
روزانهم صبح اریان
اعتد    ال، هم افزایی اند    یشه ها است و نه رقص شمشیرها

روحانی د    ر سازمان ملل: 

آمریکاباپیمانشکنیاعتبارخودرامیشکند

  

با بیان اینکه   فرماند    ه کل سپاه پاسد    اران انقالب اسالمی 
فاسد      د    ولت  و  آمریکا  زیبند    ه  ایران،  به  ترامپ  زنی  اتهام 
که  است  رسید    ه  آن  زمان  کرد    :  تأکید      است،  آن  قلد    ر  و 

محاسبات غلط امریکا را تصحیح کنیم.
2

 زمان تصحیح محاسبات

 غلط آمریکا فرا رسید    ه است
انرژی  د    ر  متخصص  که  »کوئرکاس«  سرمایه گذاری  شرکت 
نیروی  پروژه  د    ر  یورو  میلیارد      نیم  از  بیش  است،  تجد    ید    پذیر 
 ۶۰۰ کرد    .نیروگاه  خواهد      سرمایه گذاری  ایران  د    ر  خورشید    ی 

مگاواتی برنامه ریزی شد    ه د    ر مرکز ایران واقع خواهد     بود   .

بهد    اشت  وزارت  غیرواگیرد    ار  بیماری های  مد    یریت  فنی  معاون 
گفت: ۷۶ د    رصد     از مرگ های کشور منتسب به چهار بیماری غیر 
واگیر است.بیماری های غیر واگیر که د    ر راس آن بیماری قلبی و 

عروقی است یکی از مهم ترین مشکالت د    نیای مد    رن است.
6

ساخت ششمین نیروگاه بزرگ 

خورشید    ی جهان د    ر ایران

 بیماریهای غیرواگیرد    ار؛علت

76 د    رصد     از مرگ های کشور
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د    بیر شورای عالی امنیت ملی د    ر واکنش به اظهارات ترامپ:

 د    رک ترامپ از توافقات 

بین المللی ضعیف است

 سرعت
 جمعیت پذیری 
شهرهای جد    ید    

آمار تصاد    فات 
 جاد    ه ای یک 

فاجعه ملی است

 کره شمالی 
 آمریکا را تهد    ید    

 به حمله اتمی کرد    
752

نمایند    ه مقام معظم رهبری و د    بیر شورایعالی امنیت ملی مواضع اخیر رئیس جمهور آمریکا و 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی د    ر سازمان ملل را نمایانگر روحیه جنگ طلبانه، خصمانه و ضد     
صلح د    انست.امیرد    ریابان علی شمخانی د    ر گفت وگویی با اشاره به اد    عای ترامپ مبنی بر این که 
برجام قرارد    اد    ی برای سرپوش گذاشتن د    ر ساخت سالح هسته ای ایران است و یکی از بد    ترین 
قرارد    اد    های آمریکا بود    ه است اظهار د    اشت: این اظهارات ناشی از د    رک ضعیف رئیس جمهورآمریکا  
از توافقات بین المللی ومبانی حقوقی آن بود    ه  و از نگاه جامعه جهانی بی اهمیت تلقی می شود    .
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اجرای طرح حذف برچسب 
قیمت  کاال به تعویق افتاد    

 اما و اگرهای همه پرسی
 اقلیم کرد    ستان

 مجمع تشخیص مصلحت
 یاد    آور امام )ره(  و فرآورد    ه انقالب

محمد     مهد    ی توانا

سید    محمد    علی حسینی 

۱۰ اولویت اشتغالی 
 که به ربیعی
 ابالغ شد    

انا هلل و انا الیه راجعون

سرکارخانمبهادری

خبر د    رگذشت پد    ر گرامیتان  موجب تأثر و تألم خاطر گرد    ید    . 
بد    ینوسیله رحلت آن پد    ر بزرگوار و فد    اکار را تسلیت عرض 
نمود    ه، ازخد    اوند     متعال  برای روح پاک ایشان طلب مغفرت و 

برای جنابعالی و سایر بازماند    گان صبر جمیل مسئلت د    اریم.
روزنامهزمان

۳۱شهریورآخرینمهلتتسویهاقساطسهامعدالت
سازمان خصوصی سازی با صد    ور اطالعیه ای اعالم 
کرد    : پایان مهلت قانونی تسویه باقیماند    ه اقساط 
ســهام عد    الت توسط مشــموالن ۳۱ شهریورماه 
امســال خواهد     بــود     و این زمــان از نظر قانونی 
امکان تمد    ید     نخواهد     د    اشــت.به گزارش زمان به 
نقل از سازمان خصوصی ســازی، این سازمان با 
صد    ور اطالعیه شــماره ۷ خود     اعالم کرد    : سامانه 
سهام عد    الت د    ر نیمه د    وم اسفند    ماه سال گذشته 
به نشانی www.samanese.ir رونمایی شد    ه 
است تا د    ارند    گان سهام عد    الت با مراجعه به آن از 
وضعیت صورتحساب خود     آگاه شد    ه و د    ر صورت 
تمایل نســبت به تســویه باقیماند    ه اقساط شان 
اقد    ام کنند    .از این رو مشــموالن سهام عد    الت تا 
پایان ۳۱ شهریور سالجاری فرصت د    ارند     صورت 
حســاب خود     را از سامانه ســهام عد    الت د    ریافت 

و پس از آگاهی از ارزش سهامشــان، د    ر صورت 
تمایل نســبت به تسویه ماند    ه بد    هی اقساط خود     
اقد    ام کنند    .بر اســاس ایــن اطالعیه مهلت اعالم 
شــد    ه، برای مشموالنی که د    ر قید     حیات هستند     
و همچنین برای بازماند    گان متوفیان سهام عد    الت 
می باشــد     و پس از پایان این مهلت، زمان تسویه 
ماند    ه بد    هی سهامد    اران عد    الت قابل تمد    ید     نخواهد     
بود     و با پایان این تاریــخ د    ر روز ۱۳۹۶/۶/۳۱ به 
هیچ وجــه امکان پرد    اخت ماند    ه بد    هی اقســاط 
مشــموالن ســهام عد    الت از طریق شعب بانک 
ملی ایران و د    ســتگاههای خود    پرد    از آن بانک د    ر 
سراســر کشور وجود     نخواهد     د    اشت.بر این اساس 
تمامی مشموالن سهام عد    الت و بازماند    گان فوت 
شد    گان این ســهام، تنها تا پایان ۳۱ شهریورماه 
می توانند     با وارد     کرد    ن اطالعات هویتی مشمولین 

د    ر ســامانه سهام عد    الت، از وضعیت صورتحساب 
مربوطه آگاه شــد    ه و د    ر صورت تمایل نسبت به 
تسویه باقیماند    ه اقساط سهام عد    الت اقد    ام کنند    .

همچنین د    ر اطالعیه ســازمان خصوصی سازی 
تاکید     شد    ه است: ورود     شماره شبای حساب بانکی 
مشموالن د    ر این سامانه جهت د    ریافت سود     سهام 
عد    الت تابع این مهلت نیســت و مشموالن برای 
ورود     شماره شــبای خود     کماکمان فرصت د    ارند    .

البته شــایان ذکر است سامانه ســهام عد    الت از 
تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ به مد    ت ۱۰ روز به منظور بروز 
رسانی سیستم و تغییرات الزم، از د    سترس عموم 
مشمولین خارج خواهد     شد     اما پس از این تاریخ 
مجد    د    ا امکان ثبت شماره شبا، رویت صورتحساب 
و ســایر خد    مات این سامانه برای مشمولین عزیز 

فراهم خواهد     شد    .

صهیونیستهابهدنبالتغییرتاریخمسجداالقصی
وزارت خارجه فلســطین د    ر بیانیه ای با محکوم کرد    ن یورش شــهرک نشینان 
صهیونیســت به مســجد    االقصی اعالم کرد     که رژیم صهیونیستی به د    نبال تغییر 
واقعیت تاریخی و د    ینی مســجد    االقصی است.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری 
الشــرق االوســط از رام اهلل، د    ر بیانیه وزارت خارجه فلســطین آمد    ه است: اقد    ام 
شهرک نشینان صهیونیست د    ر یورش به مسجد    االقصی باعث این نخواهد     شد     که 
یهود    یان د    ر مسجد    االقصی حقی د    ارند    . وزارت خارجه فلسطین از نهاد    های وابسته 
به سازمان ملل متحد     از جمله یونسکو خواسته است تا از قطعنامه ها و تصمیماتی 

که د    رخصوص مسجد    االقصی گرفته است حمایت کند    . 

اجرای طرح حذف برچسب قیمت  کاال به تعویق افتاد    
وزیــر صنعت، معــد    ن و تجارت د    ســتور د    اد     زمان 
اجرای طرح د    رج برچســب قیمت برخی از کاالها 
توسط خرد    ه فروشی ها به تعویق بیفتد    . اجرای طرح 
تغییر شیوه اطالع رســانی قیمت برخی کاالها د    ر 
محل عرضه به خاطر بهره گیری حد    اکثری از نظرات 
و پیشــنهاد    های منعکس شــد    ه و بررسی جامع و 
حصول اطمینــان از تحقق اهد    اف آن برای حمایت 
منطقــی از مصرف کننــد    گان و تولید     کنند    گان، با 
د    ستور محمد     شریعتمد    اری به تعویق افتاد    .گفتنی 
اســت که د    ر چارچوب این طرح قرار بود     به منظور 
شفاف و روان ســازی نظام توزیع و قیمت گذاری و 
همچنین روزآمد    سازی شــیوه های نظارت بر بازار، 
کار قیمت گذاری برخی کاالها به واحد    های عرضه و 

آخرین شبکه توزیع واگذار شود    .این طرح د    ر مرحله 
اول کاالهای غیرضــروری مانند     محصوالت صنایع 
بیسکوییت، شیرینی، کیک و شکالت، انواع چییپس 
و اسنک و همچنین صنایع ســلولزی بهد    اشتی را 
شامل می شد     و قرار بود     از ابتد    ای مهرماه امسال آغاز 
شود    .د    ر راستای این طرح واحد    های تولید    ی مشمول 
موظف بود    ند     کــه بد    ون الزام به د    رج قیمت مصرف 
کنند    ه بر روی کاالها با رعایت کامل شرایط قانونی، 
محصوالت خود     را قیمت گــذاری و به بازار عرضه 
کنند    .همچنین واحد    های خرد    ه فروشــی نیز مکلف 
به اطالع رسانی قیمت این گروه از کاالها به وسیله 
د    رج یا نصب برچســب قیمــت روی کاال، د    ر محل 
عرضه و مســتند     به فاکتورهــای خرید     و با حد    اقل 

قیمت رقابتی و رعایت انصاف و ارائه فاکتور رسمی 
د    ر صورت تقاضای مصرف کنند    ه شد    ند    .

طبق اعالم وزارت صنعت، معد    ن و تجارت، سازمان 
حمایــت مصرف کننــد    گان و تولید    کنند    گان نیز با 
همکاری ســازمان های صنعت، معــد    ن و تجارت 
استان ها مســئولیت نظارت بر حسن اجرای طرح 
قیمت گذاری برخی کاالها توسط شبکه توزیع را بر 
عهد    ه د    اشت.شایان ذکر است که ایجاد     فضای رقابتی 
ســالم و بهبود     فضای کسب و کار، رعایت همزمان 
حقوق مصرف کننــد    گان و تولید     کنند    گان و حذف 
واسطه های غیرضرور د    ر زنجیره تأمین و توزیع کاال 
از د    یگــر اهد    اف این طرح بود     که اجرای آن به زمان 

د    یگری موکول شد    .

 فد    ریکا موگرینی مســئول سیاست خارجی 
اتحاد    یه اروپا د    یروز با محمد     جواد     ظریف وزیر 

امور خارجه ایران د    ر حاشــیه مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد     د    ید    ار و گفت وگو کرد    .

به گــزارش ایرنا، د    ر این د    یــد    ار طرفین د    ر 
خصــوص آخریــن وضعیت اجــرای برنامه 
جامع اقد    ام مشــترک )برجام( گفت و گو و 
تباد    ل نظر کرد    ند    .نمایند    ه عالی اتحاد    یه اروپا 
د    ر این د    ید    ار بــر حمایت و تعهد     مجد    د     این 
اتحاد    یه نسبت به برجام تاکید     کرد    .موگرینی 
پیــش از د    ید    ار با ظریف، د    ر حاشــیه مجمع 
عمومی سازمان ملل با سرگئی الوروف وزیر 
امور خارجه روسیه د    ید    ار و د    رباره مسائلی از 
جمله برجام گفت و گو کرد     .مسول سیاست 
خارجی اتحاد    یــه اروپا همچنیــن با مایک 
پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا د    ید    ار و 
گفت و گــو کرد     که د    ر این د    ید    ار بر ضرورت 
تد    اوم اجرای برجام تاکید     کرد    .شبکه اسکای 

نیوز عربی د    ر صفحــه توییتر خود     به نقل از 
موگرینی د    ر گفت و گو با این رســانه اعالم 
کرد    : مذاکره مجد    د     د    رباره توافق هســته ای 
با ایران امــکان ند    ارد    .د    ونالــد     ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا د    ر نخستین سخنرانی خود     
د    ر مجمع عمومی سازمان ملل د    رمورد     توافق 
هســته ای بار د    یگر اد    عاهای خود     را مطرح 
کرد     و گفت: این بد    ترین و یکی از یک طرفه 
ترین توافقی بود    ه کــه آمریکا تاکنون د    ر آن 
حضور د    اشته است. د    ر تازه ترین موضع گیری 
مقامات آمریکا د    رباره توافق هســته ای ایران 
پس از سخنان ترامپ د    ر سازمان ملل، »نیکی 
هیلی« سفیر آمریکا د    ر سازمان ملل د    یروز به 
تلویزیون سی بی اس نیوز گفته است: د    ونالد     
ترامپ با برجام مخالف است اما این به منزله 

خروج آمریکا از برجام نیست.

 موگرینی و ظریف
 د    رباره آخرین وضعیت اجرای برجام گفت و گو کرد    ند    

کالس اولی ها به استقبال مهر رفتند   
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جهانگیری:
سخنانترامپناشیازآشفتگی
دراستراتژیوسیاستاست

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه سخنان 
ترامپ ناشی از آشفتگی د    ر ذهن،  استراتژی و 
سیاست اســت، گفت: ترامپ بد    اند     آنچه مایه 

شرمساری آمریکاست نقض برجام است.
به گــزارش مهر، اســحاق جهانگیری معــاون اول 
رئیس جمهور د    یروز د    ر جمع تنی چند     از صاحب نظران 
اقتصاد    ی با بیان اینکه سخنرانی ترامپ توهین به فهم 
مرد    م جهان و د    رک مرد    م و نخبگان آمریکا بود    ، اظهار 
د    اشت: امروز احیای سیاست نظامی گری، خشونت و 
مد    اخله د    ر کشورهای د    یگر، به زباله د    انی تاریخ سپرد    ه 
شد    ه است و د    ولتهای پیشــرفته جهان از افتخار به 
پایبنــد    ی به تعهد    ات ســخن می گویند    .وی مواضع 
رئیس جمهور آمریکا را بی ربط با آزاد    ی و د    موکراسی 
و اصالحــات ارزیابی کرد     و گفت: ملت ایران د    ر پای 
صند    وق های رأی نشــان د    اد    ه انــد     که خود     تصمیم 
می گیرنــد     و خود     می گویند     چــه می خواهند     و چه 
نمی خواهند    . د    ولت آمریکا باید     بد    اند     توان پاسخگویی 
ملت ایران به پیمان شــکنی و پیمان شکنان بسیار 
باالست و برای ســناریوهای مختلف آماد    گی کامل 
د    ارد    .معــاون اول رئیس جمهور افــزود    : طرح اد    عای 
مضحــک و فریبکارانه جد    ایی مرد    م ایــران از نظام 
از سوی کســی که د    ر همان روزهای اول به قد    رت 
رسید    ن، فرمان ممنوعیت ورود     اتباع ایرانی را به خاک 
این کشور صاد    ر کرد    ،  نیز نشان از سرد    رگمی و تناقض 
د    ر گفتار و رفتار برخی از د    ولتمرد    ان آمریکاست.وی 
با ابراز تاســف از اینکه رئیس د    ولت آمریکا نابخرد    انه 
زمام سخن خود     را د    ر اختیار »صهیونیست های جنگ 
طلب و تروریســت هایی سر سپرد    ه )منافقین( «قرار 
د    اد    ه اســت،  گفت: باید     تریبون سازمان ملل امکانی 
برای گسترش صلح، تحکیم امنیت و ثبات بین المللی 
باشد     نه ابزاری برای پمپاژ خشونت و افراطی گری و 
کوبید    ن بر طبل جنگ.معاون اول رئیس جمهورگفت: 
اتهام بی اساس ارتباط ایران با تروریسم مضحک است. 
آمریکا و متحد    انش به اعتــراف خود     آقای ترامپ و 
اســناد     متقن موجود     گروه های پلید     تروریســتی و 
تکفیری را بوجود     آورد    ند     و اکنون مبارزه نمایشــی 
با آنها را بعنــوان کارنامه مثبت خود     ارایه می د    هند    .
جهانگیری عصبانیت ترامپ را ناشــی از هژمونی رو 
به افول آمریکا و عد    م همراهی جامعه جهانی با این 
کشــور د    ر پیشبرد     پروژه ایران هراســی و مقابله با 
د    موکراسی پرافتخار مرد    م ایران ارزیابی کرد     و اد    امه 
د    اد    : خوب بود     آقای ترامپ حد    اقل از واکنش ســرد     
نمایند    گان د    ولت های د    یگر جهان و مخالفت ســران 
برجســته جهان می فهمید     که چقد    ر از واقعیت های 

امروز جهان د    ور است.

کرهشمالیآمریکاراتهدید
بهحملهاتمیکرد

رسانه رسمی کره شمالی اعالم کرد     که این کشور 
جزو قویترین کشــورهای هســته ای است و د    ر 
صورت لــزوم به آمریکا حمله اتمی خواهد     کرد    .به 
گزارش مهر، خبرگزاری رسمی د    ولت کره شمالی 
آمریکا را بــه حمله اتمی وحشــتناک و تخریب 
فاجعه آمیز تهد    ید     کرد    .این رسانه اعالم کرد    : کشور 
کره شمالی که د    ر بین قویترین کشورهای د    ارای 
قد    رت اتمی است، از تحریم ها، فشار و جنگ نمی 
ترسد    .این رسانه اد    امه د    اد     که اگر از طرف د    شمنان 
کره شــمالی اقــد    ام تحریک آمیزی د    ید    ه شــود    ، 
پیونگ یانگ آماد    ه تخریب پایگاه های د    شمنانش 
اســت.د    ر صورتی که آمریکا جنگ و رویارویی را 
انتخاب کند     با حمله وحشتناک اتمی و د    ر نهایت 
تخریب رو به رو خواهد     شــد    .پیونگ یانگ به همه 
چیز د    سترسی د    ارد     و د    ر زمان تحریم ها سرسختانه 
هر آنچه که نیاز د    اشت را نیز به د    ست آورد    .گفتنی 
اســت که روز گذشــته »د    ونالــد     ترامپ« رئیس 
جمهور آمریکا د    ر نشست مجمع عمومی سازمان 
ملل گفت د    رصورتی که الزم باشــد     کره شمالی را 

نابود     خواهیم کرد    .

خبر

کالم  نور

امام علی )ع(: 

اماواگرهایهمهپرسیاقلیمکردستان

محمد     مهد    ی توانا
حق تعیین سرنوشت ملتها از مفاهیمی است که با ظاهر فریبند    ه اش، بسیار 
موجب سوء استفاد    ه برخی سیاستمد    اران جد    ایی طلب شد    ه است. د    رک 
واقعی از این مفهوم با آنچه عموم از آن برد    اشت می کنند    ، بسیار متفاوت 
است.د    ر حقوق بین الملل، حق تعیین سرنوشت ملتها د    و جنبه د    ارد    : اول؛ 
جنبه د    اخلی به این معنی که ملتها د    ر تعیین سیاســتهای اقتصاد    ی و 
اجتماعی کشور خود     د    خیل باشند     که با مکانیسم های د    موکراتیک مانند     
پارلمان قابل تحقق اســت. د    وم؛ جنبه بین المللی به معنی عد    م مد    اخله 
د    ولتهای خارجی د    ر سرنوشت یک ملت مستقل. این حق د    ر واقع بیشتر 
د    ر د    هه شــصت میالد    ی د    ر رابطه با اســتعمارزد    ایی شکل گرفت اما به 
عنوان یک مفهوم بین المللی که د    ر باال گفته شــد    ، به حقوق بین الملل 
و حقوق بشر سرایت کرد    .نتیجه آن شــد     که سیاستمد    اران از ظاهر آن 
استفاد    ه کرد    ه و با تفسیر اشتباه، آن را با جد    ایی طلبی یکسان پند    اشتند    . 
حق تعیین سرنوشت به هیچ وجه با اید    ه های جد    ایی طلبانه برابر نیست. 
حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق بشری خواسته مشروع یک ملت 
برای مشارکت د    ر تصمیم گیریهای اجتماعی و اقتصاد    ی است د    ر حالی 
که جد    ایی طلبی عملی غیرقانونی و نامشــروع علیه تمامیت ارضی یک 

کشور است. 
همه پرسی د    ر کرد    ســتان عراق د    ر صورت برگزاری، گذشته از نتیجه و 
رسمیت آن، چه از منظر حقوق بین الملل و چه از د    ید    گاه قانون اساسی 
عراق نمی تواند     مبنای مشروعی برای جد    ایی و استقالل کرد    ستان عراق از 
آن کشور شود    . هیچ مقرره ای د    ر حقوق بین الملل حق تعیین سرنوشت 
را با جد    ایی طلبی حتی به روش های د    موکراتیک برابر ند    انسته و چنین 
مبنایی برای به رسمیت شناختن یک د    ولت جد    ید     را تایید     نمی کند    . اگر 
قرار بود     هر بخشی از کشورها که د    ارای همسانی زبانی، قومی، مذهبی یا 
هر مشخصه محلی د    یگری باشند     با یک همه پرسی، د    ولت جد    ید     تشکیل 
د    هند     ، اصوال د    ولتی باقی نمی ماند     که تشکیل د    هند    ه جامعه و نظام بین 
المللی باشــد     چون د    ر هر منطقه ای از آن مناطق نیز یک زیر منطقه با 
مشخصات جد    ید     وجود     د    ارد     که آنها هم با استناد     به این مفهوم و تاکید     بر 
وجوه مشترک خود     می توانند     اعالم استقالل کنند    .نظریه مشورتی د    یوان 
بین المللی د    اد    گســتری د    ر خصوص اعالم استقالل کوزوو به عنوان یک 
پروند    ه بین المللی شاخص که خود     تجلی و د    ر برخی موارد    ، مبنای قواعد     
حقوق بین الملل است، پاسخ روشنی د    ر مورد     مشروعیت استقالل کوزوو 
ند    اد    ه و با چیره د    ســتی، از کنار این سوال گذشته است. پس به روشنی 
باید     گفت صرف یک همه پرسی نمی تواند     مبنای مشروعیت جد    ایی یک 
منطقه یا تشکیل د    ولت جد    ید    ی باشد    .عالوه بر قواعد     حقوق بین الملل، 
آرای د    اد    گاه های ملی هم موید     همین نظر اســت. د    یوان عالی کاناد    ا د    ر 
قضیــه جد    ایی ایالت کبک از کاناد    ا د    ر ســال ۱۹۹8د    ر این رابطه د    ارای 
اهمیت اســت و معموال د    ر چنین قضایایی به آن مراجعه می شود    . طبق 
نظر این د    اد    گاه، حق تعیین سرنوشــت متعلق به ملتهایی بود    ه است که 
تحت ترتیبات استعماری قرار د    اشتند     ولی از زمانی که یک د    ولت تشکیل 
می شود     حقی با عنوان جد    ایی طلبی یکجانبه وجود     ند    ارد    . مفهوم جد    ایی 
طلبی یکجانبه د    ر این رای برای اینکه جد    ایی یکجانبه تلقی نشود    ، به د    و 
موضوع اشــاره د    ارد    ؛ یکی اینکه حق جد    ا شد    ن یک بخش از یک کشور 
باید     د    ر قانون اساسی آن کشور پیش بینی شد    ه باشد    . د    وم، اینکه جد    ایی 
باید     با رضایت د    ولت مرکزی و د    ر یک پروسه مذاکراتی انجام شود    . روشن 
است که نظر حکومت مرکزی نمی تواند     بر خالف قانون اساسی باشد    .د    ر 
رابطه با کرد    ستان عراق، مطابق قانون اساسی این کشور و نظر حکومت 
مرکزی عراق مبنی بر مخالفت با همه پرسی، چنین تالشی یک جد    ایی 
طلبی یکجانبه محســوب می شــود    ؛ لذا حتی اگر نتیجه همه پرسی به 
اتفاق آرا، استقالل را تایید     کند     این عمل مبنای مشروعیت برای جد    ایی، 
استقالل یا تشکیل یک د    ولت جد    ید     نیست. نگاهی گذرا به قانون اساسی 
عراق نشــان می د    هد     که گرچه از نظر این قانون، د    ولت عراق یک د    ولت 
فد    رال است و حتی فراتر از استانها می تواند     به مناطق مختلف هم تقسیم 
شــود     ولی این قانون تمام این تقسیمات کشوری را د    ر د    رون یک عراق 
یکپارچه و متحد     می د    اند     و مجوزی برای جد    ایی طلبی صاد    ر نکرد    ه است 
هر چند     شاید     برخی آن را اتحاد     د    اوطلبانه بنامند     حتی طبق ماد    ه ۱۰۷ 
، خود     مقامات د    ولت مرکزی را به عنوان حافظ و مسئول یکپارچه سازی 
عراق می د    اند    . قانون اساســی عراق ترتیباتی برای تشکیل مناطق )ماد    ه 
۱۱۶( تعبیه کرد    ه است ولی طبق ماد    ه ۱۳ خود     هر قانونی د    ر مناطق را 
که خالف قانون اساسی باشد    ، باطل می د    اند     لذا یک قانون محلی مبنی 
برهم زد    ن یکپارچگی عراق از بنیان باطل است. تاکنون اطالعات د    قیقی 
از جانب منطقه کرد    ستان عراق مبنی بر اینکه چه چیزی د    رخواست این 
همه پرسی را ضروری و توجیه می کند    ، د    ید    ه نشد    ه است اما آنها ممکن 
اســت اســتد    الل خود     را بر عد    م اجرای ماد    ه ۱۱۰ د    ر مورد     اســتخراج و 
تقسیم منافع نفت و گاز و یا ماد    ه ۱۱4 این قانون د    ر مورد     وضعیت منطقه 
کرد    ستان عراق بنا کرد    ه باشــند    . چنین استد    اللی از نظر حقوقی د    ارای 
وجاهت نیست زیرا استناد     به قانون اساسی زمانی وجاهت د    ارد     که به همه 
ملزومات آن قانون پایبند     باشیم نه اینکه خود     موجب نقض آن شد    ه و د    ر 
عین حال به آن اســتناد     کنیم.عالوه بر این، ماد    ه ۹۱ قانون اساسی عراق 
ساز و کار حل و فصل چنین شکایاتی را پیش بینی کرد    ه است. طبق این 
ماد    ه، د    یوان عالی فد    رال عراق مســوول رسید    گی یه شکایات مناطق این 
کشور د    ر مورد     حقوق و تکالیف مصرحه د    ر قانون اساسی است، لذا بهتر 
این است که حکومت اقلیم کرد    ستان عراق با جد    یت بیشتری از این ساز 

و کار برای انجام خواسته های خود     استفاد    ه کند    .
حق تعیین سرنوشت از جمله مفاهیمی است که عموما مورد     سوء استفاد    ه 
سیاســتمد    اران قرار می گیرد    . این حق کــه از نظر حقوق بین الملل به 
ملتهــا )نه گروه های انســانی و یا اقوام( تعلق مــی گیرد     به معنی عد    م 
مد    اخله د    ولتهای خارجی د    ر سرنوشــت یک ملت مستقل است. امروزه 
و با پایان یافتن د    وره اســتعمار به تاریخ پیوســته و هر گونه اد    عایی د    ر 
این رابطه فاقد     مشــروعیت حقوقی و به معنی جد    ایی طلبی تفسیر می 
شــود    . از منظر حقوق د    اخل کشورها، قانون اساسی عراق نیز بر تمامیت 
ارضی و یکپارچگی عراق تاکید     د    ارد    . بنابراین، برگزاری همه پرسی فاقد     
مشروعیت و آثار حقوقی بعد    ی بود    ه و بیشتر از جنبه یک حرکت سیاسی 

تعبیر می شود    .

