
کردند نشانی آی پی که از آنجا حمله اینترنتی به 
مراکز وابسته به حزب دموکرات صورت گرفته با 
نشانی آی پی که گروه هکرهای انفورماتیک وابسته 
به دولت روسیه استفاده می کند، شباهت دارد. 
برخی مسئوالن دموکرات این گروه را متهم کردند 
با کمک روسیه سامانه های انفورماتیک کنوانسیون 
حزب دموکرات در فیالدلفیا را هک کرده است. 
رسانه ها و محافل سیاسی آمریکا  معتقدند دونالد 
ترامپ نسبت به هیالری کلینتون در قبال روسیه 
مواضع موافق تری داشته به همین علت روسیه با 
مداخله های پنهان خود در انتخابات آمریکا از وی 

حمایت کرده است. 

در همین حال رئیس جمهور آمریکا در نشست 
خبری خود در کاخ سفید ضمن تاکید بر نقش 
روسیه در هک اجالس کنگره ملی دموکرات ها،  

روسیه را به اقدامات سایبری متقابل تهدید کرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان؛ باراک اوباما 
در بخش پرسش و پاسخ از نشست خبری  خود به 
پرسشی درباره موضوع مداخله روسیه در انتخابات 
آمریکا پاسخ داد و گفت: در مورد انتقال قدرت به 
رئیس جمهور جدید باید بگویم که آنها)تیم ترامپ( 
نخستین کسانی هستند که اذعان می کنند ما 
هرکاری که توانسته ایم کردیم تا اطمینان حاصل 

کنیم آنها موفق می شوند. 
از آخرین باری که من با رئیس جمهور منتخب 
صحبت کردم چند روزی می گذرد. این صحبت 
درباره طیفی از موضوعات مربوط به انتقال قدرت 

بود. این همکاری ادامه خواهد یافت. 

باراک اوباما گفت: ما در مورد)روسیه( بحث و جدل 
زیادی نداشته ایم. واقعیت این است که براساس  
ارزیابی یکدست اطالعاتی ، روس ها مسئول هک 
اینکه  و  اند  بوده  ها  ملی دمکرات  کردن کنگره 
اهمیت دارد که همه عناصر  ما  برای  نتیجه  در 
این مسئله را بررسی و اطمینان حاصل کنیم که 
از چنین مداخالتی از طریق حمالت سایبری ، 
جلوگیری می کنیم. این موضوع باید یک موضوع 
دوحزبی و نه یک موضوع حزبی باشد. امیدوارم که 
رئیس جمهور منتخب ، نیز به طریقی مشابه نگران 
باشد و اطمینان حاصل کند که حتی احتمال تاثیر 

گذاری خارجی بر روند انتخاباتی ما وجود ندارد. 
فکر نمی کنم که هیچ آمریکایی خواستار تاثیر 
خارجی روی انتخابات آمریکا باشد. این موضوع 

نباید موضوع بحث و جدل ما باشد.
باراک اوباما گفت زمانی که هک اجالس کنگره 
ملی دموکرات ها رخ داده بود ما فقط درباره این 
هک صحبت کردیم ولی درباره انگیزه های هک 

هیچ گمانه زنی نکردیم.
وی افزود: ما درباره تاثیرات این هک  هم صحبت 
نکرده بودیم اما فقط درباره آن به مردم گفتیم. 
به اعضای کنگره هم گفتیم. در نتیجه همه شما 
برداشت هایی را درباره آنچه که رخ داد، داشتید 
و نیز درباره علت این اقدام تفسیرهایی نوشتید 
و درباره تاثیر آن روی انتخابات هم نوشتید. ما 
این کار را نکردیم چون در این فضای حزبی  در 
آمریکا در زمانی که نگرانی اول، اطمینان یافتن از 
امانت داری در روند انتخابات بود، در زمانی که هر 
حرفی از دهان من و کاخ سفید از دید حزبی به 
آن نگریسته می شد، من خواستم اطمینان یابم 
که به نفع یک طرف یا طرف دیگر عمل نمی 

کنیم.

ترامپ در تنگنا؛

اف  بی  آی هم دخالت روسها را در انتخاب آمریکا تایید کرد
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اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی نوشهر
دادنامه هیات تشخیص -حکم 

دادنامه شماره:487       تاریخ19/08/1395      کالسه پرونده353/95   مرجع 
رسیدگی :شعبه تشخیص      هیات تشخیص اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی 

نوشهر 
خواهان :علی مالئی کهنه سرا به نمایندگی فرهاد مراد مجیدی     به نشانی استان 
4653163488تلفن  -کدپستی  رازی  خیابان   - نوشهر  شهرستان   - مازندران 

09121327844
خوانده : آقایان عوض علی پناه علی نیا-قریشی -حلبیان-انصاری-معتمدوخانم 

ایزدیار به نشانی  -تلفن    :09125723900  
  خواسته :/حقوق معوقه  / تفاوت دستمزد/عیدی وپاداش /حق بیمه 

گردش کار:
خواهان دادخواست کتبی به شماره 7405 مورخ 1/6/95به خواسته صدرالذکر 
به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این هیات به شماره ثبت 
وکالسه فوق واجرای تشریفات قانونی در وقت مقرر جلسه رسیدگی به تصدی 
امضاء کنندگان ذیل تشکیل شده است که با توجه به استماع اظهارات طرفین 

دعوی ومحتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید 
حکم /قرار

آقای  نمایندگی   به  سرا   کهنه  مالیی  علی   آقای   شکایت  خصوص  در 
نیا،قریشی  علی  پناه  علی  عوض  آقایان  طرفیت  به  مجیدی   مراد  فرهاد 

،حلبیان،انصاری،معتمدوایزدیارو
از  یکی  ایزدیار  براینکه خانم  کارگر  شاکی مبنی  نماینده  اظهارات  استماع    
مالکین حقوق از سال 1392 به ازای دستمزد ماهانه 1500000ریال را پرداخت 
ننموده است وهمچنین ساکنین لیست بیمه را به سازمان تامین اجتماعی ارائه 
ننموده اند در خصوص افزایش دستمزد ساکنین مبلغ دریافتی راافزایش ندادند.  
نحوه  خصوص  در  ابهام  به  توجه  وبا  پرونده  ومحتویات  اوراق  بررسی  با  هیات 
کارکرد شاکی پرونده امررا  خواسته شاکی را به استناد  ماده 94 آیین دادرسی 
کاربه تحقیق ارجاع شده است که پس از مشخص شدن گزارش کارکرد شاکی از 
سال 1380 مورد تایید قرارگرفته است خواسته شاکی راازبابت افزایش دستمزد 
به  را  خواسته  ومابقی  ندانسته  کاروارد  باالترازقانون  حقوق  دریافت  به  باعنایت 
استناد قسمت دوم ماده 87 آیین دادرسی کار موجه دانسته وبه اتفاق آراءضمن 
3٫2قانون  کاروماده  قانون   157 ماده  مستندبه  خود  ذاتی  صالحیت  احراز 
نموده  تایید  30/7/1395را  1/1/1380لغایت  تاریخ  رااز  کارشاکی  سابقه   کار 

وکارفرمای موصوف  را مکلف به پرداخت موارد ذیل می نماید.
الف( طلب حقوق معوقه به استناد   ماده 27قانون کار سال  1392 از بابت عدم 

پرداخت خانم ایزدیار
18000000ریال هجده میلیون ریال 

ب(طلب حقوق معوقه به استناد ماده 37 قانون کارسال 1393   18000000ریال 
هجده میلیون ریال  

 1394 کاردرسال  قانون   37 ماده  استناد  به  معوقه  حقوق  پ(طلب   
18000000ریال هجده میلیون ریال 

 1395 کاردرسال  37قانون  ماده  استناد  به  معوقه  حقوق  طلب  ت( 
18000000ریال هجده میلیون ریال 

ضمنا کارفرمایان مکلف هستندبه استناد ماده 148 قانون کارلیست بیمه شاکی 
راازتاریخ 1/1/1380 لغایت 30/7/1395به سازمان تامین اجتماعی ارائه نماید.

است  مکلف  کارفرما  72000000ریال  ریال  هفتادودومیلیون  رای  مبلغ  کل 
دروجه کارگر شاکی پرداخت نماید.

این رای به استناد ماده 159 قانون کار ظرف پانزده روز قابل تجدید نظرخواهی 
در هیات حل اختالف می باشد ودر صورت عدم اعتراض هریک از طرفین وقطعی 
والزم االجرا شدن رأی ،رأی مزبور به استناد تبصره 2ماده 16 قانون تشکیالت 
وآیین دادرسی دیوان عدالت ،ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ برای اشخاص داخل 
کشوروظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل 

فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهدبود.
نماینده وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی  یعقوب غالم تبار     نماینده کارگران.  

آرش کنگری       نماینده مدیران صنایع  داریوش خزایی 
نوشهر - خیابان رازی -نبش خیابان  آیت اله طالقانی -اداره تعاون ، کارورفاه 
اجتماعی نوشهر

آگهی حصروراثت
خرمشهر  از  بشناسنامه1441صادره  پدرعبداالمام  نام  حمادی  البو  جهاد  آقای 
درخواستی به خواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که زوج مرحوم 
درتاریخ1395/9/10دربندرامام  شادگان  6672صادره  بشناسنامه  دورقی  سهام 
حمادی  البو  جهاد  از1-متقاضی   عبارتند  اش  ورثه  فوت  اقامتگاه  خمینی)ره( 
زوج  عنوان  /به  خرمشهر  از  شناسنامه1441صادره  شماره  به  عبداالمام  فرزند 
متوفی2-بسینه عصاری فرزند جاسم به شماره شناسنامه1874صادره از شادگان 
شناسنامه  شماره  به  عبدعلی  فرزند  دورقی  مادرمتوفی3-حسین  عنوان  /به 
3543صادره از شادگان/به عنوان پدرمتوفی4-مرتضی البو حمادی فرزند جهادبه 
شماره شناسنامه 1890903078 صادره از شادگان/ به عنوان پسر متوفی. اینک 
با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
بدادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادروهروصیت نامه بجز سری ورسمی که بعد 

ازاین تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف بندر امام خمینی )ره(

دادنامه
شهر  دو  کیفری  دادگاه   102 شعبه   9409988334400012 کالسه  پرونده 

اسالم آباد)102 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره
1-  اداره امور آب شهرستان اسالم آبادغرب 2- نماینده دادستان اسالم آبادغرب

متهم:آقای خلیل محمد پناه به نشانی مجهول المکان
اتهام:حفر چاه یا قنات یا بهره برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات

بسمه تعالی
به تاریخ 95،9،7 در وقت فوق العاده شعبه 102 دادگاه کیفری 2 اسالم آبادغرب 
به تصدی امضاکننده تشکیل است پرونده کالسه 950425 تحت نظر قرار دارد 
نماینده و کارشناس حقوقی منابع آب استان کرمانشاه تقاضای اصالح دادنامه 
را از حیث مسدود نمودن چاه مذکور نموده است دادگاه نظر به جامع اوراق و 

محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر انشای رای می نماید.
رای دادگاه

نظر به اینکه در خصوص مسدود نمودن وطبس چاه در دادنامه شماره 950792 
مورخ 95،8،26 ماهیتا اظهارنظر نشده است لذا با اختیار حاصله از ماده 45 قانون 
توزیع عادالنه آب حکم به مسدود نمودن چاه مذکور صادر و اعالم می گردد رای 
صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و 
پس از آن ظرف مدت مشابه قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید 

نظر استان کرمانشاه می باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 اسالم آبادغرب-سلیمان امجدیان 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
محمد کامیابی باکر فرزند مسلم     به شرح دادخواست به کالسه 1/274/95 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
تاریخ  در  بابل   از  صادره   13 به ش ش  احمد  مال  فرزند  باکر  کامیابی  مسلم 
الفوت آن مرحوم  93/4/18اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

منحصر است به 
1-حسین کامیابی باکر فرزند مسلم به ش ش 2062109474

2- محمد کامیابی باکر فرزند مسلم 2279211653    
3- مهدی کامیابی باکر فرزند مسلم  2279211661   
4- عقیل کامیابی باکر فرزند مسلم 5689643149    

5- فاطمه کامیابی باکر فرزند مسلم  2050654911   
6- پروین کامیابی باکر فرزند مسلم 2064488006    

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

صادر خواهد شد 
رییس  شعبه اول  شورای حل اختالف بندپی شرقی  

دادنامه
شهر  دو  کیفری  دادگاه   102 شعبه   9409988333600824 کالسه  پرونده 

اسالم آباد)102 جزایی سابق(تصمیم نهایی شماره
شاکی:

-1 آقای حشمت اهلل فالحت پیشه فرزند خداکرم با وکالت آقای شیرزاد امیری 
فرزند تیمور به نشانی کرمانشاه-چهارراه جوانشیر-طبقه ی دوم بانک پارسیان 

–مجتمع حکیم-واحد 6
-2 نماینده دادستان اسالم آبادغرب

متهم:
آقای اسد لرستانی به نشانی مجهول المکان

اتهام: توهین از طریق فضای مجازی
از خداوند  استعانت  با  و  پرونده  و محتویات  اوراق  توجه  با  دادگاه  تعالی  بسمه 
انشای  زیر  به شرح  و  اعالم  رسیدگی  وجدان ختم  و  بر شرف  تکیه  وبا  متعال 

رای می نماید.
رای دادگاه

لرستانی  اسد  آقای  آبادغرب  اسالم  دادسرای  از  صادره  خواست  کیفر  حسب 
فاقد مشخصات بیشتر متواری و مجهول المکان متهم است به توهین است از 
با وکالت  اله فالحت پیشه  طریق فضای مجازی موضوع شکایت آقای حشمت 
آقای شیرزاد امیری دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله 
و محتویات  اوراق  وسایر  فضای مجازی  در  ارسالی  متن  شکایت شاکی-پرینت 
پرونده و عدم حضور متهم با وصف ابالغ احضاریه از طریق نشر آگهی چه در 
مرحله تحقیق و نیز در این مرجع و عدم ارسال الیحه بزه انتسابی به نامبرده را 
محرزومسلم تشخیص و به استناد ماده 608 از قانون مجازات اسالمی مصوب 
1375 متهم موصوف را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
مرجع و پس از آن ظرف مدت مشابه قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 

تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد.
دادرس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 اسالم آبادغرب-بهادر امیری

رونوشت آگهی حصر وراثت
به کالسه  دادخواست  بشرح  دارای شناسنامه شماره355  آقای خلیل شهبازی 
توضیح  نموده وچنین  دادگاه درخواست گواهی حصروراثت  این  از   495،95،1
تاریخ1388،8،4  بشناسنامه92در  داده که شادروانعلی حیدر شهبازی سیمانی 
الفوت آن مرحوم منحصر  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه حین 

است به:متقاضی با مشخصات فوق  فرزند متوفی
از  شناسنامه 299 صادره  به شماره  متوفی  فرزند  1-شهریار شهبازی سیمانی 

اسالم آبادغرب
از  صادره   355 شناسنامه  شماره  به  متوفی  فرزند  سیمانی  شهبازی  2-جلیل 

اسالم آبادغرب
از  صادره  شناسنامه 278  شماره  به  متوفی  فرزند  سیمانی  شهبازی  3-نیمتاج 

اسالم آبادغرب
از  صادره  شناسنامه 414  شماره  به  متوفی  فرزند  سیمانی  شهبازی  4-شکوفه 

اسالم آبادغرب
 3340281106 شناسنامه  شماره  به  متوفی  فرزند  سیمانی  شهبازی  5-زهرا 

صادره از اسالم آبادغرب
6- بانوپایا همسرمتوفی به شماره شناسنامه 139 صادره از اسالم آبادغرب

آگهی می  نوبت  در یک  را  مزبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیاتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالفشهرستان اسالم آباد غرب

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح  شماره6  شناسنامه  نجفیدارای  شوکت  آقای 
توضیح  وچنین  نموده  گواهی حصروراثت  درخواست  دادگاه  این  از   386،95،3
داده که شادروان صید قاسمی بشناسنامه 458در تاریخ95،7،27 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر استبه:
1-متقاضی با مشخصات فوق)همسر متوفی(

2-فرخ قاسمی ش ش 3330567147 ت ت 1347 صادره از اسالم آبادغرب)پسر 
متوفی(

اسالم  از  صادره   1348 ت  ت   3330242949 ش  ش  قاسمی  3-جواد 
آبادغرب)پسر متوفی(

اسالم  از  صادره   1358 ت  ت   3330533463 ش  ش  قاسمی  4-غالمرضا 
آبادغرب)پسر متوفی(

5- رضاولی پور ش ش 9368 ت ت 1356 صادره از اسالم آبادغرب)پسر متوفی(
6-دولت قاسمی ش ش 992 ت ت 1333 صادره از اسالم آبادغرب)دخترپسر 

متوفی(
آبادغرب)دختر  اسالم  از  صادره   1344 ت  ت   2294 ش  ش  قاسمی  7-بهیه 

متوفی(
آبادغرب)دختر  اسالم  از  قاسمی ش ش 1786 ت ت 1349 صادره  8-فاطمه 

متوفی(
اسالم  از  صادره   1361 ت  ت   3330479086 ش  ش  قاسمی  9-شیرین 

آبادغرب)دختر متوفی(
اسالم  از  صادره   1364 ت  ت   3330552395 ش  ش  قاسمی  10-مریم 

آبادغرب)دختر متوفی(
آگهی می  نوبت  در یک  را  مزبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیاتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبهسومشورای حل اختالفشهرستان اسالم آبادغرب

آگهی تغییرات
 موسسه فرهنگی هنری آرمان ماندگار سر آمد به شماره ثبت 28271 و شناسه 
فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10320678223 ملی 
العاده مورخ 04/06/1395 ومجوز شماره 9827/95/1 /الف ت مورخ 16/6/95 
وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره 
به شرح زیر برای مدت 5سال انتخاب شدند : آقای علیرضا غفوری فرد به سمت 
عضو و رییس هی ئت مدیره دارای کد ملی 0081051263 خانم سوده غفوری 
فهیمه  خانم  ملی 0451211030  کد  دارای  مدیره  هیئت  به سمت عضو  فرد 

دزفولی به سمت مدیرعامل دارای کدملی 0453618431 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی  شعبه چهارم کالسه پرونده 95 / 628 / 4 

شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان :ناصر احمدی شاد - فرزند: مجید 

خوانده : عثمان ملکی – فرزند محمد مجهول المکان  
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده عثمان ملکی فوق  
تقدیم که به این شعبه ارجاع شده است و برای روز  3 / 11 /  1395 ساعت9:30 
وقت رسیدگی تعیین شده است  لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق 
این آگهی به وی ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده 
میتواند تا روز جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل 

بگیرد.
دبیر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

متن آگهی

له   9500037 کالسه  اجرایی  پرونده  فقره  یک  شرح  به  محمدی  قاسم  آقای 
به  موضوع چک شماره 953325،15104  قاسم محمدی  علیه  مرادی  احسان 
با توجه به اینکه آدرس قاسم محمدی موردشناسایی  مبلغ 50000000 ریال 
نامه  آیین   18 ماده  اجرای  در  بستانکار  درخواست  حسب  و  نگردیده  واقع 
نمایید  اقدام  تعهد خود  انجام  به  ابالغ می گردد که نسبت  به شما  بدینوسیله 
در غیر این صورت ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی به منزله ابالغ 

میباشد و عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
اسالم آبادغرب

دادنامه 

دو  کیفری  دادگاه   102 شعبه      9409982883500763 کالسه  پرونده 
شهرستان اسالمشهر ) 102جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 

شاکی : خانم مریم روحی پور  فرزند محرم به نشانی شهرستان اسالمشهر – 
خیابان کاشانی – کوچه 21 – پ45  

بلوار   – آریا شهر   – تهران  نشانی  به  محمودی  معصومه  خانم    -1  : متهمین 
شهدای صادقیه شمالی – ابتدای کوچه 15- پ109 – طبقه 4                2- 

آقای علی ذوالقدر  به نشانی مجهول المکان    
اتهام ها : توهین . افترا. ایجاد مزاحمت ملکی  

رای دادگاه 
درخصوص اتهام خانم معصومه محمودی و علی ذوالقدر دایر بر توهین . افترا وایجاد 
مزاحمت ملکی . موضوع قرار جلب دادرسی . صادره از سوی این شعبه . به موجب 
دادنامه صادره به شماره 9409972886201079 . با توجه به شکایت شاکیه خانم 
مریم روحی پور. به این شرح که اظهار داشته  است خانم معصومه محمودی همسر 
سابق شوهرش است وبه درب منزل وی مراجعه کرده است ومبادرت به توهین 
وفحاشی وافترا وانتساب بزه سرقت وسایل دخترش ومزاحمت ملکی نموده است 
ودراین اقدام علی ذوالقدر نیز اورا همراهی کرده است . گرچه برخی از همسایگان نیز 
ادعای اورا تائید کرده اند. لیکن متهم معصومه محمودی بیان داشته است هیچگونه 
توهین ویا مزاحمتی ایجاد نکرده است وتنها برای تحویل گرفتن لباس دخترش که 
دست پدرش بوده است . مراجعه کرده اند که شاکی از تحویل آنها خودداری کرده 
است. دادگاه شاکی را جهت احضارشهود وی درجلسه مواجهه حضوری نیز دعوت 
کرده است که علی رغم انتظار کافی .حضورنیافته است. ازنظر دادگاه ماهیت اتفاق 
صورت گرفته . مبهم است وادله کافی که اقناع وجدانی ایجاد کند. ارائه نشده است. 
لذا صرف درگیری لفظی با صدای بلند نمی تواندموید ادعای شاکی باشد. لذا دادگاه 
مستندا به ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری. قرار منع تعقیب نامبردگان را صادر 
می نماید. رای صادره قابل تجدیدنظر خواهی ظرف بیست روز در محاکم تجدید نظر 

استان تهران می باشد.م/الف 2061    شماره بایگانی شعبه : 940920 
رحمتی -  دادرس شعبه 102 جزایی 2  اسالمشهر 

آگهی مزایده 
در پرونده اجرا /940176/3  اجرائی آقای 1- ساسان محمدی 2- محمد نوری 
محمدی 3- شرکت تعاونی مصرف محلی احمدآباد مستوفی  محکوم است به 
تعاونیهای  مرکزی  اتحادیه  حق   در  ریال     1/074/189/048 مبلغ  پرداخت 
مصرف کارگران ایران امکان  مبلغ 44/691/914  ریال نیم عشر دولتی در حق 

صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال به شرح زیر : 
میزان  به  فله  صورت  به  وکاپیتان  میعاد  بانشان  فله  بصورت  خارجی  1.چای 
100کیلوگرم ازقرار هرکیلو 300/000 ریال جمعا به مبلغ 30/000/000 ریال  
هرکیلو  ازقرار  کیلوگرم  میزان 1000  به   1 درجه  فله  بصورت  نخودهمدان   -2
به  شکسته  فله  قند   -3 ریال      56/250/000 مبلغ  به  جمعا  ریال   56/250
میزان 2000کیلوگرم به صورت فله ازقرار هرکیلو 26/250 ریال جمعا به مبلغ 
محسن  10کیلوگرمی  های  درکیسه  هندی  برنج   -4 ریال       52/500/000
مبلغ  به  جمعا  ریال   40/000 ازقرارهرکیلو  3000کیلوگرم  میزان  به  وخاطره 
120/000/000 ریال       5- یخچال ایستاده 6درب شرکت تهران سرما به ابعاد 
2*2 متریک دستگاه به صورت کارکرده به مبلغ 16/000/000 ریال   6- یخچال 
ایستاده 6درب ساخت ایران فاقد پالک شناسایی به ابعاد2*2 متر یک دستگاه 
ساخت  4درب  ایستاده  یخچال   -7 ریال      15/000/000 مبلغ  به  کارکرده 
ایران فاقد پالک شناسایی به ابعاد  1/5*2 متر یک دستگاه کارکرده به مبلغ 
12/000/000 ریال   8- قفسه فلزی فروشگاهی 4طبقه به میزان 40مترکارکرده 
ازقرار هرمتر 1/000/000 ریال جمعا به مبلغ 40/000/000 ریال     9- یخچال 
فاقد  ایران  ارتفاع1مترساخت  طول2متر  متر  70سانتی  عرض  خوابیده  بستنی 
پالک شناسایی دو درب یک دستگاه به صورت کارکرده به مبلغ 9/000/000 
متر   1/5 طول   . متر  سانتی   70 عرض  خوابیده  بستنی  یخچال   -10 ریال    
ارتفاع 1 متر ساخت ایران فاقد پالک شناسایی طرح دایتی دو درب یک دستگاه 
کارکرده به مبلغ 10/000/000 ریال   ارزش کل اموال توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به مبلغ سیصدو شصت میلیون و هفتصدو پنجاه هزار ریال ارزیابی 
شده است و مبلغ پایه مزایده اعالم می گرد. اموال مذکور به نشانی احمد آباد 
مستوفی چهارراه ولیعصر خ شهید احمد ابوالقاسم پالک 88 فروشگاه محمدی 

ودر تصرف محکوم علیهم می باشد. 
1- توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور بمنظور 

استیفای حق محکوم له از طریق مزایده ارزیابی شده شروع می گردد.
2- محل فروش اموال: دفتراجرای احکام مدنی دادگستری اسالمشهر است. 

3- هرکس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال باز دید و در 
مزایده شرکت نماید. روز انجام مزایده 95/10/20  از ساعت9 الی 10  می باشد. 
برنده مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده نقدا می 
بایست پرداخت نماید. مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
کرده است و بقیه بها را در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت 
با تعطیلی باشد فردای  خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف 

همانروز در همان مکان وهمان ساعت مزایده انجام خواهد شد.م/الف 2033 
دادورز شعبه سوم حقوقی محاکم عمومی اسالمشهر

دادنامه
پرونده کالسه 9409982882500975  شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان 
اسالمشهر ) 104جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9509972886401508  
شکات  :   1- آقای مهدی رحیمی  فرزند مظفر  به نشانی اسالمشهر – علی آباد 
تپانچه – خیابان چمران – الله 2 – پالک48       2- خانم خوشقدم حیرانی  

فرزند هاشم  به نشانی تهران- اسالمشهر
متهم :آقای حامد کشاورز  فرزند شعبان به نشانی اسالمشهر- علی آباد طپانچه 

– کوچه الله یکم- پالک22  
اتهام : ضرب و جرح عمدی 

رای دادگاه 
درخصوص اتهام آقای حامد کشاورز چوبه شعبانعلی دائر بر ایراد ضرب و جرح 
عمدی حسب شکایت خانم خوشقدم حیرانی وآقای مهدی رحیمی دادگاه توجها 
نظریه  انتظامی  پرونده شرح شکایت شکات گزارش مرجع  به شرح ومحتویات 
پزشکی قانونی صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر به 
شماره 9510102886402695  اعتراض ضمنی متهم در جلسه دادگاه مبنی 
بر اینکه درگیری را قبول دارم چون آنها بدون اذن به منزل من وارد شده وبا من 
درگیر شده اند سایر قراین وامارات منعکس درپرونده بزه منتسبه به وی محرز و 
مسلم بوده مستندا به ماده 2-17-448-445-709-714 قانون مجازات اسالمی 
کتاب اول وچهارم کلیات ودیات متهم موصوف را به پرداخت یازده هزارم دیه 
بازوی چپ  بابت کبودی انگشت سوم دست چپ ساعد چپ  انسان  کامل یک 
ساق پای چپ جرح حارصه ساعد چپ یک سه هزارم دیه کامل یک انسان بابت 
جرح وحارصه بند ابتدای انگشت سوم دست چپ درحق خانم خوشقدم حیرانی 
دو درصد دیه کامل یک انسان بابت جرح حارصه آرنج چپ پس سرکف دست 
راست وپنج هزارم دیه کامل یک انسان بابت کبودی وتورم ساعد چپ درحق 
آقای مهدی رحیمی محکوم می نماید رای صادره حضوری وقطعی می باشد.م/

الف2067    
شماره بایگانی شعبه : 941377 

بیاتی - رئیس شعبه 104  دادگاه کیفری 2 اسالمشهر 

دادنامه
پرونده کالسه 9509988394100008 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان 

داالهو تصمیم نهایی شماره 9509978391300306
شوهانی  اهلل  فضل  آقای   -2 اله  فرزند شمس  کرمی  میالد  آقای   -1  : شکایت 
فرزندشرف همگی به نشانی اسالم آباد غرب – شهرک جهاد ، جهاد 7 ، آقای 
افشین روشنی فرزند الیاس به نشانی استان ایالم – سرابله – خیابان یادگار امام 
) ره ( 3- آقای عزت اله کرمی فرزند شرف به نشانی حمیل – روستای مومنایی 

– نماینده دادستان شهرستان داالهو
متهمین : 1- آقای علی حسن مرادی فرزند مراد به نشانی کرندغرب – شهرستان 
فرهنگیان ، کوچه فجر 2- آقای کیوان کاکاویسی به نشانی کرندغرب – شهرک 

فرهنگیان 
اتهام : ضرب و جرح عمدی

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقایان 1- علی حسن مرادی فرزند مراد 82 ساله فاقد سابقه 
کیفری دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی در تاریخ 1394/12/23 موضوع شکایت 
آقایان عزت اهلل کرمی و فضل اله شوهانی و افشین روشنی شکات اظهار داشته 
مشغول رنگ نمودن جداول خیابان در کرند غرب بوده که کیوان کاکاویسی که 
پشت فرمان خودرو نیسانی بوده بلحاظ گذاشتن قندیلهای سرعت گیر به طرف 
اله وارد کرده سپس  اله و عزت  با گرز ضرباتی به افشین و فضل  آنان آمده و 
علی حسن مرادی نیز ضمن میانجیگری با چوب ضربه ای به پهلوی عزت اله 
کرمی و ضرباتی به میالد کرمی وارد می نماید ایشان ضمن انکار ایراد ضربه به 
اله کرمی حضور خود را در محل وایراد یک ضربه سیلی به میالد قبول  عزت 
داشته و دادگاه به ناچار متوسل به ایراد سوگند قسامه توسط عزت اله کرمی 
و میالد مینماید که با توجه به انتقال سوگند و نظر به کیفر خواست صادره و 
شکایت شکات و حضور متهم ردیف اول در محل درگیری و اقرار ضمنی و نظر به 
متواری بودن متهم ردیف دوم و عدم حضور در جلسه دادگاه علیرغم ابالغ قانونی 
اخطاریه ارسالی از طریق جرائد و عدم ارسال الیحه دفاعیه بزهکاری متهمین 
را محرز تشخیص  مستندا« به مواد 709و 710 و 714 و 488 و 559 از قانون 
مجازات اسالمی آقای علی حسن مرادی را بابت سه فقره کبودی شانه راست 
و قسمت خلفی ران راست و زانوی راست بپرداخت چهار و نیم دینار در حق 
میالد کرمی و نیز کیوان کاکاویسی را بابت حارصه قدام زانوی راست بپرداخت 
نیم درصد و بابت کبودی وسیع قسمت خلفی تنه یک و نیم دینارو بابت جرح 
حارصه آرنج دست راست نیم درصد و بابت کبودی قسمت خلفی آرنج چپ یک 
و نیم دینار در حق افشین روشنی و بابت جرح دامیه چانه دو درصد دیه و بابت 
لقی داندان شماره یک فک تحتانی سمت چپ ارشا«سه چهارم از یک درصد دیه 
در حق فضل اله شوهانی و بابت تورم قسمت خلفی جمجمه ارشا« یک پنجم از 
یک درصد دیه و بابت کبودیهای ران چپ و ران راست سه دینار در حق عزت اله 
کرمی در ظرف یکسال قمری از تاریخ ایراد ضرب و جرح محکوم مینماید رای 
صادره نسبت به علی حسن مرادی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی 

قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر کرمانشاه می باشد .
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان داالهو - حمید رضا عالئی نژاد

رونوشت برابر اصل و اداریست – مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان داالهو - یوسفی

رونوشت آگهي حصر وراثت
به کالسه  دادخواست  به شرح  داراي شناسنامه شماره 1996  اقدام  امیر  آقای 
950555 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه   1395/8/4 تاریخ  در   161 شماره  بشناسنامه  اقدام  علی  شادروان  که 
دائمي خود بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 

تبریز   صدور  محل   1337 ت¬ت   56369 ش  ش  سرشت  رحمان  1-فیروزه 
نسبت همسر متوفی

2-امیر اقدام ش ش 1996 ت ت 1360 محل صدور کرج  نسبت فرزند ذکور 
متوفی

محل  –ش ش 3597ت¬ت 1363   032-269986-1 کدملی  اقدام  3-اعظم 
صدور کرج  نسبت فرزند اناث متوفی

4-حمد امین اقدام ش ش 17714 ت ت 1367 محل صدور کرج  نسبت فرزند 
ذکور متوفی

ت 1376 محل صدور کرج  نسبت  ش 0312688268 ت  اقدام ش  5-آزاده 
فرزند اناث متوفی

آگهي مي  نوبت  در یک  را  مزبور  مقدماتي درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک 
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. ؟؟ م/الف
رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف محمدشهر

آگهی حصر وراثت
اختالف جوانرود  پروند کالسه 629/95  شعبه چهارم شورای حل  به حکایت 
آقای حسین طاهری  درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان 
داشته شادروان محمد طاهری در تاریخ 3 / 4 /1392 در اقامتگاه دائمی خود 

فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
1.حسین طاهری زایچه : 562-1347  کد ملی: 5969703885  فرزند  متوفی
2.عایشه طاهری  زایچه:186 – 1339  کد ملی: 5969793426  فرزند متوفی
3. جمینه طاهری پور زایچه : 1345 کد ملی: 4950122991  همسر  متوفی

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

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.- رمضانی

آگهی مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت سواری پژو پارس مدل 90 سفید روغنی به 
شماره پالک 72-248م57 به شماره موتور 12490284624 و شماره شاسی 

NAAN01CA9CE279017 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

آگهی تغییرات

ارقام محاسب به شماره ثبت   موسسه حسابداری و خدمات مدیریت پارسیان 
20511 و شناسه ملی 10103224329 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 04/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رژینا براتی به شماره 
ملی 0440974577 با پرداخت مبلغ 10000 ریال به صندوق مؤسسه در زمره 
با پرداخت  شرکاء مؤسسه درآمد. محمد براتی به شماره ملی 0052342875 
مبلغ 90000 ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به میزان 190000 
ریال   300000 به  ریال  مبلغ200000  از  مؤسسه  سرمایه  داد.  افزایش  ریال 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه بشرح مذکور اصالح گردید. 
افزایش سرمایه بشرح ذیل  از  الشرکه هریک پس  اسامی شرکاء و میزان سهم 
 190000 مبلغ  دارای   0052342875 ملی  شماره  به  براتی  محمد  می باشد: 
مبلغ  دارای   1062221761 ملی  شماره  به  سرچاهی  علی  الشرکه  سهم  ریال 
100000 ریال سهم الشرکه رژینا براتی به شماره ملی 0440974577 دارای 

مبلغ 10000ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
کالسه پرونده: 1/577/95

شعبه اول  شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: قادر مرادی به نشانی جوانرود – خ امام شاغعی کوی وحدت 32 

نشانی  به  محمدامین  فرزند  مهدی  به  معروف  فالحی  –حمید   1 خوانده: 
مجهوالمکان 2-حسام عزیزی به نشانی مجهوالمکان 

خواهان فوق داداخواستی با خواسته الزام به پرداخت اجاره بهاء معوقه یک باب 
برای  و  ارجاع شده است  این شعبه  به  تقدیم که  فوق  بطرفیت خوانده  مغازه  
روز 10 /1395/11  ساعت 30 / 9 وقت رسیدگی تعیین شده است. لذا بعلت 
وقت  در  می شود  ابالغ  بوی  آگهی  این  طریق  از  خوانده  بودن  مجهول المکان 
رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند روز جلسه به شعبه مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه اول شورای حل اختالف جوانرود 

آگهی
تجدیدنظر  خواه   حسن  فتاحی  کمال 

تجدیدنظر  خوانده  سمیه  رحیمی 
تجدیدنظر  خواسته  طالق 

کالسه 9509980216700469 به کالسه بایگانی  950472
در خصوص  تجدیدنظر خواهی  حسین فتاحی کمال  بطرفیت  سمیه  رحیمی  
تجدیدنظر    267 شعبه  از   صادره   95/7/12-1003 شماره  دادنامه   به  نسبت 
خواهی به شما  ابالغ  میشود  حسب ماده 346 قانون آیین دادرسی  دادگاههای 
عمومی  و انقالب  در امور مدنی  چنانچه  پاسخی  دارید  ظرف 30روز پس از 
نشر آگهی  به این دادگاه  اعالم نمایید  یا به دادگاه  تحویل دهید وال پرونده  با 

همین کیفیت  به تجدیدنظر  ارسال میگردد
110/110690دفتر شعبه  267 
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فتاح: 
فقر نباید در کشور موروثی باشد

گفت:  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  رییس 
دستگیری از نیازمندان وظیفه کمیته است، اما 
به  دست  ها  بانک  و  مجلس  دولت،  با  باید  ما 
مقطعی  در  فقر  وجود  تا  دهیم  یکدیگر  دست 
مشخص از میان خانواده ها قیچی شود و ادامه 

دار نباشد.
در  سوم«  »خط  برنامه  در  فتاح  پرویز  سید 
ریاست  ماه   19 طی  خود  خاطرات  خصوص 
مسئول  امداد  کمیته  گفت:در  امداد  کمیته  بر 
رسیدگی به امور محرومان هستیم و هم اکنون 
بیش از پنج هزار نخبه علمی ، 73 هزار دانشجو 
تحت پوشش این نهاد هستند که امیدواریم روز 
به روز پیشرفت کرده و به مراحل باالتری دست 

یابند.
وی همچنین حضور مددجویان در این برنامه را 
مثبت ارزیابی کرد و گفت: هرچند نشان دادن 
با  را  تلخی ها  واقعیت ها در کشور یک سری 
خود به همراه دارد اما باید مد نظر داشته باشیم 

که فقر و نداری افراد را کوچک نمی کند.
رئیس کمیته امداد با بیان اینکه آخرین پیغمبر 
از طبقه ی یتیم است، مطرح  ما فخر بشریت 
کرد: باید تالش کنیم زمینه رشد و ترقی بیش 
فراهم  در جامعه  نیازمندان  و  یتیمان  پیش  از 

شود.
مهندس فتاح در ادامه به همکاری مطلوب صدا 
و سیما در معرفی طرح محسنین اشاره و بیان 
 340 از  بیش  گذشته  سال  خوشبختانه  کرد: 
هزار نََفر از خیران در کشور برای مشارکت در 

این طرح ثبت نام کرده اند.
و  باشیم«  »خوب  های  طرح  ادامه  در  وی 
این  های  برنامه  دیگر  از  را  پیامکی«  »صدقه 
از  حمایت   در  مردم   مشارکت  برای  نهاد 
صدقه  طرح  در  گفت:  و  برشمرد  نیازمندان 
پیامکی شاهد همکاری خیران از تمامی أقشار 
جامعه همچون حقوقدانان، پزشکان و معلمان 
و... هستیم، همچنین بیش از یک میلیون خیر 
در طرح خوب باشیم برای حمایت از نیازمندان 

با کمیته امداد مشارکت داشته اند.
رئیس کمیته امداد با بیان اینکه بحث احسان و 
نیکوکاری یک موضوع ملی و سراسری به شمار 
نعمتان  ولی  مددجویان  کرد:  تصریح  آید،  می 
با  مردم  رفتار  هستند،  امداد  کمیته  در  ما 
نیازمندان نباید تحقیرآمیز باشد، چراکه ممکن 
ناخواسته  ای  حادثه  اثر  بر  ما  از  هریک  است 

دچار مشکالت متعددی شویم.
مهندس فتاح با اشاره به اینکه اصلی ترین هدف 
کمیته امداد توانمندسازی و خروج مددجویان 

از تحت حمایت این نهاد است.

موالوردی:
شاخص توانمندی زنان در جامعه 

در شرایط نامطلوب است 
و  زنان  امور  در  جمهوری  رئیس  معاون 
خانواده گفت: بر اساس آخرین گزارش مجمع 
جهانی اقتصاد در سال 2016 از نظر شاخص 
از وضعیت مطلوبی  ما  زنان، جامعه  توانمندی 

برخوردار نیست.
کنگره  نخستین  در  موالوردی  شهیندخت 
نواندیش که در کانون  جمعیت زنان مسلمان 
چنین  برگزاری  افزود:  شد،  برگزار  توحید 
گردهمایی و کنگره  هایی می تواند به باال بردن 
شاخص توانمندی زنان در جامعه کمک کند.

و  نظام  و شایسته  زیبنده  این که  بیان  با  وی 
چون  مهمی  شاخص  در  که  نیست  ما  کشور 
حضور زنان در جامعه، چنین جایگاهی داشته 
که  است  حالی  در  این  کرد:  اضافه  باشیم، 
زنان  فرمود؛  انقالب  کبیر  معمار  پیش  سال ها 
باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنند.
جمهوری  رئیس   خانواده  و  زنان  امور  معاون 
این  با  نواندیش  زنان  جمعیت  داد:  ادامه 
دغدغه شکل گرفت که پاسخ سوال مهمی را 
بدهد، اینکه چگونه می توان هم زن بود و هم 
نواندیش و مسلمان، هم دغدغه دین داشت و 
اگر  و  بود؟  زنان  اساسی  حقوق  دنبال  به  هم 
باشد،  داشته  وجود  جدی  اهتمام  و  خواست 
جمع این مسائل با یکدیگر امکان پذیر خواهد 

بود.
موالوردی با بیان اینکه زنان سواالت و مسائل 
داده  پاسخ  آن ها  به  باید  که  دارند  نوظهوری 
شود، گفت: باید در یافتن پاسخ به آن ها کمک 
کنیم تا مبادا نا کارآمدی یک نظام به پای کل 

دین نوشته شود.
و  زنان  امور  در  جمهوری  رئیس  معاون 
را  سیاسی  عرصه  در  زنان  مشارکت  خانواده، 
حق آنان دانست و عنوان کرد: امروزه در شعار 
است  موضوع  این  منکر  کسی  کمتر  حرف  و 
و  سیاسی  مدنی،  انسانی،  حقوق  پیگیری  که 

اجتماعی، حقوقی پیوسته به هم هستند.
و  قدرت  در  زنان  حضور  افزود:  موالوردی 
تصمیم گیری به تنهایی در حقوق های مربوطه 
به  می توان  تاثیر  لحاظ  به  اما  است  ممکن 

عنوان یک ابزار و محک از آن سود برد.
گفت:  کشور  موجود  وضعیت  به  اشاره  با  وی 
واقعیت  این  گویای  کشور  و  جامعه  وضعیت 
ایجاد فضای مناسب در عرصه  برای  است که 
فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  مختلف  های 
باید از ظرفیت زنان با توجه به شرایط و نقش 
آنها در جامعه استفاده کرد و شرایط مناسبی 

را در اختیار آنان قرار داد.
مردان  سازی  توانایی  بر  تاکید  با  موالوردی 
سازی  توانایی  این  گفت:  جامعه،  در  زنان  و 
در  زنان  های  مسوولیت  اهمیت  به  توجه  با 
باید  کودکان  تربیت  خانواده،  های  عرصه 
همچنین  و  شود  انجام  تری  مطلوب  نحو  به 
و  زنان  چندگانه  های  نقش  از  حمایت  برای 
نحوه مشارکت آنان در جامعه آموزش، اطالع 
مالی  و کمک های  آفرینی  رسانی، حساسیت 

صورت گیرد.

وجود بیش از 350 هزار بیمار سرطانی در ایران
معاون وزیر بهداشت با اشاره به نقش خیرین در راستای کاهش آسیبهای 
و  اجرایی  راهکارهای  بیان  به  کشور  حاضر  حال  در  گفت:  اجتماعی 

راهبردی نیاز دارد.
ایازی در نشست ملی خیرین و توسعه اجتماعی که به  محمدهادی 
میزبانی استان یزد برگزار شد، اظهار کرد: افراد زیادی در کشور هستند که 
با درک مشکل افراد آسیب دیده در حوزه های اجتماعی، اقدامات تأثیرگذار 

و مهمی در راستای حمایت و اشتغالزایی انجام دادند.
وی با اشاره به وجود ضعف های فراوان در بخش های مختلف اقتصادی 
و اجتماعی  گفت: در حال حاضر کشور به بیان راهکارهای اجرایی و 

راهبردی نه بیان مشکالت، نیاز دارد.
معاون اجتماعی وزیر بهداشت در ادامه با بیان این که در حوزه درمان 
اتفاقات بزرگی در نقاط مختلف کشور رخ داده است، افزود: ما باید با بیان 
داشته های خود راهکارهای درست برای خدمت های مختلف به نفع 

مردم برنامه ریزی کنیم.
ایازی با بیان این که تمام اقشار جامعه در وقوع آسیب های اجتماعی 
مسئول هستند، گفت: هرکدام از افراد جامعه باید نقش خود را در کاهش 

و ریشه کن کردن آسیب های اجتماعی ایفا کنند.
وی در پایان سخنان خود با بیان این که در حال بیش از 350 هزار 
نفر بیمار سرطانی در کشور وجود دارد، افزود: احداث مراکز درمانی ویژه 
درمان بیماری های سرطانی کشور از جمله اقدامات خیرین در استان 

های مختلف است.

ممنوعیت اشتغال بانوان در مشاغل سخت
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: اشتغال بانوان در مشاغل سخت 
و زیان آور تخلف از قانون است و در چند سال اخیر این ممنوعیت به شدت 

پیگیری شده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در سومین همایش سراسری مدیران 
سازمان تامین اجتماعی و بررسی و تحلیل قانون مشاغل سخت و زیان آور 
گفت: بیش از دو میلیون و 800 هزار مستمری بگیر در کشور وجود دارد 
که از این تعداد 20 درصد مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور هستند.

قانون  از زمان تصویب  بر اساس گزارش ها  افزود:  نوربخش  تقی  سید 
مشاغل سخت و زیان آور تا سال 92 تخلفات بی شماری در زمینه اجرای 

این قانون رخ داده است.
وی با بیان اینکه 20 درصد از کل مستمری بگیران در تامین اجتماعی 
بر اساس مشاغل سخت مستمری می گیرند افزود: ساالنه 5 هزار میلیارد 

تومان مستمری به این افراد پرداخت می شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: سه هزار و 395 نفر از افرادی 
که مشمول مشاغل سخت بودند کمتر از سن  18 سالگی کار خود را آغاز 

کرده اند در صورتی که اشتغال افراد زیر 18 سال تخلف است.
نوربخش افزود: استحکام ارتباط سازمان های بیمه گر و سازمان تامین 
اجتماعی در روابط کار با منابع کار و نیروهای کار در چند سال اخیر 
موجب اشتغال زایی بیشتر، صیانت از نیروی کار، بهسازی صنایع، افزایش 

بازدهی و در مجموع حفظ سالمت شده است.

طرح کمک به بازماندگان تحصیل 7 تا 17 ساله
شهردار منطقه 7 از اجرای طرح جهاد مهربانی در این منطقه خبر داد و 
گفت: این طرح با شعار »تهران، مدرسه ای برای همه« ویژه کودکان و 
نوجوانان 7 تا 17 ساله بازمانده از تحصیل در سطح این منطقه  اجرا می 

شود.
به گزارش پیام زمان، سعید طلوعی گفت: این طرح با سه هدف اصلی 
شناسایی دانش آموزان بازمانده از تحصیل و خانواده های نیازمند، جذب 
همیار در قالب نذر فرهنگی و جذب حمایت های نقدی و غیر نقدی و با 
ماموریت ایجاد مدل »محرومیت زدایی مردمی« به صورت مجزا اجرایی 

می شود .
وی هدف از اجرای این طرح را، ایجاد انگیزه، دستگیری از نیازمندان، 
مقابله با آسیب های اجتماعی، ارتقای روحیه جهادی و عمل به آن در 
گروه های داوطلب مردمی، جلوگیری از گسترش فقر فرهنگی و علمی، 
پیگیری امور اقشار آسیب دیده و آسیب پذیر و کمک به این خانواده ها 

برشمرد.
شهردار منطقه 7 درباره نحوه شناسایی این افراد تصریح کرد: از طریق 
را  افراد  این  و مساجد  معتمدان محله  و  مدیران  دبیران شورایاری ها، 
شناسایی کرده ایم و گروه هایی نیز برای اطمینان از نیازمند بودن آنها به 
تحقیق و بررسی می پردازند و در نهایت این کمک ها برای خانواده های 

نیازمند انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه فاز اول طرح جهاد مهربانی با عنوان »آموزش کودکان 
و نوجوانان بازمانده از تحصیل« در سه بخش، آموزش تحصیلی، آموزش 
مهارت های مختلف اجتماعی و توانمندسازی برای اشتغال اجرا می شود، 
افزود: کمک های نقدی، حمایت غیرنقدی مثل خوراکی، میوه، پوشاک، 
لوازم التحریر و وسایل کمک آموزشی، همچنین آموزش و مددکاری 
و معرفی کردن نیازمندان و حمایت قراردادن گروهی کودکان نیازمند 
به تحصیل توسط مؤسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد از جمله 

مشارکت شهروندان منطقه در این طرح است.
طلوعی بیان کرد: امروزه در دنیا سازمان های مردم نهاد نقش بسزایی 
در بهبود شرایط زندگی اجتماعی دارند و اجرای چنین طرح هایی حس 
مسئولیت اجتماعی در شهروندان را باال برده و رضایتمندی آن ها از 

مشارکت در امور خیریه و عام المنفعه را سبب می شود.
وی در پایان یادآور شد: منطقه 7 به عنوان یکی از مناطق پر تردد تهران 
نقش بسزایی در اجرای چنین طرح هایی دارد و با اجرای طرح جهاد 
مهربانی بسیاری از کودکان کار و خانواده های آن ها که از توان مالی 
پایینی برخوردارند شناسایی و در جهت رفع مشکالت آنها اقداماتی صورت 

می گیرد که درآینده زندگی این افراد بسیار تاثیرگذار است

70 درصد ایرانیان کمبود ویتامین D دارند
نایب رئیس کنگره بین المللی پوکی استخوان گفت: مصرف کلسیم و 
ویتامین D دو عامل پیشگیری از پوکی استخوان ولی 60 درصد ایرانیان 

کمبود کلسیم و حدود 70 درصد کمبود ویتامین D دارند.
باقر الریجانی درکنگره بین المللی تازه های پیشگیری، تشخیص و درمان 
استئوپروز افزود: جمعیت جهان به سمت سالمندی پیش می رود و با 
توجه به افزایش افراد باالی 50 سال در منطقه خاورمیانه و همچنین 
توسعه شهرنشینی در منطقه بحث پیشگیری از پوکی استخوان بیش از 

پیش مطرح می شود. 
الریجانی گفت: از هر 5 زن باالی 50 سال یک نفر به بیماری پوکی 

استخوان است.
نائب رئیس کمیته ملی پیشگیری از بیماری های غیر واگیر مصرف 
کلیسیم و ویتامین D را یکی از عوامل مهم در پیشگیری از بیماری 
استئوپروز ذکرکرد و گفت: مردم کشور ما 60 درصد کلسیم مورد نیاز و 

فقط 15 درصد از ویتامین D مورد نیاز را دریافت می کنند. 
وی افزود:  شیوع 50 تا 70 درصدی کمبود ویتامین D دراکثر مناطق 
کشور دیده می شود و این کمبود درخانم های باردار حتی به 90 درصد 

هم می رسد. 
الریجانی با اشاره به افزایش ناتوانی های ناشی از بیماری های غیرواگیر 
در کشور گفت: بدترین عارضه پوکی استخوان در شکستگی مهره های 
کمر و لگن ایجاد می شود. » 2 میلیون نفر در کشور در معرض شکستگی 
استخوان قرار دارند و تخمین زده می شود که در هر ساعت 6 شکستگی 
لگن در کشور رخ می دهد«.  نائب رئیس کمیته ملی پیشگیری از بیماری 
های غیرواگیر خاطرنشان کرد: وجود اطالعات در زمینه افراد درمعرض 
خطر و مبتال به پوکی استخوان از مواردی است که باید در برنامه ریزی 
بین  ما در  قرار گیرد و کشور  بیماری مدنظر  این  از  برای پیشگیری 
کشورهای منطقه از معدود کشورهایی است که برآوردی در زمینه کمبود 

ویتامین D و کلیسیم و همچنین پوکی استخوان دارد. 

خبرخبر

پزشکی  وآموزش  درمان  وزیربهداشت، 
استخوان  پوکی  جامع  مطالعات  نتایج  گفت: 
درکشورنشان می دهد که ازهر5 زن باالی 50 
سال یک نفر به پوکی استخوان مبتالست و دو 
میلیون نفر هموطن در معرض خطر شکستی 

ناشی از پوکی استخوان هستند.
هاشمی   سیدحسن  پزشکی،  آموزش  و  درمان 
پوکی  تازه های  سمینار  به  پیامی  ارسال  با 
استخوان افزود: پوکی استخوان در صورت عدم 
به  می کند،  ظهور  شکستگی  عارضه  با  توجه 
یاد  خاموش  بیماری  عنوان  به  از  علت  همین 

می شود.
پوکی  که  شده  سبب  عارضه  این  گفت:  وی 
را  بیماری  بار  از  قابل توجهی  سهم  استخوان 
میزان  این  اختصاص دهد.  به خود  در منطقه 
درصد   12.5 و  است  قابل توجه  خاورمیانه  در 
افزود:  هاشمی  هست.  ایران  به  منتسب  آن 
تخمین زده می شود حداقل 2 میلیون نفر در 
کشور در معرض خطر شکستگی های ناشی از 
 6 ساعت  هر  در  و  دارند  قرار  استخوان  پوکی 
افتد.  اتفاق  شکستگی استئوپروتیک در کشور 
و  عمر  طول  افزایش  با  گفت:  بهداشت  وزیر 
جمعیت مسن کشور شیوع این بیماری و تعداد 

شکستگی های استئوپروتیک هم در کشور طی 
20 سال آینده رشد قابل توجهی خواهد داشت 
که نیازمند توجه جدی و اتخاذ استراتژی های 

مناسب برای مقابله با این بیماری است.
وی افزود: به  منظور روزآمد کردن رویکردهای 
این  نوین  درمان های  و  تشخیص  غربالگری، 
تازه های  سمینار  برگزاری  خاموش،  بیماری 
بین المللی  بنیاد  همکاری  با  استخوان  پوکی 

پوکی استخوان و سایر سازمان ها و مراکز علمی 
آنکه این رویداد مهم  قابل توجه است خصوصاً 
با  استخوان  سالمت  جشنواره  با  همراه  علمی 
همکاری شهرداری و نهادهای مردمی از جمله 
انجمن پوکی استخوان ایران برگزار می شود و 
جامعه  عموم  آگاه سازی  و  ترویج  در  می تواند 

نقش ارزنده ای داشته باشد.
وزیر بهداشت اضافه کرد: باید به خاطر داشت 

استخوان  پوکی  با  مقابله  در  تالش  هرگونه 
راستای  در  مهم  خدمتی  می تواند  کشور  در 
درمان  و  بهداشت  وزارت  کالن  سیاست های 
کرد:  اضافه  هاشمی  باشد.  پزشکی  آموزش 
بار قابل توجه این بیماری در بین بیماری های 
بر  آن  گزاف  هزینه های  تحمیل  و  واگیر  غیر 
سیستم بهداشتی و درمانی کشور جایگاه ویژه 
با  مقابله  سیاست های  در  را  استخوان  پوکی 

بیماری های غیر واگیر نشان می دهد.
راهنماهای  تدوین  بهداشت  وزیر  گفته  به 
بالینی بیماریابی و درمان پوکی استخوان برای 
پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات مراقبتی 
که  متابولیسم  و  غدد  علوم  پژوهشگاه  توسط 
مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی در زمینهٔ 
پوکی استخوان و عضو بنیاد بین المللی پوکی 
استخوان است، یکی از اقدامات در خور توجه 

در زمینهٔ مقابله با این بیماری است. 
جان  پروفسور  حضور  از  پیام  این  در  هاشمی 
کنیس رئیس بنیاد بین المللی پوکی استخوان 
تهران  استخوان  پوکی  های  تازه  سمینار  در 
قدردانی کرد. سمینار تازه های پوکی استخوان 
در تاالر امام بیمارستان امام خمینی)ره( تهران 

برگزار شد.

وزیربهداشت: پوکی استخوان در صورت عدم توجه با عارضه شکستگی ظهور می کند

 پوکی استخوان، بیماری خاموش

فارغ التحصیالن ما توان حل مسئله را ندارند
آموزشی  نظام  ناکارآمدی های  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
حل  توان  و  زندگی  مهارت  ما  فارغ التحصیالن  امروز  گفت: 

مسئله را ندارند.
آموزش  احمدی دانش آشتیانی  در جلسه  شورای  فخرالدین 
و پرورش استان فارس اظهار داشت: آموزش و پرورش نهادی 
حجیم و متولی 13 میلیون دانش آموز و بیش از یک میلیون 
معلم و کارمند است و اداره چنین سیستم بزرگی با توجه به 

الزامات روز از توان یک دستگاه خارج است.
و  نظارت  به  تنها  باید  ما  پرورش  و  آموزش  ستاد  افزود:  وی 
امور تصدی گری شده و  اما خود درگیر  تصمیم سازی بپردازد 

اشتغاالت فرعی آن بر مسائل اساسی چربش پیدا کرده است.
از  خالی  در جهان  آموزشی  نظام  شد:  متذکر  آشتیانی  دانش 
اشکال نیست اما تجارب موفقی وجود دارد که با بومی سازی 

آن می توان به هدف گذاری های انجام شده دست پیدا کرد.
وی اضافه کرد: در نظام آموزشی ما مهم ترین ابعاد شکل دهنده 
و  سیاست  جغرافیا،  اجتماع،  تاریخ،  همچون  افراد  هویت 
کنکور  در  که  چرا  بدل شده  بی اهمیت  دروسی  به  زیست بوم 

و دانشگاه اثری ندارد.
را  اجتماعی  بداخالقی های  و  آسیب ها  بروز  آشتیانی  دانش 
ناشی از رویکرد غلط در نظام تعلیم و تربیت دانست و ادامه 
داد: به جای تحفظ و نمره محوری باید مهارت ها و ارتقا قدرت 
امروز  که  چرا  دهیم  پرورش  دانش آموزان  را  نقادی  و  تفکر 
زندگی  مسائل  حل  مهارت  ما  آموزشی  نظام  فارغ التحصیالن 

را ندارند.

طرح »توانمندسازی محله محور در کشور«
 کلید خورد

طرح پایلوت »توانمندسازی محله محور در کشور« با حضور 
وزیر رفاه و رییس سازمان بهزیستی در کاشان کلید خورد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آغاز این آیین در مسجد 
مقام معظم  فرمایش  از  بعد  اظهار کرد:  کاشان  لتحر  محله 
رهبری مبنی بر کاهش آسیب های اجتماعی در حوزه کاری 
آغاز  ها  محله  در  را  کاری  الگوی  بهزیستی کشور،  سازمان 

کردیم که استراتژی آن در مساجد می باشد.
این طرح در محله ها آسیب ها  اساس  بر  افزود:  ربیعی  علی 
فعال  محله ها  در  توانمندسازی  نظریه  با  و  داده  کاهش  را 
عالی  شورای  و  کار  عالی  شورای  در  کار  این  که  می کنیم 

بهزیستی به تصویب رسیده است.
ایجاد  آن  کار  اولین  استراتژی  این  ایجاد  برای  افزود:  وی 
ایجاد  با  بتوان  تا  باشد  می  محله  هر  در  مدنی  تشکل های 
پنجره های حمایتی با کمک خیرین و دستگاه های دولتی 

به اهداف خود برسیم.
و  ایجاد طرح محله محور سه ضلع دولت  ربیعی گفت: برای 
محلی  مردم  و  نهاد  مردم  تشکل های  و  نهادها  بهزیستی، 

تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: با توسعه شهرها برخی روستاها تبدیل به 
خصلت  دادن  دست  از  بر  عالوه  و  شده اند  نشینی  حاشیه 
خارجی  اتباع  مهاجرت  با  آنها  جمعیت  ترکیب  کشاورزی 
بهم خورده که زمینه ساز آسیب های اجتماعی مانند فقر و 

بیکاری شده است.

سکته قلبی رکوردار مرگ پایتخت نشینان
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( با اشاره به آمار متوفیان شهر 
تهران در آبان ماه سال 95 گفت: در میان مناطق 22 گانه شهر 
تهران بیشترین و کمترین فوتی های پایتخت مربوط به مناطق 4 
و 21 است. اکبر توکلی گفت: در آبان ماه سال جاری 4766 نفر 
در شهر تهران فوت کرده اند که از این تعداد 2771 نفر مرد، 1910 

نفر زن و 85 نفر نوزاد بوده اند.
وی کمترین فوت شدگان را گروه سنی 5 تا 9 سال با 15پسر، 7 
دختر و 2 نوزاد بیان کرد که به طور کلی 24 فوت شده را شامل 
می شود و ادامه داد: این در حالیست که بیشترین آمار فوت 
شدگان هم مربوط به گروه سنی 65 سال به باال می شود که 

2847 نفر شامل 1551 مرد و 1296 زن است.
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( ادامه داد: بیشترین علت فوت 
ایست قلبی با 441 نفر بوده که 247 نفر مرد، 188 نفر زن و 6 نفر 
نوزاد را شامل می شود. همچنین ام اس با یک مورد فوتی کمترین 

علت مرگ تهرانی ها بوده است.
توکلی با بیان اینکه کمترین تعداد متوفیان تهران مربوط به منطقه 

21 شهر تهران است که شامل 22 متوفی مرد و 15 زن است.

و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
جوانان با اشاره به اینکه در شرایط کنونی جامعه 
وجود مراکز همسریابی و همسان گزینی ضروری 
است، گفت: تا زمانی که نتیجه عملی تنها مرکز 
موجود در این زمینه را احصا نکنیم و موثر و مفید 
بودن این اقدام را در عمل نسنجیم به هیچ مرکز 

دیگری مجوز داده نخواهد شد،
محمدرضا رستمی در مورد نتیجه عملکرد مراکز 
همسان گزینی و همسریابی دارای مجوز گفت: 
این مساله موضوع مهم و جدی است، اکنون تنها 
یک مرکز به صورت نمونه و پایلوت با همکاری 
وزارت ورزش و جوانان در این زمینه شروع به 
کار کرده است که با توجه به پیشرفتی که در 
کارشان داشتند، نتیجه آن در شروع کار مطلوب 

بوده است.
ماندگاری  پایش  داد: در حال حاضر  ادامه  وی 
ازدواج هایی که از طریق این مرکز شکل گرفته 
در حال انجام است که احتماال تا پایان سال اعالم 

می شود.
معاون ساماندهی امور جوانان افزود: با توجه به 
شرایطی که جامعه با آن روبروست و تقاضایی که 
میان جوانان وجود دارد، بودن این مراکز ضروری 
است، حتی خانواده ها نیز برای معرفی گزینه های 
مناسب ازدواج با توجه به ویژگی های شخصیتی، 
خانوادگی، روان شناختی و... به این گونه مراکز نیاز 
دارند، چرا که این مراکز می توانند؛ در مسائل ذکر 

شده تسهیل گر باشند.
نتیجه  که  زمانی  تا  البته  کرد:  اظهار  رستمی 
عملی این مرکز را احصا نکنیم و موثر و مفید 
بودن این اقدام را در عمل نسنجیم به هیچ مرکز 
دیگری مجوز داده نخواهد شد، همچنین براساس 
عملکرد این مرکز آیین نامه ای تهیه خواهد شد 
که در آن آسیب شناسی این مرکز و عملکرد آن 
در نظر گرفته می شود و بر اساس آن یک آیین 
نامه صدور مجوز برای مراکز همسان گزینی و 

همسان یابی تا سال آینده تدوین می شود.
وی در مورد برنامه دیدار جوانان با اعضای هیات 
دولت  جدی  تفاوت های  از  یکی  گفت:  دولت 
یازدهم با برخی دولت ها در حوزه جوانان این 
است که این دولت، دولت شنوا است و دولت شنوا 
باید زمینه ها و ابزار الزم برای شنوایی خودش را 
فراهم کند، تقریبا در دو سال گذشته یکی از 
کارهای موثری که انجام شد؛ ارتباط مستقیم 
جوانان با اعضای دولت بود که جوانان توانستند 
در آن مستقیم و بدون واسطه نظرات، نقد ها و 
هیات  اعضای  به  را  مطالباتشان  و  پیشنهادات 
دولت منتقل کنند و از آن ها توضیح، پاسخ و 
شفاف سازی بخواهند؛ اعضای دولت نیز در این 
مدت نسبت به پاسخگویی اعالم آمادگی کردند 
و در برنامه های ما حضور داشتند، برهمین مبنا 
امسال دومین دوره دیدار جوانان با دولت انجام 

می شود. 

نیاز جامعه به مراکز همسریابی
 و همسان گزینی

معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
از کاهش مصرف جوش شیرین و جوهر قند در 
نانوایی ها خبر داد و گفت: اصالح امور و بهداشتی 
کردن نانوایی ها در دستور کار اصلی ما قرار دارد.

آخرین  در خصوص  فرهادی  محسن  مهندس 
وضعیت استفاده از مواد غیر مجاز نظیر جوش 
شیرین و جوهر قند در نان، اظهار کرد:استفاده از 
مواد غیرمجاز در نان مانند جوش شیرین و جوهر 
ما سال گذشته  که  نمونه هایی  به  نسبت  قند 
برداشته ایم، کاهش پیدا کرده است. سال گذشته 
مجبور بودیم بررسی میزان جوش شیرین، جوهر 
آزمایشگاه ها  به  را  نان  در  موجود  نمک  و  قند 
بسپاریم، ولی با خرید دستگاه های سنجش در 
حقوقی،  و  قضایی  اقدامات  انجام  بدون  محل، 
میزان استفاده از این مواد را  در محل تعیین 
می کنیم. امیدواریم تا پایان سال تمام بازرسان 
به این دستگاه ها مجهز  شوند تا کم کم سطح 
پوشش  بازرسی های وزارت بهداشت افزایش یابد.

وی در ادامه بیان کرد: طبق گزارش های بازرسان 
بهداشت محیط وزارت بهداشت، میزان استفاده 
از جوش شیرین در نمونه های برداشته شده از 
نانوایی های کشور،   به 12 درصد کاهش یافته 
است، در حالی که قبال این رقم بیش از  30 
کار  و  مرکز سالمت محیط  معاون  بود.  درصد 
وزارت بهداشت گفت: استان های بزرگ از جمله 
تهران بیشترین تخلف را در زمینه افزودن مواد 

غیر مجاز به نان دارند.
فرهادی همچنین اضافه کرد: پخت سنتی، یکی 
است.  استان ها  در سایر  تخلف کمتر  از دالیل 
برخی عوامل مانند فصلی بودن کارگران، کمبود 
آموزش فنی پخت نان، صف های طوالنی و سبک 
زندگی شهری در شهرهای بزرگ مانند تهران 
باعث می شود نانوا وقت کمی برای کار بگذارد. 
همین دالیل باعث استفاده بیشتر جوش شیرین 

در نانوایی های این استان ها است.
معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
نانوایی های  با  برخورد  چگونگی  خصوص  در 
متخلف نیز توضیح داد و گفت: با اختیاری که 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  و  بهداشت  وزارت 
نانوایی های  پلمب  امکان  دارند،  کشور  سراسر 
متخلف وجود دارد، ولی ما معتقدیم این اقدام 
باید در مرحله آخر صورت گیرد. به همین دلیل 
اصالح امور و بهداشتی کردن نانوایی در دستور 

کار اصلی ما قرار دارد.
فرهادی، طعم نان تخمیری و بدون افزودنی های 
غیر مجاز را مطلوب و ماندگاری آن را باال توصیف 
کرد و گفت: مردم می توانند در صورت مشاهده 
تخلف با سامانه » 190« وزارت بهداشت تماس 
بگیرند. قدم بعدی ما این است که این سامانه با 
سامانه »1517« سازمان استاندارد برای دریافت 
گزارش های مردمی درباره تخلفات نانوایی ها با 

یکدیگر مرتبط شوند.

نانوایی ها بهداشتی می شوند

رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس  جانشین 
زمستان  فصل  در  که  کرد  اعالم  بزرگ  تهران 
شبانه  تخلفات  با  برخورد  در  پلیس  طرح  نیز 
طرح  این  و  داشت  خواهد  ادامه  حادثه ساز  و 

تعطیل نشده است.
سرهنگ حسن عابدی درباره اجرای طرح های 
کرد:   اظهار  زمستان  فصل  در  راهور  پلیس 
جزو  پلیس راهور  طرح های  از  یکسری 
زمان  و  فصل  به  مختص  که  است  طرح هایی 
خاصی نیست و در تمام ایام سال اجرا می شود، 
اما یکسری دیگر از طرح ها  و ماموریت ها نیز 
که  کند  تغییر  است  ممکن  فصل  به  توجه  با 
خودروهای  با  پلیس  برخورد  مثال  عنوان  به 

در  که  است  طرحی  زمستانی  تجهیزات  فاقد 
تابستان موضوعیت ندارد و طبیعتا اجرایی هم 

نمی شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر طرح برخورد 
خودروهای  سواران،  موتورسیکلت  تخلفات  با 
آالینده و فاقد معاینه فنی، برخورد با مخدوش 
قرار  پلیس  کار  دستور  در   ... و  پالک  کردن 
دارد، گفت: طرح ها و ماموریت های دیگر نیز به 

قوت خود ادامه داشته و اجرا می شود.
عابدی درباره اینکه آیا طرح برخورد با تخلفات 

همچنان  دور  دور  همچون  مواردی  و  شبانه 
گفت: طرح  ایسنا  به  می شود  اجرا  پایتخت  در 
سرعت  همچون  شبانه  تخلفات  با  برخورد 
خودرو،  با  نمایشی  حرکات  انجام  و  غیرمجاز 
ماموران  دارد. همچنین  ادامه  و  نشده  تعطیل 
ایجاد  اقدام به  با خودروهایی که  پلیس راهور 
آلودگی صوتی کرده یا از طریق دور دور کردن 
مزاحمت  شهروندان  دیگر  برای  خیابان ها  در 
که  همانطور  و  کرده  برخورد  نیز  کنند  ایجاد 
گفتم این طرح مختص به فصل خاصی نیست 

و در تمام ایام سال اجرا خواهد شد.
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس  جانشین 
شرایط  بازگشت  از  همچنین  بزرگ   تهران 
هفته  در  عادی  حالت  به  پایتخت  ترافیکی 
پیش  که  همانطور  گفت:   و  داد  گذشته خبر 
هفته  دو  یکی  در  شد،  گفته  بارها  نیز  این  از 
پس از پایان ماه محرم و صفر به دالیل مختلف 
همچون سرمای هوا، آغاز موج بارش ها، تغییر 
ربیع و  ماه  فرا رسیدن  در ساعت زوج و فرد، 
... حجم سفرها در معابر پایتخت افزایش پیدا 
کرده و متاسفانه شاهد سنگینی حجم ترافیک 
بزرگراه های  بویژه  بزرگراه ها  از  بسیاری  در 

شمالی تهران بودیم.