یاد    د    اشت

رئیس جمهور گفت: د    ولت جد    ید     آمریکا با پیمان 
شــکنی و نقض تعهد    ات بین المللی، فقط اعتبار 
جهانی خود     را می شکند     و اعتماد     د    ولت ها و ملت ها 
را از د    ســت می د    هد    .به گزارش زمان به نقل از مهر، 
حجت االسالم حســن روحانی رئیس جمهور د    ر 
هفتاد     و د    ومین مجمع عمومی سازمان ملل به ایراد     
سخنرانی پرد    اخت.متن کامل سخنان رئیس جمهور 

بد    ین شرح است:
مایلم د    ر آغاز ســخنم انتخاب ریاســت مجمع و 
همچنین د    بیر کلّی جناب آقای گوتِِرش را، تبریک 
بگویم و برای ایشان د    ر انجام مأموریت سنگینی که 

برعهد    ه گرفته اند    ، آرزوی موفقیت نمایم.
چهــار ماه پیش د    ر د    وازد    همیــن د    وره از انتخابات 
ریاســت جمهوری د    ر ایران، بیــش از 4۱ میلیون 
یرانی یعنی  ۷۳ د    رصد     واجد    ان شــرایط، با حضور 
خــود     د    ر پای صند    وق های رای، یــک بار د    یگر به 
برنامه اینجانب برای اعتــد    ال، و احترام به »حقوق 
بشر و حقوق شهروند    ی« د    ر سیاست د    اخلی، و اتخاذ 
خط مشی »تعامل سازند    ه« د    ر سیاست خارجی و 
پیشرفت د    ر، مسیر تحول اقتصاد    ی اطمینان کرد    ند    . 
این رای حاصل بلوغ سیاسی - اجتماعی د    ر جامعه ای 
بود     که تنها چهار د    هه است حکومتی مرد    م ساالر و 
آزاد     را تجربــه می کند    . این رای صرفاً انتخاب یک 
رئیس جمهور نبود    ، بلکه یک سرمایه گذاری بزرگ 
سیاسی، از سوی مرد    می بود     که، بزرگترین پشتوانه 

نظام جمهوری اسالمی به شمار می روند    .
حقوق بشر و حقوق شهروند    ی، د    ر کنار اسالمخواهی 
و عد    الت جویی، از مهم ترین خواسته های مرد    م ایران د    ر 
طول بیش از یکصد     و پنجاه سال گذشته و به ویژه 
د    ر انقالب اسالمی سال ۱۳۵۷ بود    ه است. د    ولت من 
د    ر د    وره قبل، همزمان با پیشبرد     مذاکرات هسته ای 
د    ر عرصه خارجی، برای تد    وین حقوق شهروند    ی د    ر 
عرصه د    اخلی نیز تالش نمود    ه و »منشــور حقوق 
شهروند    ی« را اعالم، و برای اجرا ابالغ نمود    . تحقق 
این منشور د    ر راستای خواسته های مرد    می بود     که 
۱۱۱ ســال پیش، انقالب مشــروطیت و ۳۹ سال 
پیش انقالب اسالمی را، علیه رژیم های خود    کامه 
و د    یکتاتور، و به منظور د    ستیابی به حیثیت و کرامت 

واالی انسانی و د    ستیابی به حقوق خود    ، رقم زد    ند    .
د    ر ایــن بزرگ ترین تریبــون بین المللی، با صد    ای 
بلند     اعالم می کنم، کــه اعتد    ال منش و روش ملت 
بزرگ ایران اســت. اعتد    ال نه انزواطلبی است و نه 
اســتیالجویی؛ اعتــد    ال نه بی تفاوتی اســت و نه 
پرخاشگری.مشــی اعتد    ال، مشــی صلح است؛ اما 
صلحی عاد    النــه و جامع؛ نه صلح بــرای ملتی، و 
جنگ و د    رگیری برای ملتی د    یگر؛اعتد    ال، آزاد    ی و 
مرد    م ساالری است؛ اما به صورتی شامل و فراگیر؛ نه 
حمایت ظاهری از آزاد    ی د    ر یک جا، و پشتیبانی از 

د    یکتاتوری د    ر جای د    یگر؛
و باالخره مشــی اعتــد    ال، زیبایی آفرین اســت. 
سالح های مرگبار صاد    راتی زیبا نیست؛ صلح زیبا 
است، تحریم های ظالمانه زیبا نیست، عد    الت زیبا 
اســت.رویکرد     ما صلح خواهی و حمایت از حقوق 
ملت هاست. ما ظلم را نمی پسند    یم و از مظلوم د    فاع 
می کنیم. مــا تهد    ید     نمی کنیم و تهد    ید     را از جانب 
هیچ کس نمی پذیریم. زبان ما زبان کرامت است و 
زبان تهد    ید     را برنمی تابیم. ما اهل مذاکره ایم، اما از 
موضع برابر و احترام متقابل، و با رویکرد     برد    -برد    .د    ر 
د    نیای امروز صلح، امنیت، ثبات و پیشرفت کشورها 
د    ر هم تنید    ه شد    ه اند    . نمی شود     مرد    م فلسطین توسط 
رژیمی شرور و نژاد    پرست از کمترین حقوق انسانی 
محروم باشــند     و غاصبان این سرزمین د    ر امنیت؟ 
نمی شود     یمن، ســوریه، عراق، بحرین، افغانستان، 
میانمار، و د    ر بسیاری مناطق د    یگر د    ر فقر و جنگ 
و د    رگیــری زند    گی کنند     و عد    ه ای گمان کنند     که 

می تواننــد     امنیــت و رفاه و توســعه بلند    مد    ت د    ر 
کشورهای خود     د    اشته  باشند    .ایران از گذشته، پرچم 
د    ار تسامح د    ر حق اد    یان و اقوام مختلف بود    ه است . 
ما همان  ملتی  هستیم که یهود    یان را از رنج اسارت 
بابلی نجات د    اد    یم؛ ارمنیان مســیحی  را با آغوش 
باز د    ر میان خویش، پذیرفتیم و د    ر میان خود     یک  
"قارۀ فرهنگی" و تنوعی کم نظیر از اقوام و اد    یان را 
جای د    اد    ه ایم. این همان ایران اســت که همواره از 
مظلومان د    فاع کرد    ه است؛  قرنها پیش مد    افع حقوق 
یهود    یان و اکنون مد    افع حقوق فلســطینیان است. 
ایران همان ایران حق  جو و آرامش طلب اســت.
ما امروز د    ر صف مقد    م مبارزه با  تروریزم و تند    روی 
مذهبی د    ر خاورمیانه قرار د    اریم. نه از موضع فرقه ای 
و قومی، که از موضعی انسانی، اخالقی و استراتژیک.
ایران نه  می خواهد    ، امپراتوری تاریخی اش را احیا کند     
و نه می خواهد    ، مذهب رســمی  اش را حاکم کند     و 
نه می خواهد     انقالبش را با زور سرنیزه صاد    ر کند    . ما 
به استواری فرهنگ مان، حقیقت مذهب مان و اصالت 
انقالبمان آن قد    ر باور د    اریم که، هرگز نمی خواهیم 
آنها را چونــان اهد    اف اســتعماری جد    ید     بر کولۀ 
سربازان صاد    ر کنیم. ما برای ترویج فرهنگ و تمد    ن 
و مذهب و انقالبمان، د    ر قلبها وارد     می شویم و با عقلها 
سخن می گوئیم. شعر میخوانیم و با حکمت سخن 
می گوئیم. سفیران ما، شاعران و عارفان و حکیمان-
مان هســتند    . ما با مولوی تا این ســوی اقیانوس 
اطلس را د    ر نورد    ید    ه ایم. ما با ســعد    ی د    ر د    ل آسیا 
نفــوذ کرد    ه ایم . ما با حافظ جهان  را فتح کرد    ه ایم 
پس چه نیــازی د    یگر، به فتح جد    ید     د    اریم؟!صد    ای 
اعتد    ال از طرف ملتی است که نه فقط د    ر بیان، که 
د    ر عمل به آنها پایبند     بود    ه اســت. برجام، بهترین 
نشــانه صد    ق اد    عای ما است.برجام حاصل بیش از 
د    و سال مذاکرات فشرد    ه است که نتیجه آن، مورد     
حمایت شورای امنیت ملل متحد    ، و جامعه جهانی 
قرار گرفت و به صورت بخشــی از قطعنامه ۲۲۳۱ 
شــورای امنیت د    ر آمد    . برجام متعلق به یک یا د    و 
کشور نیست، برجام سند     شورای امنیت، و متعلق 
بــه کل جامعه بین المللی اســت.برجام ایجاد     یک 
تعامل نو د    ر مناسبات جد    ید     جهانی است. تعاملی 
مبتنی بر مشارکت و سازند    گی د    وجانبه، میان ما و 
جهان. ما د    رهای تعامل و همکاری را گشــود    یم. ما 
د    هها قرارد    اد     توسعه با د    ولتهای توسعه یافته شرق 
و غرب بستیم. متاسفانه برخی خود     را از این امکان 
تازه محروم کرد    ند    . به خود     تحریمی د    ســت زد    ند     و 
حال با احســاس غبن، فکر می کنند     فریب خورد    ه  
اند    . د    ر حالیکه ما نه فریب خورد    ه ایم و نه کســی را 
فریب د    اد    ه  ایم.ما ســطح برنامه هسته  ای خود     را، 
خود     تعیین کرد    ه  ایم. ما بازد    ارند    گی هســته  ای را 
نه از سالح هســته  ای که از د    انش  و مهمتر از آن 
از مقاومت ملت خود     بد    ســت آورد    ه  ایم. این هنر و 

تکنیک ماست. آنها می  خواستند     سالح ند    اشتۀ اتمی 
را از ایران، سلب کنند    ، و البته ما از سلب چیزی که 
ند    اشــتیم و مد    عی آن هم نبود    یم، ابایی ند    اشتیم و 
ند    اریم. نمی توان پذیرفت رژیم غاصب صهیونیستی 
که با سالح هسته ای اش منطقه و جهان را تهد    ید     
مــی کند     و متعهد     به هیچ مقــررات و نظارت بین 
المللی نیست، ملت های صلح طلب را نصیحت کند    .
تنها یک لحظــه تصور کنید     که منطقه خاورمیانه 
بد    ون برجام، د    ر چه وضعیتی قرار د    اشت. تصور کنید     
اگر د    ر کنار جنگ های د    اخلی، تروریسم تکفیری، 
بحران های انسانی، و وضعیت های پیچید    ه سیاسی  
 ـ اجتماعی د    ر غرب آســیا، یک بحران ســاختگی 
هســته ای نیز د    ر این منطقه وجود     می د    اشت؛ چه 
می شــد    ؟به صراحت اعالم می کنــم که جمهوری 
اسالمی ایران اولین کشوری نخواهد     بود     که برجام را 
نقض  کند     ولی د    ر مواجهه با نقض آن عکس العمل 
متناسب و قاطع خواهد     د    اشــت. اگر این توافق به 
د    ســت »نااهالن عرصه سیاست« از بین برود    ، مایه 
تأســف خواهد     بود     و د    نیا فرصت بزرگی را از د    ست 
خواهد     د    اد    ؛ اما چنین اقد    امــی هرگز قاد    ر نخواهد     
بود     جمهوری اسالمی ایران را د    ر مسیر پیشرفت و 
تعالی خود     متوقف نماید    .د    ولت جد    ید     آمریکا با پیمان 
شــکنی و نقض تعهد    ات بین المللی، فقط اعتبار 
جهانی خود     را می شکند     و اعتماد     د    ولت ها و ملت ها 
نسبت به هر گونه مذاکره و تعهد    ات آیند    ه خود     را از 
د    ست می د    هد    .جمهوری اسالمی ایران مبتکر اتحاد     
جهانی برای مقابله با خشونت و افراطی گری است و 
گفتگو و مذاکره بر مبنای برد    -برد     را تنها مسیر حل و 
فصل بحران های جهانی و منطقه ای می د    اند    . تعمیق 
پیوند    ها با کشــورهای همسایه و منطقه، و افزایش 
سطح همکاری با کشورهای د    وست، انتخاِب آگاهانه 
ما اســت و عبور از تهد    یــد    ات خطرناک و تحوالت 
پیچید    ه د    وران گذار فعلی جز با افزایش تماس ها و 
مراود    ات و نهاد    ینه کرد    ن گفتگو از سوی د    ولت ها و 

ملت ها امکان پذیر نیست.
اد    بیات جاهالنه، زشــت، کینه توزانه و مشحون از 
اطالعات غلط و اتهامات بی پایه ای که از زبان رئیس 
جمهور آمریکا علیه ملت ایران د    یروز د    ر این مجمع 
محترم شنید    ه شد    ، نه تنها د    ر شأن سازمان ملل نبود     
بلکه د    ر تقابل با خواسته امروز ملت ها از این اجالس 
-یعنی اتحاد     د    ولت ها برای مقابله با جنگ و تروریسم 
- قرار د    اشــت.د    ر همین جا اعالم می کنم که توان 
د    فاعی جمهوری اسالمی ایران، از جمله توانمند    ی 
های موشکی، تنها جنبه د    فاعی و بازد    ارند    گی د    اشته 
و برای حفظ صلح و ثبات د    ر منطقه، و جلوگیری از 
ماجراجویی بیخرد    ان هد    ف گذاری شد    ه است. مرد    م 
شهرهای مختلف ما د    ر جنگ تحمیلی هشت ساله 
قربانی موشــک های د    وربرد     رژیم صد    ام بود    ند     و ما 
هرگز اجازه تکرار چنین جاه طلبی های فاجعه بار 

را نخواهیم د    اد    .بی ثباتی و خشونت ورزی د    ر منطقه 
ما با مد    اخله نظامی قد    رت های فرامنطقه ای تشد    ید     
شــد    ؛ همان قد    رت هایی که اکنون با هد    ف مد    اخله 
بیشتر و فروش ســالح های مرگبارشان ایران را به 
ایجاد     ناامنی متهم می کنند    . من به صراحت اعالم 
می کنــم که مد    اخله خارجی و تعیین تکلیف برای 
مرد    م منطقه نتیجه ای جز تد    اوم و گسترش بحران 
برجای نخواهد     گذاشت. بحران های سوریه، یمن و 
بحرین راه حل نظامی ند    ارند     و تنها از طریق توقف 
خشونت، و پذیرش رای و نظر مرد    م پایان پذیر است.
د    ولت آمریکا باید     برای مرد    م خود     توضیح د    هد     که 
چرا با صرف صد    ها میلیارد     د    الر از د    ارایی های ملت 
خود     و ملت های منطقه بــه جای آن که به ثبات و 
امنیت کمک کند     موجب قتل و فقر و ویرانی و رشد     
تروریسم و افراطی گری شد    ه است.اقتصاد     ایران د    ر 
چهار سال اخیر به خوبی نشان د    اد     که از ظرفیتهای 
کم نظیر رشد     و توسعه برخورد    ار است.تحریم های 
اقتصاد    ی نه تنها مایه توقف ایران نشــد     ، بلکه عزم 
ملی را بر تقویت تولید     ملی راسخ تر کرد    . د    ستیابی 
به باالترین نرخ رشــد     جهانی د    ر سال گذشته نیز 
نشــان د    اد     که اقتصاد     ایران می تواند     با پتانســیل 
رشد     یک تریلیون د    الری د    ر بیست سال پیش رو ، 
امید    بخش ترین اقتصاد     نوظهور جهان شود    . سیاست 
راهبرد    ی ما برای تحقق این رشــد     پاید    ار و متوازن، 
تعامل گسترد    ه با جهان است. باور ما این است که 
توسعه و امنیت، د    ست د    ر د    ست هم ارتقاء می یابد     
و منافع مشترک ، می تواند     ضامن امنیت منطقه ای 

و جهانی شود    .
ایران با برخــورد    اری از بزرگترین ذخائر گاز و نفت 
د    ر جهــان، آماد    گــی د    ارد     که د    ر یــک همکاری 
بلند    مــد    ت، به امنیت انرژی جهانی کمک کند     و با 
سرمایه گذاری مشترک د    ر زیرساخت های حمل و 
نقل د    ریائی ، ریلی و جاد    ه ای، ظرفیت کرید    ورهای 
ترانزیت بین المللی را ارتقاء بخشد    . تقویت زیرساخت 
های اقتصاد    ی د    ر حوزه های گاز رسانی، شبکه های 
برق، و ارتباطات ریلی و جاد    ه ای ، امکان تولید     ارزان 
با  د    سترسی به بازار بزرگ ملی و منطقه ای را برای 
پروژه های متنوع صنعتی فراهم کرد    ه است. اینک 
با فراهم آمد    ن فضای حقوقی مســاعد    ، هیأت های 
متعد    د     سرمایه گذاران خارجی به ایران گسیل شد    ه 
اند     که به امضای روزافزون قرارد    اد    های بزرگ سرمایه 
گذاری مشترک و تأمین مالی د    ر حوزه های مختلف 

منجر شد    ه است.
سیاســت د    ولت د    ر ایران بر آن اســت که با بهبود     
مســتمر فضای کســب و کار ، حمایت از حقوق 
مالکیت فکــری، اصالح مد    اوم قواعــد     حکمرانی 
شرکتها و مبارزه جد    ی با پولشوئی، فضای حقوقی 
مساعد     برای ســرمایه گذاری د    ر شرکتهای د    انش 
بنیان و حوزه های مختلف فنی و اقتصاد    ی را بیش 
از پیش فراهم نماید    .عزم ملت ایران بر ساختن ایرانی 
آزاد     و پیشرو، و مشارکت د    ر توسعه منطقه ای امن 
و آرام، بر مبنای اخالق و احترام به حقوق بین الملل 
جد    ی اســت و د    ر این راه ، از مشارکت و همکاری 
همه سرمایه گذاران و صاحبان اند    یشه و ابتکار د    ر 
سراسر جهان استقبال می کند    . من د    ر این جایگاه 
جهانی ، به سخنگوئی از ملت مهمان نواز ایران، از 
همه آنها که صلح و امنیت و پیشــرفت را د    ر سایه 
مشارکت و همکاری ملتها جستجو می کنند    ، برای 
سفر به ایران و مشارکت د    ر این آیند    ه پرامید    ، د    عوت 
می کنم.ما می توانیم با باور به تصمیم چهار ســال 
قبل خود     د    ر این مجمع عمومی، برای ایجاد     جهانی 
عاری از خشونت و افراط، گفتمان تحمیل، یکجانبه 
گرایی، ارعاب و جنگ را به منطق گفتگو، هم افزایی 
و صلح تبد    یل کنیم؛ تا صد    ای اعتد    ال، تنها صد    ای 

غالب د    ر جهان باشد    .

روحانی د    ر سازمان ملل: 

آمریکاباپیمانشکنیاعتبارجهانیخودرامیشکند
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آگهی
د    ر خصوص د    عوای آقای سید     وهرز سمیع زاد    ه یزد     با وکالت آقای خسرو مرزی بطرفیت خانم فخر الساد    ات سمیع زاد    ه به خواسته فروش ملک مشاع غیر 
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روز از تاریخ ابالغ به این د    اد    گاه اعالم نماید     
مد    یر د    فتر شعبه د    وم د    اد    گاه عمومی حقوقی شهرستان نور هاد    ی م. الف 96/430

آگهیمزایده
د    ر پروند    ه کالسه ۹۶۰۳۱۶ اجرای مد    نی شورا  محکوم علیه آقای قاسم رضی پور به پرد    اخت ۱۱۳/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت اصل خواسته بد    ون د    ر نظر گرفتن خسارت تاخیر تاد    یه و قابل محاسبه د    ر اجرای احکام مد    نی د    ر 
روز اجرای حکم د    ر حق مهران نجفی محکوم گرد    ید    ه است لذا این اجرا بنا به د    رخواست شخص ناصر کبود     
تبار اموال وی را جهت تامین آن توقیف و از طریق مزاید    ه با حضور نمایند    ه د    اد    ستان و مد    یر اجرای احکام 
د    اد    گستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر بفروش میرساند     مال مورد     مزاید    ه یک ملک به مساحت 
۱۶۰متر مربع واقع د    ر جویبار جاد    ه بهنمیر به ساری روستای انار مرز روبروی عبورورود    ی روستا خیابان 

کشاورز جنب منزل مسکونی خانم فاطمه عزیزی 
حد    ود     اربعه 

از شمال وصل به کوچه ۶ متری از جنوب متصل به زمین آقای مرتضی قد    سی از شرق وصل به زمین 
متصرفی مصطفی بخشی پور از غرب وصل به به زمین آقای مرتضی قد    سی 

-۱- قیمت کل کارشناسی شد    ه ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
۲- مزاید    ه از مبلغ ارزیابی شد    ه پایه شروع کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد     نمایند     برند    ه مزاید    ه محسوب 
و مبلغ د    ه د    رصد     قیمت پیشنهاد    ی فی المجلس از برند    ه مزاید    ه اخذ و مابقی آن ظرف یکماه پی از فروش 

وصول می گرد    د     د    ر غیر اینصورت مبلغ د    ه د    رصد     بنفع د    ولت ضبط خواهد     شد    
 ۳- موعد     و زمان فروش ۹۶/۷/۱۷ ساعت ۹ صبح د    ر د    فتر اجرای احکام مد    نی د    اد    گستری جویبار می باشد     

زمان بازد    ید     از مال مزاید    ه د    ر یکی از روزهای اد    اری پس از انتشار میباشد     
د    فتر اجرای احکام مد    نی د    اد    گستری شهرستان جویبار 

برگاجراییه
مشخصات محکوم له 

علی کاویان پور با وکالت علیرضا بهنامی فرزند     علی اعظم به نشانی نوشهر بعد     از مسجد     جامع خ 
الغد    یر د    فتر وکالت آقای خاد    م آزاد    یان 

مشخصات محکوم علیه 
پد    رام اخوان توسیرکانی فرزند     مهد    ی مجهول المکان 

بموجب رای شماره ۹۶/۲8۹ تاریخ ۹۶/4/۱۳شعبه اول  شورای حل اختالف شهرستان نور 
محکوم علیه محکوم است به پرد    اخت اصل خواسته به مبلغ سه میلیون پانصد     هزار ریال از بابت 
اجور معوقه و نیز مبلغ هشتاد     و چهار میلیون ریال از بابت اجرت المثل ایام تصرف طبق بند      ۱۲ 
قرار د    اد      و مبلغ د    و میلیون و سیصد     و شصت هزار ریال بابت هزینه د    اد    رسی و مبلغ سه میلیون و 
یکصد     و پنجاه هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل  د    ر حق خواهان محکوم و اعالم می نماید      ضمنا 

مبلغ 4/۳8۵/۰۰۰ ریال به عنوان  نیم عشر د    ر حق د    ولت بپرد    ازد     
به استناد     ماد    ه ۱۹ آیین نامه اجرائی ماد    ه ۱8۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد     اجتماعی 
فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف د    ه روز مفاد     آنرا بموقع 
اجرا بگذارد     و یا ترتیبی برای پرد    اخت محکوم به و یا انجام تعهد     و مفاد     رای بد    یعی د    ر غیر 
اینصورت پروند    ه جهت اقد    ام قانونی برای اجرای احکام د    اد    گاه یا د    اگستری محل تحویل خواهد     

شد    م. الف۹۶/4۳۳
قاضی شعبه اول  شورای حل اختالف نور 

 فرماند    ه کل سپاه پاسد    اران انقالب اسالمی با بیان اینکه اتهام زنی 
ترامپ به ایران، زیبند    ه آمریکا و د    ولت فاسد     و قلد    ر آن است، تأکید     
کرد    : زمان آن رسید    ه اســت که محاسبات غلط امریکا را تصحیح 
کنیم.به گزارش زمان از سپاه نیوز، سرد    ار سرلشکر پاسد    ار محمد    علی 
جعفری فرماند    ه کل ســپاه پاسد    اران انقالب اسالمی د    ر واکنش به 
سخنان ســخیف و اتهام زنی های وقاحت بار د    ونالد     ترامپ رئیس 
جمهور امریکا علیه ایران د    ر ســازمان ملل متحد     با بیان اینکه د    ر 
حرف های ترامپ چیز جد    ید    ی وجود     ند    اشــت، گفت: آنچه تازگی 
د    اشت اینکه آمریکا چهره واقعی خود     را برای جهانیان آشکار ساخته 
و امــروز د    نیا همان تصویری از آمریکا مشــاهد    ه می کند     که ایران 
سالهاست د    ر تالش اســت آن را آشکار سازد     و د    ر واقع این تهمت 
ها به ایران، زیبند    ه آمریکا و د    ولت فاســد     و قلد    ر آن است. فرماند    ه 

کل ســپاه افزود    : با شکســت های پی د    ر پی و خرد     کنند    ه ای که 
آمریکایی ها بویژه د    ر منطقه از ایران د    ریافت کرد    ه اند     طبیعی است 
که سیســتم عصبی و انسجام فکری آنها به هم ریخته باشد    . وی با 

اشــاره به اینکه باید     از ترامپ بابت برد    اشــتن نقاب از چهره واقعی 
آمریکا تشکر کرد    ، گفت: ســخنان رئیس جمهور آمریکا نباید     بی 
جواب بماند     و امید    واریم رئیس جمهور محترم د    ر نطق خود     پاسخ 
قاطع، انقالبی و روشــنگر چنانکه د    ر شأن ملت ایران است به وی 
بد    هد    .سرلشــکر جعفری تأکید     کرد    : موضعگیــری قاطع د    ر مقابل 
ترامپ تازه آغاز راه اســت و آنچه اهمیت راهبرد    ی د    ارد     این است 
که آمریکا پاسخ های د    رد    ناک تر را د    ر عمل و د    ر رفتار و تصمیماتی 
که ایران ظرف ماه های آیند    ه خواهد     گرفت، مشاهد    ه کند    .فرماند    ه 
کل سپاه د    ر پایان با بیان اینکه زمان آن رسید    ه است که محاسبات 
غلط آمریکا را تصحیح کنیم ،گفت: اکنون که ماهیت آمریکا کامال 
روشن شد    ه، د    ولت باید     از همه گزینه های خود     برای د    فاع از منافع 

ملت ایران استفاد    ه کند    .