برخورد با تخلفات شبانه رانندگی تعطیل نشده است
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 آلزایمر قابل پیشگیری است؟ 
از  با  بیماری  این  عالئم  است.  عقل  زوال  شکل  رایج ترین  آلزایمر 
دست دادن قدرت حفظ اطالعات بخصوص حافظهٔ موقت در دوران 
پیری آغاز شده و به تدریج با از دست دادن قدرت تشخیص زمان، 
افسردگی، از دست دادن قدرت تکلم، گوشه گیری و سرانجام مرگ 
در اثر ناراحتی های تنفسی به پایان می رسد. مرگ پس از پنج تا ده 
سال از بروز عالئم اتفاق می افتد؛ اما بیماری حدود بیست سال قبل از 
ظهور عالئم آغاز شده است. این بیماری با از دست رفتن سیناپسهای 
نورونها در برخی مناطق مغز، نکروزه شدن سلول های مغز در مناطق 
مختلف سیستم عصبی، ایجاد ساختارهای پروتئینی کروی شکلی به 
نام پالک های پیری )SP( در خارج نورون های برخی مناطق مغز 
سلولی  در جسم   NFT نام  به  رشته های  پروتئینی  ساختارهای  و 

نورون ها، مشخص می شود.
آلویز  نام  به  آلمانی  روانپزشک  بار  اولین  را  بیماری عالج ناپذیر  این 
آلزایمر در سال 1906 میالدی معرفی کرد. غالباً این بیماری در افراد 
باالی 65 سال بروز می یابد؛ اگر چه آلزایمر زودرس )با شیوع کمتر( 
ممکن است زودتر از این سن رخ دهد. در سال 2006 میالدی 26.6 
میلیون نفر در جهان به این بیماری مبتال بودند و پیش بینی می شود 
که در سال 2050 میالدی از هر 85 نفر یک مبتال به آلزایمر وجود 

داشته باشد.
 تاثیر ورزش بر آلزایمر

مرکز مطالعات مغزی اونتاریو در کانادا مطالعه ای در خصوص ورزش 
و نقش آن در آلزایمر انجام داده است. بر اساس این تحقیقات شواهد 
قوی در خصوص نقش مهم فعالیتهای بدنی در چگونگی پیش روی 
بیماری آلزایمر بدست آمده است. در قسمت دیگری از این مطالعه، 
مشخص شد افراد باالی 65 سالی که فعالیتهای ورزشی منظم انجام 
می دهند در مقایسه با افرادی که فعالیت جسمانی ندارند، حدود 38 
درصد کمتر در معرض ابتال به بیماریهای مغزی و آلزایمر قرار دارند.

انجامحداقل 150 دقیقه فعالیت ورزشی هفتگی منظم  بر  محققان 
یعنی پنج روز در هفته و هر روز به مدت 30 دقیقه تاکید فراوانی 
دارند.  بیماری آلزایمر درمان قطعی ندارد اما می توان با اصالح شیوه 

زندگی از آن پیشگیری نمود.
پیشگیری از آلزایمر با یادگیری زبان

بر اساس تحقیقات در افراد دو زبانه توانایی شناخت و ادراک بهتر 
است و فعالیت مغز با افزایش سن کاهش نمی یابد در حالی که ذهن 

سایر افراد با افزایش سن با زوال تدریجی همراه خواهد بود.
به عقیده پژوهشگران این اثر بسیار ارزشمند و منحصر به فرد است 
زیرا تاکنون دارویی با این میزان تاثیر شناخته نشده است.بر اساس 
و  است  بهتر  ادراک  و  شناخت  توانایی  زبانه  دو  افراد  در  تحقیقات 
فعالیت مغز با افزایش سن کاهش نمی یابد در حالی که ذهن سایر 

افراد با افزایش سن با زوال تدریجی همراه خواهد بود.
متخصصان معتقدند یادگیری زبان دوم حتی در میان سالی نیز می 
تواند از بیماری  آلزایمر پیشگیری نموده و یا آن را به تعویق بیندازد.

ادویه های خانگی درست کنید 
برای هر  پرکاربردترین چاشنی ها  از  ادویه یکی 
نوع خورش، برنج، خوراک و کبابی است. به جای 
خریدن ادویه های حاضری می توانید این ادویه 

های پرمصرف را در خانه تان درست کنید.
ادویه خورشی ایرانی

یک قاشق مرباخوری از هر دو نوع فلفل سیاه و قرمز 
را با هم مخلوط کنید و سپس یک قاشق غذاخوری 
تخم گشنیز را بسایید و به آن بیفزایید. زردچوبه، 
دارچین و زیره را از هر کدام، به میزان یک قاشق 
غذاخوری به آن بیفزایید و همه را هم مخلوط کنید 

تا ادویه خورشی کامل شود.
ادویه پلویی ایرانی

ابتدا از تمام موادی که در پی خواهیم گفت مقداری 
مساوی فراهم کنید، اما مقدار میخک را نصف بقیه 
مواد در نظر بگیرید. تخم گشنیز، زیره، جوز هندی 
و میخک را با همدیگر بسایید. سپس آنها را با پودر 
دارچین و زنجبیلی که از قبل رنده کرده اید ترکیب 

کنید.
ادویه عربی

مقدار یک قاشق غذاخوری از موادی چون پودر 
زیره، رازیانه و تخم گشنیز ساییده شده را درهم 
آمیزید و سپس یک قاشق مرباخوری جوز هندی 
پودرشده و دارچین را )از هر کدام یک قاشق( به آن 
افزوده، یک قاشق چایخوری فلفل سیاه را نیز اضافه 

کنید و همگی را خوب با یکدیگر مخلوط کنید.
ادویه هندی

قاشق  یک  سیاه  فلفل  و  دارچین  زنجبیل،  از 
مرباخوری بردارید و با هم ترکیب کنید. یک قاشق 
غذاخوری جوز هندی را نیز همراه با یک قاشق 
مرباخوری هل بسایید و به مواد پیشین اضافه کنید. 
حاال زیره و میخک را پودر کنید و مقدار یک قاشق 
غذاخوری از پودر زیره و یک قاشق چایخوری از 

پودر میخک را با بقیه مواد مخلوط کنید.
ادویه مکزیکی

زیره را پودر کنید، فلفل را بسایید و سپس دو قاشق 
غذاخوری پابریکا )فلفل دلمه ای قرمز( را با یک 
قاشق مرباخوری زیره و یک قاشق مرباخوری فلفل 
ساییده مخلوط کنید. اکنون یک قاشق چایخوری 
پودر سیر را با نصف قاشق چایخوری پودر میخک 

مخلوط کرده با مواد پیشین ترکیب کنید.
ادویه فرانسوی

فلفل سیاه و جوز هندی را بسایید. از هر کدام یک 
)یک  مقدار  همین  با  برداشته،  غذاخوری  قاشق 
اکنون یک قاشق  ترکیب کنید.  قاشق( دارچین 
چایخوری پودر میخک را به مواد بیفزایید و بار دیگر 

همه را خوب مخلوط کنید.
ادویه آبگوشتی

مقدارهای مساوی از فلفل سیاه ساییده، بادیان، 
را  دارچین  و  ساییده  جوزهندی  میخک،  پودر 

ترکیب کرده و به آبگوشت اضافه کنید.

گوناگونآشپزی

اجرائیه

مشخصات محکوم له / محکوک لهم : ذوالفقارولی پور فرزند علی شیربه نشانی 
شهرستان شهرکرد حد فاصل سه راه سینما و فصیحی نبش کوچه 53 طبقه 

فوقانی مدرسان شریف دفتروکالت خانم قربانی.
شهرستان  نشانی  به  قاسمی  بهرام  علیهم:  محکوم   / علیه  محکوم  مشخصات 

شهرکرد کوی پلیس کوچه 102 پالک 27.
: مینا قربانی  له / محکوم علیه  قانونی محکوم  قائم مقام  یا  نماینده  مشخصات 
آقبالغی فرزند مرتضی به نشانی چهارمحال وبختیاری – شهرکرد – شهرکرد 
حدفاصل چهارراه فصیحی و سه راه سینما – نبش کوچه 53 – طبقه فوقانی 

مدرسان شریف
محکوم به :

 9510093844400181 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
است  محکوم  علیه  محکوم   9409973844400262 مربوطه  دادنامه  وشماره 
خسارت  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   34/000/000 مبلغ  پرداخت  به 
کامل  اجرای  تا   )1394/02/13  ( پرداخت  عدم  گواهی  تاریخ  از  تأدیه  تأخیر 
حکم براساس شاخص اعالمی ازناحیه بانک مرکزی و پرداخت 300/000 ریال 
هزینه دادرسی و مبلغ2/040/000ریال حق الوکاله در حق خواهان صادرواعالم 

میگردد. وپرداخت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت دراجرا.
  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.)ماده 34قانون اجراي احکام مدني(. 
2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد.

3.مالي معرفي کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به از آن میسر باشد.چنانچه 
باید ظرف سي روز کلیه اموال خود  خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند 
اموال منقول وغیر منقول،به طور مشروح  تعدادیا مقدار وقیمت همه  را شامل 
مالي  وموسسات  ها  بانک  نزد  عنوان  هر  به  که  نقدي  وجوه  میزان  بر  مشتمل 
مذکور  حسابهاي  دقیق  مشخصات  همراه  به  دارد  خارجي  یا  ایراني  واعتباري 
از  او  مطالبات  وکلیه  دارد  ثالث  اشخاص  نزد  نحو  هر  به  او  که  اموالي  وکلیه 
اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل وانتقاالت وهر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون  قضائي 
نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(.4-خود داري محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم ،حبس تعزیري درجه هفت را در پي 
دارد.)ماده34قانون اجراي احکام مدني وماده20ق.م.اوماده 16قانون نحوه اجراي 
محکومیت مالي1394(5-انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي 
دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات 
هردومجازات  یا  به  محکوم  نصف  معادل  نقدي  جزاي  یا  شش  درجه  تعزیري 
صورت  مالي1394(.6.چنانچه  محکومیت  اجراي  نحوه  میشود.)ماده21قانون 
به  از زندان منوط  آزادي محکوم علیه  ارائه شود  از مهلت سي روز  اموال پس 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.

تبصره1ماده3قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(
خورشیدی – دبیرشعبه شورای حل اختالف شورای حل اختالف شماره 4 شهرستان 
شهرکرد

آگهی مفقودی

سند کمپانی و شناسنامه مالکیت سواری سایپا پراید جی تی ایکس آی مدل 85 
سفید روغنی به شماره پالک 72-386م91 به شماره موتور 1599282 و شماره 

شاسی Si412285887781 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

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

موضوع  هیات   95/8/18-139560324009005836 شماره  رای  برابر 
رسمی  فاقد سند  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
لیال  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بوشهر  ثبتی  واحد  در  مستقر 
شماره  به  شتستان  د  از  صادره   1 شناسنامه  به  کرم  اله  فرزند  دوست  فارسی 
پالک  100مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  6109867497در  ملی 
در  واقع  اصلی3406  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  3406اصلی  از  643فرعی 
بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی محمودرستمیان محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم اعتراض طبق سند مالکیت صادر خواهد شد.
سهراب خواجه   م الف:1792

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر
تاریخ انتشار نوبت اول:95/9/13  تاریخ انتشار نوبت دوم:95/9/28

دادنامه

پرونده کالسه 9509982882100311    شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان 
اسالمشهر ) 104جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9509972886401473 
سید  لطفی  رقیه  خانم  وکالت  با  سبحانعلی  فرزند  توکلی   رویا  خانم   : شاکی 
منصوری فرزند داود  به نشانی تهران – اسالمشهر – ابتدای باغ فیض – پاساژ 

ش بهشتی – ط2 – سالن1 
اسالمشهر  تهران  نشانی  به  اژدر   فرزند   توکلی حسنکلو    بهروز  :آقای  متهم 

شهرک گلها خ مادر ک ریحان 6 پ53 ط3 منزل علی توکلی 
اتهام ها : 1- ممانعت از حق وبیرون کردن از منزل    2- ترک انفاق  

رای دادگاه 
درخصوص اتهام آقای بهروز توکلی فرزند اژدر دائر بر ترک نفقه حسب شکایت 
خانم رویا توکلی با وکالت خانم رقیه لطفی دادگاه توجها به شرح و محتویات 
وانقالب  پرونده  شرح شکایت شاکی صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی 
اسالمشهر به شماره 9510432880001856 عدم حضور متهم درجلسه دادگاه 
جهت اثبات بی گناهی خود بزه منتسبه به وی محرز ومسلم می باشد مستندا 
به ماده 53 ازقانون حمایت خانواده متهم موصوف را به تحمل هفت ماه حبس 
تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و بیست روز پس از ابالغ قابل 
محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  آن  از  روز پس  بیست  و  در همین شعبه  واخواهی 

محترم تجدید نظر استان تهران خواهد بود .م/الف 2062 
شماره بایگانی شعبه : 951009 

بیاتی - رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 اسالمشهر 

دادنامه

پرونده کالسه 8909982883500890   شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان 
اسالمشهر ) 104جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9509972886401485 
1.آقای مجتبی امیری به نشانی : اسالمشهر – انتهای مهدیه – خیابان ابوترابی 

– بهستان 9 – پالک19  
2-آقای مهرداد جباری  به نشانی : مجهول المکان 

: آقای حسن شاه حسینی  فرزند عبداهلل      به نشانی: مهدیه – خیابان ابوترابی 
اغذیه فروشی عرشیا 

شکات : 1- آقای مهرداد جباری  به نشانی : مجهول المکان 
2-آقای مجتبی امیری به نشانی : اسالمشهر – انتهای مهدیه – خیابان ابوترابی 

– بهستان 9 – پالک19  
متهم : آقای حسن شاه حسینی  فرزند عبداهلل      به نشانی: مهدیه – خیابان 

ابوترابی اغذیه فروشی عرشیا 
خواسته: اعتراض به قرار دادسرا     اتهام ها : 1- ضرب و جرح  عمدی   2- توهین  

رای دادگاه 
شماره  ازدادنامه  انشاءاله  فرزند  امیری  مجتبی  آقای  واخواهی  درخصوص 
9009972886400470  دادگاه با توجه به اینکه واخواه منکر اتهام خود بوده 
و واخوانده پس از تشکیل دو جلسه رسیدگی حضورنیافته واخواهی راموثر در 
رای دانسته وی را بری از جرم تشخیص مستندا به حاکمیت اصل برائت و ماده 
4ازقانون آئین دادرسی درامور کیفری قرار منع تعقیب صادر واعالم میدارد رای 
استان  قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر  ابالغ   از  صادره بیست روز پس 

تهران خواهد بود .م/الف 2063 
شماره بایگانی شعبه : 890449 

شعبه 104 دادگاه کیفری 2 اسالمشهر 

دادنامه

پرونده کالسه 9409982685100132  شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان 
اسالمشهر ) 104جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9509972886401438  
شاکی : آقای حسین رفائیان  فرزند محمود به نشانی خیابان آزادی – خیابان 
جیحون – خیابان هاشمی – بعد ازکارون – کوچه جومحمدی- بن بست اول 

سمت چپ – پالک 13 واحد 1و2 
متهم :آقای ابراهیم رستمی فرزند هادی به نشانی تهران – تهران 

اتهام ها : 1- جعل  2- استفاده از اسناد مجعول موضوع مواد 532. 533. 534  
رای دادگاه 

مجعول  ازسند  واستفاده  جعل  بر  دائر  رستمی  ابراهیم  آقای  اتهام  درخصوص 
پرونده  به شرح و محتویات  رفائیان دادگاه توجها  آقای حسین  حسب شکایت 
دردادسرای  خواست  کیفر  صدور  انتظامی  مرجع  گزارش  شاکی  شکایت  شرح 
عمومی و انقالب اسالمشهر عدم حضور متهم در جلسه دادگاه جهت اثبات بی 
گناهی خود بزه منتسبه به وی محرز ومسلم بوده مستندا به ماده 523 ازقانون 
مجازات اسالمی کتاب پنجم تعزیرات متهم موصوف را به یکسال حبس تعزیری 
بابت جعل ویکسال حبس تعزیری بابت استفاده ازسند مجعول محکوم می نماید 
رای صادره غیابی بوده و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران 

خواهد بود .م/الف 2066             شماره بایگانی شعبه : 950852
بیاتی - رئیس شعبه 104  کیفری 2 اسالمشهر 

آگهی ابالغ وقت دادرسی

آگهی ابالغ وقت دادرسی پرونده کالسه 589/95 ش س شورای حل اختالف 
شماره 1 سامان .

خواهان : آقای مرتضی درخشان فرزند ناصرقلی ساکن روستای هوره خ شهید 
محمود پور.

خوانده : وحید کرم پور فرزند نعمت اهلل درحال حاضرمجهول المکان . 
16ایران   انتظامی  شماره  به   141 پراید  خودرو  سند  انتقال  به  الزام   : خواسته 

171ج76 
وقت رسیدگی : 1395/11/6  ساعت 17:30

خواهان دادخواستی به خواسته مذکور درمورخه 1395/9/23 به طرفیت خوانده 
تقدیم شعبه شورای حل اختالف شماره 1 سامان نموده ، که به کالسه 589/95 
ش س ثبت گردیده و باعنایت به مجهول المکان بودن خوانده مراتب دراجرای 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی 
دادخواست  ثانی  نسخه  واخذ  دفترشعبه  به  مراجعه  ضمن  تاخوانده  گردد  می 

وضمائم آن درتاریخ فوق درجلسه دادرسی حاضرشود.
 خلیلی - دبیرخانه شورای حل اختالف شماره 1 سامان  

دادنامه

پرونده کالسه 9409982882600127   شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان 
اسالمشهر ) 104جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9509972886401443 
شاکی : آقای حسن ندری فرزند عیسی به نشانی اسالمشهر احمد آباد مستوفی 
بلوار شهید ابوالقاسم خ صنوبر دوم شمالی کوچه غالمی ) کوچه اول سمت چپ 

( پ90 
متهم :آقای جواد نیک نژاد به نشانی  شهرستان اسالمشهر

اتهام : تحصیل مال ازطریق نامشروع یا سوء استفاده وتقلب ازامتیازات 
رای دادگاه 

نامشروع  ازطریق  مال  برتحصیل  دائر  نژاد  نیک  جواد  آقای  اتهام  درخصوص 
پرونده  ومحتویات  شرح  به  توجه  با  دادگاه  ندری  حسن  آقای  شکایت  حسب 
ازخودپرداز  اخذشده  پرینت  انتظامی  مرجع  گزارش  شاکی  شکایت  شرح 
شماره  اسالمشهربه  وانقالب  عمومی  دردادسرای  کیفرخواست  صدور  بانک 
بی  اثبات  جهت  دادگاه  درجلسه  حضورمتهم  عدم   9510432880001609
2ازقانون  ماده  به  مستندا  بوده  ومسلم  محرز  وی  به  منتسبه  بزه  خود  گناهی 
تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختالس وکالهبرداری متهم موصوف رابه یک 
سال حبس تعزیری ورد اصل مال به مبلغ 47/000/000 میلیون ریال درحق 
شاکی صادر واعالم میدارد رای صادره غیابی بوده و بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 

تجدید نظر استان تهران خواهد بود .م/الف 2065  
شماره بایگانی شعبه : 950885 

بیاتی - رئیس شعبه 104 کیفری 2 اسالمشهر 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
خواهان : روح اله علیجانی با وکالت سید رحمان حاتمی گلوردی

خوانده : 1- سیف اله وردی  فرزند روح اله آدرس : مجهول المکان 
خواسته : مطالبه وجه 

خواسته  به  فوق  خوانده  بطرفیت  علیجانی  اله  روح  خانم  دادخواست  پیرامون 
مطالبه وجه  با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول    بنام   سیف 
مشارالیه  اخطاریه  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  وردی    اله 
از دعوی  اطالع  تا خوانده ضمن  میگردد  االانتشار چاپ  کثیر  های  روزنامه  در 
مطروحه در روز  دوشنبه  مورخ  95/11/14  راس ساعت  9صبح در شعبه سوم   
شورای حل اختالف بهشهر مستقر در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر 
ادله  کفایت  و  عدم حضور خوانده  فرض  در  رسیدگی حاضر شود ضمناً  جهت 
اثباتی حکم صادر خواهد شد . همچنین خوانده می تواند قبل از وقت رسیدگی 
ثانی دادخواست و ضمائم را جهت تدارک دفاع اخذ  به شورا مراجعه و نسخه 

نماید . م. الف 950696
مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف بهشهر 

آگهی احضارمتهم

ماده  دراجرای   101 دو  کیفری   950939 کالسه  پرونده  محتویات  حسب 
درامورکیفری  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   344
سعید  آقای  به  انقالب  و  عمومی  دادسرای  در  صادره  کیفرخواست  وحسب 
شکایت  خصوص  در  که  شود  می  ابالغ  المکان  لومجهول  صادق  نصیری 
اخذ  جهت  ای  یارانه  کالهبرداری  دایربر  شما  علیه  فایق  کوهی  فرهاد 
آخرین دفاع درمورد اتهام وارده در تاریخ 95/10/29 ساعت 9 صبح دراین 
تصمیم  حضوردردادگاه  عدم  درصورت  است  بدیهی  شوید  حاضر  دادگاه 

شد./ خواهد  اتخاذ  قانونی 
موسی رحیمی -  رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دوشهرستان شهرکرد

آگهی ابالغ

به طرفیت خوانده/  نوری جان هاشمی سرجویی دادخواستی  / شاکی  خواهان 
مجید مسعودی  و  و محسن مسعودی  بهناز مسعودی  و  بابک مسعودی  متهم 
وفاطمه  مسعودی  سعید  و  مسعودی  فرید  و  مسعودی  پرویز  و  اربابی  وافتهاج 
مسعودی و وحید مسعودی و غالم قنادی و مرجان مسعودی به خواسته الزام به 
تنظیم سند رسمی اجاره )منقول( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان کرمانشاه 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرماشناه 
واقع در کرماشناه بلوار بنت الهدی ارجاع و به کالسه 9509988310600467 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395،11،19 و ساعت 8:30 تعیین شده 
است.به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم ودرخواست خواهان/ شاکی و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دارسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود 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 ششم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان کرمانشاه-سحر محمدی

آگهی تغییرات 
ثبت  شماره  به  محاسب  ارقام  پارسیان  مدیریت  خدمات  و  موسسه حسابداری 
20511 و شناسه ملی 10103224329 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ 04/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد 
براتی به شماره ملی 0052342875 به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و 
فریده جدیری به شماره ملی 0056881649 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 

برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )8683(

از واژه سبک زندگی برای توصیف شرایط زندگی 
طرز  از  مجموعه ای  و  می شود  استفاده  انسان 
و  حالت ها  رفتار،  شیوه های  ارزش ها،  تلقی ها، 
سلیقه ها در هر چیزی را در برمی گیرد. در بیشتر 
مواقع مجموعه عناصر سبک زندگی در یک جا 
زندگی  سبک  یک  در  افراد  و  می شوند  جمع 
انقالب  پیروزی  از  پیش  تا  می شوند.  مشترک 
اسالمی و در دوره طاغوت تالش های دولتمردان 
و  غربی  مولفه های  و  فرهنگ  ترویج  جهت  در 
ایرانیان بود  غربی شدن شیوه و سبک زندگی 
سناریوی  گرچه  اسالمی  انقالب  پیروزی  با 
اسالم  دشمنان  اما  شد،  متوقف  غربی سازی 
به  فرهنگی  تهاجم  و  ننشستند  آرام  انقالب  و 
انحای مختلف صورت گرفت که تجمل گرایی، 
از مظاهر آن  مصرف زدگی و فردگرایی برخی 

محسوب می شود.
 در این شرایط و با گذشت سه دهه از پیروزی 
طرح  با  رهبری  معظم  مقام  اسالمی،  انقالب 
مفهوم »سبک زندگی اسالمی ایرانی« و در قالب 
20 پرسش به مسائلی نظیر خانواده، ازدواج، نوع 
تفریحات،  مصرف،  الگوی  لباس،  نوع  مسکن، 
کسب و کار و رفتارهای فردی و اجتماعی در 
تاکید  و  کردند  اشاره   ... و  مختلف  محیط های 
داشتند: در واقع سبک زندگی به همه مسائلی 
شکل  را  انسان  زندگی  متن  که  گردد  می  بر 
اصالنی-  مینو  گفته  به  که  سبکی  دهند.  می 
زنان کشور مهم، ضروری  رییس بسیج جامعه 
و بسیار گسترده  است و ابعاد مختلفی دارد و از 
موضوعات اقتصادی گرفته تا رفتارهای اجتماعی 

حتی حوزه سالمت و خانواده را دربر می گیرد.
 مینو اصالنی با اشاره به ضرورت تبیین سبک 
منظور  به  می گوید:  ایرانی  اسالمی  زندگی 
انجام فعالیت های فرهنگی برای نهادینه کردن 
ابتدا  است  الزم  ایرانی،  اسالمی  زندگی  سبک 
دستیابی  برای  شود.  تبیین  زندگی  این سبک 
انجام  راهبردی  پژوهش های  باید  این هدف  به 
و  ایرانی  و  اسالمی  زندگی  سبک  چیستی  و 
مشکل  کار،  این  البته  شود.  مشخص  آن  ابعاد 
نیست چون منابع غنی اسالمی و روایی، قرآن و 
نهج البالغه در اختیار ماست.  به گفته او سبک 
زندگی اسالمی ایرانی را می توان در سه بخش 
توضیح داد که شامل رابطه انسان با خود، رابطه 
انسان با خدا و رابطه او با مردم می شود و اگربه 
مبنای  بر  و  بپردازیم  بخش ها  این  از  کدام  هر 
آنها  اقتضائات ملی  آموزه های دینی و قرآنی و 
را تعریف کنیم، می توانیم به تعریف مشخصی 

درباره سبک زندگی اسالمی ایرانی برسیم.
 برای تغییر سبک زندگی، الزم است سبک 

رفتاری نیز تغییر کند
 زهرا سجادی - معاون امور خانواده مرکز زنان و 
خانواده نهاد ریاست جمهوری- نیز در گفت وگو 

با ایسنا معتقد است که به منظور تغییر سبک 
زندگی تنها نمی توان با رویکرد علمی عمل کرد؛ 

بلکه الزم است سبک رفتاری نیز تغییر کند.
وی به برنامه های مرکز امور زنان و خانواده نهاد 
و  اشاره  آموزشی  زمینه  در  جمهوری  ریاست 
اظهار می کند: ازاول دی ماه برنامه های آموزش 
شاغالن در دستگاه های مربوطه انجام می شود، 
مقام  راهبردی  نشست  دبیرخانه  برآن  عالوه 
معظم رهبری در مرکز امور زنان و خانواده نهاد 
ریاست جمهوری افتتاح شده است و قرار است 
سلسله همایش هایی را در سطح کشور برگزار 

کنیم.
هنر مهم ترین عامل برای ترویج و گسترش

 سبک زندگی
 دراین میان مینو اصالنی - رییس بسیج جامعه 
زنان کشور- به نقش ابزار هنر در ترویج سبک 
زندگی اسالمی- ایرانی اشاره می کند و می گوید: 
پس از تعریف و تبیین راه های دستیابی به سبک 
زندگی اسالمی ایرانی، ابزار هنر مهم ترین عامل 
برای ترویج و گسترش این سبک زندگی است.

و  ایسنا، رعایت حقوق متقابل زن  به گزارش   
معظم  رهبر  که  بود  موضوعاتی  از  یکی  شوهر 
ایرانی  اسالمی  زندگی  سبک  قالب  در  انقالب 
حفظ  راه های  درباره  سجادی  کردند.  مطرح 
حقوق متقابل زن و مرد، زن و شوهر و حفظ 
این  کرد:  اظهار  کار،  محیط  در  زن  کرامت 
موضوعات دو بخش دارد. یک بخش مربوط به 
این جهت الزم است  مسائل حقوقی است. در 
در لوایح و قوانین تغییر و تحول به وجود آوریم 
و قانون برای حق و حقوق طرفین متقن شود. 
متاسفانه برخی از قاضیان ممکن است طرفدار 
مرد یا زن باشند این در حالی است که عدالت 

باید رعایت شود.
دادن  زنان  به  حقوق  آموزش  او  اعتقاد  به   
موجب می شود که توقعات آنان باال برود و هیچ 
تعاملی با همسر خود نداشته باشند، بنابراین به 

آموزش های حقوق به طرف مقابل پرداخته ایم؛ 
چرا که حق و تکلیف دو روی یک سکه هستند.
طرح مسئله سبک زندگی از سوی مقام معظم 

رهبری نشانه اقتدار نظام است
عسگر ملکی مدیر کل دفتر برنامه ریزی تربیتی 
وزارت ورزش و جوانان نیز طرح مسئله سبک 
نشانی  را  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  زندگی 
اقتدار نظام دانسته و می گوید: طرح مسئله  از 
سبک زندگی حرکت اقتدارگونه نظام جمهوری 
اسالمی ایران از سمت تبیین کلیات و آرمان های 
نظام به سمت تبیین جزئیات زندگی و کاربرد 

آموخته های دینی و ذهنی است.
ازیک دهه است  اینکه بیش  به  اشاره  با    وی 
مطرح  دنیا  در  زندگی  مهارت های  بحث  که 
شده است، می افزاید: باید مراقب بحث مصادره 
باشیم؛  دیگران  توسط  زندگی«  »سبک  شدن 
یک  در  زندگی  مهارت های  بحث  در  که  چرا 
گویا  که  شد  برداشت  گونه  این  گذشته  دهه 
مدنی  نهادهای  و  درغرب  زندگی  مهارت های 
غرب مطرح شده و شکل گرفته است و سپس ما 
این مهارت های زندگی را در کشور خود مطرح 

کردیم.
آموزه های دینی ما بیگانه از سبک زندگی 

نیستند
 ملکی ادامه می دهد: ما در مورد سبک زندگی 
در آموزه های دینی خود مطالب بسیاری داریم و 
به هیچ وجه آموزه های دینی ما بیگانه از سبک 
زندگی نیستند و هیچ موضوعی در زندگی وجود 
ندارد که در دین ما نکته و آموزه ای در مورد آن 
نداشته باشیم. بنابراین باید مراقب باشیم بحث 

سبک زندگی توسط دیگران مصادره نشود.
وی، وزارت ورزش و جوانان را یکی از مخاطبان 
مورد  در  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  اصلی 
طرح سبک زندگی و تبیین، تهدید و مشخص 

کردن سبک زندگی برای جوانان دانست.
 مدیرکل دفتر برنامه ریزی تربیتی وزارت ورزش 

و جوانان با بیان اینکه باید طبق گفته های مقام 
معظم رهبری تحول را بشناسیم، مدیریت کنیم 
ولی با آن سینه به سینه نشویم ، اظهار می کند: 
باید تحوالت را آسیب شناسی کنیم و برای آنها 
که  همانگونه  را  جوانان  و  باشیم  داشته  طرح 

هستند بشناسیم.
 در امور معیشتی، فرهنگی و حتی پوشش و رفتار 

اجتماعی ساده زیست باشیم
 در این میان فاطمه راکعی- دبیرکل جمعیت 
یکی  را  زیستی  ساده  نواندیش-  مسلمان  زنان 
از وجوه سبک زندگی اسالمی ایرانی می داند و 
می گوید: همانگونه که درسیره ائمه معصومین 
فاطمه  حضرت  و  )ع(  علی  حضرت  جمله  از 
)س( شاهد ساده زیستی هستیم و الزم است 
هر کدام از ما در هر یک از شئون اجتماعی به 
اجتماعی  فرهنگ  یک  عنوان  به  زیستی  ساده 

اسالمی عمل کنیم.
به  که  کنیم  تالش  باید  می کند:  تاکید  وی   
اعتدال و عدالت اجتماعی از نوعی که امام علی 
)ع( در دوران کوتاه حکومت خود به طورعمیق 
به آن می اندیشیدند دست یابیم و از سوی دیگر 
از خودنمایی خودداری کنیم و در امور معیشتی، 
فرهنگی و حتی پوشش و رفتار اجتماعی ساده 
زیست باشیم.  به اعتقاد دبیرکل جمعیت زنان 
مسلمان نواندیش الزم است در جهت رسیدن 
تعالیم  اساس  بر  مناسب،  زندگی  سبک  به 
دینی خود به تربیت کودکان، رسیدگی به امور 

سالمندان و جوانان بپردازیم.
 بر اساس این گزارش، زنان نقش مهمی در نوع 
نگرش خانواده به موضوعات مختلف دارند و اگر آنان 
از مصرف کاالی لوکس و تجملی خودداری کنند، 

سایر اعضای خانواده نیز از آنان تبعیت می کند.
 لزوم تغییرنگرش زنان از مصرف کاالهای 

لوکس به استفاده از کاالهای ایرانی
امور زنان و   معاون سرمایه های اجتماعی مرکز 
با اشاره به نقش  نهاد ریاست جمهوری  خانواده 
زنان در عرصه تقاضا می گوید: الزم است نگرش 
از مصرف کاالهای لوکس و  این زمینه  زنان در 
با  ایرانی  کاالهای  از  استفاده  سمت  به  تجملی 
کیفیت تغییر پیدا کند، چرا که در صورت تحقق 
این امر چرخه تولید کاالهای داخلی قطع نمی شود.  
هدایتی تاکید می کند: زنان به عنوان مهمترین 
عامل تقاضای کاالهای خانگی و مواد غذایی مطرح 
هستند و اگر بتوانند با اقدامی جهادگونه به مصرف 
کاالهای ایرانی بپردازند به طور قطع شاهد رونق 
تولید خواهیم بود.  گفتنی است که نهادینه کردن 
اقداماتی  نیازمند  ایرانی  اسالمی  زندگی  سبک 
درازمدت و برنامه ریزی شده است چراکه از این 
رهگذر می توانیم ارزشهای دینی و ملی خود را 

حفظ کنیم و حتی آن ها را اشاعه دهیم.
 منبع :سایت تابناک

چگونه سبک زندگی را اسالمی - ایرانی کنیم؟ 
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2۸ آذر؛آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر والیبال 
نیم فصل دوم لیگ برتر والیبال بعد از استراحت یک هفته ای تیم ها از 

28 آذر آغاز می شود.
نیم فصل دوم لیگ برتر والیبال بعد از استراحت یک هفته ای تیم ها از روز 

یکشنبه 28 آذر با برگزاری 6 دیدار در پنج شهر آغاز می شود.
در اولین بازی هفته دوازدهم تیم سایپا تهران که در نیم فصل اول با 
حضور بازیکنانی چون وادی، شبان، فائزی و قرا، نتایج خوبی کسب کرد و 
با 22 امتیاز در رده سوم قرار گرفت، در خانه والیبال به مصاف شهرداری 

اراک می رود. اراکی ها با دو برد و 6 امتیاز در رده یازدهم قرار دارند.
بانک سرمایه که صدرنشین لیگ است در تبریز به مصاف شهرداری این 
شهر می رود. تبریزی ها در اواخر نیم فصل به دلیل استعفای مربی خود 
با حواشی روبه رو شدند. این تیم با 3 برد، 11 امتیازی است و رده دهم را 
به خود اختصاص داده است. بانک سرمایه هم با بردی که هفته آخر نیم 
فصل برابر پیکان داشت با 26 امتیاز به صدرنشینی خود در لیگ ادامه داد.

شاگردان بهروز عطایی در تیم کاله مازندران نیز شهرآورد این شهر را برابر 
عمران ساری برگزار می کنند. عمران ساری و کاله مازندران در جدول 
کنار یکدیگر قرار دارند. عمران با 15 امتیاز و کاله با 13 امتیاز و یک بازی 

کمتر به ترتیب هشتم و نهم هستند.
مهم ترین بازی این هفته هم میان شهرداری ارومیه و پیکان تهران برگزار 
می شود. بازی رفت این دو تیم با برتری 3 بر صفر پیکانی ها همراه بود. 
ارومیه با وجود خرید بازیکنانی چون تراویسا، نتایج خوبی را در نیم فصل 
اول کسب نکرد، تالش می کند با استفاده از امتیاز میزبانی پیکان تیم دوم 

جدول را از پیش رو بردارد.
تیم های پارسه تهران و صالحین ورامین، آخرین بازی هفته اول نیم فصل 

دوم را از ساعت 17 در خانه والیبال برگزار می کنند.

فارس قهرمان بسکتبال با ویلچر شد
نوزدهمین دوره رقابتهای قهرمان کشوری بسکتبال با ویلچر با قهرمانی 

تیم فارس پایان یافت.
در دیدار فینال نوزدهمین دوره از رقابت های قهرمان کشوری بسکتبال 
با ویلچر که با حضور 22 تیم به میزبانی هیات ورزش جانبازان و معلولین 
اصفهان برگزار شد، تیم فارس با تتیجه 57 بر 54 تیم زنجان را شکست 

داد و قهرمان این دوره از رقابت ها شد.
همچنین در دیدار رده بندی، تیم های تهران و خراسان رضوی به مصاف 
یکدیگر رفتند که در پایان تیم تهران با نتیجه 73 بر 67 این تیم را 

شکست داد و سوم شد.
به این ترتیب پرونده نوزدهمین دوره رقابت های قهرمان کشوری بسکتبال 
با ویلچر با قهرمانی تین فارس پایان یافت و تیم های زنجان و تهران دوم 

و سوم شدند.

صدرنشینی السد با گلزنی پورعلی گنجی 
السد در شبی که پورعلی گنجی و ژاوی گلزنی کردند به صدر جدول لیگ 

ستارگان قطر صعود کرد.
در ادامه هفته دوازدهم لیگ ستارگان قطر دو دیدار برگزار شد که در 
حساس ترین بازی السد توانست با نتیجه سه بر یک السیلیه را از پیش رو 

بردارد تا صدرنشین جدید لیگ قطر شود.
گل نخست السد را در این دیدار مرتضی پور علی گنجی به ثمر رساند تا 

این بازیکن ایرانی مثل دیدار قبلی برای السد گلزنی کند.
ژاوی فوق ستاره السد هم گل دوم را وارد دروازه حریف کرد. دیگر گل 

السد را خلفان ابراهیم به ثمر رساند.

آغاز رقابت های بوکس قهرمانی کشور 
در زاهدان

با  بزرگساالن  کشور  قهرمانی  بوکس  رقابت های 
حضور 160 بوکسور از سراسر کشور از 26 آذرماه 
به میزبانی سیستان و بلوچستان در سالن ورزشی 

امام علی )ع( آغاز شد.
در نخستین روز این رقابت ها 54 بوکسور در قالب 
27 مبارزه بر روی دو رینگ به رقابت پرداختند و 

نفرات برتر به مرحله بعد راه پیدا کردند.
در این رقابت ها در وزن 49 کیلوگرم هفت بوکسور، 
در 52 کیلوگرم 11 بوکسور،در 56 کیلوگرم 18 
 64 در  بوکسور،   18 کیلوگرم   60 در  بوکسور، 
کیلوگرم 20 بوکسور، در 69 کیلوگرم 24 بوکسور، 
در 75 کیلوگرم 23 بوکسور، در 81 کیلوگرم 15 
به  در  و  بوکسور   11 کیلوگرم   91 در  بوکسور، 
اضافه 91 کیلوگرم 13 بوکسور )در مجموع 160 

بوکسور( حضور دارند.

مدال برنز ثریا آقایی 
در مسابقات بدمینتون نپال

ثریا آقایی با شکست برابر نماینده ویتنام از رسیدن 
به فینال مسابقات بدمینتون نپال باز ماند و به 
مدال برنز رسید.  در مرحله نیمه نهایی مسابقات 
بدمینتون نپال، ثریا آقایی )رنکینگ 475( برابر 
نگویان توی از ویتنام )رنکینگ 102( قرار گرفت 

اما موفق به شکست حریفش نشد. 
آقایی با نتیجه 2 بر صفر )21-17 و 21-6(  بازی 

را واگذار کرد و به مرحله فینال نرسید. 
به این ترتیب آقایی به مقام سوم مسابقات رسید و 

مدال برنز را کسب کرد. 
به  آسیا  بدمینتون  کنفدراسیون  سوی  از  آقایی 
کمپ تمرینی مالزی دعوت شده بود که پس از 
پشت سر گذاشتن دورهای تمرینی در مسابقات 
نپال شرکت کرد.  در جدول دونفره نیز تیم ثریا 
اقایی و ساری دوی از اندونزی  در مرحله نیمه 
با شکست  قرار گرفت که  تیم هند  برابر  نهایی 

مقابل حریف خود نتوانست فینالیست شود.

ایران میزبان جام های جهانی کشتی 
در سال 2017

جام های جهانی کشتی آزاد و فرنگی سال 2017 
جهان اواخر امسال با حضور هشت تیم برتر کشتی 

جهان در هر رشته در تهران برگزار می شود.
رقابت های جام  به گزارش  فدراسیون کشتی، 
میالدی   2017 سال  در  آزاد  کشتی  جهانی 
جهانی  جام  و  ماه  بهمن   29 و   28 روزهای 
کشتی فرنگی نیز روزهای 26 و 27 اسفندماه در 

کشورمان برگزار خواهد شد.
هشت کشور برتر دنیا در هر رشته در این مسابقات 
شرکت می کنند و تیم ها در دو گروه چهار تیمی 

به مصاف هم می روند.

خبرخبر

آگهی

خواهان ناصر  صفا دادخواستی به طرفیت خوانده  فرهاد  کیائی  صادقعلی    به 
خواسته  تامین خواسته  و مطالبه وجه  چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  و 
مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای  عمومی   تهران  نموده  که جهت 
رسیدگی به شعبه 79 دادگاه عمومی  حقوقی مجتمع قضایی شهید  صدر تهران  
واقع در تهران  خیابان شهید  مطهری خیابان میرعماد مجتمع قضایی  شهید 
وقت  و  که  گردیده  ثبت    9509982161500523 کالسه  به  و  ارجاع   صدر 
به علت مجهول   رسیدگی آن  1395/11/16 ساعت 9/00 تعیین شده است  
المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون   آیین  
دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب 
یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  
کامل  نشانی   اعالم  و ضمن  مراجعه   دادگاه   به   آن   مفاد  از  اطالع  و  آگهی 
خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی 

حاضر  گردد 
110/110702    منشی دادگاه  حقوقی شعبه 79 دادگاه  حقوقی  شعبه 79  دادگاه عمومی  
حقوقی مجتمع قضایی  شهید صدر تهران

گواهی نشرآگهی

کالسه  به  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  گیو  فرزند  تاجمیری  شیرین  خانم 
95/428 ش ح 1 اردل درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده 
که شادروان سعید قاسمی رستمی ش ش 1450 متولد 1360 سرانجام درتاریخ 
95/04/08 دارفانی را بدرود گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :

فرزند   ( ملی 4680388935  به ش  سعید  فرزند  رستمی   قاسمی  1-کیارش 
متوفی (

2-کیان قاسمی  رستمی فرزند سعید به ش ملی 4680440511 ) فرزند متوفی 
)

3-ستاره تاج وررستمی فرزند محمد کریم به ش ملی 4689166080 ) مادر 
متوفی (

4-شیرین تاجمیری فرزند گیو به ش ملی 4689908362 ) همسر دائمی متوفی 
( و الغیر .

پس ازتشریفات قانونی دریکی از روزنامه های کثیراالنتشار دریک نوبت آگهی 
شود تاهر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به شورا ارائه واال گواهی صادرخواهد شد.
قنبری – دبیر شورای حل اختالف شعبه حکمی اردل

آگهی تغییرات 

شرکت آوازه بازرگانی آرین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 452822 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14003986484 ملی  شناسه  و 
صباغی  حسن  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   03/09/1395 مورخ  العاده 
2500000000ریال  مبلغ  پرداخت  با   0035400110 ملی  کد  به  آبادی  ده 
2550000000ریال  مبلغ  به  را  خویش  الشرکه  سهم  شرکت،  صندوق  به 
0075297582با  ملی  کد  به  آبادی  ده  صباغی  فهیمه  خانم  داد.  افزایش 
خویش  الشرکه  سهم  شرکت،  صندوق  به  2500000000ریال  مبلغ  پرداخت 
مبلغ  از  سرمایه شرکت  نتیجه  داد.در  افزایش  مبلغ 2550000000ریال  به  را 
ماده مربوطه  و  یافت  افزایش  مبلغ 5100000000ریال  به  100000000ریال 
در اساسنامه اصالح گردید اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از 
افزایش سرمایه به قرار ذیل می باشد: آقای حسن صباغی ده آبادی به کد ملی 
0035400110 دارای مبلغ 2550000000ریال خانم فهیمه صباغی ده آبادی 

به کد ملی 0075297582دارای مبلغ 2550000000ریال 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)8686(

آگهی

 ماده سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آقای فاتح عزیز پور فرزند علی درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک  108 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به 
مالکیت  و درخواست سند  میرزایی خریداری  عبداله  وراث  آقایان  از  که  چمن 
نموده پرونده نیز تحت کالسه  94-99 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
رأی 139560316007001358  برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و  ارجاع  الذکر 
مورخ  26 / 8 / 1395  ، حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به 
مساحت 50 / 109 مترمربع به نام آقای فاتح عزیزپور صادر نموده است و نام 
مالکین اولیه پالک مزبور آقای حسین وکیلی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15روز آگهی می شود تا چنان  چه کسانی که نسبت به 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 ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه 
به دادگاه عمومی محل  به تقدیم دادخواست  اعتراض مبادرت  تاریخ تسلیم  از 
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 فاتح عزیز پور صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  28  / 9 / 1395    تاریخ انتشار دوم  13 / 10 / 1395 
آگهی 

خواهان سارا تهامی  با وکالت  آرزو قیطانچی  ماشینی دادخواستی به طرفیت 
خوانده  امید دهقانی     به خواسته  طالق  تقدیم دادگاههای  عمومی   تهران  
نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 267 دادگاه  خانواده  مجتمع قضایی  خانواده 
2 ونک  تهران واقع در تهران  میدان ونک  مجتمع قضایی  خانواده 2  ارجاع  
آن   رسیدگی  وقت  و  که  گردیده  ثبت    9509980216700399 کالسه  به  و 
1395/11/16 ساعت 9/30 تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن 
خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  
های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در 
و  آگهی  نشر   از  پس  خوانده  تا  میشود  آگهی   کثیراالنتشار   جراید   از  یکی 
اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه 
دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی و استماع  
شهادت  شهود حاضر و نیز  معرفی داور  ظرف مهلت  یکماه  از تاریخ نشر آگهی  
که متاهل و آشنا  به مسائل  شرعی و خانوادگی باشد  کتبا  و حضوری  به 

دادگاه ارائه نماید  
110/110694    منشی دادگاه  حقوقی شعبه 267 دادگاه  عمومی مجتمع  قضایی  خانواده 
2 ونک 

متن آگهی 

 / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  باغکمه  اسماعیلی  مجید  شاکی   / خواهان 
به خواسته  موالیی  و حمید  آرین جنوب  و شرکت سپهر  موالیی  متهم سعید 
جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  وجه  مطالبه 
آباد  رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به  انتهای  واقع خیابان ولیعصر 
مورخه  آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9509986610100252 کالسه 
1395/11/13 و ساعت 11:30 تعیین و به تجویز ماده  73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – کرم رضا 
هاشمی.

متن آگهی 

خواهان فاطمه احمدی دادخواستی به طرفیت خوانده شمس اله میردورقی به 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم  به درخواست زوجه  خواسته طالق 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  خیابان  آباد  خرم  در  واقع  آباد  خرم  شهرستان 
ثبت   9509986610300222 کالسه  به  و  ارجاع  اجتماعی  تامین  روبروی 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/26 و ساعت 13:15 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان /شاکی و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – راضیه غالمی. 

متن آگهی 

طرفیت  به  دادخواستی  ندری  زهرا  خانم  وکالت  با  حسینی  ناصر  خواهان 
تقدیم  به خواسته مطالبه وجه چک ماده 9  لرستانی  انشااله زینی وند  خوانده 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
آباد  آباد واقع در خرم  2 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم 
خیابان امام )ره( میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به کالسه 
1395/11/30و  آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9509986690700153
و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   09:30 ساعت 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 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.
شعبه 2 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد.

آگهی

خواهان شیرین  یعقوبی  احسن  دادخواستی به طرفیت خوانده  مجید  یعقوبی  
احسن      به خواسته  اذن  در ازدواج   تقدیم دادگاههای  عمومی   تهران  
نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 267 دادگاه  خانواده  مجتمع قضایی  خانواده 
2 ونک  تهران واقع در تهران  میدان ونک  مجتمع قضایی  خانواده 2  ارجاع  
آن   رسیدگی  وقت  و  که  گردیده  ثبت    9509980216701013 کالسه  به  و 
1395/11/16 ساعت 11/00 تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن 
خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  
های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در 
یکی از جراید  کثیراالنتشار  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 ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر گردد  
110/110681    منشی دادگاه  حقوقی شعبه 267 دادگاه  عمومی مجتمع  قضایی  خانواده 
2 ونک

متن آگهی

خواهان / شاکی جعفر کریمیان دادخواستی به طرفیت خوانده کریم غریب زاده 
به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
حقوقی  عمومی  دادگاه  چهارم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم 
بلوار  انتهای  آباد خیابان ولیعصر  آباد واقع در خرم  دادگستری شهرستان خرم 
به کالسه 9509986610400462  و  ارجاع  اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/28 و ساعت 11:15 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان /شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش.

متن آگهی

خواهان / شاکی خانم مدینه ظفری دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم آقای 
عباس جعفری حسام آبادی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم 
دادگاه عمومی بخش ناغان نموده که جهت رسیدگی به شعبه دادگاه عمومی 
بخش ناغان واقع دراستان چهارمحال و بختیاری – شهر ناغان – دادگاه عمومی 
بخش ناغان ارجاع و به کالسه 9509983849401304ثبت گردیده که وقت 
مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   08:00 1395/12/03ساعت  آن  رسیدگی 
المکان بودن خوانده / متهم آقای عباس جعفری حسام آبادی ودرخواست خواهان 
/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی 
می شود تاخوانده / متهم پس از نشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
سید محمود صالحی زاده – مدیر دفتر دادگاه عمومی بخش ناغان 

آگهی ابالغ

 نظریه کارشناسی  به رجب زکی پور وجعفرنقوی وفریده کیائی وعالیه کیا 
860006و920774و920775و900346   کالسه  درپرونده  اینکه   نظربه   
نظریه  وغیره  رازی  مسکن  وتعاونی  شجری  اله  سیف  مابین  فی  مطروحه 
کارشناسی واصل گردیده وبا توجه به اینکه خواندگان  فعال مجهول المکان می 
باشد٫ بنابه تقاضای خواهان ودستوردادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مراتب یک نوبت دریکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می گردد تاخواندگان  
ظرف یک هفته از تاریخ نشرآگهی به دفتر دادگاه مراجعه ونظریه کارشناسی را 
رؤیت ونظر خودرا نفیا »  یا اثباتا« به دادگاه اعالم نماید،در غیراین صورت دادگاه 
غیابا«اتخاذ تصمیم خواهدنمود.                                                                                   

منشی دفترشعبه دوم حقوقی نوشهر-سمانه خلج

آگهی مفقودی
مشکی   84 مدل   141 پراید  سایپا  سواری  مالکیت  شناسنامه  و  کمپانی  سند 
و شماره  موتور 01311922  به شماره  به شماره پالک 72-966م64  متالیک 

شاسی Si482284133309 مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

آگهی مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت و تسلسل اسناد مالکیت سواری سمند ایکس 
ایران 82-842ج93 و به شماره موتور 12485218562  انتظامی  7 به شماره 
و شماره شاسی 15513850 به نام مصطفی کوالنی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد.
بابل

مفقودي

 برگ سبز  خودروي سواري پژو 206 با شماره پالک 436ج76  ایران 62 باشماره 
موتور 14188073462با شاسي NAAP03ED2AG107147        بنام سمانه 

شیرزادي فرزند قاسمعلي ش ش 1459مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی

برگ سبز خودرو کامیونت مدل ون  )نیسان( رنگ آبی مدل 1387 به شماره 
موتور 416994 و شماره شاشی K129529و شماره بدنه 331237 و شماره 
شماره  به  دهقان  اکبر  علی  آقای  به  متعلق  79-973ب68   ایران  انتظامی 

شناسنامه 407 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

تیم شرکت ملی حفاری اهواز با کسب 592 
برداری  وزنه  باشگاه های  قهرمام جام  امتیاز 
آسیا شد و تیم های نیروی زمینی ارتش و 
قرار  سوم  و  دوم  رده  در  اصفهان  آهن  ذوب 

گرفتند.
رقابت های وزنه برداری جام باشگاههای آسیا 
و قطر کاپ پس از سه روز )24 تا 26 آذر( 
در شهر دوحه قطر به اتمام رسید و تیم های 
ایرانی با درخشش وزنه برداران خود توانستند 
سکوی اول تا سوم را به خود اختصاص دهند.

تیم شرکت ملی اهواز با 592 امتیاز قهرمان 
شد و تیم های نیروی زمینی ارتش و ذوب 
آهن اصفهان به ترتیب با 568 و 567 امتیاز 

دوم و سوم شدند.
همچنین در تورنمنت بین المللی قطرکاپ که 

همزمان با جام باشگاه های آسیا برگزار شد قطر با 
159 امتیاز قهرمان شد، ایتالیا با 123 امتیاز نایب 
قهرمان و افغانستان با دو وزنه بردار و کسب 115 

امتیاز به مدال برنز تیمی دست یافت.
در رقابت های جام باشگاه های آسیا و همچنین 
 30 از  بردار  وزنه   80 قطرکاپ  دوره  چهارمین 

کشور جهان حضور داشتند.
همچنین لحظاتی پیش و در رقابت های دسته 
آسیا  باشگاههای  جام  کیلوگرم   105 اضافه  به 
و قطر کاپ 15 وزنه بردار به روی تخته رفتند 
که محسن بهرام زاده از تیم شرکت ملی حفاری 
تیم  از  روحی  رضا  و  مجیدی  حامد  خوزستان، 

ذوب آهن اصفهان نمایندگان کشورمان بودند.

حفاری  ملی  تیم  بردار  وزنه  زاده  بهرام  محسن 
اهواز در حرکت یک ضرب سه مرتبه وزنه های 
178، 186 و190 کیلوگرم را باالی سر ببرد و 
را  و 223  های 215  وزنه  دوضرب  حرکت  در 
مهار کرد ولی نتوانست برای سومین مرتبه 230 
را باالی سر ببرد. بهرام زاده در مجموع با 413 

کیلوگرم به مدال نقره دست یافت.

حامد مجیدی از تیم ذوب آهن اصفهان هم 
سه وزنه 172، 180 و185 کیلوگرم را مهار 
کرد ولی بعد از حریف ازبک خود به مدال برنز 
رسید. وی در دوضرب پس از مهار وزنه 210 
کیلویی، دیگر موفقیتی نداشت و در مهار وزنه 
و  شد  مواجه  مصدومیت  با  221کیلوگرمی 

برای سومین مرتبه به روی تخته نیامد. 
رضا روحی دیگر نماینده ذوب آهن اصفهان 
فقط وزنه 171 کیلویی را باالی سربرد و دو 
مرتبه پیاپی وزنه های 180 و 181 کیلویی 
را نتوانست مهار کند. وی در حرکت دوضرب 
موفقیت چشم گیری نداشت و فقط وزنه 215 

کیلویی را مهار کرد.
سنگین  فوق  دسته  برداران  وزنه  رقابت  در 
المللی  بین  داور  فرد  شجاع  علی  محمد 

کشورمان قضاوت این وزن را برعهده داشت. 
در رقابت های قطر کاپ رستم کابایف از ازبکستان 
با مجموع 430 کیلوگرم به مدال طال دست یافت، 
سلمیخان از قزاقستان با مجموع 399 کیلوگرم به 
مدال نقره رسید. نبناد وزنه بردار صربستان نیز با 

مجموع 355 گیلوگرم به مدال برنز بسنده کرد.

سکوی تمام ایرانی جام باشگاه های وزنه برداری آسیا 
شرکت ملی حفاری اهواز قهرمان شد 

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران با عذرخواهی از هواداران گفت: از بازیکنان 
گله و انتقادی ندارم، چرا که عملکرد خوبی در دیدار مقابل ذوب آهن داشتند.

»برانکو ایوانکوویچ« پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل ذوب آهن در هفته 
چهاردهم لیگ برتر باشگاه های ایران، اضافه کرد: برای روزهای آینده هیچگونه 

نگرانی ندارم، چرا که امروز نمایش خوبی برابر یک میزبان قدرتمند داشتیم.
وی افزود: در اکثر دقایق بازی، بسیار بهتر از ذوب آهن بودیم، اما همیشه شراط 

به گونه ای که دوست داریم رقم نمی خورد.
برانکو در ادامه از هواداران تیمش عذرخواهی کرد و گفت: می خواستم در شب 
میالد پیامبر اسالم یک برد خوب را به هواداران تقدیم کنیم و شرمنده آنان 

شدیم.
سرمربی پرسپولیس با اشاره به فرصت های خوبی که تیمش در دیدار امروز 
ایجاد کرد، اذعان داشت: در مقابل تیم قدرتمندی چون ذوب آهن، نباید فرصت 
های گلزنی از دست برود. ذوب آهن یک فرصت داشت و به گل رسید و ما بی 

دقت بودیم.
وی با اشاره به اینکه هنوز راه زیادی تا پایان لیگ باقی مانده است، افزود: نباید 
اجازه تکرار این شکست را بدهیم و از اکنون خود را برای دیدار بعدی آماده 

می کنیم.
برانکو در خصوص عدم حضورش در نشست خبری پیش از بازی، گفت: در گفت 
وگو با سایت باشگاه پرسپولیس از خبرنگاران به دلیل حضور نیافتن در نشست 

عذرخواهی کردم که حق رسانه ها است که از من ناراحت باشند.
وی درمورد تاثیر شکست تراکتورسازی که در رتبه دوم قرار دارد در عملکرد 
بازیکنانش، گفت: این مساله تاثیرگذار نبود و هنوز قهرمانی نیم فصل مسجل 

نشده و در لیگ اتفاقات زیادی برای تیم ها رخ می دهد.

برانکو:

 انتقادی از بازیکنانم ندارم

شهرداری  فوتسال  تیم  زمان:  خبرنگار  امیررضاصادقی- 
باقرشهر توانست برای دومین سال متوالی،عنوان قهرمانی 

مسابقات شهرداری های توابع استان تهران را کسب کند.
اسالمی  شورای  و  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
باقرشهر، جانشین تربیت بدنی شهرداری باقرشهر با اعالم 
این خبر افزود: در این مسابقات که به میزبانی شهرداری 
پردیس برگزار شد ، 18 تیم از شهرداری های توابع استان 
تهران شرکت داشتند که در فینال، شهرداری باقرشهر با 
نتیجه 13 بر یک با غلبه برشهرداری نصیرشهر، فاتح این 

دوره از مسابقات شد.

فوتسال  مسابقات  اینکه  به  اشاره  با  زاده  غنی  شهرام 
را  خود  سال  دومین  تهران  استان  توابع  های  شهرداری 
گذراند، اظهار داشت :  تیم شهرداری باقرشهر متشکل از 
رضا کنعانی ،شهرام غنی زاده، حمید آزادفر ،جالل کمر 
سفید ، مجتبی االشتی ،مهدی داداشی ،رسول گلشنی ، 
حامد شعبانی ، ایمان زمانیان و کمال اسدزاده به مربی گری 
مجید مهری افشار و مدیریت رضا لک، افتخار قهرمانی این 
دوره از مسابقات را برای شهرداری کسب کرد. تیم فوتسال 
شهرداری باقرشهر سال گذشته نیز مقام قهرمانی مسابقات 
فوتسال شهرداری های توابع استان تهران را از آن خود کرده 

بود.

برای دومین سال متوالی،

باقرشهر قهرمان فوتسال شهرداری های استان تهران شد
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دادنامه 

خواهان :آقای فضل اله بیرانوند فرزند عباسعلی به نشانی لرستان خرم آباد –کوی 
:خانم  خوانده   -15 پالک  چهارم  طبقه   11 بلوک   84 لشگر  بدرآباد  سازمانی 

مژگان سپهوند فرزند میرزاجان به نشانی .....خواسته : مطالبه وجه بابت طلب 
به تاریخ یازدهم آبان ماه یکهزارو سیصدونود و پنج در وقت فوق العاده جلسه 
امضاء کننده ذیل تشکیل  به تصدی  آباد  شعبه دوم شورای حل اختالف خرم 
است پرونده کالسه 9509986690700175 از دفتر واصل و تحت نظر است با 
توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 

متعال مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا :

در خصوص دادخواست آقای فضل اله بیرانوند فرزند عباسعلی به طرفیت خوانده 
مژگان سپهوند فرزند میرزاخان به خواسته مطالبه مبلغ 102/700/222 ریال 
به عنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بدین 
شرح خواهان حسب دادخواست تقدیمی اظهار داشته ضمانت تسهیالت دریافتی 
خوانده در بانک حکمت ایرانیان شعبه خرم آباد را نموده است که مشارالیه از 
نموده  پرداخت  وی  را  معوق  اقساط  دلیل  همین  به  و  امتناع  اقساط  پرداخت 
نموده است علی  را  به پرداخت وجوه پرداختی  تقاضای محکومیت خوانده  لذا 
تقدیمی  دادخواست  مفاد  پرونده  محتویات  و  اوراق  به  توجه  با  توجه  با  ایحال 
حکمت  بانک   95/5/10 مورخ   1605/95/26 شماره  مکاتبه  خواهان  اظهارات 
ایرانیان شعبه خرم آباد و اینکه خرم آباد علیرغم دعوت از طریق آگهی بدلیل 
و الیحه  نشده  رسیدگی حاضر  در جلسه  قانونی  ابالغ  و  بودن  المکان  مجهول 
ارائه ننموده و  ای نیز ارسال نداشته و دلیل و مدرکی دال بر برائت ذمه خود 
با مالحظه نظریه مشورتی اعضاء محترم شورا دعوای خواهان را وارد تشخیص 
قانون آیین  قانون مدنی و مواد 522-519-515-198  و به استناد ماده 709 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 و در اجرای 
ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1394 حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 102/700/222 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/660/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا 
یوم االداء بر اساس نرخ شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
در حق  می شود  نهاده  احکام  اجرای  عهده  بر  آن  وصول  و  محاسبه  که  ایران 
خواهان صادر و اعالم می نماید ضمنا دایره اجرا هنگام محاسبه خسارت تاخیر 
تادیه هزینه دادرسی آن را نیز محاسبه و از محکوم له وصول نماید رای صادره 
این مرجع و سپس  قابل واخواهی در  ابالغ  تاریخ  از  غیابی و ظرف بیست روز 
بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد 

می باشد . 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف خرم آباد – سلمان اسماعیلی.

دادنامه

کیفری  دادگاه   104 شعبه       9309982882500851 کالسه    پرونده 
شماره  نهایی  تصمیم   ) سابق  104جزایی   ( اسالمشهر  شهرستان  دو 

 9509972886401461
شاکی : خانم منصوره بی آزار ثارمی  فرزند رحیم علی  به نشانی : اسالمشهر – 

باغ فیض – کوچه 13 – باغ فیض – پالک31 – طبقه همکف 
متهم :  خانم سارا جعفر زاده  به نشانی : بهارستان – صالح آباد – بهمن یک – 

پالک 81 – منزل محمد اسدی – روبروی فرش فروشی  
اتهام : سرقت مستوجب تعزیر 

رای دادگاه 
المکان دائر بر سرقت  اتهام خانم سارا جعفر زاده متواری ومجهول  درخصوص 
اموال مردم کیف حاوی مدارک و دو قطعه طال ساعت مچی وپول نقد جمعا به 
ثارمی  آزار  بی  منصوره  خانم  شکایت  ریال حسب  میلیون  سه  و  بیست  ارزش 
مرجع  گزارش  شاکی  شکایت  شرح  پرونده  ومحتویات  شرح  به  توجها  دادگاه 
عدم حضور  شماره 9510432880001594  به  خواست  کیفر  انتظامی صدور 
محرز  بروی  منتسبه  بزه  خود  گناهی  بی  اثبات  جهت  دادگاه  جلسه  در  متهم 
ومسلم بوده مستندا به ماده 656 – 667 ازقانون مجازات اسالمی کتاب پنجم 
تعزیرات متهم موصوف را به یکسال حبس تعزیری هفتاد ضربه شالق تعزیری 
ورد عین مال درصورت فقدان مثل یا قیمت آن به مبلغ بیست و سه میلیون ریال 
درحق شاکی  محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده  بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم 

محترم تجدید نظر استان تهران خواهد بود .م/الف 2064 
شماره بایگانی شعبه : 950898 

بیاتی - شعبه 104 دادگاه کیفری 2 شهرستان اسالمشهر 

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 95 /625  شعبه چهارم شورای حل اختالف جوانرود 
آقای حسین طاهری  درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان 
داشته شادروان جمینه طاهری پور  در تاریخ 23 /4 /1395  در اقامتگاه دائمی 

خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
فرزند    5969703885 ملی:  کد    1347-562 زایچه:    : طاهری   حسین   .1

متوفی
2.عایشه طاهری   :  زایچه:186 -1339    کد ملی: 5969793426     فرزند  

متوفی
3. حسن عبدی  :  زایچه: 449 -1340    کد ملی: 5969815357  فرزند متوفی

4.حسین عبدی   :  زایچه: 448 -1338  کد ملی :5969815349    فرزند  
متوفی

5. آمنه عبدی   :  زایچه:  453 -1327  کد ملی: 5969702722   فرزند  متوفی
6. فاطمه عبدی   :  زایچه: 17-1328  کد ملی :5959824817    فرزند  متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی 
ظرف مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را 
صادر و هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد 

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

آگهي فقدان سند مالكیت

خانم سکینه رنجی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت ششدانگ آپارتمان مسکوني به مساحت 92/62 مترمربع 
پالک  از  مفروز  اصلي،   162 از  فرعي   48363 aشماره  به  تفکیکي   2 قطعه 
اراضي کرج جز حوزه ثبتي شهرستان  از اصلي مذکور واقع در  10980 فرعي 
کرج موردثبت 908093 صفحه 173 جلد 2753 امالک به نام سکینه رنجی 
به متقاضي  ...... شماره... دفترخانه 0  برابر سند قطعي  و  ثبت و صادر گردیده 
منتقل شده و به موجب سند رهني شماره... دفترخانه... در رهن... مي باشد، به 
علت سهل انگاری مفقود گردیده و تقاضاي صدور سند مالکیت المثني نموده 
است، لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحي به ماده 120 آئین 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 از تاریخ انتشار این آگهي به مدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات 
عمل بدیهي است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض واصل نشود و یا در صورت 
به متقاضي  المثني طبق مقررات  مالکیت  نگردد سند  ارائه  اعتراض اصل سند 

تسلیم خواهد شد. 49091 م/الف
سیروس قنبرپور – رئیس ناحیه 1

آگهی موضوع ماده 3

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

قطعه یک ایالم 
1.آقای یوسف صیفی فرزند علی به کدملی 4500796711 به استناد رای شماره 
ازششدانگ  دانگ  سه  مقدار  مورخ 1395/08/08   139560315001002116
مساحت  ،به  کل   عرضه  از  قدرالسهم  همکف  طبقه  مغازه  باب  یک  اعیانی 
14/92متر مربع پالک  شماره 68 فرعی از37اصلی واقع در ایالم –پاساژرضا ، 

خریداری شده از علی اصغر کمالی و منتسب به مالکیت یحیی روشنی .
 در صورتیکه اشخاص  ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ  ظرف مدت دو ماه در مورد آگهی های اصالحی ظرف مدت یک ماه 
انتشار اولین اگهی اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت 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 دراینصورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعی دادگاه است در صورتیکه اعتراض در مهلت واصل نگردد یا معترض گواهی 
دادخواست را به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به 

صدور سند مالکیت مانع از متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/09/13  تاریخ انتشار نوبت دوم:95/09/28

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم – صفری

آگهی تغییرات

 شرکت عدالت پیشگامان اکرم اسدی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 28765 
و شناسه ملی 10320728018 به استناد درخواست مورخ 30/02/1395 مدیر 
امور  مرکز   29/8/1395 مورخ  29804/20/ث  شماره  مجوز  و  حقوقی  موسسه 
مشاوران حقوقی ، وکال و کارشناسان قوه قضائیه مدت موسسه به نامحدود و نوع 
وکالت از پایه دو به پایه یک تغییر یافت . محل شرکت در واحد ثبتی تهران به 
آدرس : تهران سه راه آذری خیابان بشیری روبروی دادسرای جنائی پالک 41 
کد پستی 1315886633 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)8682(

آگهی اجراییه
مشخصات محکوم له: صندوق قرض الحسنه ولی عصر )عج( خلیل شهر با وکالت 

سید رحمان حاتمی گلوردی به نشانی: بهشهر – پاساژ عطار 
مشخصات محکوم علیه: رقیه خاتون غالمی فرزند حسینعلی به نشانی مجهول 

المکان
اختالف  حل  شورای  دوم  شعبه   92/10/5 تاریخ   496 شماره  رای  بموجب 
شهرستان بهشهر و رای شماره – تاریخ – شعبه – دادگاه عمومی – که قطعیت 
یافته است محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ ده میلیون ریال اصل 
خواسته و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و احتساب خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک ها لغایت یوم الوصول و حق الوکاله وکیل در حق خواهان و 

مبلغ پانصد هزار ریال هزینه اجرایی در حق دولت و لذا.....
به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 
اجتماعی و فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام 
تعهد و مفاد رای برسد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای 

احکام دادگاه یا دادگستری به عمل خواهد شد.
م الف: 950697                             دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف بهشهر 

آگهی ابالغ
خواهان )آمنه شیردل( دادخواستی به طرفیت خوانده )حسن احمدپور( فرزند 
محسن به خواسته الزام به بذل مدت نکاح به درخواست خواهان تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان گلوگاه نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه 
عمومی )حقوقی( شهرستان گلوگاه ارجاع و به کالسه 9509981981800839 
ثبت گردیده به علت مجهول المکان بودن خوانده حسن احمد پور و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن در وقت مقرر رسیدگی 
به دادگاه مراجعه و نسبت به  بتاریخ 95/10/29 ساعت 10:30 صبح حاضر و 

اعالم نشانی کامل خود و تحویل نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید.
مدیر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( گلوگاه – خواجوی

آگهی
خواهان یاسمین  خالقی  دوست دادخواستی به طرفیت خوانده  ایمن  الطوخی       
به خواسته  طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاههای  عمومی   تهران  نموده  
که جهت رسیدگی به شعبه 262 دادگاه  خانواده  مجتمع قضایی  خانواده 2 
ارجاع   میدان ونک  مجتمع قضایی  خانواده 2   تهران   در  واقع  تهران  ونک  
آن   رسیدگی  وقت  و  که  گردیده  ثبت    9509980216200758 کالسه  به  و 
1395/11/16 ساعت 9/00 تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن 
خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  
های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در 
یکی از جراید  کثیراالنتشار  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 ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر گردد  
110/110677    منشی دادگاه  حقوقی شعبه 262 دادگاه  عمومی مجتمع  قضایی  خانواده 

2 ونک

اجراییه 

محکوم له   حسن  طاهری  فرزند محمد  علی 
محکوم علیه  صدیقه  بیگلر  حسنی 

بموجب  درخواست  اجرای حکم  مربوطه  به شماره 9510090001303126 و 
شماره دادنامه مربوطه 9409970001301073 محکوم علیه  محکوم است  به 
تمکین  از محکوم لها  و پرداخت مبلغ 500000 ریال بابت  هزینه  اجرایی  به 

صندوق  دولت  بر عهده  محکوم علیه  میباشد
110/110686   مدیر دفتر  شعبه 276 دادگاه خانواده  2 ونک  تهران 

آگهی مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت و تسلسل اسناد مالکیت سواری پژو آردی مدل 
1385 به شماره انتظامی ایران82-646ج74 به شماره موتور 11785008231 
به شماره شاسی 23401778 به نام فرضعلی جعفر پور چمازی مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

حضور روشندل ایالمی در 
مسابقات کشوری مدهامتان

فرهنگی  کانون های  دبیرخانه  مسئول 
اعزام  از  ایالم  استان  مساجد  هنری  و 
در  مدهامتان  قرآنی  مسابقات  برگزیدگان 

ایالم به مسابقات این کشوری خبر داد.
حجت االسالم و المسلمین »علی چراغی پور«  
مسابقات  برگزیدگان  از  نفر   4 کرد:  اظهار 

قرآنی مدهامتان به استان قم اعزام شدند.
یازدهمین دوره مسابقات  اینکه  بیان  با  وی 
و  خواهران  بخش  دو  در  مدهاّمتان  قرآنی 
مسابقات  این  افزود:  می شود،  برگزار  آقایان 
مختلف  استان های  برگزیدگان  حضور  با 
اذان،  ترتیل،  قرائت،  رشته های  در  کشور، 
قرآن  کل  حفظ  و  جزء   20 حفظ   تفسیر، 
نیز  خواهران  و  برگزار  برادران  برای  کریم 
رقابت  به  قرائت  و  کل  حفظ  رشته های  در 

خواهند پرداخت.
خانی«  »محمدجواد  کرد:  اضافه  چراغی پور 
شته  در  یادگاری«  »محمد  اذان،  رشته  در 
روشندل  شفیعی«  »مریم  خانم ها  و  ترتیل، 
در رشته حفظ کل و »مرضیه پورتیمور« در 
به استان  ایالم  از استان  امروز  رشته قرائت 
این  کشوری  مرحله  در  تا  شدند  اعزام  قم 

مسابقات به رقابت بپردازند.
و  فرهنگی  کانون های  دبیرخانه  مسئول 
کرد:  عنوان  ایالم  استان  مساجد  هنری 
قرآنی  برتر  استعدادهای  شناسایی  و  کشف 
مساجد  هنری  و  فرهنگی  کانون های  فعال 
اطالعات  سطح  ارتقای  و  شناسایی  کشور، 
عالقه مند  جوانان  تخصصی  و  عمومی 
حضور  اسالم،  غنی  فرهنگ  و  قرآن  به 
فعالیت های  در  کانون ها  اعضای  پرنشاط تر 
قرآنی ملی و بین المللی و ترغیب و تشویق 
استعدادهای  کشف  به  کانون ها  مدیران 
محلی و منطقه ای فعال در امور قرآنی را از 

اهداف این مسابقات برشمرد.
با  هرساله  مسابقات  این  اینکه  بیان  با  وی 
فرهنگی  کانون های  عالی  حمایت های ستاد 
برنامه ریزی  با  کشور  مساجد  هنری  و 
استانی  شهرستانی،  مراحل  در  و  منسجم 
برگزار می شود، خاطرنشان کرد:  و کشوری 
این  به  ایالم  استان  برگزیده  اعزامی  افراد 
از  اعالم  شده  سهمیه  اساس  بر  مسابقات، 
سوی ستاد عالی و دبیرخانه مسابقات قرآنی 

مدهامتان است.