زمان تصحیح محاسبات غلط آمریکا فرا رسید    ه است



پنجشنبه 30 شهریور 1396                                                                                                                                                                                                      شماره 33581
اخبار

مجمعتشخیصمصلحت
یادآورامام)ره(وفرآوردهانقالب

سید    محمد    علی حسینی 
 با تاملی کوتاه برمتن حکم صاد    ره از سوی مقام معظم رهبری د    ر آغاز د    ور 
جد    ید     فعالیت های مجمع تشــخیص مصلحت نظام و همچنین با د    قت د    ر 
بیانات ایشــان د    ر د    ید    ار با اعضای محترم این مجمع د    ر روز چهارشنبه ۲۲ 
/۶/ ۹۶ می توان د    ریافت که مهمترین توصیه و تاکید     معظم له د    ر این د    وره، 
اصل ضرورت حاکمیت اند    یشه و تفکر حضرت امام )ره( و انقالب بر فرآیند     
تصمیم ها و سیاســت گذاری های مجمع تشخیص و همچنین محافظت 
صد     د    ر صد    ی از روحیه انقالبی د    ر اند    یشه و عمل اعضای محترم این مجمع 
بود    ه اســت. از یک سو، د    امنه این خصوصیت ممتاز آنقد    ر وسیع و گسترد    ه 
است که سایر توصیه های مهم و موثر ایشان ازقبیل »حضور، اتقان و د    قت 
د    ر تشخیص مصلحت« یا »رعایت صالح و سد    اد     و انصاف« و یا انجام »بحث 
های عالمانه، مســتد    ل، مجتهد    انه و د    قیق« همراه با »اتقان و استحکام د    ر 
تد    وین سیاســت های کلی« را نیز بخوبی د    ر بر می گیرد     و از ســوی د    یگر، 
ضــرورت رعایت این اصل بنیاد    ین نیز به قد    ری اهمیت د    ارد     که باید     »هیچ 
مصوبه، موضعگیری یا اقد    امی متفاوت با مبانی اصلی انقالب و میراث گرانقد    ر 
امام از آن )مجمع( مشاهد    ه نشود    «.از جمله عواملی که می تواند     به این مهم 
جامه عمل بپوشاند     و  موجبات موفقیت بیش از پیش مجمع را د    ر د    ستیابی 
به اهد    اف اساسی وسرنوشت ساز خود     د    ر د    وره کنونی فراهم نماید    ، وجود     و 
حضور ارکان مهم و تاثیر گذار  د    ر مجمع تشخیص مصلحت است. اضافه بر 
نقش بی بد    یل شــخصیت واال، کم نظیر و جامع االطراف حضرت آیت اهلل 
هاشمی شاهرود    ی د    ر ریاست عالی و راهبری مجمع ؛ نقش تعیین کنند    ه و 
اثربخش د    بیرمحترم مجمع تشخیص که هم از جایگاه و شخصیت حقوقی 
کلید    ی و کارآمد     وهم از منزلت حقیقی سازند    ه و فعال برخورد    اراست، عامل 
مهم د    یگری د    رموفقیت بیشتر مجمع و جلب همکاری همه قوا و ارکان نظام 
د    ر فرآیند     اد    اره و مد    یریت کشوراســت. تجربه ارزند    ه بیش از بیســت سال 
فعالیت جناب آقای د    کتر محسن رضایی د    ر مهمترین رکن مجمع، خستگی 
ناپذیری و پرکاری ، حضورو آشنایی مید    انی با مهمترین مشکالت و د    غد    غه 
های مرد    می ، تحقیق و پژوهش و تباد    ل نظر با نخبگان و اند    یشمند    ان حوزه 
های مختلف وباالخره، پافشــاری وی بر حفــظ روحیه جهاد    ی و انقالبی و 
تقویت تفکر بســیجی د    ر تمامی امور  ؛ همگی، سرمایه ها  و اند    وخته های 
گرانســنگی است که / د    ر کنار تالش ســایر اعضای محترم فعال و مجرب 
مجمع و همچنین اعضای جد    ید     که حضورشان به تعبیر رهبر معظم انقالب 
به مثابه خونی جد    ید     و نیرویی فزایند    ه اســت/  همزمان با افزایش امید    ها و 
انتظارات ، مسیر مجمع تشخیص مصلحت د    رانجام وظایف و مسئولیت های 
خــود     و همچنین تامین حد    اکثری منویات مقام معظم رهبری د    ر تغییرات 

ساختاری و محتوایی را هموارتر و پرشتابتر از گذشته می نماید    .
مشاور بین الملل د    بیر مجمع تشخیص مصلحت

واکنشهادرآمریکابهسخنانضدایرانیترامپ

 د    ر حالی که ســخنان جنگ طلبانه ترامپ د    ر مجمع عمومی سازمان ملل 
با اســتقبال چهره های تند    رو آمریکا به مانند     'جان بولتون' روبرو شد    ه است، 
محافل سیاسی و حتی برخی از جمهوریخواهان کنگره از سخنان ترامپ علیه 
ایــران انتقاد     و ابراز نگرانی کرد    ند    .به گــزارش ایرنا 'اد     رویس'، رییس کمیته 
روابط خارجی مجلس نمایند    گان آمریکا روز سه شنبه به سی. ان. ان. گفت 
که ترامپ به جای از میان برد    اشتن برجام به فکر اجرای قاطعانه و شد    ید     آن 
باشد    . وی تصریح کرد    : به نظر من باید     بشد    ت به د    نبال اجرای توافق باشیم و 
ایران را واد    ار به اجرای تعهد    اتش کنیم. اما سناتور 'د    ایان فینستاین' با انتقاد     
صریح از ســخنان ترامپ، آن را زمینه ساز انزوای بین المللی آمریکا خواند    . 
وی با انشــار بیانیه ای تصریح کرد    : هد    ف سازمان ملل متحد     گسترش صلح 
و همکاری بین المللی اســت. اما رییس جمهور ترامپ از آن برای تهد    ید     به 
جنگ استفاد    ه کرد    . 'لورنس اود    انل' خبرنگار MSNBC نیز د    ر صفحه توییتر 
خود     نوشت: چه کسی به ترامپ خواهد     گفت که لغو توافق هسته ای با ایران، 
تنها کره شمالی را مطمئن خواهد     کرد     که د    ر آیند    ه هیچ توافقی با آمریکا د    ر 
کار نخواهد     بود    . 'کلسی د    اونپورت'، مد    یر'سیاستگذاری منع گسترش جنگ 
افزار هسته ای' د    ر انجمن کنترل جنگ افزار هم د    ر واکنش به سخنان جنگ 
طلبانه ترامپ نوشت: جای خوشبختی است که رییس جمهوری فرانسه د    رباره 

خطرات خروج از برجام و سود    مند    ی های حفظ آن صحبت کرد    ه است.

یاد    د    اشت

دوشنبه؛بازدیدکمیسیونامنیت
ملیازمرکزهستهایکرج

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلــس از بازد    یــد     اعضای این کمیســیون از مرکز 
هســته ای کرج و یکی از زند    ان هــای تهران د    رهفته 
آیند    ه خبر د    اد    .سید    حسین نقوی حسینی د    ر گفت وگو 
با ایسنا، د    ر توضیح موارد     کاری کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس د    ر هفته آیند    ه و بعد     از سه 
هفته تعطیالت مجلس اظهار د    اشت: کمیسیون د    ر روز 
یکشنبه به بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی پرد    اخته و 
د    ر روز د    وشــنبه بازد    ید     از مرکز هسته ای کرج و یکی 
از زند    ان های تهران را د    ر د    ستور کار قرار د    ارد    .به گفته 
وی، کمیسیون امنیت ملی سه شنبه نشست ویژه ای 
برای بررســی آخرین وضعیت موسسات اعتباری از 
جمله کاســپین، افضل توس، آرمان، آرمان البرز را با 
حضور مسئوالن مربوطه برگزار می کند    .نقوی حسینی 
د    ر پایان گفت که چهارشــنبه صبح پیش از برگزاری 
جلسه علنی، نشست هیئت رئیسه کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس نیز برگزار خواهد     شد    .

واکنشیکعضودفتررییس
جمهوریبهسخنرانیترامپ

معاون سیاســی د    فتر رییس جمهــوری د    ر واکنش به 
سخنرانی رییس جمهور آمریکا د    ر مجمع عمومی سازمان 
ملل و طرح اتهامات و اد    عاهای واهی از ســوی او اظهار 
کرد    : کســی که با عوام فریبی و رفتاری غیر د    موکراتیک 
رییس جمهور شــود    ، از د    رک تفاوت میان سخنرانی د    ر 
سازمان ملل و بازی خشن فوتبال آمریکایی عاجز است.

به گزارش ایســنا،حمید     ابوطالبی معاون سیاسی د    فتر 
رییس جمهوری با انتقاد     از طرح برخی اتهامات از سوی 
ســخنرانان مجمع عمومی سازمان ملل از جمله رییس 
جمهور آمریکا، د    ر توییتر خود     نوشت:»کسی که با عوام 
فریبی و رفتاری غیر د    موکراتیک رییس جمهور شود    ،از 
د    رک تفاوت میان سخنرانی د    ر سازمان ملل و بازی خشن 
فوتبال آمریکایی عاجز اســت؛ د    نیا اگر به گسترش صلح 
 UN     د    ر برابر جنگ  طلبی متعهد     است، نباید     اجازه د    هد
محل نفرت پراکنی و جنگ افروزی شود    ؛نخستین گام، 

حفظ حرمت د    یپلماسی د    ر مقر آن است.«

تاکیدبرحمایتقواازسازمان
تعزیراتحکومتی

رئیس ســازمان تعزیرات حکومتی بــا بیان مولفه های 
توفیق ســازمان تعزیرات حکومتی، این مهم را نیازمند     
تعامــل و حمایت ســه قوه د    انســت.جمال انصاری د    ر 
گفت وگو با ایســنا، د    رباره رویکرد     و برنامه های خود     د    ر 
ســازمان تعزیرات حکومتی اظهار کــرد    : توجه ویژه به 
زیرساخت های مقرراتی و قانونی و اجرای آنها می تواند     
یکی از مهمترین مبانی کاری من باشد     تا بتوانیم سازمان 
تعزیــرات حکومتی را با یک قوت، قــد    رت و کارآمد    ی 
بیشــتر مواجه کنیم، البته این موضــوع نیازمند     توجه، 
حمایت و نگاه همه جانبه و تمام قواست.وی افزود    : این 
موضوع قطعا همکاری و مشارکت قوای مقننه، مجریه و 
قضاییه را می طلبد    . اگر این تعامل را بتوانیم به صورت 
همه جانبه ایجاد     کنیم، قطعا می توان د    ر موضوع اصالح 
زیرساختی و ساختاری موفق بود     و برای اصالح مقررات، 
د    ستورالعمل ها و آنچه مبنای کار ما باشد    ، قد    م برد    اریم.

خبـر خبر

نمایند    ه مقام معظم رهبری و د    بیر شورایعالی 
امنیت ملــی مواضع اخیــر رئیس جمهور 
آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی د    ر 
سازمان ملل را نمایانگر روحیه جنگ طلبانه، 

خصمانه و ضد     صلح د    انست.
امیرد    ریابان علی شمخانی د    ر گفت وگویی با 
اشاره به اد    عای ترامپ مبنی بر این که برجام 
قرارد    اد    ی برای سرپوش گذاشتن د    ر ساخت 
سالح هسته ای ایران است و یکی از بد    ترین 
قرارد    اد    های آمریکا بود    ه اســت اظهار د    اشت: 
این اظهارات ناشــی از د    رک ضعیف رئیس 
جمهورآمریکا  از توافقات بین المللی ومبانی 
حقوقی آن بود    ه  و از نگاه جامعه جهانی بی 

اهمیت تلقی می شود    .
وی خاطر نشان کرد    ؛ رییس جمهور آمریکا 
هنوز از فضای انتخاباتی این کشور و استفاد    ه 
از حمــالت لفظــی به رقبا بــرای جلب آرا 
خارج نشــد    ه  والزم است مشــاوران وی  به 
او یــاد    آوری کنند     که رفتارهــای تبلیغاتی 
و نمایشــی تاثیری د    ر تغییــر اراد    ه و رفتار 
کشــورها ند    ارد    .وی با تاکید     بــر عزم و اراد    ه 
جد    ی جمهوری اســالمی برای اســتیفای 
کامل حقوق مشــروع و قانونی خود     و عد    م 
تاثیر پذیری از هیاهوهای هالیوود    ی  افزود    : 
هیچ یک از طرف هــای امضاء کنند    ه برجام 
حق ند    ارند     از سازوکارهای پذیرفته شد    ه د    ر 
این توافقنامه بین المللی با طرح بهانه های 

واهی و غیر حقوقی سرباز زنند    .
نمایند    ه مقام معظم رهبری د    ر شورای عالی 
امنیت ملی افزود    ؛ آژانس بین المللی انرژی 
اتمی ۷ نوبت پــس از برجام پایبند    ی کامل 

ایــران به تعهد    اتش و ماهیــت و روند     صلح 
آمیز فعالیت های هسته ای کشور ما را تایید     
کرد    ه است و هرگونه فضاســازی رسانه ای 
طرف مقابل و اتهــام زنی واهی که با هد    ف 
عملیــات روانی صورت می گیرد     فاقد     ارزش 
و اعتبار اســت.وی گفت؛ رویکــرد     آمریکا 
د    ر قبال برجام به معنای تمســخر مســیر 
مذاکره و عد    م پایبند    ی این کشــور به قواعد     
د    یپلماســی بود    ه و پیامی بــه جز بی اعتبار 
ســازی مجامع بین المللی به جهان منتقل 
نمی کند    .وی با تقبیح رویکرد     ســاد    ه لوحانه 
و تــالش نافرجام رییس جمهــور آمریکا که 
با طرح موضوعات غیــر واقعی بد    نبال تاثیر 
گذاری مخرب برجامعه ایران اســت افزود    : 
مرد    م مســلمان،انقالبی و سلحشــور ایران 
اســالمی با د    رک واقعی از تهد    ید    ات و منافع 
ملی کشــور د    ر جریان انتخابات های متعد    د     

اعتقاد    ،حمایت و عالقه خود     به نظام جمهوری 
اسالمی ایران را د    رفرایند    ی آزاد     و مشارکت 
جویانه د    ر معرض نگاه جهانیان قرار د    اد    ه اند     
و بهتر اســت رییس جمهور امریکا به جای 
این گونــه اظهارات، فکری برای جلوگیری از 
نزول تصاعد    ی جایگاه خود     نزد     افکار عمومی 

آمریکا و جامعه جهانی نماید    .
شمخانی د    ر پاسخ به ســوال د    یگری مبنی 
بر این کــه رئیس جمهــور آمریــکا مد    عی 
نقش ایران د    ر توســعه جنگ د    ر یمن شد    ه 
اســت اظهارتصریح کرد    : د    ر حالی که رژیم 
سعود    ی با حمایت تســلیحاتی و اطالعاتی 
آمریکا ضمــن بمباران گســترد    ه مرد    م بی 
د    فاع و فقیر یمن و بکار گیری ســالح های 
ممنوعه و بمب های خوشــه ای، مجموعه 
زیر ســاختهای حیاتی این کشور را از بین 
برد    ه و موجب شــکل گیری فاجعه انســانی 

د    ر یمن شد    ه اســت ، رییس جمهور آمریکا 
بــرای انحراف اذهان عمومی سیاســت فرار 
به جلو را اتخاذ کــرد    ه وبه خیال پرد    ازیهای 
غیر واقعــی اد    امه می د    هد    .وی خاطرنشــان 
کرد    : اســناد     و مد    ارک متقن و اعترافات مهم 
برخی عناصر د    ستگیر شد    ه مرتبط با رئیس 
جمهور مستعفی یمن نشان د    هند    ه همکاری 
گسترد    ه آمریکا با القاعد    ه د    ر یمن و استفاد    ه 
ابزاری این کشور از تروریسم  برای سرکوب 
مرد    م انقالبی و مظلوم یمن می باشد    .وی تنها 
گناه مرد    م یمن را د    موکراسی خواهی و حق 
تعیین سرنوشــت د    انســت و رفتار آمریکا و 
د    خالت نظامی آن ها را سرکوب حق طبیعی 
مرد    م و نسل کشی توصیف کرد    .عضو مجمع 
نظام رئیس جمهوری  تشــخیص مصلحت 
آمریــکا را فرد    ی د    روغگو و حامی گروه های 
تکفیــری و تروریســتی د    ر منطقه معرفی 
و تاکید     کرد    : ترامــپ، اوباما را ایجاد     کنند    ه 
د    اعش می د    انســت اما طی ماههای اخیر وبا 
د    ستور او نظامیان این کشور بارها  نیروهای 
تروریســت د    ر محاصره را فراری د    اد    ه  و آن 
ها را د    ر پوش شهای مختلف از مرز کشورها 
جابجا کرد    ه انــد    .وی همچنین د    ر واکنش به 
سخنرانی نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
که هرساله د    ر قالب نمایشهای کود    کانه ارایه 
می شود     خاطر نشــان کرد    ؛ با توجه به موج 
گســترد    ه نفرت و انزجار مرد    م جهان از این 
رژیم و  شخص وی که قاتل زنان و کود    کان 
فلسطینی اســت، بطور قطع پنگوئن ها ی 
قطب جنوب هم حاضر نخواهند     شــد    ننگ 
طرفد    اری از این رژیم کود    ک کش را بپذیرند    .

د    بیر شورای عالی امنیت ملی د    ر واکنش به اظهارات ترامپ:

درکترامپازتوافقاتبینالمللیضعیفاست

تمد    ید     »تعلیق« تحریم های هسته ای 
از الزامات برجام است

 سخنان جاهالنه ترامپ 
ارزش پاسخ د    اد    ن ند    ارد    

 رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجــی مجلس تاکید     کــرد    : تمد    ید     تعلیق 
تحریم های هسته ای ایران، از الزامات برجام 
است و این موضوع، نشــان از تغییر رویکرد     
ترامپ به توافق هســته ای نیست.عالءالد    ین 
بروجرد    ی د    ر خصوص ارزیابی تمد    ید     تعلیق 
تحریم های هســته ای ایران برای یک د    وره 
۱۲۰ روزه د    یگــر از ســوی د    ولــت ترامپ، 
گفت: چنین اقد    امی رخد    اد     خاصی نیســت 
و بر اســاس روال گذشته د    ولت قبلی آمریکا 
انجام شد    ه اســت.وی افزود    : اگر آمریکایی ها 
تمد    ید     تعلیق تحریم های هســته ای ایران را 
انجام نمی د    اد    ند     به معنای نقض کامل برجام 
محســوب می شــد    ؛ این امر عبارت است از 
بازگشت تحریم های تعلیق شد    ه که د    ر عرصه 
روابــط بین الملل، مخالفــت صریح با برجام 
تلقی می شود    .رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی 

تاکید     کرد    : عد    م تعلیــق تحریم ها به معنی 
نقض فاحش و آشکار  سند    ی است که ایاالت 
متحــد    ه آمریکا د    ر برجام امضا کرد    ه اســت.

وزیــر امور خارجه کشــورمان کــه برای 
شرکت د    ر نشســت ساالنه مجمع عمومی 
ســازمان  ملل متحد     د    ر نیویورک بسر می 

برد    ، د    ر واکنش به سخنرانی د    ونالد     ترامپ 
رئیــس جمهوری آمریکا د    ر این نشســت 
اظهار د    اشت: ســخنان وی بویژه آنجا که 
به ملت بزرگ ایران اشــاره د    اشــت چنان 
سخیف، شعاری و بی محتوا بود     که ارزش 
پاســخ ند    ارد    .د    کتــر محمد     جــواد     ظریف 
همچنین اظهار د    اشت: سخنان وقیحانه و 
جاهالنه رئیــس جمهوری آمریکا و ناد    ید    ه 
ایران  انگاشتن واقعیات جمهوری اسالمی 
د    ر سیاســت د    اخلی و خارجی و مبارزه با 
تروریسم عمق بی اطالعی و رفتار و گفتار 
عوام فریبانه ایشــان را نشان می د    هد     که 
د    ر کنار واقعیاتــی همچون حمایت د    ولت 
آمریکا از رژیم جنایتکار صهیونیســتی و 
رژیــم های د    یکتاتوری منطقــه و ایجاد     و 
تقویت گروههای تروریســتی حاصلی جز 
انــزوا و بی اعتباری هر چه بیشــتر د    ولت 

آمریکا نزد     جهانیان نخواهد     د    اشت.
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 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد     سند     رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان بابل

نظر به د    ستور مواد     ۱  و ۳ قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد     سند     رسمی  مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ امالک متقاضیانی 
که د    ر هیات موضوع ماد    ه یک قانون مذکور مستقر د    ر  واحد     ثبتی 
شهرستان بابل مورد     رسید    گی و تصرف مالکانه و بال معارض آنان محرز 
و رای الزم صاد    ر گرد    ید    ه جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگرد    د    .

بخش یکشرق بابل
اراضی بابل۲4۵۷

۱(پالک ۳۵ فرعی آقای حسن کارپرد    از فرزند     علی نسبت به ششد    انگ 
یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن  که سه د    انگ مشاع از ششد    انگ 
عرصه آن وقف میباشد      بمساحت ۱8۶/۰۰ مترمربع  خرید    اری از  رضا 

طاری  
اراضی بابل۲۵۰۶

۱(پالک ۵ فرعی آقایان حسین امامی راد     و محمد     علی قربانی سرائی  
از  به سه د    انگ مشاع  اکبر و گد    ا علی هر یک نسبت  فرزند    ان علی 
ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن   بمساحت ۱۲8/۰4 

مترمربع  خرید    اری از  غالمعلی عد    سی  
موزیگله  ۲۷۹۹-اصلی

۱( پالک ۱۶ فرعی آقای علیرضا زمرد    ی طبری و خانم الهه نیکو فرزند    ان 
حسن و عزیز هر یک نسبت به سه د    انگ مشاع از ششد    انگ یک قطعه 
زمین با بنای احد    اثی د    ر آن که سه د    انگ و ۱۶ سیر و 4 مثقال عرصه آن 

وقف میباشد     بمساحت 48۷/۰۰ مترمربع  خرید    اری از  کمال احمد    ی 
هتکه پشت  ۲8۰۶-اصلی

۱(پالک ۳88 فرعی آقای ابراهیم حسین زاد    ه هتکه پشتی فرزند     شیر 
آقا نسبت به ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن بمساحت 

۱۷۷/4۵ مترمربع  خرید    اری از   شیرآقا حسین زاد    ه 
علمد    ار و کتی ۲8۱4و ۲8۱۵-اصلی

۱(پالک 84۲۰ فرعی خانم ام البنین آقاجانزاد    ه قرا فرز ند      آقامیر نسبت 
به ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن  بمساحت ۹۹/۱۰ 

مترمربع  خرید    اری ازغالمعلی غالمی 
۲(پالک 8۵8۷ فرعی آقای شیرعلی پیری فرز ند      حید    ر نسبت به 
ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن  بمساحت ۲۰۱/۵۰ 

مترمربع  خرید    اری ازشهربانو یحیی زاد    ه 
۳(پالک 8۵88 فرعی آقای ذبیح اله مرتضی زاد    ه آرائی فرزند     عیسی 
نسبت به ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن  بمساحت 

۱۹۵/۵۳ مترمربع  خرید    اری ازقاسم د    شتی 
4(پالک 8۵8۹ فرعی آقای حبیب اله باب اله زاد    ه فرز ند      عبد    اله نسبت 
به ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن  بمساحت ۲۰۰/۰۰ 

مترمربع  خرید    اری ازعلی قربانزاد    ه  
د    رزیکال آخوند    ی ۲8۱8-اصلی

۱(پالک ۱۰۱۷ فرعی آقای پرویز لطفی گود    رزی فرزند      حسین نسبت 
به ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن  بمساحت 44۰/۳4 

مترمربع  خرید    اری از  حسین لطفی 
۲(پالک ۱۰۱8 فرعی آقای بهمن لطفی گود    رزی فرزند      علی نسبت به 

ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن  بمساحت ۱۳۰/44 
مترمربع  خرید    اری از  منصور لطفی  

۳(پالک ۱۰۱۹ فرعی آقای فرهاد     لطفی فرزند      علی نسبت به ششد    انگ 
یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن  بمساحت ۲۱۲/4۶ مترمربع  

خرید    اری از  مصطفی حسین زاد    ه  
4(پالک ۱۰۲۰ فرعی آقای رضا آقاجانی د    الور فرزند      علی مد    د     نسبت 
به ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن  بمساحت ۱8۱/۱۵ 

مترمربع  خرید    اری از  جان علی حبیب پور 
۵(پالک ۱۰۲۱ فرعی آقای سید     مجید     موالئی فرزند      سید     محسن نسبت 
به ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن  بمساحت ۲۲4/88 

مترمربع  خرید    اری از  حمید    ه لطفی گود    رزی 
۶(پالک ۱۰۲۲ فرعی آقای ناصر لطفی گود    رزی فرزند      مسلم نسبت به 
ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن  بمساحت ۲4۵/۲۶ 

مترمربع  خرید    اری از حسین لطفی گود    رزی 
کمانگر کال ۲8۲۰-اصلی

۱( پالک ۲۶۶۷ آقاي حسین عالمیان د    رون کالئی فرزند     حسن نسبت 
به ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن که ۵/۵ د    انگ مشاع 
از شششد    انگ عرصه آن وقف میباشد       بمساحت ۱۶۱/۲۰ مترمربع  

خرید    اری از  آقای حسن عالمیان  
۲( پالک ۲۶8۲  آقای حسین روح الهی فرزند     علی ماند    ه گار  نسبت 
به ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن که ۵/۵ د    انگ مشاع 
مترمربع   بمساحت ۹۷/۲8  میباشد        وقف  آن  از شششد    انگ عرصه 

خرید    اری از  رضا شیرزاد     آهنگر  
۳( پالک ۲۶8۳  آقای حسین روح الهی فرزند     علی ماند    ه گار  نسبت به 
ششد    انگ یکباب ساختمان که ۵/۵ د    انگ مشاع از شششد    انگ عرصه آن 
وقف میباشد       بمساحت ۳۱/۰۷ مترمربع  خرید    اری از  فضل اله کریمی  
4( پالک ۲۶84  آقای ابراهیم حسن پور شوب فرزند     اباذر  نسبت به 
ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن که ۵/۵ د    انگ مشاع 
از شششد    انگ عرصه آن وقف میباشد       بمساحت ۱4۳/۰۰ مترمربع  

خرید    اری از  محمد     حسن محمد    زاد    ه  
۵( پالک ۲۶8۵  خانم شکوفه کالنتر د    رونکال فرزند     ابوالقاسم  نسبت به 
ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن که ۵/۵ د    انگ مشاع 
از شششد    انگ عرصه آن وقف میباشد       بمساحت ۲۶۲/۲4 مترمربع  

خرید    اری از  ناصر باقری  
بخش د    و غرب بابل

حمزه کال پالک ۲۳۲۶-اصلی
۱(پالک ۱۰۰۹۱ فرعی  آقای حسن تاریان د    رونکال فرزند     ذات اله نسبت 
به ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن بمساحت ۲۲۷/۲۹ 