فرمانده نیروی  انتظامی استان اصفهان، 
فرمانده برتر نیروهای مسلح کشورشد

در  اصفهان  استان  انتظامی  فرماندهی  خبری  شیرانی-اصفهان-نشست 
سالن اجتماعات معاونت فرماندهی ناجا اصفهان با حضور رؤسای پلیس 
استان در حالی برگزار شد که سردارعبدالرضاآقاخانی به عنوان فرمانده برتر 
نیروهای مسلح انتخاب شده و تقدیرنامه این افتخار را در پایتخت کشور و 
از شخص سردارسرلشکر محمدحسین باقری فرمانده کل نیروهای مسلح 

کشور دریافت نمود.
سرهنگ ستار خسروی رییس پلیس آگاهی استان اصفهان در این نشست 
کنترل  براساس  ما  عملکرد  جاری  سال  ابتدای  ماهه  کرد:در9  عنوان 
جرائم،داشتن شهری امن با همراهی مردم بوده است وبرای ارتقای توانمان 
برای کشف این جرائم به توسعه فناوری ،توانمند سازی وبهره گیری از فنون 
پیشرفته برای باالی بردن امنیت عمومی وآرامش عمومی مردم نیاز مندیم.
خسروی افزود: با مجهزشدن به آزمایشگاه های پیشرفته وهمکاری بیشتر 
با استان های همجوار کشفیات در این اداره 60 درصد افزایش داشته است 
وتوانسته ایم در این مدت بیش از  103 باند  را به صورت کامل  منهدم  
نماییم .رییس پلیس آگاهی اصفهان اظهارداشت:باند سرقت احشام درشرق 
اصفهان،باند سرقت محموله ، باند سرقت ازطالفروشی ها که عموما ازسابقه 
داران حرفه ای بوده اند،همگی طی عملیات های ضربتی دستگیر ومهندم 
گفت:شروع  نشست  نیزدراین  اصفهان  استان  راه  پلیس  اند.رییس  شده 
طرح زمستانه پلیس راه استان باحضور نیروهای امدادی هالل احمر ،آتش 
نشانی وامدادخودروها صورت گرفت وتوانسته ایم در 9 گردنه صعب العبور 
وبرفی استان حضور داشته باشیم وبا استفاده از 117نیرواز حوادث احتمالی 

جلوگیری نماییم.
سرهنگ پورقیصری اذعان داشت:درطرح زمستانه امسال با 160 مورد برف 
روبی درسطح جاده ها ، با 9درصد کاهش تصادفات نسبت به سال گذشته 
بوده ایم.پورقیصری با اشاره به کاهش تصادفات روستایی درسال جاری 
خاطرنشان کرد: پلیس راه روستایی اصفهان برای دومین سال متوالی موفق 

به کسب رتبه برتر در کاهش تصادفات جاده ای شده است.
با بیان اینکه برخورد با تخلفات  رییس پلیس پاوای استان اصفهان نیز 
بسیار افزایش یافته است افزود:در حوزه نظارت براماکن عمومی در مجموع 

15درصد افزایش داشته ایم.
با پلیس  سرهنگ حسین عاصمی اضافه کرد:با همکاری تمامی اصناف 
امنیت واخالق ،روند کار ما نیز بیشتر وبهتر خواهد بود با این وجود برای 
ما تعطیالت واستراحت معنا ندارد وبرای امنیت شهر وکشور همیشه حاضر 
ومزاحمین  اوباش  و  ارازل  با  برخورد  با  رابطه  در  بود.وی  خواهیم  وناظر 
خیابانی اذعان داشت:با تالش های همکاران ما شاهد کاهش تحرکات این 
باندها هستیم و همچنین در 9 ماهه امسال موفق به انهدام 12 کالس 
وبرنامه ضد دین تحت عنوان »عرفان « ودستگیری عوامل آن شده ایم.
رییس پلیس فتای استان اصفهان نیز با بیان اینکه نفوذ تلفن همراه درسطح 
جامعه نزدیک به 120 درصد افزایش یافته است افزود:با گسترش اینترنت 
موبایلی ،استفاده از اینترنت های مخابراتی کاهش یافته است و نتیجتا نیاز 
به دانش عمومی در این حوزه بیشتر خواهدشد.سرهنگ مرتضوی ادامه 
داد:در طول 8 ماه ،نزدیک به 115 درصد جرائم سایبری افزایش یافته است 
که برای ما چنین رقمی بسیار باال ونگران کننده است ،البته قابل ذکراست 

که در کشفیات این حوزه نیز 105 درصد افزایش داشته ایم.
مرتضوی گفت:پلیس فتای استان اصفهان که موفق به کسب رتبه اول در 
فتای کشور شده است با افزایش جرائم سایبری اعم از ،دزدی از حساب 
کشف  برای  خود  و..،تالش  شخصی  وعکس  فیلم  ،انتشار  ها،مزاحمت 
مجرمین را صد چندان خواهد کرد و سعی براین داریم که با افزایش آگاهی 

مردم نیز ،از ارتکاب چنین جرائمی نیز جلوگیری کنیم.

خبر خبر

مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران
با اعتبار  52 میلیارد و 900 میلیون ریال، شبکه 

های 602 روستای مازندران بازسازی می شود.
خبرنگار پیام زمان :فاطمه حسن زاده؛ مدیر عامل 
نماینده  بازدید   از  مازندران  برق  توزیع  شرکت 
توانیر از پروژه های بند ) ه( تبصره 6 قانون بودجه 

سال 95 کشور در مازندران خبر داد .
جمشید  مهندس   : گفت  شهابی   قاسم  مهندس 
ارقامی   به عنوان نماینده توانیر از پروژه های در 
و  بازدید  مازندران  برق  توزیع  اقدام شرکت  دست 
رهنمودهای  ها  پروژه  کردن  ارزیابی  مثبت  ضمن 
الزم ارائه نمودند .وی خاطر نشان کرد: برابر بند )ه( 
تبصره 6 قانون بودجه سال 95 کشور ، وزارت نیرو 
موظف است ، عالوه بر دریافت بهای برق به ازای 
هر کیلووات ساعت برق فروخته شده ، مبلغ سی 
)30( ریال به عنوان عوارض برق درقبوض مربوطه 
مشترکان  استثنای  به  برق  مشترکان  از  و  درج 
خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت کند 
داری  نزد خزانه  به حساب خاصی  . وجوه حاصل 

کل کشور واریز می شود و حداکثر تا سقف هفت 
از توسعه و  بابت حمایت  هزار میلیارد ریال صرفٌا 
برق  تولید  و  روستایی  برق  های  شبکه  نگهداری 
هزینه توانیر  شرکت  توسط  پاک  و  پذیر   تجدید 
 می شود.مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران 
افزود: برهمین اساس چهار هزار و 413 مشترک 
جدید به تعداد مشترکان حوزه توزیع برق مازندران 

افزوده می شود.
شهابی ادامه داد: از محل بند )ه( تبصره 6 قانون 
تعداد  پایان سال جاری  تا  بودجه سال 95 کشور 
602 روستای حوزه  توزیع برق مازندران  بازسازی 

و بهسازی خواهند شد.
وی تصریح کرد: برای عملیات اجرایی پروژه های 
 900 و  میلیارد   52 مبلغ   95 سال  بودجه  قانون 
میلیون ریال سرمایه گذاری خواهد شد که از این 
مبلغ ، 43 میلیارد و 900 میلیون ریال برای تامین 
در  هم  ریال  میلیارد  نه  و  جدید  متقاضیان  برق 
بخش اصالح شبکه ها ی روستایی سرمایه گذاری 

خواهد شد.

بازسازی ۶02 روستای مازندران
 با بیش از 502 میلیارد ریال اعتبار 

 رئیس اداره حفاظت از محیط زیست مریوان 
گفت: با کاهش تدریجی دمای هوا در مناطق 
شمالی، بیش از چهار هزار پرنده مهاجر وارد 

تاالب بین المللی زریبار مریوان شدند.
زیست  محیط  عمومی  روابط  از  نقل    به 
کردستان، محمد زری اظهار کرد: با کاهش 
تدریجی دمای هوا در مناطق سیبری و آغاز 
فصل سرما و نیز مهیا شدن شرایط مطلوب 
کشور،  تاالب های  و  آبگیرها  در  زیستگاه، 
بیش از چهار هزار پرنده مهاجر آبزی و کنار 

آبزی وارد تاالب زریبار مریوان شدند.
قو،  شامل  مهاجر  پرندگان  این  افزود:  وی 
پیشانی  و  خاکستری  غازهای  فالمینگو، 
سفید، آنقوت، فیلوش و انواع مرغابی و اردک 

از جمله اردک بلوطی هستند.
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست مریوان 
قالب  در  پرندگان  این  اینکه  به  اشاره  با 
و  تاالب شده  وارد  دسته های چند صدتایی 
اضافه می شود، عنوان  آنها  تعداد  بر  روز  هر 
مسیر  ادامه  در  مهاجر  پرندگان  این  کرد: 
در  را  مدتی  به جنوب،  از شمال  کوچ خود 
و  پرداخته  تغذیه  و  استراحت  به  تاالب  این 
با کاهش دما در این منطقه، کوچ خود را به 

مناطق گرمتر ادامه می دهند.

دلیل  به  تاالب  این  کرد:  خاطرنشان  زری 
از  یکی  به  مناسب،  امنیت  و  غذایی  تنوع 
پرندگان  مهم  زیستگاه های  و  استراحتگاه ها 
تبدیل شده که همه  در شمال غرب کشور 
پرندگان  انواع  از  زیادی  پذیرای شمار  ساله 
مهاجری است که در مسیر پرواز خود وارد 

این تاالب می شوند.
پرندگان مهاجر  ادامه داد: مدت حضور   وی 
در این تاالب متفاوت بوده و برخی از گونه ها 
را  تاالب ها  این  دیرتر  دیگر  برخی  و  زودتر 

زمستان  نیز  گونه ها  از  بعضی  و  کرده  ترک 
خود را در تاالب های منطقه سپری می کنند.
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست مریوان 
و  زریبار  وحش  حیات  پناهگاه  کرد:  اعالم 
سومین  و  بیست  که  آن  المللی  بین  تاالب 
که  است  رامسر  کنوانسیون  تاالب  عضو 
دارای حجم تقریبی آب بیش از 30 میلیون 
از  دریاچه  آب  سرریز  و  بوده  مترمکعب 
قسمت جنوبی با نام رودخانه مریوان خارج 

می شود.

وی بیان کرد: طول دریاچه زریبار حدود پنج 
کیلومتر و عرض آن حدود 1.6 کیلومتر بوده 
و وسعت تاالب به دلیل تغییرات حجم آبی 
در فصول مختلف متغییر و حداقل و حداکثر 

عمق آن به ترتیب 2 و 6 متر است.
پرنده،  نوع   97 تاکنون  کرد:  تصریح  زری 
 11 خزنده،  گونه   13 پستاندار،  گونه   31
گونه  پنج  مارماهی،  گونه  یک  ماهی  نوع 
زئوپالنکتون  گونه   17 و  فیتوپالنکتون 
شناسایی  زریبار  المللی  بین  تاالب  در 
گیاهان  کرد:  خاطرنشان  است.وی   شده 
سریوفیلیوم  سراتوفیلیوم،  چون  شناوری 
و  خاردار  گیاهان  از  هایی  گونه   و 
نیلوفر  آبی،  بارهنگ  هزارنی،  نی،  گونه های 
لویی،  ها،  پیچک  بند،  هفت  علف  آبی، 
این  گیاهی  پوشش  نعناع،  و  جگن  بزواش، 

تاالب را تشکیل می دهند.
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست مریوان 
ماهی  سیاه  خالدار،  ماهی  سیاه  کرد:  اضافه 
از  گامبوزیا  ماهی  و  ماهی  عروس  معمولی، 
جمله گونه های بومی و ماهی آمور سفید، 
کپور آیینه ای، کپور معمولی، کپور سرگنده 
گونه های  جمله  از  فیتوفاک  و  هد(  )بیگ 

غیربومی این تاالب است.

مهاجرت 4 هزار پرنده به تاالب زریبار مریوان

سازمان  رئیس  قائمی  اله  ذبیح  دکتر 
مدیریت و برنامه ریزی استان البرز طی 
نامه ای به دکتر ناصر اسکندری مدیرعامل 
البرز،  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
آن   1394 سال  عملکرد  ارزیابی  رتبه 

شرکت را اعالم کرد.
بر اساس این نامه، شرکت توزیع نیروی 
برق استان البرز با کسب 941/49 امتیاز 
در شاخصهای عمومی و 980/81 امتیاز 
درصد   96 و  اختصاصی  شاخصهای  در 
 40 بین  در  اول  رتبه  عملکرد،  تحقق 
دستگاه اجرایی در استان البرز را به دست 
عامل  مدیر  اسکندری  ناصر  آورد.دکتر 

البرز گفت: با  شرکت توزیع نیروی برق 
و  همکاران  خالصانه  زحمات  به  توجه 
انجام  شرکت  در  که  اثربخشی  اقدامات 
گرفت ، موفق به کسب رتبه اول در بین 
البرز شدیم،  دستگاههای اجرایی استان 
تالش در جهت افزایش رضایت مشتریان 
همواره سرلوحه اقدامات این شرکت بوده 
معظم  مقام  منویات  از  پیروی  ضمن  و 
رهبری در سال )اقتصاد مقاومتی ؛ اقدام 
و عمل( شاهد بهبود مستمر فرایندهای 
توفیق  خداوند  از  که  بودیم  شرکت 
استانی  هم  به  خدمت  جهت  روزافزون 

های عزیز را خواستاریم.

توزیع نیروی برق البرز رتبه اول ارزیابی عملکرد 
سال 1394  دستگاههای اجرایی
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آگهی مزایده
 اموال غیر منقول رهنی پالک ثبتی 207 فرعی از 3- اصلی بخش 7

به موجب سند رهنی شماره 761 مورخ 86/3/6 تنظیمی دفتر خانه 178 بندپی بدهکار و راهن آقای علی حسن 
تبار شوبی و طلبکار بانک سپه مرکزی بابل طبق تقاضای بستانکار به شماره 139505010375000175 
مورخ 95/9/1 اموال غیر منقول ارزیابی شده مزبور واقع در قریه شوبکال پالک ثبتی 207 فرعی از 3- اصلی 
اموال  ارزیابی کارشناسان ÷رونده  به شرح ذیل جهت فروش آگهی می گردد طبق  بندپی  بخش 7 ثبت 
غیر منقول که ضمیمه آگهی می شود را به مبلغ 724/878/000 ریال به عبارتی هفتصد و بیست و چهار 
میلیون و هشتصد و هفتاد و هشت هزار ریال بر آورد شده است اموال غیر منقول فوق از ساعت 9 الی 12 
روز چهارشنبه مورخ 95/10/15 در شعبه اجرای ثبت بندپی واقع در گلوگاه از طریق مزایده به فروش می 
رسد مزایده از مبلف 724/878/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده در روز اداری بعد از تعطیلی در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد 
سید روح اله اسماعیل پور رییس ثبت اسناد و امالک بندپی 

متن آگهی

عمومی  دادگاه  دوم  9509986130200389شعبه  کالسه  پرونده 
شماره  نهایی  تصمیم  بندرماهشهر  شهرستان  )حقوقی(دادگستری 
9509976130201109-خواهان:خانم فیروزه شعبانیان دوره فرزندسلمان 
باوکالت آقای ایوب عسکری فرزندغریب به نشانی ماهشهر-خیابان شریفی-
ابراهیمی فرزندمحسن  روبروی مسجدلسان-دفتر وکالت،خوانده:آقای حمید 
به نشانی مجهول المکان خواسته:طالق به درخواست زوجه       رای دادگاه:                                                                                                                            
در خصوص دعوی خانم فیروزه شعبانیان دوره فرزند سلمان با وکالت آقای 
ابراهیمی  آقای حمید  به طرفیت شوهرش  دادگستری  وکیل  ایوب عسکری 
الزام به طالق ناشی از عسروحرج به انضمام کلیه  فرزند محسن به خواسته 
به  نموده  مطرح  چنین  را  دعوی  خالصه  طور  به  ،وکیل  قانونی  خسارات 
دعوی  خوانده  شماره24713مورخ1387/1/8با  پیوست  سندنکاحیه  موجب 
نام  دختربه  فرزند  یک  وصلت  این  وحاصل  نموده  وازدواج  عقد  نحودایم  به 
وبه  ترک  را  مشترک  تاریخ90/3/11منزل  در  باشدامامشارالیه  می  نازنین 
ازوی  اثری  فراوان  نامعلومی نقل مکان نموده و علی رغم تالش های  محل 
درمنزل  فرزندش  اتفاق  به  کنون  تا  تاریخ  آن  از  وخواهان  نیامد  بدست 
نیزاقدام  نفقه  مطالبه  جهت  اساس  برهمین  و  نماید  می  زندگی  پدرش 
بروز  امرباعث  این  و  نگردید  حاصل  ای  نتیجه  اما  صدورحکم  رغم  وعلی 
خواسته  ورود  وتقاضای  دعوی  ناگزیراقامه  گردید  مشارالیها  برای  مشکالتی 
بین  زوجیت  واحرازرابطه  پرونده  به محتویات  عنایت  با  است،حال  نموده  را 
خواهان  اظهارات  به  وباتوجه  پیوست  نکاحیه  برابرسند  خوانده  و  خواهان 
که  شده  تعرفه  شهود  واظهارات  تنظیمی  جلسات  صورت  شرح  به  ووکیلش 
همگی حکایت ازصحت ادعای خواهان دارد واین که خوانده علی رغم ابالغ 
نشده  حاضر  دادرسی  ازجلسات  یک  درهیچ  نشردرروزنامه  ازطریق  قانونی 
و  شرعی  سایرحقوق  وخواهان  ننموده  دفاعی  هیچ  خواهان  ودرردخواسته 
دادنامه  بموجب  نیز  مهریه  درخصوص  نموده  رابذل  مهریه(  قانونی)بجز 
در  دادگاه  که  شده  صدورحکم  به  شماره9109976130101039منتهی 
شماره  قانونی  پزشکی  وبرابرگواهی  نیست  تکلیف  با  مواجه  خصوص  این 
وحضانت  است  حمل  فاقد  الیها  95/1600/2239مورخ95/6/28مشار 
منتخب  داوران  به  امر  ارجاع  به  توجه  وبا  باشد  می  خواهان  عهده  دختربه 
ادعای  ذکر شده  برمراتب  بنا  لهذا  است  خواهان  ادعای  مبین  که  ونظرآنان 
و  مدنی  مواد1130-1146قانون  استناد  به  تشخیص  وارد  را  خواهان 
الزام  بر  حکم  خانواده  حمایت  مواد25-26-27-28-29-31-33-35قانون 
طالق  اعتبارحکم  مدت  نماید  می  صادرواعالم  خواهان  طالق  به  خوانده 
خواهی  فرجام  مهلت  انقضای  یا  فرجامی  رای  ابالغ  ازتاریخ  پس  ماه  شش 
پس  روز  بیست  ظرف  و  محسوب  غیابی  مقررات  وفق  صادره  رای  است. 
قابل  قانونی  مهلت  ظرف  ازآن  وپس  شعبه  درهمین  خواهی  وا  قابل  ازابالغ 

الف:)16/1184(  م  باشد.شماره  می  استان  نظردرمرکز  تجدید 
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه ماهشهر-عزیز مراد حسین پور

فرم صورت مجلس

ثبت  تاریخ   95/1/26 پرونده:  شماره   95/7/8 رسیدگی:  تاریخ  پرونده:  شماره 
دادنامه: 95/7/8 شماره دادنامه: 273/95

خواهان: سید امین بیعت اصل ساکن: باشت خیابان وحدت
خوانده: نوراله حقیقت ساکن: مجهول المکان نامعلوم

انتقال یک دستگاه  و  اسناد رسمی  بحضور در دفترخانه  الزام خوانده  خواسته: 
پراید به شماره 58 ب 197 ج 47 منضما به هزینه دادرسی

مرجع رسیدگی: شورای حل اختالف شعبه یک باشت
به  مبادرت  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی  و محتویات  اوراق  بررسی  شورای 

صدور رای می نماید
رای شورا

در خصوص دادخواست آقای محمد امین بیعت اصل فرزند قدرت اله به طرفیت 
آقای نوراله حقیقت فرزند عبدالرسول به خواسته الزام خوانده بحضور در دفترخانه 
انتقال یک دستگاه پراید به شماره 58-197 ج 47 منضما به  اسناد رسمی و 
هزینه دادرسی بدین توضیح که خواهان در ایصاح خواسته خویش بیان داشته 
»اینجانب به موجب بیع نامه مورخ 93/11/3 یک دستگاه پراید به شماره فوق 
از خوانده خریدم خودرو را تحویل گرفتم ولی وی حاضر به انتقال سند نشد« 
خواهان جهت اثبات ادعای خویش به رونوشت مصدق قرارداد خرید خودروی 
موصوف تمسک نموده است قرارداد بیع صورت گرفته فروشنده »خوانده« متعهد 
به انتقال سند خودرو در یکی از دفاتر اسناد رسمی شده است و خوانده علیرغم 
ابالغ وقت رسیدگی بدون اعالم عذر موجه در جلسه شورا حاضر نشده است نظر 
به مراتب مذکور و مالحظه نظریه مشورتی شورای حل اختالف استحقاق خواهان 
به تنظیم سند رسمی  الزام  اینکه  به  ثابت تشخیص توجها  در مطالبه خواسته 
از تعهدات از عقد می باشد لذا مستندا 198-515-519 قانون آئین دادرسی و 
ماده 225 قانون مدنی رای به محکومیت خوانده بحضور در دفترخانه و تنظیم و 
امضای سند انتقال قطعی یک خودرو پراید به شماره انتظامی 58-197 ج 47 و 

پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید.
علی اکبر غریب پور- قاضی شورای حل اختالف شهرستان باشت

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت دوم
تعاوني مسکن کارکنان و بهره برداران سازمان اتوبوسرانی شهر اندیشه

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم شرکت تعاوني مسکن اتوبوسراني اندیشه دعوت مي شود تا در مجمع عمومي 
عادي بطور فوق العاده نوبت دوم که راس ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 95/10/13 در محل پروژه تعاوني 

مسکن اتوبوسراني اندیشه تشکیل مي گردد حضور به هم رساند.
یادآوري مي شود:-در صورتي که حضور عضوي در مجمع عمومي میسر نباشد مي تواند حق حضور و 
اعمال راي از سوي خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در اینصورت هیچ کس نمي تواند 
نمایندگي بیش از 3 عضو را بپذیرد.همچنین برگه هاي نمایندگي مزبور با امضا هیات مدیره معتبر خواهد 
بود.-مصوبات مجمع عمومي در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانوني براي کلیه اعضا اعم 

از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه: 1( استماع گزارش هیات مدیره و بازرس  2( رسیدگي و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهاي 
مالي سال 94 و بودجه جاری سال 95 - 3( انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره 4( انتخاب 

بازرسان اصلي و علي البدل 5( رفع ابهامات و مشکالت و پاسخ به سواالت اعضا
رضا صداقت )رییس هیات مدیره(

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده ) نوبت سوم (
شرکت تعاونی معدن سنگ قرمز هزاربند حسنکدر

به آگاهی اعضاء محترم شرکت تعاونی مذکور می رساند که جلسه مجمع عمومی 
قانونی  نصاب  دلیل عدم حصول حد  به  تعاونی  ( شرکت  دوم  نوبت   ( العاده   فوق 
آنان  االختیار  تام  نمایندگان  یا  اعضاء  کلیه  از  بدینوسیله  .لذا  نکرد  پیدا  رسمیت 
دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم که راس ساعت 14 روز 
درجاده  حسنکدرواقع  روستای  حسینیه  محل  در   1395  /10/9 مورخ  پنجشنبه 

چالوس خیابان حسنکدر  برگزار میشود حضور بهم رسانند.
اضافه میشود مجمع عمومی نوبت سوم با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت می 
یابد و تصمیمات متخذه در آن برای کلیه اعضاء اعم از غایب و مخالف نافذ و معتبر 

است . 
دستور جلسه :  1-طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاونی براساس آخرین 

اصالحات قانون بخش تعاون 
رئیس هیات مدیره-شرکت تعاونی

آگهی تغییرات 
شرکت سیما رایان غدیر با مسئولیت محدود به شماره ثبت 430224 و شناسه 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به  ملی 14002973370 
08/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سعید تقی زاده به شماره ملی 
در  شرکت  صندوق  به  ریال   180000000 مبلغ  پرداخت  با   0052001512
ردیف شرکاء قرارگرفت . آقای حمیدرضا تقی زاده به شماره ملی 0016486846 
با پرداخت مبلغ 20000000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفت 
ریال   400000000 مبلغ  به  ریال   200000000 مبلغ  از  شرکت  سرمایه  و   .
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. هیئت مدیره شرکت مرکب 
از 2 نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده از 
بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح 
اصالح گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته 
با مهر شرکت  همراه  امضاء مدیرعامل منفرداً  با  قراردادها و عقود   – بروات   –
باشد و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید. لیست  معتبر می 
صاحبان سهم الشرکه بعد از افزایش به شرح ذیل می باشد: حجت اله محمدی 
به شماره ملی 1263191789 دارنده 20000000 شرکت همیار گستر غدیر 
به شناسه ملی 10320284818 دارنده 160000000 سید علی اصغر موسوی 
شماره  به  زاده  تقی  سعید   20000000 3781132927دارنده  ملی  شماره  به 
ملی  به شماره  زاده  تقی  ملی 0052001512دارنده 180000000 حمیدرضا 

0016486846 دارنده 20000000 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)8555(

دادنامه 
پرونده کالسه 9509982161100284 شعبه 46 دادگاه  عمومی حقوقی  مجتمع 

قضایی  شهید صدر تهران  تصمیم نهایی  شماره 9509972161100963
خواهان رضا میان آبادی  فرزند محمد 

خواندگان  کبری گل بابا  -سعید ابراهیمی  فرزند امیر هوشنگ  سپهر  ابراهیمی  
عطیه حسن نژاد   امین  رمضانی گیوی  فرزند اسداله 

خواسته  الزام به  تنظیم سندرسمی  صلح سرقفلی 
گردشکار  دادگاه با بررسی محتویات پرونده  ختم دادرسی  را اعالم  و با استعانت  

از خداوند متعال  مبادرت به  انشا رای  مینماید 
رای دادگاه 

در خصوص دعوی خواهان رضا  میان آبادی  فرزند محمد  بطرفیت خواندگان  
کبری گل بابا  -سعید ابراهیمی  فرزند امیر هوشنگ  سپهر  ابراهیمی  عطیه 
حسن نژاد   امین  رمضانی گیوی به خواسته  الزام به  تنظیم سندرسمی  صلح 
سرقفلی یک باب مغازه  واقع در تهران  خ اجاره دار  ایستگاه سنگکی  پ135 
موضوع پالک 259/6736 واقع در بخش  2 تهران  با امعان  نظر در جمیع اوراق 
و محتویات پرونده  و اظهارات   خواهان  به شرح  دادخواست  تقدیمی  و جلسه 
نامه  شماره   از جمله  صلح  تقدیمی   و تصویر  مدارک و مستندات   دادگاه  
26180 مورخه 76/6/29 اجاره نامه شماره  26181 مورخه 76/6/29 گواهی  
اتحادیه  طباخان  تهران  به شماره  118 مورخه 94/2/9 انتقال سرقفلی  به 
شماره 11255906 مورخه 1393 و اظهارات  و دفاعیات  خوانده  ردیف  اول و 
عدم حضور  خواندگان  ردیف دوم  الی پنجم  علی رغم  دعوت از  طریق نشر 
آگهی  و عدم دفاعیات  و یا ابراز  ادعای  جعل یا تکذیب  یا تردیدی  نسبت  
شماره   به  واصله  استعالم   پاسخ  و  مشارالیهم   سوی   از  تقدیمی   اسناد   به 
5/23299 مورخه 95/4/26 اداره  ثبت منطقه  شمال شرق  تهران  من حیث  
المجموع  دعوی خواهان   وارد  و مقرون  به صحت  تشخیص  و به استناد  
مواد 10و190و191و210و219 قانون مدنی و مواد 198و515و519 قانون آیین 
صلح  سندرسمی   تنظیم   به  خواندگان   محکومیت  به  حکم   مدنی  دادرسی 
سرقفلی  ملک صدراالشعار  صادر و اعالم  میدارد رای صادره  نسبت به  خوانده  
ردیف  اول حضوری  و ظرف مهلت  بیست روز  پس از ابالغ  قابل تجدیدنظر 
خواهی  در دادگاه  تجدیدنظر  استان تهران  و نسبت به  خواندگان ردیف دوم 
الی  پنجم غیابی  و ظرف  مهلت بیست روز  پس از ابالغ  قابل واخواهی  در این 
شعبه  و سپس ظرف مهلت بیست روز  قابل واخواهی  در این شعبه  و سپس 
ظرف  مهلت بیست روز  قابل تجدیدنظر  خواهی در دادگاه  تجدیدنظر  استان 

تهران  میباشد 
110/110698 رئیس  شعبه 46 دادگاه  عمومی حقوقی تهران

آگهی مفقودی
 1387 مدل   CC  125 پیشتاز  سیکلت  موتور  شناسایی  کارت  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره   0729315 موتور  شماره   81373-586 شهربانی  شماره  به 

NEG***8792072A125  مفقود گردیده،فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی تغییرات
ملی  شناسه  و   8316 ثبت  شماره  به  ایران  کامپیوتر  انجمن  موسسه   
10100359707 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/04/1394 
و مجوز شماره 165058/3 مورخه 12/8/94 وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 
موقر  علی  ملی 0558921450  : جعفر حبیبی کد  اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات 
رحیم آبادی کد ملی 2091786098 حمید سربازی آزاد کد ملی 0492854890 
ملی  کد  حسابی  شاهین   1291859128 ملی  کد  ازیرانی  اکبری  احمد 
بسطامی  0030127432 سیدحسین خواسته کد ملی 0058149953 خلیل 
کد ملی 4500774262 مرتضی براری کد ملی4989491432 علی ناصری کد 
ملی 6419783240 علی احمدی کد ملی 0383607426 حمیدرضا زرندی کد 
ملی 0452544319 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، سعادت پورمظفری 
احمد   3255156556 ملی  کد  ابطحی  سیدابراهیم   4449409337 ملی  کد 
فراهی کد ملی 0439841100 به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره، برای 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند الهام درمنکی فراهانی کد ملی 0064503161 به 

عنوان بارزس اصلی برای مدت 2 سال انتخاب گردید 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)8553(

آگهي
پرونده  با  یوسف   : فرزند  : علی حشمدار  متهم  پرونده مطرح رسیدگی  به  نظر 
کالسه فوق الذکر به اتهام : تخریب و ایراد ضرب جرح عمدی و توهین از طرف 
محل  نبودن  معلوم  بواسطه  احضاریه  ابالغ  و  هستند  تعقیب  تحت  دادسرا  این 
اقامت آنها ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 5 شهرستان کرج جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر شود و در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 

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

ناوگان باری چهارمحال و بختیاری 
سه برابر متوسط کشوری

مدیرکل راهداری و حمل و نقل چهارمحال و بختیاری 
گفت: چهارمحال و بختیاری سه برابر متوسط کشوری 
افزایش  موجب  افزایش،  این  و  دارد  باری  ناوگان 

مشکالت در بخش حمل و نقل می شود.
منوچهر سلمان زاده 2 در نشست خبری با اصحاب 
رسانه و مطبوعات استان که به مناسبت هفته حمل و 
نقل، رانندگان و راهداری برگزار شد، با اشاره به اینکه 
سن ناوگان باری استان از 15.42 به 15.1 کاهش 
یافته است، اظهار کرد: در حال حاضر به تعداد ناوگان 

باری استان سه درصد افزوده شده است.
وی افزود: چهارمحال و بختیاری سه برابر متوسط 
موجب  افزایش،  این  و  دارد  باری  ناوگان  کشوری 

افزایش مشکالت در بخش حمل و نقل می شود.
وی با اشاره به اینکه این استان در سال های گذشته در 
بخش مسافری وضعیت مطلوبی را نداشته است، افزود: 
امسال 165 هزار و 197 مسافر سهم استان در بخش 
مسافری بوده است که نسبت به سال گذشته روند 

افزایشی را داشته است.
سلمان زاده با اشاره به وجود  یک هزار و 85 مینی بوس 
در استان، گفت:  58 درصد حمل و نقل استان با 
استفاده از مینی بوس انجام می شود که با تالش های 
انجام شده، از محل اعتبارات سازمان و بانک های عامل 
تاکنون حدود 20 دستگاه مینی بوس فرسوده از رده 
خارج شده است.وی تصریح کرد: با تغییر وضعیت 
ناوگان از مینی بوس به سواری، در مسیرهای بن، 
به شهرکرد 61  نافچ  و  پیربلوط  سامان،کیار، الران، 

دستگاه خودروی سواری اضافه شده است.
سلمان زاده از اختصاص چهار هزار و 200 خودروی 
سواری برای مسیرهای روستایی در کشور خبر داد 
مشخص  استان ها  سهمیه  حاضر  حال  در  گفت:  و 
روستایی  راه های  تحول  موجب  کار  این  و  نیست 
استان خواهد شد.وی گفت: امسال رویه های آسفالت 
افزایش  و  یافت  ارتقاء  استان  روستایی  جاده های 
تردد وانت بارها و موتور سیکلت ها، افزایش سرعت 
افزایش تصادفات در  را به همراه داشته که موجب 
مهم  به  اشاره  با  است.وی  روستایی شده  جاده های 
بودن حوزه راهداری و مستعد بودن استان از لحاظ 
حوادث مختلف از جمله برف، کوالک، رانش زمین 
و ...، ادامه داد: با آغاز طرح زمستانی  38 اکیپ فعال 
در راه ها، گردنه ها و راهدارخانه های استان مستقرند و 
302 دستگاه خودروی سبک و سنگین، ماشین آالت 
برف روب و همچنین تجهیزات زمستانی در محورهای 

استان آماده است.
با  استان  نقل جاده ای  و  راهداری و حمل  مدیرکل 
اشاره به متفاوت بودن تصادفات جاده ای استان با سایر 
تصادفات  واژگونی  سهم  کرد:  خاطرنشان  استان ها، 
به خصوص موتورسیکلت ها باالتر از کشور است که 

نیازمند فرهنگ سازی مناسب است.

آماده باش نیروهای راهداری و حمل و نقل 
جاده ای آستارا در پی بارش سنگین برف

در پی نفوذ تدریجی توده هوای سرد و بارش زا به مناطق شمالی کشور و 
آغاز بارش برف در مناطق کوهستانی و جلگه ای بندر مرزی آستارا، نیروهای 

راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان به حالت آماده باش درآمدند.
انور بی نیاز، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مرزی بندر 
آستارا، لحظاتی پیش  در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، منطقه گیالن، اظهار 
کرد: در پی نفوذ تدریجی توده هوای سرد و بارش زا به مناطق شمالی کشور، 
شاهد آغاز بارش به صورت برف در مناطق کوهستانی و از روز پنج شنبه در 

مناطق جلگه ای شهرستان هستیم.
وی ادامه داد: بر اساس اطالعات واصله، در کمتر از 20 ساعت گذشته در 
بین، حیران، چملر،  ونه  قبیل روستاهای  )از  باالدست شهرستان  مناطق 
صیادلر، مشند و شاغوله(، حدود 20 الی 15 سانتی متر برف به زمین نشسته 

و مناطق جلگه ای شهرستان نیز سفیدپوش شده است.
وی افزود: با توجه به تداوم بارش ها کلیه نیروها و ماشین آالت راهداری و 
حمل و نقل جاده ای شهرستان به حالت آماده باش درآمده اند و بخشی از 
نیروها برای پاکسازی و نمک پاشی جاده های اصلی و روستایی به مناطق 

مختلف اعزام شده اند.
بی نیاز با اشاره به اینکه در مجموع 262 کیلومتر بزرگراه، راه اصلی و راه 
روستایی و فرعی استان گیالن تحت نظارت این راهداری قرار دارد، تأکید کرد: 
عالوه بر راه های روستایی مناطق باالدست و پایین دست حوزه استحفاظی 
شهرستان مرزی بندر آستارا از ونه بین تا چلوند و قره سو، راه اصلی جاده 
آستارا تا آقچای و جاده چهار بانده شهر آستارا تا شهر تالش نیز تحت نظارت 

عوامل و دست اندرکاران این راهداری می باشد.
وی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: کلیه عملیات های اکیپ 
راهداری شهرستان آستارا با بهره مندی از توان 27 نیروی ذبده راهدار و 
2 دستگاه گریدر، 3 دستگاه لودر، 1 دستگاه بلدوزر، 3 دستگاه کامیون برای 
نمک پاشی، 4 دستگاه کامیون برف روب و 2 دستگاه خودروی کمک دار 

سبک انجام می شود.

واحد بازیافت الستیک های فرسوده در تبریز 
راه اندازی می شود

 با امضای تفاهم نامه همکاری بین شهرداری تبریز و یک شرکت سرمایه گذار 
ایتالیایی، واحد بازیافت الستیک های فرسوده در تبریز راه اندازی می شود.

 به نقل از ایسنا، تفاهم نامه راه اندازی کارخانه بازیافت الستیک های فرسوده 
بین شهردار تبریز و نمایندگان شرکت ایتالیایی در محل سازمان مدیریت 

پسماندهای شهر تبریز به امضا رسید.
با امضای تفاهم نامه همکاری بین شهرداری تبریز و شرکت سرمایه گذار 
ایتالیایی امکان بازیافت الستیک خودرو و تولید انرژی از الستیک های فرسوده 

خودرو فراهم خواهد شد.
با انتقال تکنولوژی و احداث این کارخانه قادر خواهد بود الستیک های فرسوده 

را به انرژی برق، روغن، کربن و فلز تبدیل کند.
به دنبال امضای این تفاهم نامه کارشناسان این شرکت ایتالیایی برای امکان 
سنجی، توجیهات فنی و مالی احداث این کارخانه در تبریز حضور خواهند 
یافت.به دلیل عدم وجود مرکز بازیافت الستیک های فرسوده خودرو در کشور 
تجمیع این الستیک ها در محل های مختلف به یک معضل زیست محیطی 
تبدیل شده است.در حالی که امروزه با افزایش قیمت سوخت، بسیاری از 
کشورها به دنبال افزایش بازیافت انرژی از تایر های فرسوده هستند، زیرا ارزش 

حرارتی تولید شده از تایرها بیشتر از زغال سنگ است.

خبر خبر

شهردار اهواز گفت: تنها در منطقه کارون و در 
اطراف اهواز روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت 
تولید می شود و درآمد آن به خزانه کشور واریز 
می شود و بنابراین حق مردم خوزستان است که 

به آنان توجه شود.
زیرگذر  افتتاح  مراسم  در  موسوی  سیدخلف 
شریعتی اهواز اظهار کرد:  در این دوره کارهای 
بسیار بزرگی انجام شده است و اکنون فرصتی 

مهیا است که در اهواز تحول صورت گیرد.
 وی افزود:  حرف دل مردم خوزستان این است 
که از مناطق نفتی استان چه چیزی عاید آنان 
خدمات  که  شود  تالش  باید  بنابراین  می شود؟ 
خوبی به مردم ارایه شود. تنها در منطقه کارون و 
در اطراف اهواز روزانه بیش از یک میلیون بشکه 
نفت تولید می شود و درآمد آن به خزانه کشور 
واریز می شود و بنابراین حق مردم خوزستان است 
که به آنان توجه شود. البته اکنون با تعامل خوب 

استاندار با وزیر نفت، حدود 100 تا 150 میلیارد 
به مناطق  از سوی وزارت نفت  اعتبارات  تومان 

محروم حاشیه اهواز اختصاص داده شده است.
 شهردار اهواز با اشاره به همکاری شهرداری اهواز 
سال های  در  کرد :  اظهار  خوزستان  استاندار  و 

پل  جاده  اتصال  محور  ساخت  برای  گذشته 
ششم به سمت گروه ملی حدود دو سال به ما 
مجوز داده نمی شد و به هر جایی که می رفتیم با 
درهای بسته مواجه می شدیم اما اکنون استاندار 
خوزستان عنوان کردند که اگر مجوز ندادند شما 

به هر طریقی شده است کارهای خود را انجام 
دهید.

 موسوی ادامه داد: در پروژه روگذر چهارشیر نیز 
برای جابه جایی شبکه برق یک سال و نیم معطل 
ماندیم اما اکنون و با حضور استاندار خوزستان 

تمام این مسایل یک روزه حل شده است.
 

وی گفت:  شورای شهر متعلق به مردم است و اگر 
مسئوالن استان در کنار شورا نباشند، طرح ها به 
موقع انجام نمی شود. پس از افتتاح این زیرگذر، 
دو تقاطع غیرهمسطح نیز شروع خواهد شد که 
یک تقاطع در خیابان امام شرقی و دیگری در 

منطقه زردشت ایجاد خواهد شد.
مجید  شهید  کرد:  نام  عنوان  اهواز  شهردار   
سیالوی از شهدای دفاع مقدس جهت نام گذاری 
و  معابر  نام گذاری  شورای  به  شریعتی  زیرگذر 

اماکن شهر اهواز پیشنهاد خواهد شد.  

شهردار اهواز خبر داد:

آغاز ساخت دو تقاطع غیرهمسطح در اهواز

لرستان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  معاون 
جانبازان  موردنیاز  داروی  تأمین  در  گفت: 
با  گفت وگو  در  قنبری  نداریم.افشین  مشکلی 
خبرنگار ایسنا منطقه لرستان، بیان کرد: با توجه 
داروهای  برخی  واردات  امسال  سال،  شعار  به 
ممنوع  کشور  به  جانبازان  موردنیاز  خارجی 
شده است و مشابه ایرانی این اقالم دارویی در 
دانشگاه تهران و علوم پزشکی تست شده است 
و برای درمان ایثارگران از آنها استفاده می شود.
درمان  برای  شهید  بنیاد  کرد:  اظهار  وی 
بیمه  بخش های  با  سالمت  هرم  یک  جانبازان 
دعوت  سالمت،  پایش  تکمیلی،  بیمه  همگانی، 
از متخصصان خارجی برای ویزیت ایثارگران و... 
تعریف کرده است.قنبری ادامه داد: هر دارویی 
که جانبازان نیاز داشته باشند و این داروها در 

به  باشد،  شده  تعریف  کشور  فارماکوپه  لیست 
قرار  ایثارگران  اختیار جامعه  رایگان در  صورت 

می گیرد.
امور  و  شهید  بنیاد  درمان  و  بهداشت  معاون 
حاضر  حال  در  کرد:  اضافه  لرستان  ایثارگران 
مشکلی  ایثارگران  موردنیاز  داروی  تأمین  در 
دارویی  اقالم  بین  از  که  چیزی  تنها  و  نداریم 
و  ویتامین  نیست،  دولت  تعهد  جانبازان  برای 

مکمل های خارجی است.
وی افزود: جانبازان با بیمه های خدمات درمانی 
بستری  به  که  ایثارگری  هر  و  دارند  قرارداد 
بستری  هزینه  پرداخت  بدون  باشد  داشته  نیاز 
خواهد شد.قنبری یادآور شد: برخی از داروهایی 
خارج  از  ندارد  وجود  کشور  در  آنها  مشابه  که 

کشور تأمین می شوند.

معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان:

در تأمین داروی موردنیاز جانبازان
 مشکلی نداریم

دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 
دایره المعارف  گفت:  اردبیل  استان  مقدس 
فرهنگی دفاع مقدس اردبیل تدوین می شود.

واحد  علی  اردبیل،  منطقه  ایسنا،  گزارش  به 
در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان اردبیل با بیان 
اینکه احداث موزه دفاع مقدس استان اردبیل 
در زمینی به مساحت 500 مترمربع در استان 
اردبیل پیش بینی شده است، گفت: برای ایجاد 
مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان اردبیل نیز 
 400 کل،  اداره  سوژه یاب  کمیته  بررسی  با 
فرهنگی  مجموعه  این  فعالیت  برای  سوژه 
اینکه  بیان  با  است.وی  شده  گرفته  نظر  در 

اردبیل  مقدس  دفاع  فرهنگی  دایره المعارف 
تدوین می شود، افزود: برای تدوین و چاپ 
تومان  میلیون  دایره المعارف حدود 200  این 
داد: 400 مدخل  ادامه  نیاز است.واحد  مورد 
نیز برای این دایره المعارف پیش بینی شده و 
برای چاپ آن 30 نفر به طور مستقیم و 30 

نفر به طور غیرمستقیم درگیر خواهند بود.
دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 
برای  کرد:  خاطرنشان  اردبیل  استان  مقدس 
جمع آوری آثار رزمندگان و شهیدان گرانقدر 
مرکز  در  آنها  عرضه  جهت  مقدس  دفاع 
اقداماتی  نیز  اردبیل  مقدس  دفاع  فرهنگی 

انجام شده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اردبیل:

دایره المعارف فرهنگی دفاع مقدس اردبیل 
تدوین می شود
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ابالغ  تعیین داور  

در پرونده  کالسه 950662 مطروحه در  شعبه 273 دادگاه  عمومی  تهران  قرار 
ارجاع  امر  به داوری  صادر  و زوجه  خانم نازیال  شارقی  انورداور  به دادگاه  
اقای  رسول   المکان  بودن  زوج  به مجهول  با توجه   معرفی  نموده است  و 
حاملی  حسب  تقاضای  زوجه  از طریق نشر آگهی  به خوانده  اخطار میشود  
که ظرف  هفت روز  از تاریخ نشر  آگهی  یک نفر از اقارب  خود را که  متاهل 
مسلمان  متعهد و معتمد و آشنا  به مسائل  شرعی  و داوری  میباشد  به عنوان  
داور منتخب  خود  به دادگاه  معرفی  نماید  در غیر اینصورت  دادگاه  راسا  

اقدام  خواهد کرد 
110/110673 مدیر دفتر شعبه  273 دادگاه  عمومی  حقوقی تهران 

آگهی تغییرات

ملی  شناسه  و   101615 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  بردیا  یادمان  شرکت   
مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10101455627
11/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال 
فرانگر حساب  حسابرسی  موسسه  رسید.  بتصویب   29/12/94 به  منتهی  مالی 
خبره به شناسه ملی 10320457556 بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی 
هوشیار ممیز به شناسه ملی 10100439645 بعنوان بازرس علی البدل به مدت 
یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار جوان ری جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

)8552(

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی به 1- شرکت روناکی هه تاو 2-آقای سعید برزنجه 

دادخواست اداره آموزش و پرورش استان کردستان بطرفیت شما بخواسته اعالم 
بطالن معامله که به دادگاه تقدیم و به کالسه 950352 حقوقی ثبت این شعبه 
درخواست  به  بنا  و  باشد  می  المکان  مجهول  خوانده  اینکه  به  نظر  است  شده 
خواهان و به دستور دادگاه مطابق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده از تاریخ نشر آگهی 
به مدت یک ماه به دفتر شعبه ششم حقوقی سنندج مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در روز یکشنبه 1395/10/26 
دادگاه حاضر شوید در صورت عدم حضور  در  ساعت 9 صبح جهت رسیدگی 

دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م.الف:3665
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه حقوقی سنندج

برگ اجرائیه 

مشخصات محکوم له 
رضا نادریان با وکالت راضیه فالح خورشیدی به نشانی بابل میدان اوقاف روبروی 

درب روغن نباتی ساختمان مهندسین پارس ط 3 
مشخصات محکوم علیه    محمود نادریان فرزند عباس مجهول المکان 

اختالف  حل  شورای  سوم  شعبه   95/5/24 تاریخ   353 شماره  رای  بموجب 
شهرستان بابل 

اصل  بابت  ریال   82/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم 
خواسته و مبلغ یک میلیون و دوبیست و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و مبلغی به عنوان حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و بر آورد خسارت  تاخیر تادیه 

سررسید چکها لغایت اجرای حکم و نیم عشر دولتی 
دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی احضارمتهم

ماده  دراجرای   101 دو  کیفری   950932 کالسه  پرونده  محتویات  حسب 
انقالب درامورکیفری وحسب  344 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
رحمانی  اله  علی  آقای  به  انقالب  و  عمومی  دادسرای  در  صادره  کیفرخواست 
فرزند حبیب مجهول المکان ابالغ می شود که در خصوص شکایت علیه شما 
دایربرورودغیرمجاز به کشورجهت اخذ آخرین دفاع درمورد اتهام وارده در تاریخ 
بدیهی است درصورت  دادگاه حاضر شوید  95/10/29 ساعت 10 صبح دراین 

عدم حضوردردادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد./
موسی رحیمی -  رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دوشهرستان شهرکرد

آگهی فقدان

 مدرک تحصیلی )گواهینامه موقت(
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سید علی حسینی فرزند سیدعباس به شماره 
رشته  کاربردی  علمی  کارشناسی  مقطع  در  کرج  از  صادره   558 شناسنامه 
معماری صادره از واحد دانشگاهی بوئین زهرا با شماره 7515-94/2/14 مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوئین زهرا به نشانی بوئین زهرا – جنب بیمارستان 

حضرت علی ارسال نماید.

آگهی تغییرات

 شرکت البرز پونل بین الملل با مسئولیت محدود به شماره ثبت 249842 و 
شناسه ملی 10102903332 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
تاریخ فوق  : شرکت مذکور در  اتخاذ شد  مورخ 28/06/1395 تصمیمات ذیل 
منحل اعالم گردید و سیدرضا دریابگی به شماره ملی 0071400338 به سمت 
مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران – خیابان یوسف آباد – 

خیابان 72 – پالک 2 – واحد 10 – کدپستی 1436965157 می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)8554(

آگهی احضار متهم

بدینوسیله به متهم قدرت احمد پناه فرزند عادل فعال مجهول المکان به اتهام 
سرقت گوشی به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری ابالغ می شود که ظرف مهلت یکماه پس از انتشار آگهی 
این  در  حضور  عدم  صورت  در  شوند  حاضر  شهر  دره  شهرستان  دادسرای  در 
دادسرا به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود این آگهی یک 

نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر می گردد.
دادستان دادسرای عمومی و انقالب دره شهر – ترکاشوند

آگهی ابالغ 

و احضار متهم حسین سعادتی فرزند محمد حسن در اجرای ماده 344 قانون 
رسیدگی  جهت  که  گردد  می  ابالغ  شما  به  بدینوسیله  کیفری  دادرسی  آیین 
دادسرای  مورخ 95/8/28  به شماره 951338  کیفر خواست صادره  از  دفاع  و 
 102/950565 کالسه  پرونده  در  صبح   11:30 ساعت   95/11/3 برای  تنکابن 
اینصورت  این دادگاه حاضر شوید در غیر  تعیین وقت رسیدگی شده است در 

دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم می نماید م. الف 95/855
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه جزایی تنکابن – لطیفی 

آگهی ابالغ

بنا به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به آقای علی حسن محمد 
باک در  بی  انفاق حسب شکایت زینب  اتهام ترک  به  المکان  حسینی مجهول 
پرونده کالسه 941595 شعبه دوم دادیاری ابالغ می شود که ظرف مهلت یکماه 
پس از انتشار این آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ایالم 
حاضر شوید در صورت عدم حضور این مرجع قضایی راسا به موضوع رسیدگی و 

تصمیم قانونی اتخاذ می نماید.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب ایالم – مالک روشنی

آگهی مفقودی

به شماره شهربانی  وانت مزدا  لمراسکی مالک خودرو  اینجانب علیرضا واحدی 
مدل   7616002273 شاسی  شماره  و   229224 موتور  شماره  72-563ق92 
1376 به رنگ سفید اعالم می دارم به علت فقدان سند مالکیت خودرو تقاضای 
صدور المثنی سند مذکور را نموده ام لذا چنانکه شخصی )حقیقی یا حقوقی( 
اداعائی در مورد سند مذکور دارد ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر آگهی با در 
دست داشتن مدارک کافی به سازمان فروش گروه بهمن واقع در کیلومتر 13 

جاده مخصوص کرج مراجعه نماید.
بهشهر

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
)گواهینامه موقت( نوبت اول

به شماره  فرزند سیدعباس  اینجانب سید علی حسینی  التحصیلی  فارغ  مدرک 
شناسنامه 558 صادره از کرج در مقطع کارشناسی علمی کاربردی رشته معماری 
صادره از واحد دانشگاهی بوئین زهرا با شماره 7515-94/2/14 مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد بوئین زهرا به نشانی بوئین زهرا – جنب بیمارستان حضرت 

علی ارسال نماید.

برنامه ورود خودروهای برقی به کشور
وزیر نیرو با اشاره به برنامه جایگزینی برق به جای بنزین و گاز در 
این نسل  برق  برقی و شارژ  برنامه ورود خودروهای  سبد سوخت، 

جدید خودروها در ساختمان ها را تشریح کرد. 
حمید چیت چیان درباره برنامه افزایش سهم برق در سبد سوخت 
و  گرمایش  به  نیاز  که  ساختمان هایی  برای  گفت:  کشور،  انرژی  و 
پخت و پز دارند و خودروهایی که در شهرها به خصوص شهرهای 
بزرگ تردد می کنند و گاز و بنزین مصرف می کند، می توانیم برق را 

جایگزین این سوخت ها کنیم.
در  که  است  این  نیرو  وزارت  پیشنهاد  اینکه  اعالم  با  نیرو  وزیر 
کالنشهرها و شهرهایی که آلوده هستند، سوخت خودروهایی را که 
یا هیبریدی جایگزین کنیم،  با خودروهای برقی  بنزین سوز است 
تصریح کرد: بر این اساس پیشنهاد می کنیم این موضوع در طول 
باالیی  آلودگی  پنج ساله در شهرهایی که  یا  برنامه سه ساله  یک 

دارند، اجرا شود و ما برق مورد نیاز آن را تامین کنیم.
این عضو کابینه دولت، افزود: به این شرط این کار را می کنیم که 
دولت و سازمان های تصمیم گیرنده و مردم هزینه سوخت و انرژی 
حمل و نقل و انرژی گرمایش منزلشان را از آنچه که االن هست 

و از بنزین و گاز مصرف می کنند، انتظار نداشته باشند کمتر شود.
جای  به  برق  از  استفاده  مزیت های  تشریح  در  مسئول  مقام  این 
سوخت فسیلی در سبد سوخت و انرژی کشور توضیح داد: آلودگی 
های هوا برطرف می شود و خطر آتش سوزی خطوط گاز که ممکن 
است در حوادث موجب آتش سوزی شود از بین می رود و مصرف 

سوخت کاهش می یابد.

سکوی فاز21 پارس جنوبی به بهره برداری رسید
با آغاز بهره برداری از سکوی فاز 21 پارس جنوبی، ظرفیت تولید 
در  مکعب  متر  میلیون  به 515  پارس جنوبی  میدان  از  ایران  گاز 

روز رسید. 
فازهای  توسعه  طرح  مجری  عبادی  علیرضا  ایسنا،  گزارش   به 
20 و 21 اعالم کرد: سکوی فاز 21 پارس جنوبی با ظرفیت برداشت 
به  پنجشنبه  امروز  بامداد  گاز،  مکعب  فوت  میلیارد  یک   روزانه 

بهره برداری رسید.
برهمین اساس با بهره برداری از این سکو و سکوی B 18 در هفته 
گذشته، بیش از 42 میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز کشور 

از پارس جنوبی افزوده شد.
این  خشکی  پاالیشگاه  به   21 سکوی  گاز  ارسال  با  گفت:  عبادی 
فازها، فعالیت های فراورش گاز ترش فراساحل و تولید محصوالت 

این فازها شامل گاز شیرین و میعانات گازی آغاز شد.
وی عنوان کرد: ردیف های اول و دوم شیرین سازی فازهای 20و21 
با ظرفیت پاالیش 28 میلیون متر مکعب، گاز ارسالی از این سکو 
را دریافت و پس از فراوری به واحد صدور گاز) U _106( ارسال 

می کنند.
سکوی فاز 21، بیست و یکمین عرشه میدان مشترک پارس جنوبی 
است که در شرایط ایمن راه اندازی و به بهره برداری رسیده است. 
این سکو با وزن 2700 تن، هشتم مردادماه در موقعیت مخزن فاز 

21 نصب شده بود.
پیش از این محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس 
اشاره  ماه  آذر  پایان  تا   18B و  از سکوهای 21  گاز  تولید  آغاز  به 
کرده و گفته بود که با برداشت گاز از این دو سکو، ظرفیت تولید 
گاز کشور از میدان مشترک پارس جنوبی تا پایان آذرماه امسال به 

515 میلیون متر مکعب در روز می رسد.
پیمانکار فازهای 20 و 21 پارس جنوبی در بخش خشکی شرکت 
اویک )O1( و پیمانکار بخش دریایی نیز شرکت مهندسی و ساخت 

تاسیسات دریایی ایران است.
تامین روزانه 50  پارس جنوبی  فازهای 20 و 21  از توسعه  هدف 
میلیون مترمکعب گاز تصفیه  شده برای مصارف داخلی است که با 
راه اندازی این فاز ساالنه یک میلیون تن گاز اتان قابل مصرف در 
صنایع پتروشیمی، بیش از یک میلیون تن گاز مایع برای صادرات، 
روزانه 75000 بشکه میعانات گازی و روزانه 400 تن گوگرد تولید 

خواهد شد.

2 محموله نفتی ایران در انگلیس 
رفع توقیف شد

آزادسازی دو  از رفع توقیف و  یک مقام مسئول 
محموله توربین های نفتی ایران توسط یک شرکت 
انگلیسی خبر داد و گفت: پیش بینی می شود به 

زودی این دو دستگاه توربین وارد ایران شود. 
داریوش امیرسرداری گودرزی درباره جزئیات رفع 
توقیف و آزادسازی دو محوله توربین های صنعت 
اعمال  از  پیش  گفت:  انگلیس،  در  کشور   نفت 
تحریم ها، دو دستگاه توربین یکی از مراکز انتقال 
نفت ایران برای انجام تعمیرات به انگلیس منتقل 

شده بود.
معاون مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران با تاکید بر اینکه با لغو تحریم ها، مذاکرات 
با این شرکت انگلیسی برای آزادسازی توربین های 
نفتی آغاز شد، تصریح کرد: اخیرا با توافق انجام شده 
این دو دستگاه توربین های انتقال نفت وارد ایران 

خواهد شد و عمال رفع توقیف شده است.
ورود  بندی  زمان  در خصوص  مسئول  مقام  این 
توربین های نفتی به کشور هم توضیح داد: اخیرا با 
این شرکت انگلیسی به توافق رسیده و پیش بینی 
می شود در مدت زمان یک تا دو ماه آینده این دو 

دستگاه توربین نفتی وارد کشور شود.

یک شرکت ایرانی در هند مخزن
 سی ان جی تولید می کند 

یک شرکت ایرانی قصد دارد برای اولین بار در ایالت 
گجرات هند کیت های سی ان جی مورد استفاده 

در وسائل نقلیه دوچرخه تولید نماید. 
بر اساس این گزارش، یک شرکت ایرانی قصد دارد 
برای اولین بار در ایالت گجرات هند کیت های سی 
ان جی مورد استفاده در وسائل نقلیه دوچرخه تولید 

نماید.
مقامات شرکت تولیدی ایتوک هند، که یکی از 
شرکت های تابعه شرکت توک ایران است قرار است 
در کارخانه  گجرات گاز هند، واقع در شهر سورات 
خط تولید کیت های سی ان جی برای  وسائل 
نقلیه دوچرخه اعم از موتورسیکلت ها و اسکوترها 

ایجاد کنند.
مقامات این شرکت گفتند، ضریب نفوذ وسائل نقلیه 
گاز سوز  در شهر سورات بیشتر از سایر شهرهای 
ایالت گجرات است. استفاده از سی ان جی عالوه بر 
صرفح جویی در هزینه ها، تاثیر مهمی در کاهش 

آالینده های زیست محیطی دارد.
ساالنه بیش از 25 هزار وسیله نقلیه دو چرخه در 
شهر سورات خریداری می شود و این تعداد در کل 

ایالت گجرات بسیار باالتر است.
شرکت ایتوک عالوه بر تهران، دارای کارخانه های 

تولیدی از جمله در شهر پون هند است.
شرکت  تولیدی  بخش  مسئول  بهات،  سریرام 
ایتوک گفت: »شرکت ایتوک اخیرا موافقت آژانس 
نقلیه دولت هند برای 22 نوع  تحقیقات وسائل 
اسکوتر را دریافت کرده است. ظرفیت کیت های 
سی ان جی طراحی شده 1.5 کیلو گرم است و 
بیش از 120 کیلومتر با ان می توان مسافت طی 
کرد. با توجه به قیمت فعلی 67.86 روپیه برای هر 
لیتر سوخت مایع  و  44.25 روپیه برای هر کیلو 
سی ان جی در سورات، استفاده از سی ان جی برای 

وسائل نقلیه دوچرخه 65 درصد ارزان تر است.«

قیمت نفت به 55 دالر رسید 
قیمت هر بشکه نفت برنت در پایان معامالت روز 
جمعه با یک دالر و 19 سنت، معادل 2.2 درصد 

افزایش به 55 دالر و 21 سنت رسید. 
پس از آنکه موسسه گلدمن ساکس پیش بینی 
خود از قیمت نفت برای سال 2017 را افزایش داد 
و تولید کنندگان نشانه هایی از وفاداری به طرح 
کاهش تولید را از خود نشان دادند، قیمت نفت روز 

جمعه افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت 
در پایان معامالت روزجمعه با یک دالر و 19 سنت، 
معادل 2.2 درصد افزایش به 55 دالر و 21 سنت 
رسید. قیمت نفت خام آمریکا نیز یک دالر معادل 2 
درصد افزایش داشت و در پایان معامالت هفتگی به 

51 دالر و 90 سنت رسید.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

روسیه  اویل  لوک  شرکت  گفت:  نفت  وزیر 
که  است  ایران  با  خام  نفت  سوآپ  دنبال  به 

مذاکره در این باره ادامه دارد. 
برنامه  درباره  نفت،  وزیر  زنگنه،  بیژن 
نفت،  سوآپ  برای  مسکو  و  تهران  مشارکت 
به  روسیه  انرژی  وزیر  سفر  در  کرد:  اظهار 
تهران در این باره مذاکره ای انجام نشده، اما 

لوک اویل این طرح را دنبال می کند.
شرکت  افزود:  نیز  گاز  سوآپ  درباره  وی 
ایران  با  مشارکت  برای  نیز  روسیه  گازپروم 
برای سوآپ گاز اقدام هایی را دنبال می کند.

روسی  هیئت  سفر  در  کرد:  تصریح  زنگنه 
نفتی  میدان های  برخی  درباره  تهران  به 
امضا  نیز  تفاهم نامه هایی  و  انجام  مذاکراتی 

شده است.
وزیر نفت عنوان کرد: شرکت روس نفت نیز 
امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  طریق  از 
)ره( در پی مشارکت در توسعه چهار میدان 

نفتی از جمله میدان آزادگان جنوبی است.
نفتی  و  اقتصادی  هیئت  سفر  جریان  در 
روسیه به ریاست الکساندر نواک، وزیر انرژی 
روسیه به تهران در هفته گذشته، تفاهم نامه 
چشمه  و  چنگوله  نفتی  میدان  دو  مطالعه 

خوش در غرب کشور امضا شد.
میدان های  تفاهم نامه، مجموع  این  امضای  با 
قرار  تفاهم نامه،  اساس  بر  که  ایران  نفتی 
آن ها  به  مربوط  مطالعاتی  کار  روس ها  است 

را انجام دهند، به هفت میدان رسید.

وزیر نفت:

روسیه به دنبال سوآپ نفت خام با ایران است

معاون شرکت پاالیش و پخش فرآورده های 
سهمیه  طرح حذف  به  اشاره  با  ایران،  نفتی 
بیمه  فاقد  خودروهای  )گازوئیل(  گاز  نفت 
شخص ثالت، اظهار کرد: از بین حدود 120 
قرار گرفت،  بررسی  هزار خودرویی که مورد 
سهمیه نفت گاز حدود 55 هزار خودرو حذف 

شد.
حذف  طرح  اینکه  بیان  با  خسروانی  شاهرخ 
بیمه  فاقد  خودروهای  گاز  نفت  سهمیه 
ابتدای مردادماه سال جاری  از  ثالت  شخص 
لیست خودروهایی که  ابتدا  آغاز شد، گفت: 
گرفته  ناجا  از  می کنند  استفاده  گاز  نفت  از 
شد، پالک این خودروها با بیمه تطابق داده 
شد و تعداد خودروهایی که فاقد بیمه شخص 
ثالث بودند مشخص شد. سپس برای صاحبان 
نداشتند  ثالث  شخص  بیمه  که  خودروهایی 
بازه زمانی تعیین شده و به آن ها اعالم  یک 
شد در این بازه زمانی می توانند بیمه خود را 

احیا کنند.
 وی ادامه داد: افرادی که در بازه زمانی تعیین 
شده بیمه خود را احیا کردند، از این سیکل 
خارج شدند اما تحویل سوخت به افرادی که 
بیمه خود را احیا نکردند، بدون اینکه کارت 
سوخت آن ها، باطل شود، متوقف شد. زیرا اگر 
کارت سوخت آن ها سوزانده می شد، صاحبان 
خودرو برای تحویل مجدد کارت سوخت باید 
فرآیندی طوالنی و پر هزینه را طی می کردند. 
بنابراین این افراد در عین اینکه کارت سوخت 

دارند، نمی توانند از کارتشان استفاده کنند.
معاون شرکت پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران در ادامه با اشاره به اعتراض برخی 

اطالعات  اینکه  بر  مبنی  خودرو  مالکان  از 
پرونده آنها به درستی ارجاع داده نشده است، 
بود،  کم  افراد  این  تعداد  البته  داد:  توضیح 
برخی از مالکان خودرو نیز برای احیای بیمه 

اقدام کردند و مشکلشان برطرف شد. 
خسروانی با بیان اینکه در ابتدا وضعیت بیمه 
شخص ثالث حدود 115 تا 120 هزار خودرو 
مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: سهمیه 
هزار خودرو حذف شد،  گاز حدود 55  نفت 
بدون اینکه کارت سوخت آن ها باطل شود و 
سایر خودروها از لیستی که به آن اصطالحا 
شامل  و  می شود  گفته  خاکستری  لیست 
دارند،  بیمه  مشکل  که  است  خودروهایی 

خارج شدند. 
سوخت  کارت  شدن  باطل  احتمال  از  وی 
برخی خودرورها خبر داد و افزود:البته ممکن 
نیز  خودروها  از  برخی  سوخت  کارت  است 
به  مرحله  فرآیند  این  زیرا  باشد  شده  باطل 
مرحله انجام می شود و ابتدا به مالکان خودرو 
در  خودرو  مالک  اگر  و  می شود  داده  هشدار 
را  خود  خودروی  بیمه  مشکل  مقرر  زمان 
سوختش  کارت  است  ممکن  نکند،  برطرف 
میلیون  نیم  و  یک  روزی  تقریبا  شود.  باطل 
این خودروها بوده که  لیتر سهمیه نفت گاز 

به آن ها داده نمی شود. 
پخش  و  پاالیش  شرکت   معاون 
تاکید  پایان  در  ایران  نفتی  های  فرآورده 
کرد: سیستم آنالینی وجود دارد که توسط 
خودروها  ثالث  شخص  بیمه  وضعیت  آن 
صورت  به  فرآیند  این  و  می شود  بررسی 

روزانه ادامه دارد. 

قائم مقام وزیر نیرو گفت: ما قدرت دیپلماسی 
باالیی در منطقه و حتی جهان داریم و این 
رسیده،  اثبات  به  مختلف  مناسبات  در  بارها 
در خصوص صادرات برق و دریافت به موقع 
مطالبات برقی ایران نیز باید دیپلماسی کشور 
برق  به کمک صادرات  و  تر عمل کند  فعال 

کشور بیاید. 
طول  در  ما  داشت:  اظهار  محمودی  ستار 
برق صادر می کنیم  برخی کشورها  به  سال 
در  کنیم؛  می  وارد  برق  کشورها  برخی  از  و 
از  ماست،  برق  مصرف  پیک  که  زمانهایی 
کشورهایی که با آنها تبادل انرژی الکتریکی 
داریم، برق وارد می کنیم و زمانهایی که پیک 

مصرف آنهاست، برق صادر می کنیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه »خوشبختانه 
در اطراف ایران کشورهایی هستند که زمان 
پیک مصرف برقشان با ما یکی نیست«، گفت: 
وقتی ما پیک مصرفمان در تابستان است آنها 
زمستان  در  وقتی  و  است  کمتر  مصرفشان 
بیشتری  مصرف  آنها  است  کمتر  ما  مصرف 
دارند که این مسئله، امکان تبادل الکتریکی 
ظرفیت  کمبودهای  از  بخشی  جبران  برای 
تولید در زمان پیک مصرف را به ایران و این 
کشورها می دهد. وی ادامه داد: سالهاست به 
کشور عراق برق صادر می کنیم اما این کشور 
نتوانسته تاکنون در زمینه پرداخت مطالبات 
ایران در خصوص پول برقی که به عراق می 

فروشیم، روندی با ثبات را در پیش بگیرد.
مطالبات  »حجم  اینکه  بیان  با  محمودی 
از  برق  خرید  بابت  عراق  کشور  از  انباشته 
همسایگی،  خاطر  به  گفت:  داریم«،  ایران 

و  داریم  عراق  کشور  با  که  ای  روابط حسنه 
مسائل انسان دوستانه همواره مراعات زیادی 
را در صادرات برق به عراق داشته ایم و اکنون 
دو  بین  مذاکراتی  داریم؛  زیادی  مراعات  نیز 
برقی  بدهی  اقساطی  پرداخت  برای  کشور 
در  مسائل  تاحدودی  و  شده  ایران  به  عراق 
مسیر حل شدن قرار گرفته اما هنوز روند با 
این  به  صادراتی  برق  پول  دریافت  در  ثباتی 

کشور نداریم.
برق  »صادرات  اینکه  بیان  با  محمودی 
بازپرداخت به موقع   کشور به علت مشکالت 
گفت:  است«،  همراه  نوساناتی  با  ها  هزینه 
استراتژی کلی ما این است که با کشورهای 
الکتریکی  انرژی  مستمر  تبادل  خود  اطراف 
داشته باشیم و تمامی کشورهایی که مقصد 
ثبات صادرات  از  ایران هستند  برق  صادرات 
و  دارند  کامل  رضایت  ابراز  ایران  برق  انرژی 
اگر ناپایداری و نواساناتی در خصوص برخی 
با  پرداخت  از  ناشی  آمده  وجود  به  کشورها 
تأخیر پول برق از سوی آنهاست که امیدواریم 
مذاکرات  به  توجه  با  این مشکالت  زودی  به 
شود.  برطرف  کامل  طور  به  شده  انجام 
صادرات،  و  واردات  مباحث  در  افزود:  وی 
دیپلماسی کشور می تواند بسیار دخیل باشد، 
ما قدرت دیپلماسی باالیی در منطقه و حتی 
جهان داریم و این بارها در مناسبات مختلف 
برق  صادرات  خصوص  در  رسیده،  اثبات  به 
نیز  ایران  برقی  مطالبات  موقع  به  دریافت  و 
باید دیپلماسی کشور فعال تر عمل کند و به 

کمک صادرات برق کشور بیاید.