متر مربع خرید    اری از محمد     علی اطباع طبری  
۲(پالک ۱۰۱۲۲ مفروز و مجزی شد    ه از ۲۶۵ فرعی  آقای علی رضا 
شاهرخی صحنه  فرزند     غالمعلی نسبت به ششد    انگ یک قطعه زمین 
با بنای احد    اثی د    ر آن بمساحت ۱۰۲/8۱ متر مربع خرید    اری از هاجر 

باقریان  
۳(پالک ۱۰۱۲۳ مفروز و مجزی شد    ه از ۲۶۵ فرعی  آقای حسین علی 
نژاد     اله شاه  فرزند     محمد    جان نسبت به ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای 

احد    اثی د    ر آن بمساحت ۱۰۲/۳۳ متر مربع خرید    اری از هاجر باقریان  
4(پالک ۱۰۱۲۷ مفروز و مجزی شد    ه از ۵۷ فرعی  آقای بابک صد    ای 
حق  فرزند     علی اصغر نسبت به ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی 

د    ر آن بمساحت ۱۰۳/۳۲ متر مربع خرید    اری از مرتضی تقی زاد    ه گنجی  
خورشید    کال پالک ۲۳۲۷-اصلی

۱(پالک ۳۶4۲ مفروز و مجزی شد    ه از 48 فرعی  خانم لیال رمضانی 
قراکالئی فرزند     شعبان نسبت به ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی 
د    ر آن بمساحت ۲44/۶۷ متر مربع خرید    اری از  شعبان رمضانی قراکالئی 

اراضی پالک۳۱۶۰-اصلی
۱(پالک ۱۱۶ فرعی خانم سید    ه سارا هاشمی  فرزند    سید     جعفر  نسبت 
به ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن که عرصه آن وقف 

میباشد       به مساحت ۲۲۳/۷۹مترمربع خرید    اری از علی سائلی  
د    رزی  کتی پالک۳۶۲۲-اصلی

۱(پالک ۲8۵۹ فرعی مفروز و مجزی شد    ه از 4۷ فرعی آقای محمد     
صاد    ق ابراهیمی محمود    ی  فرزند     ابراهیم نسبت به ششد    انگ یک قطعه 
زمین با بنای احد    اثی د    ر آن که عرصه آن وقف میباشد       به مساحت 

۹۷/۵۰  مترمربع خرید    اری از ابراهیم  ابراهیمی محمود    ی  
۲( ۲8۶۰ فرعی مفروز و مجزی شد    ه از ۳۵/4۲۵ فرعی خانم فرشته 
عباسپور جناتی فرزند      عباس   نسبت به ششد    انگ یک قطعه زمین 
با بنای احد    اثی د    ر آن به مساحت ۹۶/۷۵ مترمربع خرید    اری از شهربانو 

برد    بار   
اراضی بابل پالک ۳۶۹۰ و ۳۶۹۱-اصلی

۱( ۵ فرعی آقای حسن معصوم نیا بیشه فرزند      علی اکبر    نسبت به 
ششد    انگ یک باب مغازه به مساحت ۲۲/۷۲ مترمربع خرید    اری از حبیب 

اله علوی  
۲( ۶ فرعی آقای حسن معصوم نیا بیشه فرزند      علی اکبر    نسبت به 
ششد    انگ یک باب مغازه به مساحت 4۹/۷۹ مترمربع خرید    اری از جعفر 

روحی 
امیر کال  پالک4۶۷8 –اصلی

۱(۲  فرعی آقای محمود     حبیبی نژاد      امیری فرزند     حبیب اله   نسبت 
به ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن به مساحت ۲۷8/۷۳ 

مترمربع خرید    اری ازقاسم حبیبی نژاد     
امیرکال کال  پالک48۶۱–اصلی

۱(۳۱۶۱ فرعی مفروز و مجزی شد    ه از ۱۷8 فرعی آقای محمد     رضا 
علیزاد    ه فرزند     نقی  نسبت به ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر 

آن به مساحت ۳۳۶/8۰ مترمربع خرید    اری از محمد     بینش 
شهاب الد    ین کال  پالک48۶۳–اصلی

یوسف  آقای سید      از ۱48فرعی  مجزی شد    ه  و  مفروز  فرعی   ۶۵۵)۱
حسینی راد     فرزند     سید     یونس  نسبت به ششد    انگ یک قطعه زمین با 
بنای احد    اثی د    ر آن به مساحت ۱۷4۰/۰۰ مترمربع خرید    اری از جعفر 

د    هستانی 
بند    ار کال   پالک 48۶۵  –اصلی

۱(۳۲۰۶  فرعی خانم صد    یقه ابراهیمی منصور فرزند     قربانعلی  نسبت به 
اعیانی ششد    انگ یکبابخانه بانضمام ۱۳ سیر و ۱۱ مثقال و ۹ نخود     عرصه 
که باقیماند    ه عرصه معاد    ل ۵ د    انگ و یک سیر و 8 مثقال و ۶ نخود     وقف 
هالل احمر و ۲۳ سیر و 8 مثقال و ۱۱ نخود     وقف عام و ۱ سیر و ۳ مثقال 
و ۲۲ نخود     ثلث باقی است به مساحت ۲۰۱/۰۶ مترمربع خرید    اری از 

محمد     قاسم پور آغوزی 
آغوزبن   پالک48۶۶  –اصلی

۱(۱48 فرعی آقای مسعود     حید    ری  فرزند     حسن  نسبت به اعیانی 
از  و ۵ مثقال و 8نخود     مشاع  بانضمام ۱۶ سیر  یکبابخانه  ششد    انگ 

ششد    انگ عرصه که باقیماند    ه عرصه آن  معاد    ل ۵ د    انگ و ۲۲ سیر و 
8مثقال وقف هالل احمر و ۲ مثقال  و ۱۶نخود     آن ثلث باقی است به 

مساحت ۲4۳/۰۰ مترمربع خرید    اری از معین اسماعیل نتاج 
۲( ۱4۹ فرعی آقای سلیمان نامد    ار پور بنگر  فرزند      غالم   نسبت به 
اعیانی ششد    انگ یکبابخانه بانضمام ۱۶ سیر و ۵ مثقال و 8نخود     مشاع 
از ششد    انگ عرصه که باقیماند    ه عرصه آن  معاد    ل ۵ د    انگ و ۲۲ سیر و 
8مثقال وقف هالل احمر و ۲ مثقال  و ۱۶نخود     آن ثلث باقی است به 

مساحت ۱۰۵/4۵مترمربع خرید    اری از مولود     ذبیح تبار 
حید    رکال  پالک 48۶۹- اصلی 

۱(۲۷84 فرعی آقای حمید    رضا غضنفری متکی  فرزند     فرامرز نسبت به  
ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن به مساحت ۱۹۲/۵۹    

مترمربع خرید    اری از حسین قاسمی  
۲(۲۷۹۳ فرعی آقای موسی بابازاد    ه  فرزند     علی نسبت به  ششد    انگ 
یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن به مساحت ۱۰۹/8۰    مترمربع 

خرید    اری از ربابه علی نیا  
محمود     آباد      پالک 48۷۰- اصلی 

۱(۲۲۲ فرعی آقای  نوروزعلی  پور بزرگی برسمنانی و خانم کبری  پور 
بزرگی برسمنانی فرزند    ان  حسین و   نوروزعلی هریک نسبت به سه 
د    انگ  مشاع از ششد    انگ یک باب ساختمان  به مساحت ۳۹/۲۳مترمربع 

خرید    اری از سید     باقر ید    اله  زاد    ه 
۲(۲۲8فرعی آقای  محمد     صاد    ق ابراهیمی محمود    ی  فرزند      ابراهیم  
نسبت به ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن به مساحت 

۲۲۹/۵۰مترمربع خرید    اری از ابراهیم ابراهیمی محمود    ی  
رمنت  پالک 48۷۲- اصلی 

۱(۱88۷ فرعی مفروز و مجزی شد    ه از ۱/4۹۵ فرعی خانم کبری ولی 
پور اوجاکی فرزند     حسینعلی نسبت به  ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای 
احد    اثی د    ر آن به مساحت ۱۱8/۲۵    مترمربع خرید    اری از محسن امینی 
۲(۱888 فرعی آقای محمد     صاد    ق متولی طاهر فرزند     عباسعلی نسبت 
به  ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن به مساحت ۵4۱/۰۵    

مترمربع خرید    اری از عباسعلی متولی طاهر 
۳(۱88۹ فرعی خانم فاطمه صغری متولی طاهر فرزند     اباذر نسبت به  
ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن به مساحت ۲۲۶/۰۰    

مترمربع خرید    اری از عسکری متولی طاهر 
بخش ۶

روشن آباد     پالک ۱-اصلی
۱(۱۱۵ فرعی آقای محمد     روشن فرزند     علی اکبر نسبت به ششد    انگ 
یک باب ساختمان که ۹۲ سیر مشاع از ۲4۰ سیر ششد    انگ عرصه آن 

وقف میباشد      به مساحت ۲۷/۹۰ مترمربع خرید    اری از علی اکبر روشن
پایین گنج افروز پالک ۳۱-اصلی

۱(۱۷4 فرعی آقای احمد     جباری گنجی فرزند     علی نسبت به ششد    انگ 
یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن که ۱۰ سیر مشاع از ۲4۰ سیر 
ششد    انگ عرصه آن وقف میباشد      به مساحت ۲۵۷/۲۰ مترمربع خرید    اری 

از علی جباری گنجی
بخش 8

بالف کال شرقی  پالک ۱۰۵-اصلی
۱(8 فرعی  آقای علی مالئی  فرزند     ابراهیم  نسبت به ششد    انگ یک قطعه 
زمین با بنای احد    اثی د    ر آن به مساحت 44۰۰/۰۰مترمربع خرید    اری از 

محمد     مهد    ی ابراهیم پور  

بخش ۷
احمد     چاله پی  پالک ۱۶-اصلی

۱(۲48۹ فرعی  خانم لیال پاکزاد    یان فرزند     محمد     حسین نسبت به 
ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن به مساحت ۱۹4/۳۵  

مترمربع خرید    اری از سید    ه تاجی ذبیح زاد    ه  
بخش ۱۱

اسب شوره پی پالک ۳۱-اصلی
۱(۲۷ فرعی آقای  ابراهیم کارد    گر فرزند     نعمت اله  نسبت به ششد    انگ 
یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن که 4 سیر مشاع از ۲4۰ سیر 
مترمربع  مساحت ۲۲۹4/۳۰   به  میباشد      وقف  آن  عرصه  ششد    انگ 

خرید    اری از نعمت اله کارد    گر 
سورن محله  پالک ۳۹-اصلی

۱(4۷  فرعی شرکت رهگشا بهار تد    بیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲4۳۳۳۷۲ 
نسبت به ششد    انگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۵۲۵۶/۰۰ متر 

مربع خرید    اری از  ایرج اکبرنژاد     
کالرسی  پالک 4۰-اصلی

۱(۷۹  فرعی آقای حرمت اله پورتقی  فرزند     عقیل  نسبت به ششد    انگ 
یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن به مساحت ۲4۲/۳۳ مترمربع 

خرید    اری از محمد     علی علیپور 
موزیرج  پالک ۵۳-اصلی

۱(48۰۹  فرعی آقای رضا زاهد    یان تجنکی  فرزند     مهد    ی  نسبت به 
ششد    انگ یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن  که 4 سهم  مشاع از ۱۳ 
سهم ششد    انگ  عرصه آن ثلث باقی میباشد     به مساحت ۵4/۳۲ مترمربع 

خرید    اری از اسماعیل ملکشاه 
۲(48۱۰  فرعی خانم فاطمه حافظی  فرزند     فرید    ون  نسبت به ششد    انگ 
یک قطعه زمین با بنای احد    اثی د    ر آن  که 4 سهم  مشاع از ۱۳ سهم 
ششد    انگ  عرصه آن ثلث باقی میباشد     به مساحت ۹۷/8۱ مترمربع 

خرید    اری از حمزه علی رضانژاد     
لذا به  موجب ماد    ه۳ قانون تعیین و تکلیف اراضی ثبتی  و ساختمانهای  
فاقد     سند     رسمی و ماد    ه۱۳ ائین نامه مربوطه این آگهی د    ر د    و نوبت 
به  فاصله ۱۵  روز  از طریق روزنامه کثیر االنتشار و محلی  د    ر شهر ها 
منتشر و د    ر روستاها رای هیات  الصاق تا د    ر صورتی که اشخاص ذینفع  
به ارای اعالم شد    ه اعتراض د    اشته باشند     باید      از تاریخ انتشار اولین آکهي 
و د    ر روستا ها از تاریخ الصاق د    ر محل بمد    ت د    و ماه اعتراض خود     را به 
اد    اره ثبت محل تحویل د    هد     که د    ر این صورت اقد    امات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی د    اد    گاه است و د    ر صورتیکه اعتراض د    ر مهلت قانون 
واصل نگرد    د     یا معترض گواهی تقد    یم د    اد    خواست را به د    اد    گاه عمومی 
محل ارائه نکند     اد    اره ثبت مباد    رت به  سند     مالکیت  می نماید     و صد    ور 
سند     مالکیت مانع از مراجعه متضرر به د    اد    گاه نیست بد    یهی است برابر 
ماد    ه۱۳ آئین نامه مذکور د    ر مورد     قسمتی از امالکی که قبال« اظهار نامه 
ثبتی پذیرفته نشد    ه ؛ واحد     ثبتی  با رای هیات  پس از   تنظیم اظهار 
نامه حاوی  تحد    ید     حد    ود     مراتب را د    ر اولین آگهی نوبتی و تحد    ید     حد    ود     
بصورت همزمان به اطالع  عموم می رساند     و نسبت به امالک د    ر جریان 
ثبت و فاقد     سابقه تحد    ید     حد    ود     واحد     ثبتی اگهی تحد    ید     حد    ود     را بصورت 

اختصاصی منتشر می نماید    .
شهرام خسروی    - رییس اد    اره ثبت اسناد     امالک بابل

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۶/۰۶/۱۵ تاریخ انتشار نوبت د    وم: ۳۰ /۹۶/۰۶
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مد    یر کل امور اقتصاد    ی و د    ارایی چهارمحال و بختیاری:

امکانتهاتربدهیهایپیمانکارانبامطالباتآنها
ازدولت،باانتشاراوراقتسویهخزانه

شهرکرد    - خبرنگار زمان؛ نمایند    ه وزیر و مد    یر کل امور اقتصاد    ی 
و د    ارایی استان چهارمحال و بختیاری گفت:  وزارت امور اقتصاد    ی و 
د    ارایی با انتشار اوراق تسویه خزانه ،امکان تهاتر بد    هی های پیمانکاران با 

مطالبات آنها از د    ولت را فراهم نمود    ه است.
نمایند    ه وزیر و مد    یر کل امور اقتصاد    ی و د    ارایی استان چهارمحال و 
بختیاری اظهار د    اشت: اوراق تسویه خزانه فرصتی مناسب برای کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که به د    ولت [وزارتخانه 
و موسسات  د    ولت[وزارتخانه  از  ومتقابالً  د    ولتی]بد    هکار  و موسسات 
د    ولتی،شرکتهای د    ولتی )بابت اجرای طرحهای تملک د    ارایی سرمایه 
ای(و شهرد    اریها)بابت طرحهای تملک د    ارایی های سرمایه ای(]طلبکار 
بد    هی و  نمود    ه و  استفاد    ه  این ظرفیت  از  تا  نمود    ه  میباشند     فراهم 
مطالبات خود     را تسویه نمایند    . تهمتن عبد    اللهی افزود    : د    ر حال حاضر 
برخی از د    ستگاههای اجرایی به د    لیل انجام خد    مات پیمانکاران به آنها 
بد    هکار می باشند     د    ر مقابل پیمانکاران به برخی از د    ستگاهها مانند     
سازمان امور مالیاتی بد    هی د    ارند    ، اوراق تسویه این امکان را ایجاد     می 
کند     که پیمانکاران به میزان مطالبات خود     از بخشهای مختلف د    ولتی 
اقد    ام به تسویه تعهد    ات خود     به سایر بخشها کنند     ،د    ر واقع تعهد    ات 

پیمانکاران با مطالبات آنها از د    ولت تهاتر می شود    .
وی خاطرنشان کرد    : بر اساس ارزیابی وزارت امور اقتصاد    ی و د    ارایی از 
اد    ارات کل امور اقتصاد    ی و د    ارایی استانها با موضوع مد    یریت بد    هی ها 
بر مبنای سه شاخص۱-واگذاری اسناد     خزانه اسالمی ۲-صد    ور اوراق 
تسویه خزانه۳- احصاء و گزارش بد    هی ها و مطالبات د    ولت و شرکتهای 
د    ولتی،استان چهارمحال و بختیاری د    ر مجموع ، رتبه برتر کشوری را 
کسب نمود    ه است. مد    یر کل امور اقتصاد    ی و د    ارایی استان چهارمحال 
و بختیاری تاکید    کرد    : کلیه اشخاص متقاضی میتوانند     جهت استفاد    ه از 
ظرفیت موجود     و د    ریافت اطالعات بیشتر به اد    اره کل امور اقتصاد    ی و 
د    ارایی استان یا به آد    رس اینترنتی » مرکز مد    یریت بد    هی ها و د    ارایی 

هایمالی عمومی« به نشانی Iridmo.mefa.ir مراجعه نمایند    .

کمکیکمیلیاردتومانیکردستانیهادرجشنعاطفهها

ایسنا؛ مد    یرکل کمیته امد    اد     کرد    ستان گفت: یک میلیارد     تومان کمک 
د    ر مرحله نخست جشن عاطفه ها به صورت نقد     و کاال د    ر سطح استان 
کرد    ستان جمع آوری شد    . محمد    رسول شیخی زاد    ه  د    ر جمع مد    یران، 
معاونان و روسای آموزش و پرورش استان کرد    ستان، با بیان اینکه 
مرحله نخست جشن عاطفه ها با هد    ف تامین نیازهای تحصیلی د    انش 
آموزان بی بضاعت د    ر آستانه سال تحصیلی جد    ید     برگزار شد    ، عنوان 
کرد    : مرحله د    وم این جشن د    ر ۱۹ مهر ماه و د    ر هزار مد    رسه استان 

با هد    ف کمک به د    انش آموزان نیازمند     همان مد    ارس برگزار می شود    .
وی با بیان اینکه سال گذشته یک میلیارد     و ۳۰۰ میلیون تومان د    ر  
جشن عاطفه ها به نیازمند    ان استان کمک شد    ، افزود    : یک میلیارد     تومان 
کمک د    ر مرحله نخست جشن عاطفه های سال جاری نیز  به صورت 

نقد     و کاال از خیران استان جمع آوری شد    .

60هزارنوجوانگیالنیتحت
مراقبتبهداشتی

رشت- خبرنگار زمان؛ د    ر آستانه آغاز سال 
گیالنی  نوجوان  هزار   ۶۰ از  بیش  تحصیلی، 
تحت  گیالن،  پزشکی  علوم  د    انشگاه  به همت 

مراقبت بهد    اشتی قرار گرفتند    .
د    ر آستانه آغاز سال تحصیلی و با توجه به هد    ف 
د    سترسی عاد    النه به خد    مات د    رمانی باکیفیت و 
افزایش پوشش مراقبت  های نوجوانان، ۶۳۶۷8 
نفر نوجوان ۵ تا ۱8 سال د    انش آموز و غیر د    انش 
آموز گیالنی د    ر مراکز خد    مات جامع سالمت، 
پایگاه ها و خانه های بهد    اشت ۱۶ شهرستان 
استان، د    ر تابستان سال جاری، تحت مراقبت ها 

ی بهد    اشتی قرار گرفتند    .
ارزیابی وضعیت تکامل، بررسی وضعیت ایمن 
واکسیناسیون،  انجام  نیاز  صورت  د    ر  و  سازی 
مراقبت از نظر بینایی و مراقبت از نظر شنوایی 
رشد      پایش  و  تغذیه  غربالگری  نوجوانان، 
نوجوان، مراقبت پوست و موی نوجوانان از نظر 
پد    یکلوزیس و مراقبت پوست و موی نوجوانان از 
نظر گال، مراقبت از نظر وضعیت د    هان و د    ند    ان 
نوجوانان و احتمال ابتال به سل و ابتال به آسم 
ارزیابی  از نظر سالمت روان،  نوجوان، مراقبت 
خطر  پر  رفتارهای  ارزیابی  اجتماعی،  سالمت 
مصرف د    خانیات و مواجهه با د    ود     آن و مراقبت 
از نظر فشار خون از جمله اقد    امت انجام شد    ه د    ر 
این برنامه بود    . د    ر این خصوص، د    انش آموزان 
پایه های تحصیلی 4 ، ۷ و ۱۰ و نوجوانان غیر 
د    انش آموز ۹ ،۱۲ و ۱۵ سال شهری و روستایی 
د    ر سال تحصیلی جاری تحت معاینات غربالگری 

د    وره ای سالمت قرار خواهند     گرفت.

ورودنارنگیپیشرسبهبازارمازندران

کشاورزی  جهاد      سازمان  باغبانی  مد    یر  ایسنا؛ 
مازند    ران گفت: همزمان با آغاز برد    اشت نارنگی 
پیش رس د    ر پنج هزار هکتار از باغ های مرکبات 

مازند    ران این میوه پاییزی وارد     بازار شد     .
محمد     شکوهی متوسط تولید     هر هکتار نارنگی 
زود    رس را ۲۳تن اعالم کرد     و گفت: پیش بینی 
می شود     حد    ود     ۱۲۰هزار تن نارنگی پیش رس 
محصول  وضعیت  وی  شود    .  تولید      استان  د    ر 
کرد      ارزیابی  مطلوب  را  مازند    ران  د    ر  مرکبات 
باغ مرکبات  از ۱۱۰ هزار هکتار   : اد    امه د    اد      و 
استان، ۲۵هزار هکتار نارنگی است که پنج هزار 

هکتار آن نارنگی های پیش رس است .

خبر

علی اصغر سلیمانی - خبرنگار زمان: رئیس 
هئیت مد    یره انجمن صنفی اساتید     حق التد    ریس 
د    انشگاه ها و موسسات آموزش عالی  گلستان 
گفت:کارگاه طرح ملی بیابان زد    ایی و پوشش 
گلستان  استان  د    ر  پایلوت  صورت  به  گیاهی 
توسط کمیته کشوری منابع طبیعی متشکل 
از رشته های مختلف با همکاری منابع طبیعی 
گلستان با مشارکت انجمن صنفی اساتید     حق 
التد    ریس استان جهت پایش منطقه ای منابع 
طبیعی برگزار شد    . علی قرلسفلو  افزود    : پایلوت 
این طرح با محوریت این طرح شناسایی ارقام 
برود    ت  شوری،  خشکی،  مقابل  د    ر  مقاوم 
هوا،پوشش گیاهی و زراعت چوب انجام خواهد     

شد    .
التد    ریس  حق  اساتید      کانون  کرد    :  اظهار  وی 
جهت بررسی مشکالت منطقه و ارائه مناسبترین 
راهکارها با تیمی از اساتید     حق التد    ریس سراسر 
های  رشته  د    ر  د    کتری  تحصیالت  با  کشور 
سیستماتیک گیاهی، اکولوژی گیاهی، ژنتیک، 
شیمی، ّآبخیزد    اری، خاک شناسی، جنگلد    اری 
ای  منطقه  پایش  این  د    ر  سرزمین  آمایش  و 

حضور یافتند    .  د    ر اد    امه معاون منابع طبیعی و 
آبخیزد    اری گلستان اذعان کرد    :منابع طبیعی این 
استان شامل 4۵۲ هزار هکتار جنگل، 8۶۲ هزار 
هکتار مرتع، ۲۶ هکتار بیابان، ۲۰ هزار هکتار 
اراضی ساحلی می باشد    که با شرایط پیش رو 
و گرمای جهانی افزایش سطح بیابان و کاهش 
سطح اراضی جنگل و مرتع د    ر سالهای آیند    ه 

برنامه ریزی صورت گرفته است.
لطفی بیان کرد    : استان گلستان به د    لیل موقعیت 
جغرافیایی ویژه خود     از آب و هوای گوناگونی 
برخورد    ار است.بارند    گی د    ر این استان از 8۰۰ 
میلیمتر د    ر جنوب و غرب استان تا ۲۰۰ میلیمتر 

د    ر شمال و شرق استان کاهش د    اشته است.
د    لیل  به  آتی  کرد    :سالهای  خاطرنشان  وی 

تغییرات جهانی اقلیم،شاهد     اختالف د    مای فصلی 
بیشتر و همچنین کاهش بارند    گی د    ر این استان 
هستیم که این امر منجر به از د    ست رفتن برخی 
استان  مراتع  بومی  گیاهی  پوششهای  انواع  از 
شد    ه که از طرفی بسیاری از مراتع شمالی این 
استان با شوری باالیی مواجه هستند     که عامل 
محد    ود    یتی د    یگری د    ر جهت استقرار پوشش 
گیاهی می باشد    . وی گفت: عوامل فوق عالوه 
بر اینکه منجر به کمبود     علوفه جهت مصرف د    ام 
این مناطق شد    ه معیشت مرد    م منطقه را تحت 
تأثیر قرار د    اد    ه و منطقه را مستعد     بیابان زایی 
کرد    ه است. وی افزود    : از طرفی عالوه بر منشاء 
د    اخلی، حضور ریزگرد    ها با منشاء خارجی تحت 
تأثیر صحرای قره قوم نیز د    ر این منطقه به چشم 
میخورد     که بیابان زایی را د    ر این منطقه سرعت 
بخشید    ه است.  وی اظهارکرد    :بسیاری از اراضی 
جنگلی استان تغییر کاربری پید    اکرد    ه و تبد    یل 
به مزارع کشاورزی شد    ه و همچنین حضور د    ام 
بیش از ظرفیت مراتع، منجر به از بین رفتن 
منطقه  خاک  و  شد    ه  منطقه  گیاهی  پوشش 

مستعد     فرسایش شد    ید     آبی شد    ه است. 

رئیسهئیتمدیرهانجمنصنفیاساتیدحقالتدریسگلستانخبرداد:

اجرایطرحبیابانزداییبهصورتپایلوتدراستان
خبر

از  تن  سه  فر-اهواز:  سعید    وحید    ی 
مجلس  د    ر  اهواز  شریف  مرد    م  نمایند    گان 
شورای اسالمی، مد    یرعامل شرکت آبفا اهواز 
و جمعی از مسئوالن و اهالی رسانه از کوی 
بازد    ید      شهرستان  این   ۳ منطقه  فرهنگیان 

نمود    ند      .           
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی 
کریمی  فرد    وس  مهند    س  اهواز،  آبفا  شرکت 
د    ر این بازد    ید     از تخصیص اعتبار د    ولت برای 
اهواز  کالنشهر  فاضالب  وضعیت  ساماند    هی 

خبر د    اد    .
های  برنامه  تشریح  ضمن  کریمی  مهند    س 
د    ر  شرکت  این  مد    ت  بلند      و  میان  کوتاه، 
ارتقا سطح کیفی و کمی آب و نیز  راستای 
ساماند    هی وضعیت فاضالب شهر اهواز گفت: 
د    ر حوزه آبرسانی، عالوه بر انتقال آب از سد     
مخزنی کرخه)طرح آب غد    یر(، طرح آبرسانی 
حیات شوشتر)انتقال آب از چاه( و از طریق 
رود    خانه کارون، اقد    امات گسترد    ه ای از جمله 

د    ر مناطق شرق  آبگیری مخازن ذخیره آب 
و غرب اهواز ، استفاد    ه از ظرفیت تولید     آب 
و  پذیرفته  صورت  ملی  گروه  خانه  تصفیه 
پروژه های متعد    د     د    یگری د    ر این زمینه نیز 

د    ر د    ست اجراست.
فاضالب  حوزه  د    ر  موجود      معضالت  وی 
کالنشهر اهواز را مربوط به مشکل زیرساخت 
د    ولت  خوشبختانه  گفت:  و  د    انست  ها 
فاضالب  وضعیت  ساماند    هی  راستای  د    ر 

اعتباراتی تخصیص د    اد    ه است.
د    و  ایجاد      پروژه  اجرای  از  کریمی  مهند    س 
غربی  و  شرقی  سواحل  د    ر  فاضالب  کلکتور 
ورود      از  راستای ممانعت  د    ر  رود    خانه کارون 
افزود      و  د    اد      خبر  رود    خانه  این  به  فاضالب 
نزد    یک،  ای  آیند    ه  د    ر  پروژه  این  اجرای  :با 
فاضالب و پساب ها به جای ورود     به رود    خانه 
غرب  و  شرق  های  خانه  تصفیه  به  کارون  
زیست  معضالت  از  بسیاری  و  هد    ایت  اهواز 

محیطی مرتفع می گرد    ند    .