حذف سهمیه گازوئیل 55 هزار خودروی فاقد 
بیمه شخص ثالث

قائم مقام وزیر نیرو:

صادرات برق کشور پایدار نیست

پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
فرآورده های نفتی ایران گفت: با بهره برداری 
فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  فاز  دومین  از 
را  ایران  ورود  توانیم  می   96 سال  اواخر  در 
به جمع صادرکنندگان بنزین منطقه و جهان 

اعالم کنیم. 
پاالیشگاه  داشت:  اظهار  کاظمی  عباس 
و  نخستین  عنوان  به  که  فارس  خلیج  ستاره 
بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی منطقه، در 
ایران در حال ساخت است، دستاوردی بزرگ 

در صنعت پاالیش کشور محسوب می شود.
پاالیش  حجم  با  پاالیشگاه  این  افزود:  وی 
نه  تواند  می  گازی  میعانات  بشکه  هزار   360
تنها کشور را بعد از 36 سال واردات بنزین از 
بی نیاز  نفتی  استراتژیک  فرآورده  این  واردات 
از صادرکنندگان  یکی  به  را  ایران  بلکه  کند، 

بنزین در منطقه و جهان تبدیل می کند.

معاون وزیر نفت در خصوص آخرین وضعیت 
بهره برداری از این پاالیشگاه گفت: از مهرماه 
نفت  و  نفتا  گازوئیل،  تولید  جاری،  سال 

پایان  تا  و  آغاز شده  پاالیشگاه  این  سفید در 
این  نخست  فاز  در  بنزین  تولید  امکان  سال، 
پاالیشگاه با ظرفیت 12 میلیون بشکه در روز 

فراهم می شود.
کاظمی ادامه داد: از ابتدای سال 96 با تولید 
میعانات  بشکه  هزار   120 پاالیش  با  بنزین 
خلیج  ستاره  پاالیشگاه  نخست  فاز  در  گازی 

فارس، از واردات بنزین بی نیاز می شویم.
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه »برای 
آغاز صادرات بنزین باید فاز دوم این پاالیشگاه 
نیز به بهره برداری برسد«، گفت: پیش بینی 
می شود تا پایان سال 96 شاهد بهره برداری 
افزوده شدن 12  و  پاالیشگاه  این  فاز دوم  از 
میلیون لیتر دیگر به تولید بنزین کشور باشیم.
فاز  دومین  از  برداری  بهره  با  افزود:  وی 
اواخر  در  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه 
جمع  به  را  ایران  ورود  توانیم  می   96 سال 
اعالم  جهان  و  منطقه  بنزین  صادرکنندگان 

کنیم.

معاون وزیر نفت خبر داد:

سال آینده صادرکننده بنزین می شویم 
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مالیات برارزش افزوده از بیمه ها حذف می شود
اقتصاد و دارایی مصمم است  بیمه مرکزی گفت: وزیر   رییس کل 
شود.  عملیاتی  بیمه  افزوده  برارزش  مالیات  حذف  موضوع  که 
عبدالناصرهمتی، افزود: موضوع حذف مالیات بر ارزش افزوده بیمه 
ها بزودی در الیحه مستقل مالیات بر ارزش افزوده در دولت مطرح 
می شود.همتی افزود: امیدواریم با نظر مساعد وزیر اقتصاد، دولت و  
همچنین مجلس محترم شورای اسالمی این موضوع به نتیجه الزم 

برسد و قیمت تمام شده بیمه برای مردم کاهش یابد.
 

راه و عمران
اعتبار ۸50میلیارد تومانی برای اتمام پروژه های 

اقتصادمقاومتی
یک مقام مسئول گفت: از مجموع پروژه های اقتصاد مقاومتی تحت 
و  دارند  فیزیکی  آنهاپیشرفت  درصد   75 ساخت،  شرکت  مدیریت 
اعتبار  تومان  میلیارد   850 به  باقیمانده  درصد   25 تکمیل  برای 
کیلومتر  هزار   31 حدود  افزود:  خادمی  است.خیراهلل  نیاز  نقدی 
این  تعهدات  اصلی جزو  راه  و  بزرگراه  و  آزادراه  راه آهن،  راه،  انواع 
شرکت محسوب می شود که طبق موافقت نامه ها برای انجام پروژه ها 
حدود 147 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.به گفته خادمی در 
سال جاری ساخت 1539کیلومتر، شامل91 کیلومتر راه آهن، 121 
کیلومتر آزادراه، 727 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در تعهدات این 
شرکت به پروژه های اقتصاد مقاومتی محسوب می شود که حدود 4 
هزار و 400 میلیارد تومان برای پروژه های اقتصاد مقاومتی برآورد 

شده است.
 

حمل و نقل
ورود 700 میلیون دالر تجهیزات  به بنادر 

تا دو سال دیگر

آینده  سال  دو  تا  گفت:  دریانوردی  و  بنادر  سازمان    مدیرعامل 
بنادر  تجهیزات  حوزه  در  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری  جمع  
حدود 700 میلیون دالر  انواع تجهیزات بندری است که وارد بنادر 
کشور می شود.محمد سعیدنژاد   اظهار داشت: پس از توافقات برجام 
موضوع خرید تجهیزات بندری از کشورهای خارجی را دنبال کردیم 
و برخی از تجهیزات بندری از اروپا خریداری شد که این خرید ها  دو 
دلیل عمده و مهم داشت. اول آنکه الزم بود این نیاز به تجهیزات در 
بنادر برطرف شود، ضمن آنکه باید باالخره به غربی ها بفهمانیم که 
یخ تحریم ها در حال ذوب شدن است و مقاومت بیهوده در این باره 
منطقی نیست.مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به فارس گفت 
: در شرایط پسابرجام، ورود خطوط الینری به بنادر کشور افزایش 
با  رفع شد.وی  موانع  بندری  تجهیزات  در خرید  آنکه  یافت ضمن 
بیان اینکه ضمانت نامه رسمی این خرید ها  به دست ما رسیده است، 
بیان کرد: این کاال به کشور وارد شده است که  در توسعه تجهیزات 

بندری و توسعه فعالیت ها در بنادر مؤثر است.
 

 بانک
تحویل جوایز برندگان قرعه کشی بانک آینده

در پی برگزاری مراسم قرعه کشی »دومین جشنواره حساب های 
و  تهران  در  مراسمی  طی  آینده  بانک  انداز«،  پس  الحسنه  قرض 
پیامبر  با سعادت  ایام میالد  به مناسبت گرامیداشت  شهرستان ها، 
امام جعفر صادق )ع( و هفته وحدت،  اکرم )ص(، والدت حضرت 
جوایز ویژه این جشنواره، شامل: 95 دستگاه خودروی سواری پژو 
گزارش  می نماید.به  اهدا  آن،  شانس  خوش  برندگان  به  را  پارس 
خودروی  دستگاه   37 اهدای  مراسم  آینده،   بانک  عمومی  روابط 
سواری پژو پارس از 95 دستگاه خودرو ، ویژه برندگان استان های 
حضور  جاری،با  سال  ماه  آذر   25 شنبه   پنج  روز  البرز  و  تهران 
بانک آینده برگزار  مشتریان، اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد 
تعداد  این  جشنواره،  این  ویژه  جوایِز  خیراندیِش  برندگان  و  شد 
است؛  ذکر  کردند.قابل  دریافت  آینده،  بانک  از   ، را  خود  خودروی 
خودروی   58 )شامل:  ویژه  جوایز  مابقی  نیز  شهرستانها  دیگر  در 
پژو پارس( در مراسم مشابهی به مشتریان گرانقدر بانک آینده، به 
قرض  پس-انداز  حسابهای  »جشنواره  خوشبخت  برندگان  عنوان 

الحسنه«طی هفته جاری و آتی، اهدا خواهد شد.
 

 رئیس اداره بازاریابی بانک پارسیان 
به عنوان پژوهشگر منتخب نظام بانکی

همزمان با هفته پژوهش و فناوری، ششمین مراسم بزرگداشت هفته 
مدیران  و  پژوهشگران  آثار،  از  تقدیر  منظور  به  فناوری  و  پژوهش 
بانکی در روز سه شنبه 23 آذرماه 1395 در سالن  منتخب شبکه 
اجتماعات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و با حضور رئیس 
کل محترم بانک مرکزی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و مدیران 
برگزار  بانک  و  پول  پژوهشگران حوزه  و  اساتید  بانکی،  نظام  ارشد 
گردید.در این مراسم که در بخش های اثر برتر، پژوهشگر برتر هر 
بانک، مدیر پژوهشی منتخب و پژوهشگر منتخب در حوزه پول و 
بانک از افراد برگزیده تقدیر به عمل آمد، آقای دکتر امیر خانلری 
رئیس اداره بازاریابی بانک پارسیان به عنوان پژوهشگر منتخب نظام 
بانکی معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.خاطر نشان می سازد، آثار 
پژوهشگران در بازه زمانی مهر 94 تا شهریور 95 توسط پژوهشکده 
پولی و بانکی مورد ارزیابی قرار گرفته است و  دکتر خانلری با ارائه 
2 مقاله ISI ، 3 مقاله علمی پژوهشی ISC و هدایت 8 پایان نامه 

کارشناسی ارشد در حوزه بانکی به این عنوان دست یافتند.
 

 افتتاح شعبه جدید بانک ملت دراراک
 شعبه قطب صنعتی اراک بانک ملت فعالیت خود را در ساختمان 

جدیداالحداث آغاز کرد.
حضور   با  ساختمان  این  ملت،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
مسووالن این بانک در استان مرکزی و  جمعی از مشتریان ارزنده 
صورت  به  بودند،  استان  صنایع  عامل  مدیران  از  عمدتا  که  شعبه 
با  مرکزی،  استان  ملت  بانک  حال  عین  یافت.در  گشایش  رسمی 
هدف افزایش سطح رضایت مشتریان و توسعه استفاده از خدمات 
الکترونیک، یک پایگاه شبانه روزی جدید در شهر ساوه راه اندازی 
بانک  روزی  پایگاه های شبانه  پایگاه، شمار  این  اندازی  راه  کرد.با 

ملت در استان مرکزی به 11 پایگاه افزایش یافت.

هشدار نسبت به تعلل در تعیین تکلیف 
خودروهای لوکس قاچاق

طی ماه های اخیر واردات 60 خودوری لوکس 
که  شد  تبدیل  رسانه ها  اخبار  تیتر  به  قاچاق 
با  آن ها  صادرات  یا  انهدام  برای  تصمیم گیری 
وقفه ای نسبتا طوالنی مواجه شد اما سخنگوی 
از  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد 
این  در  پرونده ها  از  برخی  بودن  سازمان یافته 
زمینه  در  تعلل  که  گفت  و  داد  خبر  زمینه 
تصمیم گیری برای خودروهای مکشوفه قاچاق 
سبب فسادهایی مانند گم شدن، جابجا شدن یا 
عوض شدن آن ها خواهد شد.قاسم خورشیدی 
به ایسنا گفت : ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
باز  که  است  معقتد  لوکس  خودروهای  درباره 
توزیع کاالهای مکشوفه قاچاق در بازار داخلی 
هرچه  باید  و  ندارد  قانونی  وجاهت  هیچگونه 
کاالهای  این  تکیف  تعیین  به  نسبت  سریع تر 
صورت  الزم  اقدامات  و  تصمیم گیری  مکشوفه 

پذیرد.
 

 صنعت
استانداردسازی کاالهای تجاری 

ایران و روسیه
از تسهیل  ایران  استاندارد  رئیس سازمان ملی 
استانداردسازی  با  روسیه  و  ایران  تجارت 
کشور  دو  این  وارداتی  و  صادراتی  کاالهای 
اشاره  با  پیروزبخت  داد.نیره  خبر  یکدیگر  به 
در  روسیه  و  ایران  میان  تفاهم نامه  امضای  به 
صادراتی  کاالهای  استانداردسازی  با  رابطه 
از  یکی  روسیه   : گفت  ایسنا  به  وارداتی،  و 
قطب های صادراتی مهم است و استانداردهای 
این کشور از ویژگی های خاصی برخوردارند که 
شاید در خیلی از کشورها بر این اساس نباشد.
وی ادامه داد: بنابراین الزم است برای افزایش 
میزان صادرات از ایران به روسیه هماهنگی های 
الزم در زمینه استانداردسازی کاالهای مختلف 
صورت گیرد و به همین منظور نیز تفاهم نامه ای 
میان مسئوالن دو کشور به امضا رسیده است تا 
در زمینه استانداردهای الزم در بخش صادرات 
و واردات نظارت های الزم صورت گیرد، چراکه 
برای ما تراز تجاری از اهمیت باالیی برخوردار 
است و این مساله به میزان صادرات و واردات 

بستگی دارد.
 

 مسکن
 هزینه 11 تا 17 میلیون تومانی 

برای خرید اوراق تسهیالت مسکن
تسهیالت  اوراق  قیمت  کمترین  و  بیشترین 
هفته  دو  به  نسبت  متوسط  طور  به  مسکن 
به  است  داشته  افزایش  تومان   2500 گذشته 
این ترتیب زوج های پایتخت نشین برای خرید 
زوج  و  تومان  میلیون   17 حدود  باید  مسکن 
های غیر تهرانی باید از 11 تا 15 میلیون تومان 
چهارشنبه  معامالت  کنند.در  خریداری  تسه 
اوراق  قیمت  بیشترین  ایران،  فرابورس  گذشته 
تسهیالت مسکن مربوط به امتیاز تسه فروردین 
ماه 1395، به قیمت تقریبا هر برگ 77 هزار و 
541 تومان بود و در طرف مقابل اوراِق خرداد 
 254 و  هزار   75 قیمت  حدود  با   ،1393 ماه 
خود  آن  از  را  معامالت  قیمت  کمترین  تومان 
اوراق  قیمت  بیشترین  توضیح  این  با  کردند. 
نسبت به دو هفته گذشته بیش از 1700 تومان 
نیز طی  اوراق  قیمت  و کمترین  یافته  افزایش 
نشان  تومان رشد  از 3200  بیش  زمان مشابه 

می دهد.

خبر خبر

مفقودی
 کارت هوشمند راننده با شماره سریال 1193423و گواهی نامه به شماره سریال 
9110028682به نام شعبان خندان با شماره ملی 4999792893مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

گروه اقتصاد : در حالی که به اذعان وزیرتعاون،کار 
و رفاه اجتماعی افزایش بیکاری دقیقه ای شده 
است، اما وی وضعیت ایجاد اشتغال را ناامید کننده 
نمی داند.علی ربیعی گفت: تالش فراوان دولت در 
جهت ایجاد اشتغال و رفاه برای مردم بوده است. 
هر دقیقه 5 نفر، هر ساعت 300 نفر و روزانه 2 
هزار و 800 نفر به بازار اشتغال اضافه می شود در 
حالی که سال گذشته ما 700 هزار شغل در کشور 
ایجاد کردیم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح 
گفت: در بحث ایجاد شغل، وضعیت ناامید کننده 
نیست اما ورودی فراوان است بنابراین اولویت را 
بر حفظ اشتغال های موجود گذاشتیم که در این 
میان 16 هزار و 500 میلیارد تسهیالت در نظر 
گرفته شد.به رغم اینکه علی ربیعی معتقد است 
ناامید کننده  که در بحث ایجاد شغل، وضعیت 
نیست که با یک حساب ساده از گفته های وزیر 
کار عمق فاجعه و بحران بیکاری در کشور مشخص 
اشتغال  نبودن وضعیت  ناامید کننده  می شودو 
است. عجیب  ای  مسئله  وزیر  آقای  اعتقاد  به 
اگر به گفته ربیعی، هر دقیقه 5 نفر در کشور در 
جستجوی شغل باشند و به تعداد بیکاران افزوده 
روز  هر  نفر،  هر ساعت 300  در  بنابراین  شوند، 
نفر، هر ماه 216  نفر، هر هفته 50400   7200
هزار نفر و خالصه اینکه هر سال 2 میلیون و 592 
هزار نفر تازه وارد به بازار کار کشور خواهیم داشت.
این جمعیت قابل توجه از طوفان تقاضا برای شغل، 
اوالً نشان دهنده ادامه روند بیکاری و تقاضا برای 
کار از سوی جوانان تا سن 30سالگی خواهد بود، 
همچنین نشان می دهد که هنوز متولدین دهه 
60 کامالً امکان ورود به بازار کار را نیافته اند، در 
حالی که بازار کار با ورود صدها هزار متولد دهه 
70مواجه است.به گزارش تسنیم ،سیاست گذاری 
های اشتغالی دولت ها در مسیر درستی نیست 
و نشان دهنده اقدامات بدون مطالعه، نمایشی و 
تبلیغاتی  است و همین باعث بروز وضعیت نیمه 
فعال بنگاه های کشور، تأثیر رکود حاکم بر صنایع و 
ناتوانی بازار کاردر جذب جوانان شده است.گزارش 
اخیر مرکز آمار ایران از افزایش رشد بیکاری خبر 
می دهد و حاکی از بدترشدن بحران بیکاری در 
کشور است. صندوق بین المللی پول نیز در گزارش 
اعالم  جهان  اقتصادی  چشم انداز  از  خود  اخیر 
کرده  که نرخ بیکاری ایران از 10.8درصد در سال 
گذشته میالدی به 11.3درصد افزایش می یابد. این 
ارقام محاسبه شده از داده هایی است که ما در 
اختیار آنها قرار داده ایم. اما واقعیت فراتر از این 

رقم هاست. در استان هایی مانند کهگیلویه و بویر 
احمد،کرمانشاه ، سیستان و بلوچستان  و... آمار 

بسیار باالتر از این اعداد است.
رشد 10درصدی بیکاری بانوان جوان

بررسی وضعیت اشتغال بانوان شاغل در بازه زمانی 
84 تا 94 حاکی از آن است که به طور میانگین در 
هر سال، نزدیک به پنجاه هزار زن از بازار کار خارج 
شده اند.بررسی روند وضعیت اشتغال و بیکاری زنان 
طی سال های 84 تا 94 نشان می دهد در کنار 
برخی عوامل نظیر مسائل فرهنگی، دستمزد پایین 
زنان نسبت به مردان، مردانه  بودن برخی مشاغل، 
مسئولیت های خانه و خانواده، پرداخت یارانه که 
هزینه های  از  بخشی  جبران  موجب  نوعی  به 
زندگی به ویژه در مناطق روستایی شده، کاهش 
گماردن  کار  به  خصوص  در  کارفرمایان  تمایل 
از  قوانین حمایتی  برخی  به دلیل تصویب  زنان 

زنان شاغل، در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و 
افزایش نرخ بیکاری بین زنان طی یک دهه اخیر 
موثر بوده است.نتیجه طرح آمارگیری نیروی کار 
کشور طی سال  های 84 تا 94 حاکی از آن است 
که جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر کشور با 6 
درصد افزایش از  حدود 23 میلیون نفر در سال 
84 به بیش از 24 میلیون نفر در سال 94 رسیده 
است. از طرفی تعداد شاغالن 10 ساله و بیشتر 
که معیار سنجش نرخ اشتغال و بیکاری در نظر 
گرفته می شود با افزایش 6.6 درصد مواجه بوده به 
طوریکه از حدود 20 میلیون شاغل در سال 84، به 
حدود 22 میلیون شاغل در سال 94 رسیده است.
در عین حال تعداد بیکاران 10 ساله و بیشتر کشور 
در یک دهه اخیر نشان می دهد این تعداد با افزایش 
2 درصدی مواجه بوده است. به عبارتی بیش از 50 
هزار نفر به جمعیت بیکاران اضافه شده است. این 

افزایش برای مردان 2.1 درصد و برای زنان 1.9 
درصد بوده است.بررسی آمار حاکی از آن است که 
در برابر افزایش 11.1 درصدی شاغالن مرد در سال 
94 نسبت به سال 84، تعداد شاغالن زن با کاهش 
12.6 درصد مواجه بوده است؛ به طوریکه در سال 
84 حدود 4 میلیون نفر از شاغالن، بانوان بودند 
که این تعداد در سال گذشته به حدود 3 میلیون 
و چهارصد هزار نفر رسیده است؛ یعنی تقریبا 500 
هزار نفر از زنان شاغل طی این دوره زمانی کاسته 
شده است. به عبارت دیگر می توان گفت طی این 
دوره به طور متوسط در هر سال، نزدیک به پنجاه 
بازه زمانی  بازار کار خارج شدند.طی  از  هزار زن 
10 سال اخیر، در حالی که در سال 84 در مقابل 
اشتغال 420 مرد، 100 زن در بازار کار فعالیت 
داشتند، این میزان در سال 94 به اشتغال 100 زن 
در برابر 534 مرد رسیده است. همچنین نسبت 
بیکاری طی این سال ها بین زنان و مردان تقریبا 
بدون تغییر بوده است و 226 مرد بیکار در مقابل 

100 زن بیکار وجود داشته است.
شکاف جنسیتی نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ 

بیکاری
طبق آخرین آمار، نرخ مشارکت اقتصادی از 41 
درصد سال 84 به 38.2 درصد در سال 94 کاهش 
یافته است. این نرخ در سال 84 برای مردان 64.7 و 
برای زنان 17 درصد بوده است که با کاهش 1.5 و 
3.7 درصد این نرخ برای مردان و زنان، این نرخ در 
سال گذشته به ترتیب به عدد 63.2 درصد و 13.3 
درصد رسیده است. از طرفی با محاسبه شکاف 
جنسیتی نرخ مشارکت اقتصادی، این شکاف از 
47.7 درصد در سال 84 به 49.9 درصد در سال 
گذشته رسید و به این معنا که طی این دوره 2.2 
درصد افزایش داشته است.همچنین نرخ بیکاری 
مردان و زنان به ترتیب از 10 و 17.1 درصد در 
در سال  و 19.4 درصد  به 9.3 درصد  سال 84 
94 رسیده است به طوریکه این نرخ برای مردان 
0.7 درصد کاهش یافته اما برای زنان 2.3 درصد با 

افزایش مواجه بوده است.
رشد 10.2 درصدی بیکاری بانوان جوان

اما آمار بیکاری در بین بانوان جوان حکایت از آن 
دارد که در سال 84 نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 
ساله مردان 20.4 درصد و زنان نیز  32.6 درصد 
بوده که به ترتیب به 22.3 و 42.8 درصد در سال 
94 رسیده است. این آمار نشان از افزایش 10.2 
درصد بیکاری زنان جوان در برابر 1.9 درصد این 

نرخ برای مردان است.

طوفان تقاضا ؛هر ساعت 300 نفر به بازار کار اضافه می شود؛

افزایش دقیقه ای بیکاری در کشور

مشاغل سخت  نوعی مرگ خاموش است
نوعی  را  آور  زیان  و  سخت  مشاغل  حوزه  در  کار  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
مرگ خاموش دانست و گفت: تالش می کنیم ابعاد جدید نظام تامین اجتماعی و رفاه 
قانون  اجرای  تحلیل  و  بررسی  ربیعی در همایش  ایجاد شود.علی  کارگران  زندگی  در 
مشاغل سخت و زیان آور با اشاره به اینکه باید برای خروج کارگاه ها از شرایط سخت و 
زیان آور بودن، برنامه ریزی های الزم صورت گیرد وکار در حوزه مشاغل سخت و زیان 
آور را نوعی مرگ خاموش نامید و گفت: این نوعی بی عدالتی است که مشموالن واقعی 
مشاغل سخت از رنج و سختی و آالم این نوع مشاغل برخوردار باشند اما همه گروه های 
کارگری و در هر شرایطی، بخواهند از مزایای این قانون بهره مند شوند.وی اظهار کرد: 
باید تالش کنیم که انتخاب و تشخیص درستی از سخت و زیان آور بودن مشاغل در 
جامعه محقق شود؛ اصالح محیط کار و شناسایی مشاغلی که ماهیت سختی دارند از 

جمله رویکردهایی است که می تواند به ایجاد عدالت در حوزه کار کمک کند.

رئیس مجمع واردات با اشاره به نقش بنگاه 
های کوچک در بهره برداری از فرصت های 
مردان  که  زمانی  تا  گفت:  خارجی  تجارت 
بزرگ  های  بنگاه  تنها  دولت،  اقتصادی 
ایجاد  اصلی  متولی  را  دولت  پوشش  تحت 
اشتغال بدانند، نگاه بدبینانه نسبت به بخش 

خصوصی برطرف نخواهد شد.
بنگاه  نقش  به  اشاره  با  مناقبی  علیرضا 
اهداف  پیشبرد  در  متوسط  و  کوچک  های 
بنگاه  مالی  بحران  داشت:  اظهار  اقتصادی 
اقتصادی،  رکود  با  همزمان  اقتصادی  های 
رفتار  ولی  برسد  نظر  به  غافلگیرکننده  شاید 
دولت برای احیای بنگاه ها غافلگیرکننده تر 
است.رئیس مجمع واردات به تسنیم گفت : 
کشورهای مختلف، برای حل بحران اقتصادی 

راهکاری های  و متوسط  بنگاه های کوچک 
مختلفی را تجربه کرده و مدل های متفاوتی 
تجربه  از  باید  دولت  و  اند  گرفته  پیش  را 
جهانی در این خصوص بهره برداری کند، نه 
اینکه صرفا به بنگاه های اقتصادی بزرگ که 
است، دل خوش  پوشش خود  تحت  معموال 

کند.
به گفته مناقبی، بنگاه های کوچک و متوسط 
نقش بسزایی در  تحرک چرخ های تولید و 
توجهی  قابل  و همزمان بخش  دارند  تجارت 
اند  را در خود هضم کرده  اشتغال  بحران  از 
ولی متاسفانه نه تنها حمایت شایسته ای از 
آن ها صورت نمیگیرد، بلکه دست اندازهای 
متوالی و کارشکنی های مختلف، رمق آن ها 

را کشیده است.

رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
ایران نظام اداری ایران را مانعی برای کسب 
و کار مردم دانست.محسن جالل پور رئیس 
ایران  بازرگانی و صنایع و معادن  اتاق  سابق 
در  فساد  مشکل  درباره  تلگرامی  کانال  در 
کار  و  کسب  فضای  بودن  نامساعد  و  کشور 
پیش حجت االسالم  چندروز  نوشت: سخنان 
دکترجهانگیری  پیش  روز  دو  و  ناطق نوری 
درباره رخنه فساد در کشور و نامساعد بودن 
هم  بود.کنار  مهم  بسیار  کار  و  فضای کسب 
ناخوشایند  این دغدغه ها تصویری  گذاشتن 
از یک نظام اداری معیوب پیش چشم ما قرار 
می دهد. نظام اداری که به ظاهر برای بهبود 
مانعی  اما عمال  پایه گذاری شده  مردم  امور 

است برای توسعه کسب وکار مردم. 

بازی  پارتی  تملق،  معضل  سه  اینها  به 
توسط  که  کنید  اضافه  را  باندبازی  و 
حجت االسالم ناطق نوری  به عنوان موریانه  
اشاره  هم  جهانگیری  دکتر  شد.  برده  نام 
کردند که سال هاست توسعه اقتصادی کشور 
معطل بهبود فضای  کسب وکاراست. همه می 
دانند که رتبه فضای کسب وکار که شاخص 
سرمایه  جذب  و  سرمایه گذاری  برای  اصلی 
مناسبی  جایگاه  است،  خارجی  و  داخلی 
جایگاه  هم  فساد  با  مبارزه  زمینه  در  ندارد. 
خوبی نداریم.در اینکه عوامل به وجود آورنده 
این معضالت، ساختاری اند، شکی نیست اما 
این  به نظرم دولت ها در تالش برای بهبود 
شاخص ها مثل بسیاری از راهکارهای دیگر 

عماًل شیپور را از سرگشاد نواخته اند.

رئیس مجمع واردات:

دولت بنگاه های کوچک را جدی نمی گیرد
جالل پور عنوان کرد:

بدنه بزرگ دولت ،ناکارآمد در اجرای سیاست ها

ادامه از صفحه 1
صدای پای روبل و ریال در مبادالت تجاری 

ایران و روسیه
آندری ملنیکوف، معاون مدیر روابط بین الملل 
هم  روسیه  مرکزی  بانک  عمومی  ارتباطات  و 
دو روز پیش گفته که مسکو و تهران در حال 
اساس  بر  تجارت  برای  طرحی  آماده سازی 
نکته هم  این  به  او  البته  ملی هستند؛  ارزهای 
بررسی  موضوعاتی  باید  هنوز  که   کرده  اشاره 
شوند؛   ولی بی شک هر دو بانک مرکزی ایران 
که   می کنند  فکر  مثبت  باره  این  در  روسیه  و 
طور  به  کشور  دو  رایج  ارز  اساس  بر  تجارت 
را  توافق های دوطرفه  از  استفاده  بارزی حجم 

افزایش می دهد.
که  می شود  مطرح  شرایطی  در  موضوع  این 
بازرگانی  اتاق  رئیس  عسگراوالدی،  اسداهلل 
بانک  که  بود  کرده  اعالم  نیز  روسیه  و  ایران 
برای  ایران، در حال تشکیل کمیته ای  مرکزی 
بررسی تبادل تجاری با ارزهای رایج دو کشور 
پایلوت  کشوری  همواره  روسیه  است.البته 
با  ایران  پولی  دوجانبه  پیمان  برقراری  برای 
به  است،   بوده  مطرح  دنیا  کشورهای  سایر 
مرکزی  بانک  نخست،  مرحله  در  که  معنا  این 
امضای  به  نسبت  روسیه  مرکزی  بانک  و  ایران 
پیمان نامه پولی دو جانبه اقدام می کنند و پس 
از آن مرحله، یک حساب به ریال برای روسیه 
در ایران گشایش می یابد و حسابی به روبل نیز 
در روسیه برای ایران گشوده می شود.در مرحله 
یکدیگر  نزد  کشور  دو  مرکزی  بانک های  بعد، 
تضمین می سپارند؛ به این نحو که مبلغی را در 
حساب یکدیگر قرار می دهند. سپس یک بانک 
تجاری در ایران و یک بانک تجاری در روسیه 
برای انجام مراودات پولی تعیین می شود؛  پس 
از آن، تاجر ایرانی سفارش خرید کاال به همراه 
پیش فاکتور را به نام تاجر روسی صادر می کند 
و تاجر ایرانی، مبلغ مورد نیاز برای خرید کاال را 
نزد بانک تجاری ایران قرار می دهد و این مبلغ، 
و  روسیه  مرکزی  بانک  در  موردنظر  به حساب 
سپس بانک تجاری منتقل می شود و تاجر روس 
می تواند آن را از بانک تجاری در کشور متبوع 
خود برداشت کند و پس از این مرحله، کاال را 
به ایران ارسال می کند.البته آنگونه که مقامات 
بانک مرکزی می گویند، صادرات به روسیه نیز 
سقف  چنانچه  و  است  ممکن  طریق  همین  از 
مقداری پیمان رعایت شده باشد، حساب ها به 
به  نیازی  و  گشت  خواهد  بر  دوره  اول  حالت 

تسویه دوجانبه نیست؛ اما چنانچه سقف، رعایت 
نشده باشد، ایران به روسیه بدهکار خواهد شد؛ 
این تسویه حساب می تواند از طریق طال یا دیگر 
برای  البته  گیرد؛  صورت  ارزشمند  دارایی های 
جلوگیری از خروج طال و تسهیل تسویه پایان 
از  دوره در صورت عدم رعایت سقف، می توان 
پیمان چندجانبه استفاده کرد.  درست مشابه 
از  )EPU(، می توان  اروپایی  پرداخت  اتحادیه 
ظرفیت ACU )اتحادیه پایاپای آسیایی( برای 
تهاتر پولی چندجانبه استفاده کرد؛  ضمن آنکه 
جمهوری  مرکزی  بانک  در  آن  دائم  دبیرخانه 

اسالمی ایران مستقر است.

کدام کشورها مستعد پیمان دوجانبه با ایران 
هستند؟

از  فهرستی  البته  مرکزی  بانک  میان،  این  در 
کشورهایی که می توان با آنها پیمان چندجانبه 
این  بر  که  کرده  تهیه  کرده،  امضا  دوجانبه  و 
اساس در آن، چین، هند، کره، ترکیه، امارات، 
تایوان، پاکستان و روسیه قرار می گیرند.موضوع 
دیگری که در حوزه پیمان دوجانبه بین ایران 
و سایر کشورها مطرح می شود، پوشش ریسک 
اما علیرغم همین  در پیمان های تجاری است؛ 
از  بسیاری  می شود،  مطرح  که  ریسک هایی 
انعقاد  موضوع  صاحب نظران،  و  کارشناسان 
برد  برد-  بازی  یک  را  دوجانبه  پیمان های 
استفاده  معتقدند که  و  برای کشورها می دانند 
را  ارزی  نوسانات  مدیریت  امکان  ابزار،  این  از 
تجاری  بانک های  به  همچنین  و  کرده  فراهم 
و  کارمزدها  محل  از  که  می دهد  را  امکان  این 
گردش وجوه، منتفع شوند. در عین حال، تجار 
نیز با سهولت و ریسک کمتر تجارت می کنند و 
دولت نیز صادرات را تشویق می کند.البته همین 
کارشناسان به این نکته نیز اشاره می کنند که 
استفاده از ابزار پیمان دوجانبه پولی مربوط به 
باشد؛  برقرار  اقتصادی  ثبات  شرایطی است که 
که  می شود  توصیه  که  است  شرایطی  در  این 
مورد  دقیق تری  صورت  به  پولی  پیمان های 
نحوه کاهش ریسک  البته  و  قرار گیرد  بررسی 
شود.سیدکمال  دیده  نیز  ارزی  نوسانات 
از  بیش  که  بود  گفته  رابطه  این  در  سیدعلی، 
30 پیمان پولی با سایر کشورها به امضا رسیده 

است  شرایطی  در  این  است.  نشده  اجرایی  که 
که الزام بهره گیری از این روش باید به سیستم 
با  مواجهه  در  نیز  آنها  تا  می شد  ابالغ  بانکی 
به  برسانند.او  انجام  به  را  آن  خود  مشتریان 
این نکته اشاره می کند که برای گرایش به این 
ابزارها و روش ها دیر نشده و تحت عنوان اقتصاد 

مقاومتی می توان آن را مورد پیگیری قرار داد.