د    فتر  مد    یرکل  زمان؛  خبرنگار  هرمزگان- 
با صنعت  ارتباط  تحقبقات، توسعه فن آوري و 
روحیه  ایجاد      بر ضرورت  تاکید      با  کشور  آبفاي 
پژوهشي و حمایت از پژوهشگران و مخترعین د    ر 
شرکت هاي آبفا، تصریح کرد    : بایستي از ظرفیت 
نیروهاي  پژوهشي  و  تحقیقاتي  هاي  قابلیت  و 
متخصص و نخبه د    انشگاه جهت رفع چالش هاي 

صنعت آب و فاضالب استفاد    ه کرد    .
از  فاضالب  االن  اینکه؛  بیان  با  سیاحي  احمد     
اجراي  و  بود    ه  محیطي  زیست  جد    ي  مسائل 
فاضالب مد    رن هد    ررفت سرمایه  شبکه و طرح 
نیست، گفت: کارهاي تحقیقاتي زیاد    ي د    ر کشور 
انجام مي شود     اما ما به د    نبال کارهاي تحقیقاتي 
این  مشکالت  بتواند      که  هستیم  تاثیرگذاري 

صنعت را حل کند    .
 وي اد    امه د    اد    : د    ر همین رابطه براي اولین بار ۱۱ 
پروژه تحقیقاتي ملي را که د    ر رفع چالش هاي 

صنعت آبفا موثر است، طراحي کرد    یم.  
وي با اشاره به شرایط اقلیمي خاص استان هاي 
جنوبي کشور، استمرار خشک سالي، پراکند    گي 
بر بود    ن اجراي طرح  شهرها و روستاها، هزینه 

هاي فاضالب و خطوط انتقال آب طوالني را از 
جمله چالش هاي صنعت آب و فاضالب د    ر این 

استان ها عنوان کرد    .
مجري  فقط  مسئوالن  گفت:  اد    امه  د    ر  سیاحي 
نیستند     بلکه بازوهاي فکري هستند     که بایستي 
د    اشته  عملي  پیشنهاد    ات  مشکالت  حل  براي 
باشند    . وي همچنین بر ضرورت کیفیت ساخت 
و فاضالب  تاسیسات صنعت آب  از  نگهد    اري  و 
کاالها  کیفي  ارزیابي  براي  گفت:  و  کرد      تاکید     
نرم  ایجاد      با  باید      که  ند    اریم  متري  و  شاخص 
افزارهاي الزم د    ر تامین کاالها و تجهیزات این 

صنعت کیفیت را لحاظ کنیم.
و  آوري  فن  توسعه  تحقبقات،  د    فتر  مد    یرکل 
سفر  اد    امه  د    ر  کشور  آبفاي  صنعت  با  ارتباط 
آزمایشگاهي  توانمند    ي هاي  از  روزه خود    ،  یک 
پژوهشکد    ه اکولوژي خلیج فارس و روند     اجراي 
مترمکعبي  هزار  یکصد      کن  آبشیرین  پروژه 
بند    رعباس بازد    ید     کرد    . د    ر این جلسه  چند     تن 
خواجه  د    انشگاه  پژوهشي  معاونت  محققین  از 
هاي  طرح  ارائه  جهت  نیز  طوسی  نصیرالد    ین 

تحقیقاتي خود     حضور د    اشتند    .

وضعیتفاضالباهوازساماندهیمیشود ضرورتاستفادهازظرفیتهايتحقیقاتيدرآبفا

دادنامه
) حقوقی(   د    اد    گاه  عمومی  اول   پروند    ه  کالسه ۹۶۰۹۹8۱4۱۰۱۰۰۲۳۶ شعبه  

شهرستان  الهیجان  تصمیم نهایی  شماره ۹۶۰۹۹۷۱4۱۰۱۰۰۵۵۶
خواهان: آقای  محمد      رامین  فرزند      عبد    اله  به نشانی  استان  گیالن  - شهرستان  

الهیجان  شهر الهیجان  کاشف  شرقی  نبش  کوچه  4
خواند    ه:  آقای  هد    ی  رضائی  فرزند     ابراهیم  به نشانی  فعال  مجهول المکان  گیالن 

الهیجان  خ کاشف  شرقی  نبش  کوچه 4  طبقه  4  کد    پستی :44۱۳۶8۳۶۵۶
خواسته :  الزام  به تمکین

رای د    اد    گاه
  د    ر خصوص  د    اد    خواست  آقای  محمد      رامین  فرزند      عبد    اله  بطرفیت  خانم  هد    ی  
رضایی  فرزند      ابراهیم  به خواسته صد    ور حکم  مبنی بر  الزام  خواند    ه  به تمکین  
که پس از ثبت پروند    ه  و تعیین  وقت  رسید    گی  و د    عوت  از اصحاب  د    عوی  و 
استماع  اظهارات خواهان  به شرح  صوذتمجلس  مورخه  ۱۳۹۶/۵/۱۷  با توجه 
به  محتویات  پروند    ه  و مالحظه  اسناد      و مد    ارک  ابزاری  و نظر  به احراز  رابطه  
زوجیت  به نحو د    ائم  فی مابین  متد    اعیین  به  د    اللت  تصویر  مصد    ق  عقد    نامه  به 
شماره  ترتیب  ۱۷۳۶۰ مورخه  ۱۳8۹/۹/۵  د    فتر  رسمی  ازد    واج  شماره  ۵4۳  
حوزه ثبتی  تهران  و با تاکید      بر اینکه  تمکین  زن  از شوهر  خود      پس از  وقوع  
عقد     نکاح  از آثار  قهری  و از تکالیف  شرعی  و قانونی  زوجه  می باشد      و نیز  
توجها  به اینکه  خواند    ه  با  وصف  ابالغ  د    ر جلسه  د    اد    گاه  حضور نیافته  و د    ر قبال  
خواسته  خواهان  ایراد      و د    فاع  موثری  بعمل  نیاورد    ه  است  و همچنین  د    لیلی  
که  عد    م  تمکین  وی را  از شوهرش  توجیه  نماید      و یا مستند    ی  که بود    ن  وی را  
د    ر منزل شوهرش  متضمن  خوف  ضرر  جسمی  یا  مالی  و یا حیثیتی  قرار  د    هد     
ارائه ننمود    ه  است  لذا  د    اد    گاه  د    ر جهت  تحکیم  مبانی  خانواد    ه  و احراز  شرایط  
متعارف  و نسبی  زند    گی  مشترک  د    عوی  خواهان  را اورد     و ثابت  تشخیص  و 
مستند    ا  به مواد      ۱۹8  قانون  آیین  د    اد    رسی  مد    نی  و ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ و ۱۱۰4 و 
۱۱۰۵ و ۱۱۱4  قانون  مد    نی  حکم  به تمکین  خواند    ه از  خواهان  صاد    ر  و اعالم  
می نماید      رای  صاد    ر شد    ه  نسبت  به خواند    ه  غیابی  محسوب  و ظرف  بیست  روز  
پس از ابالغ  قابل  واخواهی  و پس از  انقضای  مهلت واخواهی  ظرف  بیست  روز 

قابل  تجد    ید    نظر  خواهی  د    ر محاکم  تجد    ید    نظر  مرکز استان  گیالن  می باشد    .
3439-  د    اد    رس  علی  البد    ل  محاکم  عمومی  حقوقی  الهیجان- سید     صاد    ق  حسینی

سازمان ثبت اسناد     و امالک کشور 
آگهیابالغاجراییه

بد    ین وسیله به آقای حمید     خورشید     وند     فرزند    عزت اله  شناسنامه شماره ۹۰۷ و کد    ملی 
۵۹۲۹۳۹۳8۱8 صاد    ره از خرم آباد     ابالغ می شود     که بانک پاسارگاد     به استناد     سند     
رهنی شماره۷۶۹4۳ مورخ ۱۳88/4/۲۲ تنظیمی د    فتر خانه شماره ۲۰۲ تهران جهت 
وصول مبلغ ۱/۵4۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا تاریخ ۱۳۹۰/8/۳به انضمام خسارت تاخیر متعلقه 
و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بد    هی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صاد    ر نمود    ه 
و پروند    ه اجرایی به کالسه ۹۰۰۰۳44 د    ر این اد    اره تشکیل شد    ه و طبق گزارش مورخ 
۱۱4/۱/4۷۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۹/8  مامورابالغ  محل اقامت شما به شرح متن سند     شناخته 
نشد    ه لذا بنا به تقاضای بستانکار برابر نامه وارد    ه به شماره ۱۱4/۶۲۰۳ و طبق ماد    ه 
۱8آئین نامه اجرا مفاد     اجرائیه فقط یک مرتبه د    ر یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 
محلی آگهی می شود     و چنانچه ظرف مد    ت د    ه روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ 
محسوب می گرد    د     نسبت به پرد    اخت بد    هی خود     اقد    ام ننمایید     مورد     وثیقه مند    رج د    ر 
سند     رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزاید    ه فروخته و از حاصل 

فروش آن طلب بستانکار و حقوق د    ولتی استیفا خواهد     شد     .م الف 4۱۵48۱ 
رئیس اد    اره اجرای اسناد     رسمی خرم آباد     .

سازمان ثبت اسناد     و امالک کشور 
آگهیابالغاجراییه

بد    ین وسیله به آقای انوشیروان نقی بیرانوند     فرزند     صفقلی شناسنامه شماره ۲۶8 
و کد    ملی ۶۱۲۹۵4۲۹۱۳ صاد    ره از خرم آباد     ابالغ می شود     که بانک پاسارگاد     به 
استناد     قرارد    اد     بانکی شماره ۷-۱۱۱۷۱۹۱-۲۰۰۰-۳۷۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲8 جهت 
وصول مبلغ ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ به انضمام خسارت تاخیر 
متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بد    هی طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صاد    ر نمود    ه و پروند    ه اجرایی به کالسه ۹۶۰۰۰۲۵ د    ر این اد    اره تشکیل شد    ه و طبق 
گزارش مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۵ مامور پست محل اقامت شما به شرح متن سند     شناخته 
مورخ   ۳۶۰۰۲۰۲۵ شماره  به  وارد    ه  نامه  برابر  بستانکار  تقاضای  به  بنا  لذا  نشد    ه 
۱۳۹۶/۶/۱۶ و طبق ماد    ه ۱8آئین نامه اجرا مفاد     اجرائیه فقط یک مرتبه د    ر یکی 
از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود     و چنانچه ظرف مد    ت د    ه روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گرد    د     نسبت به پرد    اخت بد    هی خود     اقد    ام 

ننمایید     عملیات اجرائی جریان خواهد     یافت . م الف 4۱۵48۰
رئیس اد    اره اجرای اسناد     رسمی خرم آباد     .

دادنامه
حقوقی  عمومی  د    اد    گاه  د    وم  شعبه   ۹۶۰۹۹8۶۶۱۰۲۰۰۲۲۳ کالسه  پروند    ه 
 ۹۶۰۹۹۷۶۶۱۰۲۰۰884 شماره  نهایی  تصمیم  آباد      خرم  شهرستان  د    اد    گستری 
فاضلی  اشرف  خانم  وکالت  با  عباس  علی  فرزند      حید    ری  فرشته  خانم   : خواهان 
فرزند     مهراب به نشانی لرستان – خرم آباد     خ انقالب کوچه شهید     بهرامی سمت 
راست د    فتر وکالت –خواند    ه : آقای ثابت پور خد    یور فرزند     مراد    خون به نشانی استان 
لرستان –خرم آباد      ابتد    ای جاد    ه چشمه سرخه روبروی شرکت پگاه شرکت تولید    ی 

عایق رطوبتی )فعالمجهول المکان ( خواسته : ثبت واقعه ازد    واج 
رای د    اد    گاه : د    ر خصوص د    اد    خواست خانم فرشته حید    ری فرزند     علی عباس به طرفیت 
آقای ثابت پور خد    یور فرزند     مراد    خون به خواسته الزام خواند    ه به ثبت نکاح د    ائم فی ما 
بین و خصوصیات آن با عنایت به جامع محتویات پروند    ه از جمله اقرار صریح طرفین 
مبنی بر اینکه د    ر تاریخ ۱۳۹۵/۶/۲4 با یکد    یگر به عقد     نکاح د    ائم با مهریه ۱۰۰ سکه 
طال تمام بهار آزاد    ی ازد    واج نمود    ه اند     و بر ذمه زوج د    ین است و پرد    اخت نگرد    ید    ه است 
و ثمره این ازد    واج عد    م وجود     فرزند     لیکن حسب اظهارات خواهان بارد    ار نمی باشد     لذا 
با توجه به مساله ۱۹ فصل فی عقد     النکاح و احکامه از کتاب النکاح تحریر الوسیله و 
باستناد     مواد     ۱۲۵۹ و ۱۲۵۷ و ۱۳۲۱ قانون مد    نی وجود     علقه زوجیت بین طرفین 
به سبب عقد     نکاح د    ائم محرز و مسلم است لذا د    اد    گاه باستناد     ماد    ه ۲۰ قانون حمایت 
خانواد    ه مصوب ۱۳۹۱ و ۳۱ قانون ثبت احوال و ۲۲۰ قانون مد    نی خواند    ه را به ثبت 
واقعه ازد    واج مزبور ملزم و محکوم می نماید     د    فاتر رسمی ثبت ازد    واج مکلف به ثبت 
این واقعه با همان خصوصیات هستند     ضمنا زوجین اذعان نمود    ه اند     که د    ر عقد     نکاح 
خود     شرط خاصی را قید     نکرد    ه اند     د    ر صورت تمایل می تواند     شرایط فعلی مند    رج د    ر 
نکاحنامه رسمی را د    ر ضمن یکی از عقود     الزمه شرط د    ر نکاحنامه خود     رسما منعکس 

نمایند     این رای حضوری و با توجه به اقرار خواند    ه قطعی است. 
د    اد    رس شعبه د    وم د    اد    گاه عمومی حقوقی خرم آباد     –سید     احمد     موسوی 

حصروراثت
شناسنامه  شماره  به  مقد    م  اسماعیل  وکالت  با  حشمت  سلیمانی  مهرد    اد      آقای 
۰۰۱4۰۷۹۲۲4 مطابق د    اد    خواست تقد    یمی به کالسه ۳4۷/۲۲۷/۹۶ از این شعبه 
شاد    روان سلیمان  که  د    اد    ه  توضیح  و چنین  نمود    ه  وراثت  گواهی حصر  د    رخواست 
سلیمان حشمت شماره شناسنامه ۱۵۵۹ د    ر تاریخ ۹۵/۱۰/۲ اقامتگاه د    ائمی خود     

بد    رود     زند    گی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-مهد    ی سلیمان حشمت- ش.ش 4۰۱۹- ت.ت ۱۳۵۰- صاد    ره از تهران- نسبت 

با متوفی پسر
۲-مهرد    اد     سلیمان حشمت- ش.ش 4۰۵۶- ت.ت ۱۳۵۱- صاد    ره از تهران- نسبت 

با متوفی پسر
۳-مهراد     سلیمان حشمت- ش.ش ۰۰۱4۰۷۹۲۲4- ت.ت ۱۳۷۰- صاد    ره از تهران- 

نسبت با متوفی پسر
4-مالحت سلیمان حشمت- ش.ش ۳۰۹۹۳- ت.ت ۱۳۵۷- صاد    ره از تهران- نسبت 

با متوفی د    ختر
۵-میترا سلیمان حشمت- ش.ش ۷848۵- ت.ت ۱۳۶۶- صاد    ره از تهران- نسبت 

با متوفی د    ختر
۶-مونا سلیمان حشمت- ش.ش ۱۰۳۹۶۷- ت.ت ۱۳۶۷- صاد    ره از تهران- نسبت 

با متوفی د    ختر
از  صاد    ره   -۱۳۷4 ت.ت   -۰۰۱8۶۱۲۲۲۹ ش.ش  حشمت-  سلیمان  ۷-ملیحه 

تهران- نسبت با متوفی د    ختر
از  صاد    ره  سلیمان حشمت- ش.ش ۰۰۱۵۰4۰۰۰۰4۷- ت.ت ۱۳8۲-  8-ماهرخ 

تهران- نسبت با متوفی د    ختر
۹-کبری روح نواز بیله د    رق- ش.ش ۳۵۹۷- ت.ت ۱۳۳۶- صاد    ره از تهران- نسبت 

با متوفی همسر 
با  نسبت  پیرانشهر-  از  صاد    ره   -۱۳۵۲ ت.ت   -۳۶۵ ش.ش  کیوانی-  ۱۰-فاطمه 

متوفی همسر 
با  از سراب- نسبت  اغمیونی- ش.ش ۵۰- ت.ت ۱۳۱۲- صاد    ره  ۱۱-فضه عباد    ی 

متوفی ماد    ر 
و مرحوم ورثه د    یگری ند    ارد    . اینک با انجام تشریفات مقد    ماتی، د    رخواست مزبور را 
به استناد     ماد    ه ۳۶۱ قانون امور حسبی د    ر یک نوبت آگهی می نماید     تا هر کس 
اعتراضی د    ارد     و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد     او باشد     از تاریخ نشر آگهی ظرف مد    ت 

یک ماه به این شعبه تقد    یم د    ارد     و اال گواهی مربوط صاد    ر خواهد     شد    .
110/78199رئیس شعبه 227 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران

آگهی
تاریخ رسید    گی: ۹۲/۱۱/۲۷

کالسه پروند    ه: ۶۱۵8۰۰۲۱۹
مرجع رسید    گی: شعبه ۶۱۵8 شورای حل اختالف ۳۳

خواهان: بانک قوامین
خواند    گان: حامد     د    ود    انگه- مهد    ی طالئی- عبد    اله قلی پور

خواسته: مطالبه وجه قرار د    اد     
گرد    شکار: خواهان د    اد    خواستی به خواسته فوق به طرفیت خواند    ه باال تقد    یم د    اشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی د    ر وقت 
مقرر د    اد    گاه به تصد    ی امضا کنند    ه زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پروند    ه 

ختم رسید    گی را اعالم و به شرح زیر مباد    رت به صد    ور رای می نماید    .
رای شورا

الذکر به خواسته  بانک قوامین به طرفیت خواند    گان فوق  د    ر خصوص د    اد    خواست 
مطالبه مبلغ ۲۵/۹۷۷/۶۷۶ ریال به استناد     قرار د    اد     شماره ۱۰۵۱۱۷8 نظر به اینکه 
د    رخواست و مستند    ات خواهان مصون از ایراد     باقیماند    ه و حکایت از مد    یون بود    ن 
فلذا  نگرد    ید    ه  حاضر  د    اد    رسی  جلسه  د    ر  قانونی  ابالغ  با  خواند    ه  و  د    ارد      را  خواند    ه 
اد    عای خواهان محمول بر صحت تلقی مستند    ا به ماد    ه ۱۹8 قانون آئین د    اد    رسی 
بانکی  تسهیالت  قانون   ۷ ماد    ه  و  مد    نی  د    اد    رسی  آئین  قانون   ۵۱۹ و   ۵۲۲ مد    نی 
حکم به محکومیت خواند    ه به پرد    اخت مبلغ ۲۵/۹۷۷/۶۷۶ ریال بابت اصل خواسته. 

خواند    گان فوق الذکر د    ر حق خواهان صاد    ر می شود    . رای صاد    ره غیابی است. 
110/78193  قاضی شعبه 6158 مجتمع شماره 33 شورای حل اختالف تهران 

حصروراثت
به  تقد    یمی  د    اد    خواست  مطابق   ۳۳8۲ شناسنامه  شماره  به  زاهد    ی  حسین  آقای 
از این شعبه د    رخواست گواهی حصر وراثت نمود    ه و چنین  کالسه 4۰4/۲۲۷/۹۶ 
تاریخ  د    ر   ۲۰۳۷ شناسنامه  شماره  زاهد    ی  بابا  حاجی  شاد    روان  که  د    اد    ه  توضیح 
الفوت آن مرحوم  اقامتگاه د    ائمی خود     بد    رود     زند    گی گفته و ورثه حین   ۹۶/4/۱۹

منحصر است به:
با  از تهران- نسبت  ۱-عبد    الرحیم زاهد    ی- ش.ش ۱8۶۵۱- ت.ت ۱۳4۵- صاد    ره 

متوفی پسر
۲-حسین زاهد    ی- ش.ش ۳۳8۲- ت.ت ۱۳۶۱- صاد    ره از تهران- نسبت با متوفی 

پسر
۳-حسن زاهد    ی- ش.ش ۵۵۵۷- ت.ت ۱۳۶۳- صاد    ره از تهران- نسبت با متوفی 

پسر
4-سوسن زاهد    ی- ش.ش ۳8۶۳- ت.ت ۱۳44- صاد    ره از تهران- نسبت با متوفی 

د    ختر
متوفی  با  نسبت  ری-  از  صاد    ره  زاهد    ی- ش.ش 44۵- ت.ت ۱۳48-  ۵-سیمین 

د    ختر
۶-مریم زاهد    ی- ش.ش ۲۲۰۳- ت.ت ۱۳۵4- صاد    ره از ری- نسبت با متوفی د    ختر
با متوفی  از ری- نسبت  زاهد    ی- ش.ش ۱۵۲۹- ت.ت ۱۳۵8- صاد    ره  ۷-وحید    ه 

د    ختر 
و مرحوم ورثه د    یگری ند    ارد    . اینک با انجام تشریفات مقد    ماتی، د    رخواست مزبور را 
به استناد     ماد    ه ۳۶۱ قانون امور حسبی د    ر یک نوبت آگهی می نماید     تا هر کس 
اعتراضی د    ارد     و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد     او باشد     از تاریخ نشر آگهی ظرف مد    ت 

یک ماه به این شعبه تقد    یم د    ارد     و اال گواهی مربوط صاد    ر خواهد     شد    .
110/78196رئیس شعبه 227 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران

آگهیابالغوقترسیدگی
پروند    ه  :۹۶۰۰۱۵ شعبه اول  د    اد    گاه  عمومی حقوقی  الهیجان

بد    ینوسیله  به  آقایان  و خانم ها ۱-  سوسن  منجمی ۲-  رحیم  منجمی ۳-  رضا  
منجمی  4-  فرحند    ه  ضیاء ظریفی ۵-  محمد     علی  ضیاء  ظریفی ۶-  عطاء اله  
ضیا ظریفی ۷-  عصمت  ضیاء  ظریفی  8-  پریرخ ظریفی  قصابسرایی ۹- شهین  
ظریفی که  مجهول المکان  هستند      مستند    ا  به ماد    ه  ۷۲ قانون  آیین د    اد    رسی  
د    اد    گاههای  عمومی و انقالب  د    ر امور  مد    نی  اخطار  می گرد    د      د    ر خصوص  د    عوی  
آقای  حافظ  ظریفی  فرزند     احسان اله  به  طرفیت  شما  به خواسته  اثبات  نسب  
تاریخ ۱۳۹۶/8/۲  جهت   روز  سه شنبه  د    اد    رسی  ساعت ۱۱  صبح   د    ر جلسه  

رسید    گی  و استماع  شهاد    ت شهود      شرکت  نمایید    .
3438-  مد    یر د    فتر  شعبه اول  د    اد    گاه  عمومی  حقوقی  الهیجان -  محمد     تقی  جمشید     عینی

متنآگهی
فرزند      وند      زینی  زاروسعید      سوخته  فرزند      وند       زینی  علی  مراد      اسامی  به  شاکات 
سوخته زار شکایتی   بطرفیت متهم  به نام محمد     اسد    ی فرزند     جعفر فرزند     علی 
به اتهام ضرب و جرح عمد    ی تقد    یم د    اد    گاههای عمومی شهرستان خرم آباد     نمود    ه 
 ۱۰۱( آباد      خرم  شهرستان  د    و  کیفری  د    اد    گاه   ۱۰۱ شعبه  به  رسید    گی  جهت  که 
روبروی  پژوهند    ه  بلوار  انتهای  ولیعصر  خیابان  آباد      خرم  د    ر  واقع   ) سابق  جزایی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹۶۰۹۹8۶۶۱۲۳۰۰۶۱۲ ثبت گرد    ید    ه که وقت 
رسید    گی ان ۱۳۹۶/8/۶ و ساعت ۰8:۳۰ تعیین شد    ه است به علت مجهول المکان 
بود    ن متهم و د    رخواست شاکی و د    ستور د    اد    گاه مراتب یک نوبت د    ر یکی از جراید     
به  از مفاد     آن  از نشر آگهی و اطالع  تا متهم  پس  االنتشار آگهی می شود      کثیر 
د    اد    گاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود     د    ر وقت مقرر فوق جهت رسید    گی 

حاضر گرد    د    . 
منشی شعبه 101 د    اد    گاه کیفری د    و شهرستان خرم آباد     )101 جزایی سابق (-بیرانوند    

متنآگهی

پیرو آگهی های  منتشره به پیوست یک نسخه آگهی تباد    ل لوایح بنامهای فخری 
نسرین  اله-  –حجت  احسان  و  حسنوند    یان  همگی  ابراهیم  و  شید      –ماه  –کلثوم 
–نصرت –سیف اله –ماشاءاله –پروین-عذرا-قشنگ-ناهید    -عذرا-عزت اله- بهمن 
–طاهره شهرت همگی رحمتی  ارسال می گرد    د     مقتضی است تا د    ریکی از جراید     
این  به  سابقه  د    ر  منتشره جهت ضبط  اگهی  از  ای  نسخه  و  منتشر  االنتشار  کثیر 

شعبه ارسال گرد    د    . 
تباد    ل لوایح : د    ر خصوص تجد    ید     نظر خواهی آقای عبد    الرضا پارسا به وکالت از آقای 
حسنوند    یان  همگی  ابراهیم  و  شید      فخری-کلثوم-ماه  طرفیت  به  اعظمی  سیامک 
احسان –حجت اله- نسرین –نصرت –سیف اله –ماشاءاله –پروین-عذرا-قشنگ-

ناهید    -عذرا-عزت اله-بهمن –طاهره شهرت همگی رحمتی که مجهول المکان می 
د    اد    گاه  هفتم  شعبه  از  صاد    ره   ۹۶۰۹۹۷۶۶۱۰۷۰۰۵8۳ د    اد    نامه  به  نسبت  باشند     
تجد    ید      د    اد    خواست و ضمائم  ثانی  پیوست  به  آباد      عمومی حقوقی شهرستان خرم 
نظرخواهی به افراد     فوق ابالغ می شود     مقتضی است حسب ماد    ه ۳4۶ قانون آیین 
د    اد    رسی د    اد    گاههای عمومی و انقالب د    ر امور مد    نی چنانچه پاسخی د    ارید     ظرف د    ه 
روز پس از روئیت اخطاریه به شعبه هفتم د    اد    گاه حقوقی شهرستان خرم آباد     اعالم 
نمایید     یا به د    اد    گاه تحویل د    هید     د    ر غیر اینصورت پروند    ه به همین کیفیت به تجد    ید     

نظر ارسال می گرد    د    . 
مد    یر د    فتر د    اد    گاه حقوقی شعبه هفتم د    اد    گاه عمومی حقوقی د    اد    گستری شهرستان خرم 
آباد     –محمد    علی مومنی . 

آگهیمشارکت
درساخت

شهرد       اری صفاد       شت د       ر نظر 
شورای   102 جلسه   10 بند         باستناد         د       ارد        
جذب  به  نسبت  شهر  اسالمی  محترم 
خصوصی  بخش  طریق  از  گذار  سرمایه 
احد       اث  عمومی جهت  مزاید       ه  طریق  از  و 
پارکینگ مجتمع شقایق اقد       ام نماید       . لذا 
شرایط  برگه  د       ریافت  جهت  متقاضیان 
واحد         به  بیشتر  اطالعات  کسب  و  اگهی 

عمران مراجعه نمایند       .
پایان تحویل مد       ارک: 1396/7/12

شهردارصفادشت-محمدعلیکریمی

 نوبت د    وم
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برخوردپلیسپایتخت
باخودروهایدودزا

فرماند    ه انتظامی تهران بزرگ گفت اجرای طرح 
برخورد     با خود    روهای د    ود    زای شهر تهران د    ر نیمه 
د    وم سال با توجه به بروز پد    ید    ه آلود    گی هوا به 

صورت جد    ی د    ر د    ستور کار پلیس قرار د    ارد    .
سرد    ار حسین رحیمی د    ر آئین طرح استقبال از 
مهر که د    ر مقر فرماند    هی پلیس راهور پایتخت 
خود    روهای  با  برخورد      طرح  افزود    :  شد    ،  برگزار 
د    ود    زا د    ر شش ماه د    وم سال و با توجه به بروز 
پد    ید    ه وارونگی هوا و ترافیک به صورت ویژه و 

جد    ی د    ر تهران اجرا می شود    . 
وی همچنین از احیای طرح برخورد     با تخلفات 
شبانه رانند    گان خود    رو خبر د    اد     و اظهار کرد    : طرح 
برخورد     با تخلفات شبانه رانند    گان خود    روها که 
منجر به اخالل د    ر نظم و انضباط شهری می شود     
نیز به عنوان یکی از د    یگر اولویت های پلیس 

راهور احیا و اجرا می شود    . 
سرد    ار رحیمی د    ر اد    امه توقف خود    رو د    ر حاشیه 
معضالت  جمله  از  را  بزرگراهی  و  اصلی  معابر 
ترافیکی تهران عنوان کرد     و گفت: تمامی این 
خود    روها به د    لیل توقف د    ر محل غیرمجاز با هد    ف 
ساماند    هی و نظم بخشی به مسایل ترافیکی شهر 
تهران را استفاد    ه از جرثقیل به پارکیتنگ انتقال 

د    اد    ه می شوند    . 
رییس پلیس تهران بزرگ اظهار کرد    : د    رهمین 
و  بار  حمل  ساماند    هی  طرح  اجرای  رابطه 
تهران  شهر  شخصی  مسافرکش  خود    روهای 
نیز به صورت جد    ی د    ر د    ستور کار پلیس راهور 
پایتخت قرار د    ارد    .  سرد    ار رحیمی د    ر خصوص 
وضعیت موتورسیکلت های سطح شهر تهران به 
ویژه موضع حمل بار گفت که طرح ساماند    هی 
موتورسیکلت های شهر تهران نیز به زود    ی به 

زود    ی اجرا خواهد     شد    . 
رییس پلیس تهران بزرگ د    ر اد    امه به افزایش ۳۰ 
د    رصد    ی ترافیک پایتخت همزمان با بازگشایی 
بار  کاهش  برای  افزود    :  و  کرد      اشاره  مد    ارس 
ترافیکی شهر تهران د    ر روزهای نخست مهرماه، 
انجام هرنوع فعالیت عمران شهری از ۲۵ شهریور 

تا ۲۰ مهر د    ر سطح شهر تهران ممنوع است. 

خبــــر

استقبالازمهرباورود8میلیوندانشآموز
ابتداییبهمدارس

اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزارت  ابتد    ایی  آموزش  معاون 
اولی د    اریم، گفت: د    ر مجموع  یک میلیون و 4۹۵ هزار کالس 
تحصیل  مد    ارس  د    ر  ابتد    ایی  آموز  د    انش  میلیون  هشت  امسال 
د    ر  ها  شکوفه  جشن  مراسم  د    ر  زاد    ه  حکیم  کنند    .رضوان  می 
4۹۵هزار  و  میلیون  یک  امسال  افزود    :  بهرامی،  عیسی  مد    رسه 
د    انش آموز پایه اولی فرایند     تحصیل را آغاز می کنند    .وی افزود    : 
د    ر مجموع حد    ود     هشت میلیون د    انش آموز د    بستانی و نو آموز 
پیش د    بستانی د    اریم. حکیم زاد    ه گفت: امروز د    انش آموزان د    ر 
آیند    ه هر چه شوند     شما معلمان سهیم هستید    .وی افزود    : همه 
کود    کان  باید     بد    ون د    ر نظر گرفتن نژاد    ، قومیت، مذهب و زبان، 
تربیتی  ابعاد      تمام  به  باشند    .  د    اشته  برابر  آموزشی  های  فرصت 
توجه می کنیم. حکیم زاد    ه تصریح کرد    : آموزش و پرورش نیاز 

به مشارکت اولیاء د    انش آموزان د    ارد    .

سایهشومبیماریهایروانیبرسر۷میلیونبیکار

عضو کمیسیون بهد    اشت و د    رمان مجلس با یاد    آوری وجود     ۷ میلیون 
د    رگیر  افراد      این  خانواد    ه های  تمامی  گفت:  کشور،  د    ر  بیکار  نیروی 
برخی  و  استرس  موضوع  این  و  هستند      بیکاری  از  ناشی  مشکالت 
بیماری های روانی را به د    نبال د    ارد    .حسن علیجانی زمانی با بیان اینکه 
آمارهای مختلفی د    ر مورد     تعد    اد     بیماران روانی و تخت های روانپزشکی 
اعالم می شود    ، گفت: حتی از سوی وزارت بهد    اشت که تولیت سالمت 
انتظار  د    رحالیکه  می شود    ؛  ارائه  متفاوتی  آمارهای  نیز  د    ارد      عهد    ه  بر  را 
می رود     آمارهای د    قیق اعالم شود     تا بتوان برنامه ریزی مناسبی برای رفع 
کمبود     تخت روانپزشکی و حمایت از بیماران روانی د    اشت؛ البته بهتر 
است وزارت بهد    اشت به گونه ای گام برد    ارد     که به حوزه پیشگیری توجه 
بیشتری شود     تا با کاهش بیماری ها و همچنین صرفه جویی د    ر منابع 
حوزه سالمت د    ر کشور مواجه شویم. وی با بیان اینکه وزارت بهد    اشت 
امکان حمایت از بیماران روانی د    ر طرح تحول سالمت را د    ارد     ، گفت: 
اگر طرح تحول سالمت طبق برنامه های پنجم و ششم اجرا شود     صرفه 
جویی د    ر هزینه ها را به همراه خواهد     د    اشت که می توان بخشی از آنها را 
د    ر جهت انجام کارهای اساسی و زیربنایی مانند     حمایت از بیماران روانی 
و رفع کمبود     تخت روانپزشکی هزینه کرد    .علیجانی با یاد    آوری وجود     ۷ 
میلیون نیروی بیکار د    ر کشور، گفت: تمامی خانواد    ه های این ۷ میلیون 
نفر د    رگیر مشکالت ناشی از بیکاری هستند     و این موضوع استرس ها را 
به همراه د    ارد    ؛ البته تاخیر د    ر ازد    واج و فراهم نبود    ن زمینه های آن نیز 

فشارهای روحی و روانی را برای جوانان ایجاد     می کند    .

خبر

جوالیی بابیان آمار۱۰ ساله موتورسورانی که 
جان خود     را بواسطه رانند    گی با این وسیله از 
د    ست د    اد    ه اند    ، گفت: ازسال 8۵ تا ۹۵ تعد    اد     
بسیار د    رد    ناک است که تعد    اد     ۵۵ هزار ایرانی 

د    ر تصاد    ف با موتورفوت شد    ند    .
به گزارش  از روابط عمومی ستاد     د    یه کشور، 
شورای  جلسه  د    ر  جوالیی  اسد    اهلل  سید     
رانند    گان حرفه ای«  سیاستگذاری »جشنواره 
و  فوتی  د    یه های  بد    هکاران  آمار  امروز  گفت: 
جرحی د    ر استان های ارد    بیل، البرز، ایالم، بوشهر، 
چهارمحال وبختیاری، خراسان جنوبی، خراسان 
شمالی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کرد    ستان، 
کرمان، کرمانشاه و کهگیلویه وبویراحمد     به کمتر 
از ۱۰ نفر تقلیل پید    ا کرد    ه اند     که امید     است با 
حمایت نهاد    های قضایی و صد     البته فرهنگی 
این تنزیل زند    انی را د    ر خصوص محکومان مالی 

چک و مهریه نیز شاهد     باشیم.
مد    یرعامل ستاد    د    یه کشور با اشاره به اینکه حتی 
یک تصاد    ف منجر به فوت د    ر عصر کنونی زیاد     
است، گفت: طبق آمار منتشر شد    ه د    ر طول 
هفت سال و ۱۱ ماه د    فاع مقد    س رزمند    گان 

ایرانی د    ر برابر بعثی ها ۱88 هزار و ۱۵ رزمند    ه 
د    ر عرصه نبرد     با باطل به فیض شهاد    ت رسید    ند    ، 
حال اینکه تنها د    ر د    هه اخیر ۲۱۰ هزار و ۶۰۰ 
ایرانی نه د    ر مید    ان جنگ، بلکه د    ر مسیر جاد    ه ها 
جان خود     را از د    ست د    اد    ه و د    ه ها برابر همین 
آمار هموطن ایرانی با ایراد     جراحت های سطحی 

و عمیق روانه بیمارستان ها شد    ه اند    .
وی با بیان اینکه رشد     تلفات ناشی از تصاد    فات 
وضعیت  اد    اد    :  اد    امه  است،  ملی  فاجعه  یک 
جاد    ه های  سطح  د    ر  مرگ  ارابه های  جوالن 
کشور به قد    ری اسفناک است که شهد    ای پیش 
از پیروزی انقالب اسالمی را به آمار هفد    ه هزار 
شهید     ترور و د    یگر شهد    ای هسته ای و مد    افع 
آمار  این  متاسفانه  باز  کنیم  اضافه  هم  حرم 
قابلیت مقایسه با از د    ست د    اد    گان مان د    ر جنگ 

و بمب گذاری ها و موشک باران ها را ند    ارد    .
جوالیی اظهار کرد    : برای اصالح وضعیت جاد    ه ها 
و آمار مربوط به تلفات ناشی از آن فرمایشات 
رهبری باید     معیار مسئولین ذی ربط قرار گیرد    . 
معظم له د    ر موضع حکیمانه خود     به صراحت 
بیان می کنند     که »من به کشته شد    ن یک نفر 

هم راضی نیستم«.  این که »هرچند     آمار تلفات 
تصاد    فات جاد    ه ای کاهش یافته است اما آمار 
تصاد    فات همچنان باالست« عین صحبت های 
صریح رهبر معظم انقالب است که د    ر د    ید    ار با 
فرماند    هان نیروی انتظامی مطرح گرد    ید    . جالب 
است د    ر این زمینه امام خامنه ای از کشته های 
سفرها با عنوان »یکی از غصه های همیشگی« 

خود    شان یاد     می کنند    .
شعار  به  اشاره  با  کشور  ستاد    د    یه  مد    یرعامل 

امسال تصریح کرد    : خوب است با تاکید    ات مکرر 
رهبر معظم انقالب د    ر راستای حبس زد    ایی از 
زند    ان ها و تذکرات چند     باره ایشان د    ر زمینه 
ایام تعطیالت به  توجه به امنیت جاد    ه ها د    ر 
جراحی،  د    رمانی،  سنگین  هزینه های  د    لیل 
قضایی و انتظامی ناشی از تصاد    فات د    ر راستای 
علمی  برنامه  مقاومتی  اقتصاد      کرد    ن  عملی 
کاهش وقوع تصاد    فات را به عنوان یک ضرورت 

عملی کنیم.

وزارت  غیرواگیرد    ار  بیماری های  مد    یریت  فنی  معاون 
بهد    اشت گفت: ۷۶ د    رصد     از مرگ های کشور منتسب به 

چهار بیماری غیر واگیر است.
از  پیشگیری  طرح  خصوص  د    ر  مقیسی  علیرضا  د    کتر 
بیماری های قلبی و عروقی د    ر کشور گفت: بیماری های 
بیماری قلبی و عروقی است  غیر واگیر که د    ر راس آن 
یکی از مهم ترین مشکالت د    نیای مد    رن است. 8۰ د    رصد     
مرگ به د    لیل بیماری های قلبی عروقی د    ر کشورهای د    ر 
حال توسعه اتفاق می افتد     و د    ر ایران ۷۶ د    رصد     از مرگ ها 

منتسب به چهار بیماری غیر واگیر است.
وی افزود    : از تعد    اد     مرگ و میر بیماران غیرواگیر، 4۶ د    رصد     
بیماری قلبی و عروقی، ۱۳ د    رصد     سرطان، چهار د    رصد     
بیماری های مزمن تنفسی و آسم و ۲ د    رصد     د    یابت علت 

مرگ د    ر کشور است.

بیماریهایغیرواگیردار؛علت76درصداز
مرگهایکشور

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با 
تاکید     براهمیت مشارکت مرد    م د    ر رویکرد     اجتماعی شد    ن 
مبارزه با مواد     مخد    ر، گفت:همه گروه های تاثیرگذار جامعه 
 باید     د    ر امر مبارزه با اعتیاد     مشارکت کنند     تا بتوانیم با استفاد    ه 
از پتانسیل اجتماعی، مشکالت و معضالتی که د    ر حوزه مواد     
مخد    ر وجود     د    ارد    ، کاهش د    هیم. هاجر چنارانی اظهارکرد    : 
اعتیاد     یک معضل اجتماعی است و قطعا وقتی مرد    م و همه 
گروه های اجتماعی را بتوانیم د    ر تحقق این رویکرد     مشارکت 

د    هیم؛ از نتایج خوبی هم برخورد    ار خواهیم شد    .
نمایند    ه مرد    م نیشابور و فیروزه د    ر مجلس با اشاره به الگو 
پذیری مرد    م از افراد     شاخص جامعه افزود    : مرد    م همیشه برای 
خود    شان یک الگو د    ارند     که تاثیرگذاری این الگوها بر روی 
جامعه اثر بخش تر است مثال اگر از هنرمند    ان کمک بگیریم، 

بی شک شاهد     اثرات مثبتی د    ر طوالنی مد    ت خواهیم بود    .

تاکیدبرمشارکتمردمدررویکرد
اجتماعیشدنمبارزهباموادمخدر

طی مراسمی با حضور فرماند    ه انتظامی تهران بزرگ از نماد     
سرویس مد    ارس د    ر پلیس راهور رونمایی شد    .

د    ر این مراسم سرد    ار مهماند    ار فرماند    ه پلیس راهور تهران بزرگ 
گفت: د    ر طول سال نیز د    ر کنار د    ستگاه های ذیربط برای 
نظارت رند    می سرویس مد    ارس حضور فعال خواهیم د    اشت 
و همکارانم با جد    یت سرویس مد    ارس و همچنین رانند    گان 

سرویس مد    ارس را نظارت می کنند    .
مهماند    ار افزود    : به همکاری خانواد    ه ها برای هرچه بهتر اجرایی 
از خانواد    ه ها د    رخواست  نیازمند     هستیم.  این طرح  شد    ن 
می کنم که فرزند    ان خود     را تنها با سرویس هایی که د    ارای 
برچسب سرویس مد    ارس هستند     به مد    رسه بسپارند     چرا که 
د    ر این صورت خطر، فرزند    ان آنها را تهد    ید     می کند     و مد    یران 
مد    ارس نیز باید     از به کارگیری خود    روهای غیرمجاز جلوگیری 
کنند     که امید    واریم آموزش و پرورش و مد    یران د    ر این حوزه 

همکاری الزم را با مأموران پلیس راهور د    اشته باشند    .

رونماییازنمادسرویسمدارس
درپلیسراهور

حصروراثت
به  تقد    یمی  د    اد    خواست  مطابق  شناسنامه ۵۳۱  به شماره  سلیمانپور  ناز  گل  خانم 
کالسه 48۵/۳4۰4/۹۶ از این شعبه د    رخواست گواهی حصر وراثت نمود    ه و چنین 
توضیح د    اد    ه که شاد    روان محسن انصاری شماره شناسنامه ۳۹۹۱ د    ر تاریخ ۹۶/۵/۱۰ 
اقامتگاه د    ائمی خود     بد    رود     زند    گی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به:
۱-گل ناز سلیمانپور- ش.ش ۵۳۱- ت.ت ۱۳4۱- صاد    ره از کالرد    شت- نسبت با 

متوفی همسر 
با متوفی  از تهران- نسبت  ۲-طاهره انصاری- ش.ش ۳۶۵- ت.ت ۱۳۶۳- صاد    ره 

فرزند     
متوفی  با  نسبت  تهران-  از  انصاری- ش.ش ۳۳8- ت.ت ۱۳۶4- صاد    ره  ۳-زینب 

فرزند     
4-حسین انصاری- ش.ش ۰۰۱4۲۹۹۹۶8- ت.ت ۱۳۷۰- صاد    ره از تهران- نسبت 

با متوفی فرزند     
و مرحوم ورثه د    یگری ند    ارد    . اینک با انجام تشریفات مقد    ماتی، د    رخواست مزبور را 
به استناد     ماد    ه ۳۶۱ قانون امور حسبی د    ر یک نوبت آگهی می نماید     تا هر کس 
اعتراضی د    ارد     و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد     او باشد     از تاریخ نشر آگهی ظرف مد    ت 

یک ماه به این شعبه تقد    یم د    ارد     و اال گواهی مربوط صاد    ر خواهد     شد    .
110/78214رئیس شعبه 3404 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران

حصروراثت
آقای غالمرضا مجیری به شماره شناسنامه ۱۱8 مطابق د    اد    خواست تقد    یمی به کالسه 
۵4۵/۲۰۳/۹۶ از این شعبه د    رخواست گواهی حصر وراثت نمود    ه و چنین توضیح د    اد    ه که 
شاد    روان پری اتحاد    یان خوی شماره شناسنامه ۱۳۲۲۹ د    ر تاریخ ۹۵/۱۰/۱۲ اقامتگاه د    ائمی 

خود     بد    رود     زند    گی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-غالمرضا مجیری- ش.ش ۱۱8- ت.ت ۱۳4۱/۶/۱8- صاد    ره از مشهد    - نسبت با متوفی 

پسر
۲-هما مجیری- ش.ش ۶۷8- ت.ت ۱۳۲۵/۵/۲۳- صاد    ره از تهران- نسبت با متوفی د    ختر 
۳-مهناز مجیری- ش.ش 4۰۷۶- ت.ت ۱۳۲۶/۱۲/۱- صاد    ره از تهران- نسبت با متوفی 

د    ختر 
و مرحوم ورثه د    یگری ند    ارد    . اینک با انجام تشریفات مقد    ماتی، د    رخواست مزبور را به استناد     
ماد    ه ۳۶۱ قانون امور حسبی د    ر یک نوبت آگهی می نماید     تا هر کس اعتراضی د    ارد     و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد     او باشد     از تاریخ نشر آگهی ظرف مد    ت یک ماه به این شعبه 

تقد    یم د    ارد     و اال گواهی مربوط صاد    ر خواهد     شد    .
110/78211رئیس شعبه 203 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران

حصروراثت
آقای ایمان کسایی به شماره شناسنامه ۲۳4۵4 مطابق د    اد    خواست تقد    یمی به کالسه 
4۹۵/۳4۰4/۹۶ از این شعبه د    رخواست گواهی حصر وراثت نمود    ه و چنین توضیح د    اد    ه که 
شاد    روان نوشین هاشمی شماره شناسنامه ۱۳۰۷8 د    ر تاریخ ۹۶/۵/4 اقامتگاه د    ائمی خود     

بد    رود     زند    گی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-ایمان کسایی- ش.ش ۲۳4۵4- ت.ت ۱۳۶۵- صاد    ره از تهران- نسبت با متوفی فرزند     

۲-امیرحسین کسایی- ش.ش ۳۵4۰- ت.ت ۱۳۶۱- صاد    ره از تهران- نسبت با متوفی 
فرزند     

۳-سعید     کسایی- ش.ش ۱۰۱4- ت.ت ۱۳۳۰- صاد    ره از تهران- نسبت با متوفی همسر 
و مرحوم ورثه د    یگری ند    ارد    . اینک با انجام تشریفات مقد    ماتی، د    رخواست مزبور را به استناد     
ماد    ه ۳۶۱ قانون امور حسبی د    ر یک نوبت آگهی می نماید     تا هر کس اعتراضی د    ارد     و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد     او باشد     از تاریخ نشر آگهی ظرف مد    ت یک ماه به این شعبه 

تقد    یم د    ارد     و اال گواهی مربوط صاد    ر خواهد     شد    .
110/78212رئیس شعبه 3404 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران

اجراییه
شماره پروند    ه: ۹۵۰۹۹8۰۹۳۳۱۰۰۹8۳

محکوم له: مجید     سیاوشان  محکوم علیه: علی آقابابائی 
د    اد    نامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  د    رخواست  موجب  به  به:  محکوم 
مبلغ  پرد    اخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹۶۰۹۹۷۰۹۳۳۱۰۰۱۰۹
مبلغ  به  د    اد    رسی  هزینه  انضمام  به  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۱۰8/۰۰۰/۰۰۰
۱/4۱۲/۵۰۰ ریال و خسارت تاخیر تاد    یه از تاریخ صد    ور چک لغایت اجرای حکم د    ر 

حق محکوم له و هزینه نیم عشر اجرایی بر عهد    ه محکوم علیه می باشد    .
110/78209   مسئول د    فتر شعبه 212 مجتمع شماره 5 شورای حل اختالف تهران 

رونوشتآگهیحصروراثت
خانم شاشا کرمی د    ارند    ه شناسنامه شماره ۷ به شرح د    اد    خواست به کالسه ۹۶۰۱8۰ از 
این شورا د    رخواست گواهی حصروراثت نمود    ه و چنین توضیح د    اد    ه که شاد    روان هاجر 
مراد    ی به شماره شناسنامه ۲ د    ر تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲ د    ر اقامتگاه د    ائمی خود     بد    رود     زند    گی 

گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به:
۱- شاشاکرمی فرزند     محمد    شاه شماره شناسنامه ۷ متولد     ۱۳۱۰ ماد    ر  متوفی ال غیره 

اینک با انجام تشریفات مقد    ماتی د    رخواست مزبور را د    ر یک نوبت آگهی می نماید     تا هر 
کسی اعتراضی د    ارد     و یا وصیت نامه از متوفی نزد     او باشد     از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به این شورا تقد    یم د    ارد     و اال گواهی صاد    ر خواهد     شد    .
رئیس شعبه یک حقوقی شورای حل اختالف شهرستان پلد    ختر-مهرشاد     حید    روند    

متنآگهی
احتراما با توجه به مجهول المکان بود    ن متهمین د    ر راستای ماد    ه ۱۷4 قانون آیین 
ایرانشاهی  ۱-حسین  متهمین  رسمی  روزنامه  د    ر  آگهی  چاپ  با  کیفری  د    اد    رسی 
۲-علی رامش ۳-محمد     شمس 4-زبرد    ست ۵-حجت تاجروند     ۶-جعفری ۷-یوسف 
سمیعی 8-محمد     مهرابی به اتهام عد    م رعایت نظامات د    ولتی منتهی به ایراد     صد    مه 
بد    نی غیر عمد    ی با میزان ۵۰ د    رصد     با مشارکت سایر متهمین ظرف یکماه از تاریخ 

نشر آگهی جهت تفهیم اتهام د    ر این شعبه احضار گرد    د     
بازپرسی شعبه نهم بازپرسی د    اد    سرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد     -یونس آزاد    پور

آگهیثبتانجمنصنفیکارگریاساتیدحقالتدریس
دانشگاههاوموسساتآموزشعالیاستانگلستان

89/08/03هیات  مصوب  نامه  آئین  و  کار  قانون   131 ماد    ه  باستناد     
وزیران و به موجب صورتجلسه های مورخ 96/05/12مجمع عمومی 
و 96/05/14 هیات مد    یره و سایر مد    ارک تسلیمی اسامی و سمت 
هریک از اعضای اصلی و علی البد    ل هیات مد    یره انجمن صنفی که 
از تاریخ 96/05/12 به مد    ت سه سال و بازرسان که از تاریخ یاد     شد    ه 

به مد    ت یکسال انتخاب شد    ه اند     به شرح ذیل می باشد    :
1- علی قزلسفلو   رئیس هیات مد    یره 

2- مهد    ی برزنونی   نایب رئیس
3 - زهرا شاهی   د    بیر

4- علی محرری   خزانه د    ار
5- فاطمه سپهری و احسان ناد    می  اعضای اصلی هیات مد    یره

هیات  البد    ل  علی  اعضای  نوربخش   اسماعیل  و  گود    رزی  د    نیا   -6
مد    یره

7- احسان کابوسی بازرسی اصلی
 8- مهد    یس سعید    ی بازرسی علی البد    ل

اد    اری  مکاتبات  کلیه  انجمن صنفی  اساسنامه  ماد    ه 22  برابر  ضمنًا 
به مهر  د    بیر، ممهور  یا  امضاء رئیس هیات مد    یره  با  اوراق عاد    ی  و 
انجمن و کلیه اسناد     مالی ، اوراق رسمی بهاد    ار و قرار د    اد    های تعهد     
مشترک  امضاء  با  باشند    .  رسید    ه  مد    یره  هیات  تصویب  به  که  آور 
صاحبان امضای مجاز و مهمأمور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد     

بود    .
سعیدمازندراني-مدیرکل

رونوشتآگهیحصروراثت
معصومه نعمتی فرزند     تقی    به شرح د    اد    خواست به کالسه ۵۳۶-۹۶/۶/۲8 این شورا  
د    رخواست گواهی حصر وراثت نمود    ه و چنین توضیح د    اد    ه که شاد    روان مریم د    ریا بیگی 
فرزند     عباس به ش ش ۷۰صاد    ره از نور د    ر تاریخ ۹۶/۶/۱۷اقامتگاه د    ائمی خود     شهرستان 

نور   بد    رود     زند    گی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-تقی نعمتی فرزند     سلمان به ش ش ۲۵صاد    ره از نور همسر متوفی 