 ارزش دالر به بیشترین رقم در 14 سال
 اخیر رسید

سوی  از  بانکی  بهره  نرخ  افزایش  دنبال  به 
»فدرال رزرو«، ارزش دالر به بیشترین رقم در 
14 سال اخیر رسید ضمن اینکه بهای نفت هم 
دالر  یک  به  نزدیک  تقریبا  رشد  روبه  روند  با 
از  بانکی  بهره  نرخ  افزایش  دنبال  شد.به  روبرو 
معامالت  بازار  در  آمریکا،  رزرو«  »فدرال  سوی 
جهانی ارز ارزش دالر آمریکا در مقابل ارزهای 
اصلی به بیشترین بها در تقریبا 14 سال اخیر 
با  هم  قرضه  اوراق  ارزش  اینکه  ضمن  رسید؛ 

جهش قابل توجهی روبرو شد.
شود  می  بینی  پیش  دیگر  سویی  از  همچنین 
روند  با  نیز  اروپایی  های  بورس  شاخص  که 
شاخص  اساس،  همین  شود.بر  روبرو  صعودی 
دالر در مقابل ارزهای اصلی در برابر 103.10 
دسامبر  از  افزایش  بیشترین  که  رسید  واحد 

سال 2002 میالدی به بعد را تجربه کرد.البته 
یورو هم با 2 دهم درصد رشد در مقابل سایر 
تحلیل  گفته  رسید.به  دالر   1.0435 به  ارزها 
بانکی، زودتر  بهره  نرخ  افزایش  اقتصادی  گران 
از انتظار موجب افزایش ارزش دالر شده است.
این در حالی است که در بازار انرژی، بهای نفت 
 29 و  دالر   54 به  افزایش  سنت   75 با  برنت 

سنت در هر بشکه رسید ضمن 
اینترمیدیت  تگزاس  وست  نفت  قمیت  اینکه 
آمریکا هم با 31 سنت افزایش در برابر 51 دالر 

و 21 سنت به ازای هر بشکه معامله شد. 

افزایش نرخ بهره بانکی »فدرال رزرو« بیش از 
3 مرتبه خواهد بود

بانکی  بهره  نرخ  شد  می  تصور  حالیکه  در 
توسط فدرال رزور در سال آینده میالدی سه 
بار یک مقام  این  یافت،  افزایش خواهد  مرتبه 
ارشد فدرال رزرو خبر از احتمال افزایش بیش 
پایه  بلند  مقامات  از  داد.یکی  را  مرتبه  سه  از 
نرخ  افزایش  کرد،  اعالم  آمریکا  رزرو  فدرال 
آینده  سال  در  بانک  این  سوی  از  بانکی  بهره 
میالدی احتماال بیش از سه مرتبه خواهد بود.
گفت:  مسئول  مقام  این  حال  حال  همین  در 
کردن  تسهیل  و  ها  چالش  با  رویارویی  برای 

امور اقتصادی آمریکا نیازمند افزایش تدریجی 
بیش از سه مرتبه در نرخ بهره بانکی هستیم.
وی خاطر نشان کرد، در صورتی که در عرصه 
اقتصادی عقب بمانیم، تنظیم امور واقعا مشکل 
خواهد بود. بانک فدرال رزرو  چهارشنبه هفته 
درصد  دهم   25 با  را  بانکی  بهره  نرخ  گذشته 
افزایش به 75 دهم درصد رساند و اعالم کرد 
نرخ  افزایش  میالدی   2017 سال  در طی  که 
مرحله  سه  در  و  تدریجی  صورت  به  را  بهره 
فدرال  ارشد  مقام  داد.این  خواهد  انجام  دیگر 
میالدی  آینده  سال  در  کرد،  تصریح  رزرو 
احتماال یک سری محرک های پولی به اقتصاد 
اعمال  ترامپ«  »دونالد  دولت  از سوی  آمریکا 
انتظار می رود در سال  خواهد شد.وی گفت، 
2017 میالدی افزایش نرخ بهره بانکی به آن 

آرامی که در اذهان عمومی است، نباشد.
احتمال حذف اسکناس 100 دالری وجود دارد

اقیانوسیه  بار در  این  دومینوی اصالحات پولی 
آینده  در  که  رود  می  این  گمان  و  سربرآورد 
ای نزدیک اسکناس 100 دالری از سبد پولی 
استرالیا کنار گذاشته شود.به نظر می رسد این 
اصالحات  پازل  از  دیگری  بخش  استرالیا،  بار 
و  ونزوئال  از  بعد  و  بود  خواهد  جهان  در  پولی 
ترین  بزرگ  از رده خارج کردن  به دنبال  هند 
اسکناس خود یعنی 100 دالری است.این اقدام 
»اقتصاد  با  مبارزه  برای  استرالیا  مرکزی  بانک 
اعالم  مالیاتی،  فرار  از  جلوگیری  یعنی  سیاه« 
شده است .همچنین »اقتصاد سیاه«  به عنوان 
1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی استرالیا را 
در بر می گیرد. در همین رابطه، »کلی اودویر«، 
وزیر امور دارایی استرالیا گفت: » فرار مالیاتی 
بیمارستان ها  موجب کاهش بودجه مدارس و 
حق  در  اجحاف  گونه ای،  به  اینکه  ضمن  شده 
می  پرداخت  را  خود  مالیات  که  است  کسانی 

کنند.
استفاده  علیرغم  استرالیایی،  مقامات  گفته  به 
وسیع از فرم های الکترونیکی پرداخت، میزان 
اسکناس های 100 دالری در چرخه پولی این 
کشور سه برابر بیشتر از اسکناس های 5دالری 
میلیون   300 تعداد  حاضر  حال  در  است. 
اسکناس 100 دالری در سبد پولی این کشور 
وجود دارد و 92 درصد از کل اسکناس های این 
کشور شامل 50 دالری و 100 دالری هستند.

دالر یکطرف،روبل،یوان،روپیه وریال یکطرف؛

پـایان عـمر دالر فـرا مـی رسد؟
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دومین جشنواره بین المللی موسیقی »پیامبر 
مهربانی« با تجلیل از گروه های شرکت کننده و 
دو پیشکسوت عرصه موسیقی در فرهنگسرای 

بهمن تهران به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرنگار پیام زمان، آیین اختتامیه 
دومین جشنواره بین المللی »پیامبر مهربانی« 
روز پنجشنبه 25 آذر ماه در سالن شهید آوینی 

فرهنگسرای بهمن برگزار شد.  
در این مراسم که با حضور پرشور شهروندان 
سازمان  رییس  صالحی،  محمود  شد،  اجرا 
اهلل  آیت  تهران،  شهرداری  هنری  فرهنگی 
محسن اراکی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب 
شرکت  اعضای  از  برخی  اسالمی،  مذاهب 
کننده در کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی، 
از  بسیاری  و  کننده  گروه های هنری شرکت 

چهره های فرهنگی و هنری حضور داشتند.
بابک ربوخه، دبیر دومین جشنواره بین المللی 
این  ابتدای  در  مهربانی«  »پیامبر  موسیقی 
برگزاری  روند  از  گزارشی  ارائه  به  مراسم 
جشنواره پرداخت و گفت: تجربه نخستین دوره 
اقبال  این جشنواره در سال گذشته و نیاز و 
جامعه هنری به پرداختن به موضوعی دینی و 
ارزشی موجب شد که برگزاری دومین دوره آن 

با ارتقای کیفی در دستور کار قرار گیرد.
نغمات  و  قطعات  گردآوری  داد:  ادامه  وی 

موسیقی، شناسایی بهترین های موسیقی ملل و 
فراهم آوری شرایط مطلوب برای اجرای آنها در 
اولویت کاری ستاد اجرایی این دوره از جشنواره 
قرار گرفت و تأکید بر عنصر همدلی و هم زبانی 
میان اقوام و امت اسالمی را از جمله مسائل 

مهم در این جشنواره قرار دادیم. 
محمود صالحی با عرض تبریک به مناسبت 
وحدت  هفته  و  اسالم  مکرم  پیامبر  میالد 
شب  چند  این  در  که  هنرمندانی  به  گفت: 
اجرا داشته اند و امشب نیز اجرا دارند، تبریک 
استان   10 و  کشور  هشت  امسال  می گویم. 
در جشنواره پیامبر مهربانی حضور داشتند و 
هنرمندان متفاوت با سال گذشته بودند. انشاهلل 
این کار را آن قدر ادامه می دهیم تا هنرمندان 
همه کشورهای جهان که در این حوزه اثری 
تولید کرده اند، در این جشنواره حضور یابند.  

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
در پایان سخنان خود تاکید کرد: جایی که هنر 
در خدمت دین قرار می گیرد و محصول آن به 
بیرون عرضه می شود، قطعاً جایگاه ارزشمندی 
استمرار آن کوشش  باید در  نیز  ما  است که 

کنیم.
از جمله برنامه های دیگر این اختتامیه می توان 
به خوانندگی علی الهادی، هنرمند لبنانی االصل 
ساکن دانمارک اشاره کرد که با توجه به نامه 

اروپایی  جوانان  به  انقالب  معظم  رهبر  اخیر 
قطعه ای به دو زبان انگلیسی و ایرانی اجرا کرد.
بین المللی  جشنواره  دومین  اختتامیه  در 
چهره  دو  از  مهربانی«  »پیامبر  موسیقی 
درخشان حوزه موسیقی نیز تجلیل به عمل 
آمد که نخستین آنها شاهین فرهت، آهنگساز و 
مدرس پیشکسوت موسیقی و سازنده سمفونی 

»پیامبر)ص(« در چهار موومان بود.  
از دریافت لوح تقدیر خود  این آهنگساز بعد 
اختتامیه  آیین  در  که  مفتخرم  کرد:  بیان 
جشنواره موسیقی »پیامبر مهربانی« شرکت 
اکرم  پیامبر  موضوع  با  اثری  ساخت  کردم. 
)ص( مسئولیت بسیار بزرگی برایم بود چراکه 
سمفونی با موضوع حضرت محمد )ص( ساخته 
افتخار  این  که  بسیار خوشحالم  و  بود  نشده 

نصیب من شد. 

اجرای موسیقی توسط گروه هایی از کشورهای 
پاکستان، افغانستان، تونس و قزاقستان و گروه 
علی آباد کتول، از دیگر بخش های این برنامه 
اختتامیه بود پایان بخش این مراسم نیز تقدیر 
از گروه های شرکت کننده در این جشنواره با 

اهدای تندیس، لوح تقدیر بود.
منوچهر متکی، احمد نجفی، اسماعیل تهرانی، 
کیوان پهلوان، رضا مهدوی، امیر عبدالحسینی، 
هنرمندانی  و  چهره ها  جمله  از  قربانی  کریم 
بودند که در مراسم اختتامیه دومین جشنواره 
موسیقی پیامبر مهربانی در فرهنگسرای بهمن 

حضور یافته بودند. 
دومین جشنواره بین المللی موسیقی »پیامبر 
هنری  فرهنگی  سازمان  همت  به  مهربانی« 
تهران  در  آذر  تا 25  از 22  تهران  شهرداری 

برگزار شد.

در اختتامیه جشنواره پیامبر مهربانی؛

از خالق سمفونی پیامبر)ص( تجلیل شد

استقبال از کنسرت » هوای گریه« همایون شجریان

کنسرت« هوای گریه » همایون شجریان در خرم آباد برگزار و 
با استقبال بیش از 5000 هزار نفر از عالقه مندان به موسیقی 
همراه شد. کنسرت » هوای گریه » همایون شجریان، در 
خرم آباد برگزار شد و این در حالی بود که استقبال چشمگیر  
مردم از این رویداد موسیقی موجب تمدید سانس اجرای برنامه 
از یک به دو اجرا شد که در هر دو سانس، تمام صندلی های 
سالن خانه کشتی خرم آباد مملو از عالقه مندان به موسیقی و 

همایون شجریان بود .
در این کنسرت که به همت انجمن موسیقی لرستان و با 
حمایت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان لرستان 
برگزار شد، گروه اجرایی متشکل از همایون شجریان، سینا 
جهان آبادی نوازنده کمانچه، حسین رضایی نیا نوازنده دف و 
دایره، پاشا هنجنی نوازنده نی، پریچهر خواجه نوازنده قانون، 
تنبک،  نوازنده  آئین مشکاتیان  تار،  نوازنده  میالد محمدی 
پریسا  و  پویان  علی جعفری  فلوت،  نوازنده  رکوعی  شهرام 
پیرزاده نوازنده ویولن، لعیا اعتمادی نوازنده ویلون آلتو، نگار 
نورزاد نوازنده ویولنسل و آتنا اشتیاقی نوازنده کنترباس قطعاتی 
از آلبوم های نسیم وصل و با ستاره ها به آهنگ سازی محمد 
جواد ضرابیان را به اجرا درآوردند.گروه اجرایی کنسرت« هوای 
گریه » پس از اجرای برنامه در کشور استرالیا به خرم آباد آمده 
بود و در ادامه به استان های کردستان و کرمانشاه سفر خواهد 

کرد.

»فروشنده« در جمع ۹ نامزد اسکار خارجی
آکادمی اسکار فهرست ۹ فیلم راه یافته به فهرست کوتاه 

اسکار شاخه بهترین فیلم غیرانگلیسی را منتشر کرد.
فیلم »فروشنده« ساخته اصغر فرهادی نماینده سینمای 
از  فیلم هایی  همراه  به   2017 اسکار  جوایز  در  ایران 
کشورهای آلمان، استرالیا، کانادا، دانمارک، روسیه، سوئد، 
سوئیس و نروژ به جمع ۹ نامزد اسکار بهترین فیلم خارجی 

راه یافت.
فیلم »فروشنده« پس از درخشش در جشنواره کن 2016 
و کسب جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگری مرد، 
جایزه  فیلم شیکاگو،  داوران جشنواره  هیئت  ویژه  جایزه 
آلمان،  مونیخ  فیلم  جشنواره  از  بین المللی  فیلم  بهترین 
جایزه بهترین فیلم جشنواره »وایادولید« در کشور اسپانیا، 
فیلم  جشنواره  تماشاگران  نگاه  از  فیلم  بهترین  جایزه 
بمبئی، عنوان بهترین فیلم خارجی سال را از نگاه هیئت 
ملی نقد امریکا از آن خود کرده و به جمع نامزدهای نهایی 
جوایز گلدن گلوب در شاخه بهترین فیلم خارجی نیز راه 
یافته است. فرهادی در سال 2012 با فیلم »جدایی نادر از 
سیمین« جایزه اسکار و گلدن گلوب بهترین فیلم خارجی 

را برای سینمای ایران به ارمغان آورد.
فهرست نامزدهای نهایی جوایز سینمایی اسکار 2017 روز 
24 ژانویه ) بهمن ماه( اعالم خواهد شد و مراسم اعطای 
روز  نیز  رویدادسینمایی  این  دوره  هشتادونهمین  جوایز 
تئاتر  دالبی  در  اسفندماه(   8 )یکشنبه  فوریه 2017   26

لس آنجلس برگزار می شود.

پیام تسلیت وزیر ارشاد برای درگذشت جعفر والی

هنرمند  والی،  جعفر  درگذشت  پی  در  صالحی  رضا  سید 
پیشکسوت،متن پیامی را منتشر کرد.

به گزارش پیام زمان ، در پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
آمده است:

»از شمار دو چشم یک تن کم 
 وز شمار خرد هزاران بیش

فقدان تأسف باراستاد »جعفر والی« هنرمند صاحب نام  و 
اثرگذاری که در عرصه سینما و تئاتر این سرزمین نقشی 
سترگ داشته، تلخ و ناگوار است. هنرمندان قدرشناس این 
روزگار باید با کشف و معرفی ظرفیت ها و توانمندی های هنری 

آن استاد فقید، در جاودانگی نام و نشانش همت کنند.
اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه بزرگ به جامعه 
ارجمند فرهنگ و هنر  و خانواده آن مرحوم، از درگاه حضرت 
احدیت، شادی و تعالی روح بلند آن مرد کم نظیر هنر را 

مسالت دارم.«
این هنرمند که با همراهی ایرج راد و هرمز هدایت درصدد 
اجرای نمایش »در گوش سالمم زمزمه کن« در جشنواره تئاتر 
فجر بود، پیش تر نمایش های »آی باکاله آی بی کاله«، »چوب 

به دست های ورزیل« و »گاو« را اجرا کرده است.
او در سال های اخیر با بازی در دو نمایش»اتاق شماره شش« 
نوشته خسرو حکیم رابط بر اساس اثری از چخوف و »ویتسک؛ 
یک داستان ناتمام« نوشته بوشنر هر دو به کارگردانی ناصر 

حسینی مهر روی صحنه رفت.

یاس های زرین توزیع شد

مسئوالن  حضور  با  »یاس«  جشنواره  چهارمین  اختتامیه  مراسم 
سینمایی و هنرمندان در شهر رامسر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پیام زمان، مراسم اختتامیه چهارمین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم یاس شامگاه جمعه 26 آذر با قرائت قرآن و پخش 
سرود جمهوری اسالمی ایران و با اجرای احسان کرمی در شهر رامسر 

برگزار شد.
سید مصطفی ابطحی در ابتدای این مراسم ضمن تبریک میالد پیامبر 
گرامی اسالم گفت: خرسندم که در چنین شب گرامی آیین اختتامیه 
جشنواره فیلم یاس را با حضور هنرمندان، مدیران و مردم خوب رامسر 

برگزار می کنیم.
وی افزود: در این جشنواره تالش کردیم گام هایی به سمت اعتالی 
وضعیت شبکه نمایش خانگی برداریم و خداراشکر این اتفاق میسر 
شد و به اهداف بلند ترسیم شده رسیدیم، اهدافی همچون ستایش از 
فعالیت های هنرمندان نمایش خانگی، ارزیابی آثار آنان، ایجاد انگیزه 
برای ورود دیگر هنرمندان، کشف استعدادهای جوانان برای ورود به 
سینما در حوزه نمایش خانگی و برگزاری گفتگو میان پیشکسوتان و 
عالقه مندان. در جشنواره تاالر گفتگوی هنرمندان و دانشجویان پر بود 
و آنها تجربیات خود را به جوانان ارایه می کردند. خوشحالیم که به همه 

اهداف در کنار ابتکارات رسیدیم.
مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری درباره دیگر برنامه های این 
جشنواره عنوان کرد: با کمک دستگاه های سیار برای مردمی که تجربه 
سینما رفتن امکان تماشای فیلم فراهم شد و البته از فضای مجازی 
هم به خوبی استفاده شد به همین ترتیب به بهترین فیلم از نگاه مردم 
جایزه داده می شود. همه این تالش ها مرهون همکارانم در سازمان 
سینمایی و موسسه هنرهای تصویری و همه افرادی است که از دل و 
جان کوشیدند تا روزهای خوبی به ارمغان بیاورند. هر نقیصه ای در این 

جشنواره بود امیدوارم شما بزرگواران به کرامت خود ببخشید.
دبیر چهارمین جشنواره فیلم »یاس« همچنین از مهمانان خارجی 

جشنواره برای حضور در این رویداد سینمایی تشکر کرد.
در ادامه مراسم داوران بخش بین الملل به صحنه آمدند و یاس زرین 
بهترین فیلمنامه را به »خوشبختی پس از من« نوشته کلرلمارچال و 

مری الئور پیکا از فرانسه اهدا کردند.
یاس زرین بهترین کارگردانی در این بخش به »گمیچی« به کارگردانی 

مجید اسماعیلی پارسا از ایران رسید.
»آن اهل گرین گابلس« به تهیه کنندگی راس لسلی از کانادا عنوان 

بهترین فیلم را به خود اختصاص داد.
جایزه ویژه هیات داوران به فیلم »آب گوارا« ساخته راستی کاندیف 

از آمریکا رسید.
در ادامه مراسم بسته فیلم های حاضر در بخش بین الملل جشنواره 

رونمایی شد.
و شرکت های  آیفیک)انجمن صنفی موسسات  تندیس  همچنین 
فیلمسازی ایران( و جایزه نقدی به فیلم »گمیچی« به تهیه کنندگی 

جواد قلی زاده تعلق گرفت.
در ادامه مراسم نوبت به اهدای جوایز بخش سریال های نمایش خانگی 

رسید.
جایزه بهترین فیلمنامه به نغمه ثمینی و حسن فتحی برای سریال 
»شهرزاد« رسید. حسن فتحی برای دریافت این جایزه به صحنه رفت.

یاس زرین بهترین بازیگر زن به ستاره اسکندری برای سریال »دندون 
طال« اهدا شد.

یاس زرین بهترین بازیگر مرد به محسن تنابنده برای »شاهگوش« 
رسید.

یاس زرین بهترین کارگردانی به حسن فتحی برای سریال »شهرزاد« 
اهدا شد.

فتحی بعد از دریافت یاس زرین گفت: واقعیت این است که چبزی 
حدود 4 سال برای سریال شهرزاد وقت گذاشتم، کم و بیش همه 
دوستان می دانند شهرزاد زمانی وارد شبکه نمایش خانگی شد که این 
شبکه دچار رکود شده بود و »شهرزاد« به لطف خداوند و اعتماد مردم 
موفق شد دوباره به شبکه نمایش خانگی رونق دهد و حاال ده ها سریال 
در حال تولید است. وی با اشاره به حاشیه های پیش آمده برای تولید 
سری دوم »شهرزاد« عنوان کرد: در چند هفته گذشته مسایلی برای 
»شهرزاد« پیش آمد که از آن با خبرید ولی الزم است در اینجا اشاره 
کنم ما هنرمندان تولید این سریال نه بنده جریان سیاسی و نه برده 
جریان اقتصادی و سرمایه گذاری هستیم، ما مستقلیم و فرزند مردمی 

هستیم که به ما اعتماد کردند.
کارگردان سریال شهرزاد: ما هنرمندان گروه تولید این سریال نه بنده 
جریان سیاسی و نه برده جریان اقتصادی و سرمایه گذاری هستیم، ما 
مستقلیم و فرزند مردمی هستیم که به ما اعتماد کردنداین کارگردان 
پیشکسوت تاکید کرد: من حسن فتحی هستم و 25 سال است به 
مردم خدمت می کنم و این افتخار من است، در طول این سال ها 
رویه من استقالل بوده و به همین دلیل امروز به همراه هنرمندان تاوان 
پس می دهم. دردناک است که نه به خاطر شکست بلکه برای موفقیت 
هایمان تاوان پس می دهیم. از تشکل های سینمایی حانه سینما، 
کانون کارگردانان و انجمن بازیگران حیرت می کنم که مقابل این 
هجمه ها سکوت کردند. چرا سکوت کردند؟ مگر ما را نمی شناسند؟ 
مگر خودشان از بیننده های شهرزاد نیستند؟ مطمئن باشند که این 
چاه و چاله ای که برای شهرزاد و هنرمندان آن کنده شده یک روز برای 
آنها کنده می شود. فتحی اضافه کرد: به هر  حال یک سری مسایل 
درباره بحث مالی این سریال پیش آمده اما اخالق حکم می کند قضاوت 
ناعادالنه نکنیم. من و همه همکارانم در این خصوص تابع نظر مراجع 
قضایی هستیم. در این موقعیت یا باید عافیت طلبانه تسلیم شانتاژ 
شویم یا طبق انتظار مردم فصل دوم این سریال را بسازیم که ما علیرغم 
همه این بحث ها به خاطر احترام به اعتماد مردم به کارمان ادامه می 
دهیم. پس از صحبت های فتحی ادامه مراسم اهدای جوایز برگزار شد 
که یاس زرین بهترین تهیه کنندگی سریال به منصور سهراب پور و 

سید امیر پروین حسینی برای سریال »ساخت ایران« رسید.
در این مراسم یکی از مخاطبان به اعتراض به صحنه آمد و خطاب به 
ابطحی جمالتی بیان کرد و گفت من نسبت به وضعیت فرهنگسراها 

معترضم.
جایزه ویژه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران به »باتالق وان« به کارگردانی 
مهدی گلستانیان تعلق گرفت. وی بعد از دریافت جایزه اش گفت: 

جایزه ام را به پدرم شهید احمدعلی گلستانیان تقدیم می کنم.
علی یونسی معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران در پایان این 
مراسم گفت: از بانیان این کار ارزشمند از جمله آقایان ابطحی و ایوبی و 

همه برگزار کنندگان جشنواره تشکر می کنم.
وی افزود: پس از هزاران سال هنوز برای هنر تعریف واحدی ارایه نشده 
است چون یگانه هنرمند عالم آفرین خداوند است. ما ملت ایران به وجود 
هنرمندان شاخص کشورمان می بالیم. پایان بخش این مراسم اجرای 
موسیقی توسط گروه زند و خواندن قطعاتی توسط علی زندوکیلی بود.
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صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد
ورنه اندیشه ی این کار فراموشش باد

و آن که یک جرعه می از دست تواند دادن
دست با شاهد مقصود در آغوشش باد

امروز با حافظ

اگر در اولین قدم موفقیت نصیب ما می شد 
سعی و عمل دیگر معنی نداشت .

 مترلینگ

سخن حکیمانه

اسناد نویافته حزب توده ایران منتشر شد
»سال های  کتاب 
با  مهاجرت« 
پژوهش قاسم شفیع 
شامل  نورمحمدی 
درباره  نویافته  اسناد 
در  ایران  توده  حزب 
توسط  شرقی  آلمان 
جهان  انتشارات 
کتاب منتشر و راهی 
مهاجرت«  »سال های  کتاب  شد.   نشر  بازار 
با تحقیق و پژوهش قاسم شفیع نورمحمدی 
ایران  نویافته درباره حزب توده  اسناد  شامل 
انتشارات  توسط  تازگی  به  شرقی  آلمان  در 
شده  نشر  بازار  راهی  و  منتشر  کتاب  جهان 
حزب  با  آشنایی  انگیزه  با  کتاب  این  است. 
به  اعضایش  مهاجرت  دوران  در  ایران  توده 
شده  نوشته  آلمان  دموکراتیک  جمهوری 
است. در قالب مجموعه »برگی از تاریخ« این 

ناشر به چاپ رسیده است.
روش  خالف  کرده  سعی  اثر  این  محقق 
کتاب هایی که در سال های اخیر درباره حزب 
کلّی  اشارات  به  فقط  ایران چاپ شده،  توده 
چون  موضوعاتی  و  نکرده  بسنده  گذرا،  و 
به  حزب  این  کادرهای  و  رهبران  مهاجرت 
طوالنی  اقامت  آلمان،  دمکراتیک  جمهوری 
برادر  حزب  با  رابطه  و  کشور  این  در  آن ها 
مورد  را  آلمان  متحد  سوسیالیست  حزب  یا 

واکاوی قرار داده است.
حزب  رهبران  دستگیری  و  برادر«  »احزاب 
دیپلماتیک  و  بازرگانی  روابط  ایران،  توده 
ایران و جمهوری دموکراتیک آلمان، مسافرت 
شاه به جمهوری دموکراتیک آلمان و اشغال 
سفارت ایران در برلن شرقی، حزب توده ایران 
و رضا روستا، کیانوری و اخراج شهناز اعالمی 
... از جمله  از جمهوری دموکراتیک آلمان و 
های  بخش  قالب  در  که  هستند  موضوعاتی 

مختلف این کتاب مطرح شده اند.
بررسی دوران مهاجرت حزب توده در آلمان 
کشور  بایگانی های  مطالعه  بدون  شرقی 
وحدت  با  می رسد.  نظر  به  ناقص  نظر  مورد 
دمکراتیک   جمهوری  بایگانی های  آلمان،  دو 
این  به  آلمان هم برای محققان گشوده شد. 
به  مربوط  مدارک  به  دسترسی  ترتیب حتی 
اشتازی _ سازمان امنّیت آلمان شرقی _ نیز 

ممکن شده است.

در بازار کتاب

معتقد  فارابی  سینمایی  بنیاد  مدیرعامل 
صنعت  یک  عنوان  به  ایران  سینمای  است: 
بزرگ همواره با این تهدید روبرو بود که نام 
نشود،  ثبت  منبعی  هیچ  در  کشانش  زحمت 
سینمای  جامع  اطالعات  بانک  سایت  اما 
مسئله  این  از  مانع  سینما«  »سوره  ایران 

شد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی سازمان 
ضمن  تابش  علیرضا  هنری،  حوزه  سینمایی 
اطالعات  بانک  کرد:  عنوان  مطلب  این  بیان 
تالش  سینما«  »سوره  ایران  سینمای  اهالی 
سایت  یک  قالب  در  است؛  تقدیری  قابل 
سال  از  ها  فیلم  تمام  اطالعات  آن  در  که 
130۹ تا االن با تیتراژ کامل بارگذاری شده 

فجر، کودک،  مثل  تاریخچه جشنواره هایی  و 
موجود  آن  در  مقدس  دفاع  رشد،  روستا، 

سینمایی  فیلم های  تصاویر  همچنین  و  است 
سایت  این  هرچند  است.  دسترسی  قابل 

حوزه  در  پژوهشی  جایگاه  به  رسیدن  برای 
اما بستر ارزشمندی برای  سینما فاصله دارد 
اطالعات  حوزه  جستجوگران  و  پژوهشگران 

است. سینمایی 
که  داشت  توجه  باید  گفت:  همچنین  تابش 
اطالعاتی  بانک  هر  یا  و  اطالعاتی  بانک  این 
دیگری باید مستند باشد و مورد رجوع اهالی 
گیرد  قرار  فرهنگی  و  سینمایی  نهادهای  و 
باید  اطالعاتی  بانک  یک  دیگر،  جنبه  در  و 
گردش  در  آن  اطالعات  و  باشد  کاربردی 
بانک  یک  اعتبار  میزان  که  چرا  باشد، 
اطالعاتی به ضریب در گردش بودن اطالعات 
و میزان مراجعه و تنوع  گروه های بهره بردار 

آن بستگی دارد.

بانک جامع اطالعات سینمای ایران مانع از فراموشی نام اهالی سینماست

جشنواره »پیامبر مهربانی« باعث 
گسترش وحدت مسلمانان می شود

محمدمراد نظری، سرپرست گروه مولودی خوانی 
را  مهربانی«  »پیامبر  جشنواره  ترکمن صحرا 
و  مسلمانان  وحدت  گسترش  برای  فرصتی 

شناساندن پیامبر اسالم به جهان دانست.
از  نظری  محمدمراد   ، زمان  پیام  گزارش  به 
استان گلستان، شهرستان آق قال سرپرست گروه 
مولودی خوانی ترکمن صحراست که برای اولین بار 
در جشنواره بین المللی »پیامبر مهربانی« شرکت 
مولودی خوانی  سنت  درباره  وی  است.  کرده 
گفت:  )ص(  اعظم  پیامبر  والدت  مناسبت  به 
یک  ترکمن صحرا  منطقه  در  مولودی خوانی 
به  ربیع االول  ماه  آخر  تا  اول  از  است.  فرهنگ 
مناسبت والدت پیامبر گرامی اسالم هر صبح و 
شب در مساجد و تکایا و حتی منازل مردم مراسم 

مولودی خوانی برگزار می شود. 
می دهیم،  انجام  ما  که  اجرایی  داد:  ادامه  وی   
نمونه ای از اجرای مردم ترکمن صحراست و بدون 

ساز انجام می شود. 
 نظری با اشاره به اهداف گروهش از شرکت در 
جشنواره پیامبر مهربانی گفت: هدف ما از شرکت 
در جشنواره پیامبر مهربانی این است که رسمی 
پیامبر  ترکمن صحرا در والدت حضرت  در  که 
)ص( وجود دارد در مقیاس بزرگتری اجرا کنیم تا 

همه با آن آشنا شوند.
پیامبر  مثل  جشنواره هایی  کرد:  اضافه  وی   
مهربانی تأثیر فوق العاده ای در گسترش وحدت 
بین مسلمانان دارد و باعث نزدیک شدن اقوام به 

یکدیگر می شود. 
با  ترکمن صحرا  مولودی خوانی  گروه  سرپرست 
بیان اینکه در مولودی خوانی عالوه بر اینکه مدایح 
زندگانی  از  سخنرانی ای  می شود،  ذکر  پیامبر 
ایشان هم بیان می کنند، عنوان کرد: سختی هایی 
که پیامبر اکرم )ص( در راه هدایت مردم کشیدند، 
بخش مهمی از مولودی خوانی است. همچنین 
مشکالتی که اصحاب پیامبر داشتند، به زبان شعر 
مطرح می شود. چنین جشنواره هایی حتماً تأثیر 

مثبتی در شناساندن پیامبر به کل جهان دارد. 
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داود  کارگردانی  به  »ماحی«  سینمایی  فیلم 
به  موفق  سال  یک  از  بعد  تقریباً  که  خیام 
دریافت ثبت پروانه نمایش شد،قرار است بعد 
سینما  سرگروهی  به  فجر  فیلم  جشنواره  از 

کوروش در اسفندماه به نمایش در بیاید.
»ماحی«  سینمایی  رسیده،فیلم  گزارش  به 
از  برگرفته  و  واجتماعی  با مضمونی سیاسی 
این  داستان  شود.  می  روایت  واقعی  حوادث 
بین  واقعی است،  اتفاقات  بر اساس  فیلم که 
روایتگر  که  گذرد  می   ۹2 تا   ۹1 های  سال 
شرایط زن فیلم به نام ماحی است. شرایطی 
که بازگو کننده معنای کلمه ماحی است که 
از آن به معنای محوکننده یا نابودکننده یاد 

می شود.
آنا نعمتی، مهران احمدی، همایون ارشادی، 
احسان امانی، سپیده اعالیی، هدی نوری زاده 
و مریم داوودی از جمله بازیگرانی هستند که 

در این پروژه سینمایی ایفای نقش کرده اند.
و  نویسنده  از  عبارتند  »ماحی«  عوامل 
مجری  و  گذار  خیام،سرمایه  داود  کارگردان: 
طرح: روزبه حسینی کارگر، مدیر فیلمبرداری: 
طراح  دهقانی،  بهرام  تدوین:  مسعود سالمی، 
ملودی  لباس:  طراح  اسکندری،  پیام  صحنه: 
دارسنج،  محسن  گریم:  طراح  اسماعیلی، 
صدابردار: منصور شهبازی، طراحی و ترکیب 
بهزاد  آهنگساز:  نژاد،  موسوی  محمود  صدا: 
جاللی،  فروزان   : ریزی  برنامه  مدیر  عبدی، 
خضوعی،  حسین  کارگردان:  اول  دستیاران 
سامان رخصتی، منشی صحنه: سهیال کاشفی، 
عکاس: مهدی دلخواسته، مدیر تولید: محمد 
رضا منصوری، مدیر بازرگانی: نسرین تشکری، 
طراح پوستر: سولماز نیازی، ساخت تیزر: نوید 
توحیدی، روابط عمومی: المیرا حصارکی،مدیر 

تبلیغات و مشاور رسانه ای: شیوا آبا.

»ماحی« آخر زمستان اکران می شود

مجریان  مشهورترین  از  یکی  کیمل  جیمی 
برنامه های گفت وگو محور آمریکا برای اجرای 

اسکار دستمزد خیلی کمی می گیرد.
برنامه  یک  در  آذر   24 چهارشنبه  کیمل 
اسکار  اجرای  برای  که  کرد  اعالم  تلویزیونی 

تنها 15 هزار دالر دستمزد می گیرد.
گفت:   باره  این  در  سرشناس  مجری  این 
میزان  مورد  در  باید  که  نیستم  »مطمئن 
دستمزدم چیزی می گفتم یا نه.اما هیچ کسی 
به من نگفت که این کار را نکنم.اگر قرار نبود 
که دستمزد را فاش کنم، تقصیر  آن هاست که 

به من خبر ندادند.«
او که برنامه ای با عنوان »پخش زنده جیمی 
از  پس  گذشته  سال  چند  دارد،در  کیمل« 
برنامه   ABC شبکه  در  نیز  اسکار  مراسم 

داشته است.

مجری  امسال  سینما  وهنرهای  علوم  آکادمی 
اسکار را در مقایسه با سال های گذشته دیرتر 
معرفی کرد. کیمل در این برنامه تلویزیونی با 
شوخی درباره تاخیر آکادمی در معرفی مجری 
من  به  که  این  از  پیش  گفت: »آن ها  مراسم 
برسند اجرای مراسم را به 14 نفر دیگر پیشنهاد 

کردند و با جواب منفی آن ها روبه رو شدند.«
بود:  گفته  باره  این  در  نیز  این  از  پیش  او 
فهرست  آکادمی  و  مراسم  »تهیه کنندگان 
در  و  گذاشتند  سر  پشت  را  نام ها  از  بلندی 
خیابان  در  درست  من  که  آن جا  از  نهایت 
روبه رویی اجرای مراسم اسکار هستم، تصمیم 

گرفتند که اجرای مراسم را به من بدهند.«
اسکار  سینمایی  جوایز  دوره  هشتادونهمین 
فوریه( در دالبی تئاتر  اسفند )26  یکشنبه 8 

هالیوود برگزار می شود.

دستمزد مجری اسکار چقدر است؟
کوتاه از جهان کوتاه از ایران