۲-ابراهیم نعمتی فرزند     تقی به ش ش ۲8صاد    ره از نور پسر متوفی 
۳-حسن نعمتی فرزند     تقی به ش ش 8صاد    ره از نور پسر متوفی

4-رقیه نعمتی فرزند     تقی به ش ش ۹۰صاد    ره از نور د    ختر متوفی
۵-معصومه نعمتی فرزند     تقی به ش ش ۱۰صاد    ره از نور د    ختر متوفی
۶-صفیه نعمتی فرزند     تقی به ش ش ۳۶۵صاد    ره از نور د    ختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقد    ماتی د    رخواست مزبور را د    ر یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید     تا هر کسی اعتراضی د    ارد     و یا وصیتنامه از متوفی نزد     او باشد     از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقد    یم د    ارد     واال گواهی صاد    ر خواهد     م. الف ۹۶/4۳۲
قاضی  شعبه د    وم   شورای حل اختالف نور یوسف رضایی

متنآگهی
 خواهان رونوشت حصر وراثت یاور غفاری گوشه فرزند     فرج اله به شرح د    اد    خواست 
تقد    یمی ثبت شد    ه به کالسه ۹۶۰۹۹8۳844۵۰۰۳۶۹ از این د    اد    گاه د    رخواست گواهی 
حصر وراثت نمود    ه و چنین توضیح د    اد    ه که شاد    روان شهربانو غفاری گوشه فرزند     نعمت 
اله د    ر اقامتگاه د    ائمی خود     بد    رود     حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحومه منحصر است 

به:  ۱-یاور غفاری گوشه فرزند     فرج اله متولد     ۱۳۳۳ ش ش ۱۵ ) همسر(
۲-یوسف غفاری گوشه فرزند     یاور متولد     ۱۳۶۲ ش ش ۱۳ ) فرزند    (

۳-لیال غفاری گوشه فرزند     یاور متولد     ۱۳۵۹ ش ش ۱۰ ) فرزند    (
4-زینب غفاری گوشه فرزند     یاور متولد     ۱۳۶۷ ش ش ۱۲۷8۲ ) فرزند    (
۵-مجید     غفاری گوشه فرزند     یاور متولد     ۱۳۶۵ ش ش 4۹۳۳ ) فرزند    (

۶-مریم غفاری گوشه فرزند     یاور متولد     ۱۳۷۳ ش ش 4۶۱۰4۳۳8۲۶) فرزند    (
۷-مهناز غفاری گوشه فرزند     یاور متولد     ۱۳۵8 ش ش ۱۰ ) فرزند    (

اینک با انجام تشریفات مقد    ماتی د    رخواست مزبور یک نوبت آگهی می گرد    د     تا چنانچه 
شخصی اعتراضی د    ارد     و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد     او می باشد     از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مد    ت یکماه به این د    اد    گاه تقد    یم د    ارد     واال گواهی صاد    ر خواهد     شد    .
رحمان آماد    ه – رئیس شعبه شورای حل اختالف شماره 5 شهرستان شهرکرد    

دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  د    اد    گاه   4 شعبه   ۹۵۰۹۹8۳8۱۰4۰۰۲۰۰ کالسه  پروند    ه 

شهرکرد     تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۳8۱۰4۰۰4۹۲ 
خواهان : خانم سمیه صیاد    ی شهرکی فرزند     ظهراب به نشانی استان چهارمحال و بختیاری 
– شهرستان شهرکرد     – فرخ شهر- خیابان حریر – کوچه۳۳ - پالک ۳ – کد     پستی : 

88۳۱۶۳۶۵۱۵ – شماره همراه : ۰۹۱۳۲8۰4۷۵۵ 
خواند    گان :  ۱-خانم عطرگل صیاد    ی شهرکی فرزند     مسیب به نشانی استان چهارمحال و 

بختیاری – شهرستان شهرکرد     – فرخ شهر – خیابان حریر کوچه 48 – پالک ۱۱
۲-خانم مهناز صیاد    ی شهرکی فرزند     ظهراب به نشانی استان چهارمحال و بختیاری – 

شهرستان شهرکرد     – فرخ شهر – خیابان حریر - کوچه ۳۳ – پالک ۵
۳-آقای بهمن شاهین شمس آباد    ی فرزند     الیاس به نشانی استان اصفهان – شهرستان 

فالورجان – بخش مرکزی شهرستان فالورجان – ابریشم – کرسگان – حسین آباد     
4-خانم زهرا صیاد    ی شهرکی فرزند     ظهراب به نشانی استان چهارمحال و بختیاری – 
شهرستان شهرکرد     – فرخ شهر – خیابان حریر کوچه ۳۳ – پالک ۳- شماره همراه 

۰۹۱۳۵۰8۶848
۵-خانم سود    ابه ذوالفقاری د    هکرد    ی فرزند     بخشعلی نشانی استان چهارمحال و بختیاری 
– شهرستان شهرکرد     – فرخ شهر – مید    ان قد    س – بلوک 8 – پالک ۱۹ – کد    پستی 

 88۱4۶۳۷۱۵۱
۶-آقای مهراب صیاد    ی شهرکی فرزند     مصیب به نشانی مجهول المکان 

۷-خانم فرنگیس صیاد    ی شهرکی فرزند     مسیب به نشانی استان چهارمحال و بختیاری – 
شهرستان شهرکرد     – فرخ شهر – خیابان حریر کوچه 48 – پالک ۷ – شماره همراه : 

۰۹۱۳۵۹۱۰۹8۳
8-آقای سیامک صیاد    ی شهرکی فرزند     غالمرضا به نشانی استان چهارمحال و بختیاری – 

شهرستان شهرکرد     – فرخ شهر – خیابان حریر کوچه ۳۳ – پالک ۳
خواسته : د    ستور فروش ملک مشاع 

رای د    اد    گاه: د    ر خصوص د    عوی خواهان سمیه صیاد    ی شهرکی فرزند     ظهراب به طرفیت 
مهراب، فرنگیس، زهرا، مهناز، سیامک و عطرگل شهرت همگی صیاد    ی شهرکی و سود    ابه 
ذوالفقاری د    هکرد    ی و بهمن شاهین شمس آباد    ی به خواسته د    ستور فروش ملک مشاع یک 
باب منزل مسکونی واقع د    ر فرخ شهر به شماره پالک اصلی و فرعی ۲۱-۵84 د    اد    گاه با توجه 
به د    اد    نامه شماره ۹۶۰۹۹۷۳844۷۰۰۲۶۳ صاد    ره از شعبه ششم د    اد    گاه تجد    ید     نظر استان 
چهارمحال و بختیاری و تصمیم به رد     افراز اد    اره ثبت اسناد     و امالک شهرستان شهرکرد     ، 
سایر محتویات پروند    ه و سند     رسمی خواهان ۲۱-۵84 که د    ر آن امد    ه ) سه حبه و د    وازد    ه 
چهل و نهم حبه مشاع ( خواسته خواهان را ثابت د    انسته و مستند     ماد    ه 4 قانون افراز و 
فروش امالک مشاع د    ستور به فروش پالک ثبتی مذکور و تقسیم بهای آن مابین شرکای 

مشاعی صاد    ر و اعالم می نماید     رای صاد    ره قطعی است .
ساسان معین -  د    اد    رس شعبه چهارم حقوقی شهرکرد    

دادنامه
پروند    ه کالسه ۹4۰۹۹8۰8۷۳۵۰۱4۷۷ شعبه اول د    اد    گاه عمومی بخش هلیالن تصمیم 
نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۰8۷۳۵۰۰۵۲۱ خواهان:خانم سید    ه صفیه موسوی فرزند     سید     
حجت اله به نشانی ایالم- شیروان و چرد    اول- هلیالن- توحید    - اد    اره آموزش و پرورش 
فرزند      امیری  علی  آقای  خواند    ه:  گلد    وستی  حسن  منزل  سراید    اری-  منزل  هلیالن- 

سبزعلی به نشانی کرمانشاه بلوار طاق بستان کوچه ۱۲۷ کد    پستی ۶۷۱4۹۵۶۷۷۷ 
خواسته: طالق به د    رخواست زوجه

گرد    شکار- خواهان د    اد    خواستی به خواسته فوق به طرفیت خواند    ه باال تقد    یم د    اشته که 
پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات د    ر وقت فوق العاد    ه/ 
مقرر د    اد    گاه با توجه به تصد    ی امضاء کنند    ه ذیل تشکیل و با توجه به محتویات پروند    ه 

ختم رسید    گی را اعالم و بشرح زیر مباد    رت بصد    ور رای می نماید    .
رای د    اد    گاه: د    ر خصوص د    اد    خواست خانم سید    ه صفیه موسوی فرزند     سید     نعمت اله 
بطرفیت آقای علی امیری فرزند     سبز علی به خواسته طالق و اعمال وکالت د    ر طالق 
بد    ین شرح که خواهان بیان د    اشته طبق سند     نکاحیه پیوستی به عقد     د    ائم خواند    ه د    رآمد    ه 
که زوج حد    ود     یک سال و نیم زند    گی مشترک را رها نمود    ه و از پرد    اخت حقوق واجبه 
قانونی از جمله نفقه استنکاف نمود    ه و علیرغم صد    ور حکم بر محکومیت به پرد    اخت نفقه 
تاکنون آن را پرد    اخت ننمود    ه و عد    م پرد    اخت حقوق واجبه قانونی و ترک منزل ایشان 
موجب عسر و حرج شد    ه و تقاضای صد    ور حکم طالق نمود    ه است. د    اد    گاه از گواه تعرفه 
شد    ه از سوی زوجه تحقیق کرد    ه و پس از استماع شهاد    ت شهود    ، زوجه را جهت آزمایش 
تست بارد    اری به پزشکی قانونی معرفی نمود    ه که نتیجه تست بارد    اری منفی اعالم شد    ه 
است و خواهر زوج د    ر د    اد    گاه حاضر شد    ه و د    ر صفحه ۳۲ پروند    ه اظهارات زوجه را تایید     
نمود    ه که بنظر می رسد     با توجه به ترک منزل توسط زوج و عد    م پرد    اخت نفقه اد    امه 
این وضعیت با توجه به اوضاع و حوال زند    گی و روابط زوجین به صالح نمی باشد     و عرفا 
و عاد    تا برای زوجه مشقت بار و د    شوار بود    ه و موجب عسر و حرج وی خواهد     بود    و نظریه 
د    اوران نیز حاکی از همین موضوع است بنابراین اد    امه زوجیت برای زوجه حرجی است و 
د    اد    گاه مستند    ا به مواد     ۱۱۱۹و۱۱۳۰ قانون مد    نی و تبصره الحاقی به آن و ماد    ه ۳۳ قانون 
حمایت خانود    ه مصوب ۱۳۹۱ و مواد     ۱۱4۳و۱۱44 قانون مد    نی زوج را مجبور و ملزم به 
طالق همسرش نمود    ه که د    ر صورت استنکاف از طالق د    اد    گاه به سرد    فتر طالق نمایند    گی 
تفویض می نماید    . طالق از نوع باین بود    ه و زوجه بارد    ار نمی باشد     و د    ر خصوص نفقه و 
جهیزیه و مهریه هیچ اد    عایی بر خواند    ه ند    ارد     و زوجین فاقد     فرزند     مشترک می باشند    . 
مد    ت اعتبار این گواهی شش ماه از تاریخ ابالغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام 
خواهی یا ابالغ رای فرجامی می باشد     رای صاد    ره شد    ه غیابی و ظرف مد    ت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی د    ر این مرجع و پس ازآن ظرف مد    ت بیست روز د    یگر قابل 

اعتراض د    ر د    اد    گاه تجد    ید     نظر استان ایالم می باشد    .
د    اد    رس شعبه اول د    اد    گاه عمومی بخش هلیالن/ کیان سلطانیان 

آگهی ثبتی
تاسیسشرکت

با مسئولیت محد    ود     کوه نسار مهر بیجار قزل اوزن د    ر تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱4 به شماره 
ثبت ۱۰8۷4 به شناسه ملی ۱4۰۰۶۹۶۲۲۵۰ ثبت و امضا ذیل د    فاتر تکمیل گرد    ید    ه که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگرد    د    .
۱-موضوع فعالیت شرکت: تصد    ی به فعالیت خد    ماتی و نظافتی – حمل و نقل د    رون 
شهری- امورات د    بیرخانه – پیشخد    متی – نگهد    اری فضای سبز و باغبانی – فتوکپی – 
امورات تاسیسات – سم پاشی محیط های بهد    اشتی و د    رمانی و بیمارستان ها – لنزری 
– امورات خیاط خانه و تهیه ملخفه – تامین نیروی انسانی تحت عنوان منشی و خد    مات 
جهت بخش های بیمارستانی – حمل زباله های عفونی و غیر عفونی – همچنین تهیه 
و تولید     صاد    رات و وارد    ات خرید     و فروش کاالهای مجاز بازرگانی د    ر صورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط )ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صد    ور 

پروانه فعالیت نمی باشد    .( 
۲-مد    ت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مد    ت نامحد    ود     

کوچه  پاسد    اران-  –خیابان  سنند    ج  شهر  کرد    ستان  شرکت:  فعالیت  اصلی  ۳-مرکز 
سوسن –خیابان پاسد    اران- پالک۰- مجتمع صد    ف - طبقه اول – واحد     ۱۷۱- کد    پستی 

۶۶۱۶۶44۶8۵
4-سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نقد     می باشد    .

۵-اسامی و میزان سهم الشرکه شرکاء: 
آقای صد    رالد    ین فاتحی به شماره ملی ۳۷۳۰۵۳۷۷۳۳ د    ارند    ه ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال سهم 

الشرکه
آقای سید     علی خضری به شماره ملی ۳۷8۰۰۷8۵۳8 د    ارند    ه ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال سهم 

الشرکه
۶-اولین مد    یران شرکت به شرح ذیل و برای مد    ت نامحد    ود     انتخاب گرد    ید    ند    :

آقای صد    رالد    ین فاتحی به شماره ملی ۳۷۳۰۵۳۷۷۳۳ به سمت مد    یرعامل و عضو هیئت 
مد    یره

آقای سید     علی خضری به شماره ملی ۳۷8۰۰۷8۵۳8 به سمت رئیس هیئت مد    یره
۷-د    ارند    گان حق امضا: کلیه اسناد     و  اوراق بهاد    ارو تعهد    آور شرکت از قبیل سفته، بروات، 
قرارد    اد    ها و عقود     اسالمی با امضای مد    یر عامل و رئیس هیات مد    یره همراه با مهر شرکت 
معتبر خواهد     بود     و سایر نامه های عاد    ی و اد    اری با امضای مد    یر عامل یا رئیس هیات 

مد    یره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد    . 8-اختیارات مد    یر عامل: طبق اساسنامه 
ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صد    ور پروانه فعالیت نمی باشد    .

اد    اره کل ثبت اسناد     و امالک استان کرد    ستان 

آگهیمفقودی
شاسی  شماره  و   ۱۲4۹۰۳۲۱۶۷۰ موتور  شماره  به  پژو  سواری  خود    رو  سبز  برگ 
مفقود      ایران۷۲-8۲۶ق۵8  پالک  وشماره   NAAM  ۱۱  CA  ۳  CR  48۶4۰۷

و فاقد     اعتبار می باشد    .
 بهشهر 

آگهیمفقودی
برگ سبز خود    رو سواری مگان رنو به شماره موتور F 4 R ۱۷۷۱۰۰ C ۱۳۳۶۷۵ و 
شماره شاسی NAAPLM ۰۵۰ EA ۱۰۲۶8۳۲ و شماره پالک ایران۷۲-۳۳۹ق۱۶ 

مفقود     و فاقد     اعتبار می باشد    .
بهشهر

آگهیمفقودی
کارت د    انشجوئی اینجانب مهد    ی جعفری فرزند     )ارسالن( به شماره ملی ۰۳8۳۷۱۳-

۲۱۵ و شماره د    انشجوئی ۹۳۱۶8۰۵۳ رشته مهند    سی شیمی د    انشگاه علم و فناوری 
مازند    ران )واحد     بهشهر( مفقود     و از د    رجه اعتبار ساقط می باشد    .

بهشهر

آگهیمفقودی
برگ سبز و سند     کمپانی ماشین سواری رنو مد    ل ۱۳۹۰ و شماره شهربانی 8۲-۳۳۶ص۱۶ 
بنام   NAPLSRALD۰۱۱44۹۹۰ شاسی شماره  و   W۰۹۷۰۷۷ موتور شماره  و 

مائد    ه تبار حاجی بابا مفقود     و از د    رجه اعتبار ساقط است.
بابل

آمارتصادفاتجادهاییکفاجعهملیاست
مرگ 55هزارنفرباموتورسیکلت
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حصروراثت
آقای علی ناغونی به شماره شناسنامه ۲۱8 مطابق د    اد    خواست تقد    یمی به کالسه 
4۱۵/۲۲۷/۹۶ از این شعبه د    رخواست گواهی حصر وراثت نمود    ه و چنین توضیح 
 ۹۶/۵/۱۵ تاریخ  د    ر   4۹۵۱ شناسنامه  شماره  ناغونی  منوچهر  شاد    روان  که  د    اد    ه 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  و  گفته  زند    گی  بد    رود      خود      د    ائمی  اقامتگاه 

است به:
۱-نصرت کشکولی- ش.ش ۶۰- ت.ت ۱۳۲۱- صاد    ره از هفتکل- نسبت با متوفی 

همسر 
با متوفی  از تهران- نسبت  ناغونی- ش.ش ۲۱۷۹- ت.ت ۱۳4۵- صاد    ره  ۲-بابک 

پسر
۳-علی ناغونی- ش.ش ۲۱8- ت.ت ۱۳۶۲- صاد    ره از اهواز- نسبت با متوفی پسر

با متوفی  از تهران- نسبت  4-نازیال ناغونی- ش.ش ۱۹۲۶- ت.ت ۱۳۵۲- صاد    ره 
د    ختر 

و مرحوم ورثه د    یگری ند    ارد    . اینک با انجام تشریفات مقد    ماتی، د    رخواست مزبور را 
به استناد     ماد    ه ۳۶۱ قانون امور حسبی د    ر یک نوبت آگهی می نماید     تا هر کس 
اعتراضی د    ارد     و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد     او باشد     از تاریخ نشر آگهی ظرف مد    ت 

یک ماه به این شعبه تقد    یم د    ارد     و اال گواهی مربوط صاد    ر خواهد     شد    .
110/78207رئیس شعبه 227 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران

حصروراثت
آقای عزت اله گلچین و حسن جود    کی )ذینفع( به شماره شناسنامه ۹ و ۳۰۶ مطابق 
د    اد    خواست تقد    یمی به کالسه ۳۷8/۲۲۷/۹۶ از این شعبه د    رخواست گواهی حصر 
وراثت نمود    ه و چنین توضیح د    اد    ه که شاد    روان عزت اله پورهاد    ی شماره شناسنامه 
۹۲ د    ر تاریخ ۹۲/۹/۲۳ اقامتگاه د    ائمی خود     بد    رود     زند    گی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
۱-منصوره رفیعی- ش.ش ۱۳4۶- ت.ت ۱۳۲۰- صاد    ره از تهران- نسبت با متوفی 

همسر 
و مرحوم ورثه د    یگری ند    ارد    . اینک با انجام تشریفات مقد    ماتی، د    رخواست مزبور را 
به استناد     ماد    ه ۳۶۱ قانون امور حسبی د    ر یک نوبت آگهی می نماید     تا هر کس 
اعتراضی د    ارد     و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد     او باشد     از تاریخ نشر آگهی ظرف مد    ت 

یک ماه به این شعبه تقد    یم د    ارد     و اال گواهی مربوط صاد    ر خواهد     شد    .
110/78204رئیس شعبه 227 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران

حصروراثت
آقای مهرد    اد     پاالی به شماره شناسنامه ۱8۰۹۹ مطابق د    اد    خواست تقد    یمی به کالسه 
4۰۱/۲۲۷/۹۶ از این شعبه د    رخواست گواهی حصر وراثت نمود    ه و چنین توضیح د    اد    ه 
که شاد    روان زهرا وکیلی شماره شناسنامه 8۹84 د    ر تاریخ ۹۵/4/۲۲ اقامتگاه د    ائمی خود     

بد    رود     زند    گی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
با متوفی  از تهران- نسبت  ۱-مهرد    اد     پاالی- ش.ش ۱8۰۹۹- ت.ت ۱۳۵4- صاد    ره 

همسر 
۲-آید    ا پاالی- ش.ش ۰۱۵۰۳۱۹۶۰۶- ت.ت ۱۳8۱- صاد    ره از تهران- نسبت با متوفی 

د    ختر
۳-محمد    علی وکیلی- ش.ش ۳۵۰- ت.ت ۱۳۲۷- صاد    ره از میانه- نسبت با متوفی پد    ر 
4-اقد    س جعفرلو- ش.ش ۲۹4۲- ت.ت ۱۳۳۵- صاد    ره از تهران- نسبت با متوفی ماد    ر 
و مرحوم ورثه د    یگری ند    ارد    . اینک با انجام تشریفات مقد    ماتی، د    رخواست مزبور را به 
استناد     ماد    ه ۳۶۱ قانون امور حسبی د    ر یک نوبت آگهی می نماید     تا هر کس اعتراضی 
د    ارد     و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد     او باشد     از تاریخ نشر آگهی ظرف مد    ت یک ماه به 

این شعبه تقد    یم د    ارد     و اال گواهی مربوط صاد    ر خواهد     شد    .
110/78206رئیس شعبه 227 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران

حصروراثت
خانم صغری مشهد    ی میرزا به شماره شناسنامه ۱۳۱ مطابق د    اد    خواست تقد    یمی 
به کالسه 4۰۲/۲۲۷/۹۶ از این شعبه د    رخواست گواهی حصر وراثت نمود    ه و چنین 
توضیح د    اد    ه که شاد    روان سعید     پد    رام شماره شناسنامه ۹ د    ر تاریخ ۹۶/4/۲۶ اقامتگاه 

د    ائمی خود     بد    رود     زند    گی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱-صغری مشهد    ی میرزا- ش.ش ۱۳۱- ت.ت ۱۳۲۵- صاد    ره از تهران- نسبت با 

متوفی همسر 
و مرحوم ورثه د    یگری ند    ارد    . اینک با انجام تشریفات مقد    ماتی، د    رخواست مزبور را 
به استناد     ماد    ه ۳۶۱ قانون امور حسبی د    ر یک نوبت آگهی می نماید     تا هر کس 
اعتراضی د    ارد     و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد     او باشد     از تاریخ نشر آگهی ظرف مد    ت 

یک ماه به این شعبه تقد    یم د    ارد     و اال گواهی مربوط صاد    ر خواهد     شد    .
110/78201رئیس شعبه 227 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 تهران

آگهیمناقصهعمومی
شهرد    اری فرید    ونکنار د    ر نظر د    ارد     براساس بود    جه مصوب سال 96 و بند     و تبصره 6 قانون بود    جه سال 96 کل کشور 

نسبت به احد    اث د    یوار حفاظتی )حد     فاصل پل بهشتی تا پل ولیعصر (برابر شرایط ذیل و به شرح مشخصات فنی و اطالعات و جزئیات 
مند    رج د    ر اسناد     مناقصه به پیمانکار واجد     صالحیت واگذار نماید     

1-د    اشتن رتبه 3 رشته راه و باند     از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبرد    ی ریاست جمهوری الزامی می باشد     
2-د    اشتن حد    اقل انجام د    و مورد     کار مشابه به پروژه های اجرا شد    ه و رضایتنامه کار فرما 

3-د    ارا بود    ن گواهینامه تایید     صالحیت 
4-مد    ت اجرای کار پنج ماه پس از ابالغ قرار د    اد     می باشد     

5-از شرکتهای واجد     شرایط د    عوت می گرد    د     جهت د    ریافت اسناد     مناقصه به واحد     مالی شهرد    اری مراجعه نمایید     
6-متقاضیان می بایستی پیشنهاد     خود     را بر اساس شرایط مند    رج د    ر مناقصه تنظیم و حد    اکثر تا آخر وقت اد    اری روز سه شنبه مورخ 

96/7/4 به د    بیرخانه شهرد    اری واقع د    ر خیابان امام رضا جنب د    اد    گستری د    ر مقابل اخذ رسید     تحویل نمایند     
7-کلیه پیشنهاد    ات واصله راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 96/7/6 د    ر د    فتر شهرد    اری بازگشایی خواهد     شد     

8-به پیشنهاد    های فاقد     امضاء . مشروط و مخد    وش و پیشنهاد    اتی که از موعد     مقرر د    ر فراخوان واصل شود     مطلقا ترتیب اثر نخواهد     شد     
9-شرکت کنند    گان د    ر مناقصه میبایست اسناد     مناقصه و پیشنهاد    های خود     را د    ر پاکت های )الف . ب و ج (جد    اگانه الک و مهر شد    ه 

)مطابق بند     10 د    عوتنامه مناقصه ( تحویل د    بیرخانه شهرد    اری نمایند    . 
اگهیاحضارمتهممحمد     ظاهر محمد    ی سرپرست شهرد    اری فرید    ونکنار نوبت اول 96/6/25 نوبت د    وم 96/6/30 

د    ر پروند    ه کالسه ۹4۰۹۹88۳۵4۲۰۱۲۰۰ شعبه د    اد    ستانی د    اد    سرای عمومی وانقالب 
قصر شیرین آقای علی شاهند    ه مد    یر عامل شرکت آذرخش پرتو مهر  به موجب شکایت 
اولیاء د    م محسن کرد     علیوند     )حسین کرد     علیوند     و غیره( به اتهام عد    م رعایت نظامات 
و مقررات قانونی کار منجر به قتل غیر عمد    ی متوفی محسن کرد     علیوند     تحت تعقیب 
ابالغ احضاریه وعد    م  امکان  اقامت وی وعد    م  نبود    ن محل  به معلوم  قرار د    ارد    ..باتوجه 
د    سترسی به او،طبق ماد    ه ۱۷4 قانون آیین د    اد    رسی کیفری ،مراتب یک نوبت د    رروزنامه 
کثیراالنتشار آگهی ومتهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود    .پس ازانقضای مهلت 

مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد    شد    .
شعبه د    اد    ستانی د    اد    سرای عمومی وانقالب قصرشیرین

آگهی ثبتی
تاسیسشرکت

 با مسئولیت محد    ود     خد    ماتی پاکت اسان الوند     مهر د    ر تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به شماره 
ثبت ۱۰88۰ به شناسه ملی ۱4۰۰۶۹۶۷۷۶۵ ثبت و امضا ذیل د    فاتر تکمیل گرد    ید    ه که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگرد    د    .
۱-موضوع فعالیت شرکت:

انجام امور مربوط به اتوماسیون صنعتی و اد    اری انجام کلیه فعالیت های مربوط به 
انواع لوازم تحریر و  اینترنتی خرید     و فروش تهیه و توزیع و پخش  اینترنت و امور 
ملزومات اد    اری- شرکت د    ر مناقصات و خرید    های د    ولتی و خصوصی انجام کلیه فعالیت 
های مجاز بازرگانی و وارد    ات و صاد    رات – کلیه کارهای مجاز بازرگانی تامین نیروی 
انسانی مورد     نیاز شرکت و خرید     و فروش اقالم پستی و همچنین تهیه و تولید     صاد    رات 
و وارد    ات و خرید     و فروش کاالهای مجاز بازرگانی د    ر صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط )ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صد    ور پروانه فعالیت 

نمی باشد    .( 
۲-مد    ت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مد    ت نامحد    ود     

۳-مرکز اصلی فعالیت شرکت: کرد    ستان شهر سنند    ج – بهاران 4/۱۹- بلوار ۲۲ بهمن 
–بلوار ابونصر فارابی- پالک۰- - مجتمع ۷۶۰ واحد    ی فرهنگیان -  بلوک سوسن- طبقه 

سوم – واحد     ۱۷- کد    پستی ۶۶۱۷8۶4۷۳4
4-سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال نقد     می باشد    .

۵-اسامی و میزان سهم الشرکه شرکاء: 
آقای عبد    الرضا متقی به شماره ملی ۳۲۵۶۲۵۱4۹8 د    ارند    ه ۵۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه
خانم زیبا معماری به شماره ملی ۶۶۱۹8۰4۳۷۳ د    ارند    ه ۵۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه

۶-اولین مد    یران شرکت به شرح ذیل و برای مد    ت نامحد    ود     انتخاب گرد    ید    ند    :
آقای عبد    الرضا متقی به شماره ملی ۳۲۵۶۲۵۱4۹8 به سمت مد    یر عامل و عضو هیئت 

مد    یره
خانم زیبا معماری به شماره ملی ۶۶۱۹8۰4۳۷۳ به سمت رئیس هیئت مد    یره

۷-د    ارند    گان حق امضا: کلیه اسناد     و  اوراق بهاد    ارو تعهد    آور شرکت از قبیل سفته، بروات، 
قرارد    اد    ها و عقود     اسالمی با امضای عبد    الرضا متقی به شماره ملی ۳۲۵۶۲۵۱4۹8همراه 
با امضای عبد    الرضا متقی به شماره ملی  نامه های اد    اری  با شرکت و اوراق عاد    ی و 

۳۲۵۶۲۵۱4۹8 همراه با مهر شرکت معتبر می باشد    .
۱-اختیارات مد    یر عامل: طبق اساسنامه 

ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صد    ور پروانه فعالیت نمی باشد    .
اد    اره کل ثبت اسناد     و امالک استان کرد    ستان 

اجراییه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم 

میرزا محمود     بیگلری فرزند    :عبد    الکریم به نشانی: ایالم- شیروان و چرد    اول – هلیالن- 
روستای خورد    ه چشمه 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 
محسن محمد    یان فرزند    : اسد    اله مجهول المکان 

محکوم به: بموجب د    رخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره د    اد    نامه مربوطه 
۹۶۰۹۹۷۰8۷۳۵۰۰4۱۵ محکوم علیه محکوم است به حکم به محکومیت خواند    ه د    ر 

حق خواهان صاد    ر و اعالم می د    ارد    :
۱-پرد    اخت مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ۲- پرد    اخت هزینه د    اد    رسی 
مطابق تعرفه ۳- پرد    اخت خسارت ناشی از تاخیر د    ر پرد    اخت اصل خواسته موضوع بند     
یک فوق از تاریخ سر رسید     سفته ها تا زمان اجرا براساس نرخ شاخص تورم که د    ر مرحله 
اجرا محاسبه خواهد     شد     و همچنین محکوم است به پرد    اخت مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰۰ ریال 

د    ر حق صند    وق د    ولت.
د    اد    رس د    اد    گاه شعبه اول د    اد    گاه عمومی بخش هلیالن 

آگهی ثبتی
تاسیسشرکت

 با مسئولیت محد    ود     ارتفاع گستر آرارات ابید    ر د    ر تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ به شماره ثبت 
۱۰8۶۷ به شناسه ملی ۱4۰۰۶۹۵۷۶۶۳ ثبت و امضا ذیل د    فاتر تکمیل گرد    ید    ه که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگرد    د    .
۱-موضوع فعالیت شرکت: انواع کارهای خد    ماتی د    ر ارتفاع مانند     تمیز کرد    ن و ساخت و 
ساز و همچنین تهیه و تولید     صاد    رات و وارد    ات و خرید     و فروش کاالهای مجاز بازرگانی 
د    ر صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط )ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صد    ور پروانه فعالیت نمی باشد    (
۲-مد    ت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مد    ت نامحد    ود     

۳-مرکز اصلی شرکت: کرد    ستان شهر سنند    ج – ویال شهر- - خیابان گلها- خیابان 
یاسمن – پالک۰- مجتمع بسیجیان – بلوک ۱- طبقه سوم – واحد     ۵- کد    پستی 

۶۶۱۷۷۶4۱۹۶
4-سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال نقد     می باشد    .

۵-اسامی و میزان سهم الشرکه شرکاء: 
آقای اکو خسروی به شماره ملی ۳۷۲۰۰۲۱8۷4 د    ارند    ه ۵۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه

آقای حمید     شریفی به شماره ملی ۳۷8۲۰۱۲۹84 د    ارند    ه ۵۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه 
۶-اولین مد    یران شرکت به شرح ذیل و برای مد    ت نامحد    ود     انتخاب گرد    ید    ند    :

آقای اکو خسروی به شماره ملی ۳۷۲۰۰۲۱8۷4 د    ارند    ه ۵۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه
آقای حمید     شریفی به شماره ملی ۳۷8۲۰۱۲۹84 به سمت مد    یرعامل و عضو هیئت 

مد    یره 
۷-د    ارند    گان حق امضا مجاز: کلیه اسناد     و  اوراق بهاد    ارو تعهد    آور شرکت از قبیل سفته، 
برات، قرارد    اد    ها و عقود     اسالمی با امضاء مد    یر عامل و رئیس هیات مد    یره همراه با مهر 
شرکت معتبر خواهد     بود     و سایر نامه های عاد    ی و اد    اری با امضای مد    یر عامل و رئیس 

هیات مد    یره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد    .
8-اختیارات نمایند    ه قانونی: طبق اساسنامه 

ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صد    ور پروانه فعالیت نمی باشد    .
اد    اره کل ثبت اسناد     و امالک استان کرد    ستان 

آگهی ثبتی
تاسیسشرکت

 با مسئولیت محد    ود     خد    ماتی طنین سنگ فرش آبید    ر د    ر تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ به شماره 
ثبت ۱۰88۶ به شناسه ملی ۱4۰۰۶۹۷۳۲۵۵ ثبت و امضا ذیل د    فاتر تکمیل گرد    ید    ه که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگرد    د    .
۱-موضوع فعالیت شرکت: تولید     تابلو سنگ فرش مرمر و مصنوعات سنگی و نقاشی 
د    یواری تهیه و تولید     صاد    رات و وارد    ات خرید     و فروش کاالهای مجاز بازرگانی. د    ر صورت 
لزوم پس از مجوزهای الزم از مراجع ذیربط )ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ 

و صد    ور پروانه فعالیت نمی باشد    .( 
۲-مد    ت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مد    ت نامحد    ود     

۳-مرکز اصلی شرکت: کرد    ستان شهر سنند    ج – شهرک پنجم آذر- بلوار آزاد    گان – 
خیابان )تعاون سپاه( – پالک ۰- مجتمع پنجم آذر- بلوک B۲ – طبقه هفتم- واحد     

– ۲۹ کد    پستی ۶۶۱۹۹۱۱۹۳۱ 
4-سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال نقد     می باشد    .

۵-اسامی و میزان سهم الشرکه شرکاء: 
خانم طیبه خد    ابند    ه لو به شماره ملی ۳۷۹۰۱۰۵۵۳8 د    ارند    ه ۲۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه 
آقای مهد    ی حید    ری به شماره ملی ۳8۰۱۵4۶۰4۷ د    ارند    ه ۹8۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه 

۶-اولین مد    یران شرکت به شرح ذیل و برای مد    ت نامحد    ود     انتخاب گرد    ید    ند    : 
خانم طیبه خد    ابند    ه لو به شماره ملی ۳۷۹۰۱۰۵۵۳8 به سمت رئیس هیئت مد    یره 

آقای مهد    وی حید    ری به شماره ملی ۳8۰۱۵4۶۰4۷ به سمت مد    یر عامل و عضو هیئت 
مد    یره 

۷-د    ارند    گان حق امضا مجاز: کلیه اوراق و اسناد     تعهد    آور و بهاد    ار شرکت از قبیل سفته، 
برات، چک، قرارد    اد    ها و نامه های عاد    ی و اد    رای با امضاء آقای مهد    ی حید    ری به شماره 

ملی ۳8۰۱۵4۶۰4۷ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد    .
8-اختیارات نمایند    ه قانونی: طبق اساسنامه 

ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صد    ور پروانه فعالیت نمی باشد    .
اد    اره کل ثبت اسناد     و امالک استان کرد    ستان 

آگهی ثبتی
تاسیسموسسه

 غیرتجاری حقوقی و د    اوری اوای عد    الت یاسا گستر ابید    ر د    ر تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ به 
شماره ثبت ۵۷8 به شناسه ملی ۱4۰۰۶۹۶۶48۱ ثبت و امضا ذیل د    فاتر تکمیل گرد    ید    ه 

که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگرد    د    .
انجام فعالیت های حقوقی و د    اوری و حل و فصل د    عاوی از طریق وکالی د    ارای پروانه د    ر 

صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مد    ت: از تاریخ ثبت به مد    ت نامحد    ود     

مرکز اصلی شرکت: کرد    ستان شهر سنند    ج – خیابان فرد    وسی- کوچه ماه – خیابان 
فرد    وسی - پالک۰- - طبقه اول - کد    پستی ۶۶۱۳۶۱۳8۱۶

سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال نقد     می باشد    .
اسامی و میزان سهم الشرکه شرکاء: 

خانم شهال تجریانی به شماره ملی ۳۷۳۰۵۹۹۲۰8 د    ارند    ه ۲۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه
خانم پروین مراد    ی به شماره ملی ۳۷۳۲4۳۱۵۲۵ د    ارند    ه ۹8۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه 

اولین مد    یران شرکت به شرح ذیل و برای مد    ت نامحد    ود     انتخاب گرد    ید    ند    :
خانم شهال تجریانی به شماره ملی ۳۷۳۰۵۹۹۲۰8 د    ارند    ه ۲۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه

خانم پروین مراد    ی به شماره ملی ۳۷۳۲4۳۱۵۲۵ به سمت مد    یرعامل و به سمت عضو 
هیئت مد    یره به مد    ت نامحد    ود    

د    ارند    گان حق امضا: کلیه اسناد     و  اوراق بهاد    ارو تعهد    آور شرکت از قبیل سفته، برات، 
قرارد    اد    ها و عقود     اسالمی با امضاء خانم پروین مراد    ی به شماره ملی ۳۷۳۲4۳۱۵۲۵همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد    .
۱-اختیارات مد    یر عامل: طبق اساسنامه 

ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صد    ور پروانه فعالیت نمی باشد    .
اد    اره کل ثبت اسناد     و امالک استان کرد    ستان 

 نوبت د    وم

تولیدبیشاز22میلیونتنمحصول
پتروشیمیدر5ماهنخستامسال

تولید     مجتمع های پتروشیمی کشور از ابتد    ای امسال تا پایان مرد    اد     
ماه د    ر مجموع به بیش از ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسید    .

بر اساس این گزارش، ظرفیت اسمی ۵۷ مجتمع پتروشیمی کشور 
تا پایان امسال حد    ود     ۶۲ میلیون تن است که از این میزان حد    ود     ۶۰ 

میلیون تن د    ر برنامه تولید     واقعی قرار د    ارد    .
براساس این گزارش، عملکرد     ۲۱ مجتمع پتروشیمی مستقر د    ر 
منطقه ماهشهر از ابتد    ای سال تا پایان مرد    اد    ماه امسال 8 میلیون 
اسمی ساالنه مجتمع های  است. ظرفیت  بود    ه  تن  و ۱۵۵ هزار 
پتروشیمی این منطقه ۲۵,۶ میلیون تن است که برنامه تولید     سال 

آن نیز ۲۱ میلیون تن برآورد     شد    ه است.
عملکرد     ۱۶ مجتمع پتروشیمی مستقر د    ر منطقه عسلویه نشان می 
د    هد    ، تولید     واقعی مجتمع های این منطقه د    ر پنج ماه نخست امسال 
د    ر حد    ود     ۹ میلیون و ۷۷۵ هزار تن بود    ه است. ظرفیت اسمی ساالنه 
مجتمع های پتروشیمی واقع د    ر عسلویه ۳۲,۷ میلیون تن است که 
برنامه تولید     سال آن ها نیز د    ر حد    ود     ۲۶.۵ میلیون تن برآورد     شد    ه 
است.بر پایه این گزارش، تولید     واقعی ۲۱ مجتمع پتروشیمی مستقر 
د    ر سایر مناطق کشور تا پایان مرد    اد    ماه د    ر حد    ود     4 میلیون و ۶۳8 
هزار تن بود    ه است. ظرفیت اسمی ساالنه مجتمع های پتروشیمی د    ر 
سایر مناطق کشور ۱۳,۷ میلیون تن است که برنامه تولید     سال آن 

ها نیز ۱۱.4 میلیون تن برآورد     شد    ه است.
مجموع کل تولید     صنعت پتروشیمی د    ر مرد    اد     ماه امسال حد    ود     4,۶ 
میلیون تن و عملکرد     تولید     از ابتد    ای امسال تا پایان مرد    اد    ماه حد    ود     

۲۲.۶ میلیون تن است.

ثبترکوردجدیددرمعامالتبرق
دربورسانرژی

رکورد     ارزش روزانه معامالت برق د    ر بورس انرژی ایران با معامله 
۶ میلیون و ۹4۰ هزار قرارد    اد     شکسته شد    .بر اساس این د    ر جریان 
معامالت روز سه شنبه بازار مشتقه بورس انرژی، شاهد     معامله 
۶ میلیون و ۹4۰ هزار قرارد    اد    ، معاد    ل ۲8۱ میلیون و ۵۲۱ هزار 
کیلووات ساعت به ارزش ۹۵ میلیارد     و ۹4۳ میلیون ریال بود    یم.

د    ر روزسه شنبه، نماد    های بارپایه، کم باری، میان باری و بارپیک با 
متوسط قیمت  ۳۶۱، ۳۰۲، ۳۶۲ و 4۱۰ ریال بر کیلووات ساعت 
مورد     معامله قرار گرفتند    .از نکات حائز اهمیت بازار برق روز سه 
شنبه می توان به شکسته شد    ن رکورد     ارزش روزانه معامالت برای 
د    ومین بار د    ر شهریور ماه سال جاری اشاره کرد    .د    ر معامالت روز 
سه شنبه، د    ر بازار عمد    ه فروشی برق، نماد    های بار پیک روزانه، بار 
پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۲۷ مهر ۹۶ گشایش 
یافتند    . همچنین نماد    های بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری 
روزانه و کم باری روزانه اول مهر ۹۶ و نماد    های بار پیک هفتگی، بار 
پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی اول مهر ۹۶ د    ر 
پایان جلسه معامالتی، متوقف شد    ه و فرآیند     تحویل آنها آغاز شد    .

کاهشصادراتنفتایران
بههند

و  صنعتی  منابع  از  آمد    ه  د    ست  به  آمارهای 
اطالعات گرد    آوری شد    ه موسسه تامسون رویترز 
نشان د    اد    ، میزان وارد    ات نفت هند     از ایران د    ر 
ماه اوت ۲۰۱۷ )مرد    اد    -شهریور( کاهش یافته و 
به ۳۳۵ هزار و 4۰۰ بشکه د    ر روز رسید    ه است .

متوالی  ماه  پنجمین  برای  همچنان  عراق 
بزرگترین تامین کنند    ه نفت هند     بود    ه است 
و پس از آن عربستان د    ر رتبه د    وم قرار د    ارد    . 
ونزوئال و نیجریه د    ر رتبه های سوم و چهارم 
قرار گرفتند     و ایران همچنان جایگاه پنجم را 

از آن خود     د    ارد    .

رشدتقاضاوکاهشمازاد
عرضهنفت

توافق اوپک، از زمان آغاز به کار یعنی ژانویه 
)د    ی-بهمن( تا کنون تأثیر مثبتی بر بازار نفت 
المللی  بین  آژانس  است، چنانچه  د    اد    ه  نشان 
انرژی د    ر هفته اخیر خبر د    اد     که د    ر پی کاهش 
عرضه نفت اوپک و غیر اوپکی ها افزون بر رشد     
بیش از انتظار تقاضا برای نفت د    ر اروپا و آمریکا، 
مازاد     عرضه موجود     د    ر بازار نفت شروع به کاهش 
کرد    ه است.این آژانس برآورد     خود     را از میزان 
رشد     تقاضا برای نفت د    ر سال ۲۰۱۷ از یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه به یک میلیون و ۶۰۰ 
هزار بشکه د    ر روز افزایش د    اد    ه است و انتظار 
د    ارد     که تقاضای نفت خام د    ر سال جاری به 

بیشترین رشد     از سال ۲۰۱۵ برسد    .
رشد     تقاضا د    ر کشورهای صنعتی یک عامل 
کلید    ی د    ر افزایش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه 
ای تقاضای روزانه برای نفت د    ر سه ماهه د    وم 
سال بود    ه که باالترین رقم سه ماهه از اواسط 

سال ۲۰۱۵ تاکنون است.

افتتولیدجهانینفت

د    ر  انرژی  المللی  بین  آژانس  گزارش  به  بنا 
هفته اخیر، به د    لیل کاهش غیرمنتظره تولید     
و عملیات تعمیر میاد    ین د    ر کشورهایی نظیر 
لیبی، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و مکزیک 
و همچنین د    ریای شمال، میزان تولید     جهانی 
نفت د    ر ماه اوت ۷۲۰ هزار بشکه د    ر روز کاهش 
د    اشته که نخستین کاهش تولید     جهانی نفت د    ر 

چهار ماه گذشته است.

کوتاه از انرژینفت د          ر جهان

که  »کوئرکاس«  سرمایه گذاری  شرکت 
متخصص د    ر انرژی تجد    ید    پذیر است، بیش از 
نیم میلیارد     یورو د    ر پروژه نیروی خورشید    ی د    ر 

ایران سرمایه گذاری خواهد     کرد    .
د    ر  شد    ه  ریزی  برنامه  مگاواتی   ۶۰۰ نیروگاه 
مرکز ایران واقع خواهد     بود     و ششمین پروژه 
بود     که پس  خورشید    ی بزرگ جهان خواهد     
پروژه های حد    اکثر ۱.۵ گیگاواتی د    ر چین  از 
و هند     قرار می گیرد    .د    یه گو بیاسی، مد    یرعامل 
انرژی  »کوئرکاس« که د    ر سرمایه گذاری د    ر 
تجد    ید    پذیر د    ر اروپا سابقه د    ارد    ، به رویترز گفت: 
پروژه  این  برای  گرفت  تصمیم  شرکت  این 

موافقت وزارت انرژی ایران را کسب کند    .
وی د    ر این مصاحبه تلفنی گفت: این یک پروژه 
منافع ملی است بنابراین ما حمایت ویژه یافتیم. 
ما به حد     کافی سرمایه گذاران عالقمند     د    اشتیم 
که تصمیم گرفتیم برای این پروژه اقد    ام کنیم و 

امید    واریم که این پروژه به پروژه های خورشید    ی 
بیشتری منتهی شود    .شرکت »کوئرکاس« که 
د    ر سال ۲۰۱۰ تاسیس شد    ، حد    ود     4۰ نیروگاه 
انرژی تجد    ید    پذیر د    ر سراسر اروپا د    ارد    . پروژه 

شرکت  این  گذاری  سرمایه  نخستین  ایران، 
د    ر خارج از اروپا بود    ه و د    ر واکنش به تقاضای 
این  شرایط  است.تحت  گرفته  انجام  مشتری 
توافق که از سوی »کوئرکاس« و وزارت نیروی 

ایران به امضا رسید    ه است، این شرکت مسئول 
ساخت، توسعه و اد    اره این نیروگاه خواهد     بود    .

بر اساس این گزارش، ساخت این نیروگاه سه 
سال زمان خواهد     برد     و هر الت ۱۰۰ مگاواتی، 
نیرو  هر شش ماه عملیاتی شد    ه و به شبکه 
متصل می شود     تا هر گونه ریسکی برای سرمایه 
گذاران خنثی شود    .»کوئرکاس« به جای سرمایه 
یک  صند    وق،  ساختار  یک  طریق  از  گذاری 
و سرمایه  کرد      تاسیس خواهد      پروژه  شرکت 
پروژه  این  شد    .  خواهند      سهم  آن  د    ر  گذاران 
عالقه سرمایه گذاران موسسه ای و خصوصی 
را  د    ولتی  گذاری  سرمایه  صند    وق های  شامل 
جلب کرد    ه است.ایران برای تولید     نیرو به نفت و 
گاز طبیعی وابسته است اما آلود    گی هوا، عالقه 
به انرژی های تجد    ید    پذیر را برانگیخته و ایران 
متعهد     شد    ه است تا سال ۲۰۲۰، پنج گیگاوات 

ظرفیت انرژی تجد    ید    پذیر جد    ید     ایجاد     کند    .

ساختششمیننیروگاهبزرگخورشیدیجهاندرایران

سرپرست وزارت نیروگفت: سازمان هواشناسی 
پاییز پر بارانی را پیش بینی نکرد    ه است برابر این 
اطالعات که یک ماه قابل استفاد    ه است حد    ود     
۱۰ تا ۲۰ د    رصد     بارش ها زیر میزان بارش سال 

گذشته آبی خواهد     بود    .
ستار محمود    ی سرپرست وزارت نیرو د    ر پایان 
نشست هیات د    ولت د    رباره وضعیت آبی سال 
آیند    ه، گفت: امید    واریم سال آیند    ه  سالی بهتر 
باشد    ، لذا امسال میانگین بارش حد    ود     ۵ د    رصد     
نسبت به سال گذشته کاهش د    اشت و زیر نرمال 
بود    .سرپرست وزارت نیرو افزود    : ۲۳۰ میلی متر 
بارند    گی د    اشتیم که نسبت به سال گذشته ۵ 
د    رصد     کاهش د    اشت و وضعیت ذخیره سد    ها 
د    ر حال حاضر ۲۶ میلیارد     متر مکعب است که 
نسبت به سال گذشته د    و میلیارد     متر مکعب 

کاهش را نشان می د    هد     .
وی با بیان اینکه از جهت زیر فشار و بار بود    ن 
بار  پر  و  پرکار  امسال  برق  و  آب  شبکه های 
بود    ، گفت: گرچه از هم اکنون به سمت تعمیر 
نیروگاه ها رفته ایم، اما پیک برق را هم زمان با 
پیک آب پشت سر گذاشتیم، د    ر نتیجه ظرفیت 
کل را کاهش می د    هیم تا نیروها برای د    وران 

پرکاری فصل آیند    ه آماد    ه شوند    .
هزار   ۵۵ به  امسال  اینکه  بیان  با  محمود    ی 
خود      که  رسید    م  مصرف  پیک  مگاوات   4۰۰

رکورد    ی د    ر سال جاری بود    ،  گفت: همچنین 
آماد    گی نیروگاه های برق به ۹8 د    رصد     رسید     و 
شبکه های انتقال برق هم آماد    گی شان به ۵/۹8 
د    رصد     رسید     که د    ر این صنعت رسید    ن به باالی 

۹۵ د    رصد     کار بسیار سنگینی است.
زمینه  د    ر  عزیزمان  مرد    م  امسال  افزود    :  وی 
مصرف بهینه برق همکاری بسیار خوبی را با 
د    ولت و وزارت نیرو د    اشتند     و د    رخواست د    اشتیم 
د    ر زمان های پیک مصرف ما را یاری کنند     که 
بتوانیم به صورت عاد    النه  آب و برق را به همه 
برسانیم که کمک کرد    ند     و با توجه به مجموعه 
مصارفی که د    ر اثر خنک کنند    ه های جد    ید     وارد     
بازار مصرفی شد    ه بود     به ویژه د    ر صنعت برق، 
بیشتر از این عد    د     تحت فشار قرار می گرفت.
سرپرست وزارت نیرو اظهار د    اشت: امید    واریم 
با مجموعه اقد    اماتی که پیش روی ما است، 
گلوگاه ها و تنگناها را د    ر سال آیند    ه هموار کنیم. 
همواره د    ر مصرف آب و برق نیازمند     اعتد    ال 
هستیم. وی بیان کرد    : به د    لیل اینکه از نظام 
پیچید    گی بارش برخورد    ار نیستیم، از اطالعات 
سازمان هواشناسی استفاد    ه کرد    ه ایم و سازمان 
هواشناسی پاییز پر بارانی را پیش بینی نکرد    ه 
است برابر این اطالعات که یک ماه قابل استفاد    ه 
است حد    ود     ۱۰ تا ۲۰ د    رصد     بارش ها زیر میزان 

بارش سال گذشته آبی خواهد     بود    .

سه سکوی فازهای ۱۳و ۱4 و ۲۲ تا ۲4 پارس 
جنوبی تا پایان امسال آماد    ه بارگیری و نصب د    ر 

موقعیت مخزنی این فازها می شود    . 
به گزارش شانا، سید     حسام الد    ین امیری، رئیس 
کنترل طرح های شرکت نفت و گاز پارس د    ر 
جریان بازد    ید     از روند     ساخت ۱۰ سکوی گازی 
پارس جنوبی د    ر یارد     شرکت صنعتی د    ریایی 
ایران )صد    را( گفت: د    ر جریان این بازد    ید    ، موارد     
مسائل  بررسی  کارگری،  مطالبات  به  مربوط 
مالی پیمانکاران و پیشرفت پروژه ها د    ر بخش 
ایجاد      از  ارزیابی شد    .وی  خشکی و فرا   ساحل 
حساب مشترک مالی بین کارفرما و پیمانکاران 
فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲4 پارس جنوبی به منظور 
پرد    اخت  نحوه  د    قیق تر  کنترل  و  ساماند    هی 
مطالبات کارگری ازسوی پیمانکاران و تزریق 
منابع مالی به پروژه های یاد    شد    ه خبر د    اد    .رئیس 
کنترل طرح های شرکت نفت و گاز پارس با 
د    ستور  با  این حساب مشترک  این که  بیان 
هیئت مد    یره شرکت ملی نفت ایران و رهنمود     
این  کرد    :  تصریح  می شود    ،  ایجاد      نفت  وزیر 
حساب، افزون بر تسهیل د    ر فرآیند     پرد    اخت 
کنترل  و  نظارت  امکان  کارگری،  معوقه های 
د    قیق تری را د    ر این زمینه فراهم خواهد     کرد    .
به گفته امیری، از طریق این حساب مشترک، 
تزریق منابع مالی به پروژه ها به ویژه د    ر بخش 

مطالبات کارگران شاغل د    ر یارد     صد    را و بخش 
پاالیشگاه های خشکی طرح های مذکور بطور 
مستقیم به حساب پیمانکاران منظور می شود    . 
گاز  و  نفت  شرکت  طرح های  کنترل  رئیس 
روند      قبول  قابل  پیشرفت  به  اشاره  با  پارس 
و  فازهای ۱۳، ۱4  د    ریایی  ساخت سکوهای 
۲۲تا ۲4 پارس جنوبی د    ر یارد     صد    را اظهار کرد    : 
هم اکنون پیشرفت های صورت گرفته به نسبت 
تامین منابع مالی، روند     مناسبی را طی می کند    .

امیری تامین منابع مالی را از عوامل کلید    ی 
استمرار پیشرفت این پروژه ها برشمرد     و افزود    : 
فازهای  از  کد    ام  هر  از  شود      می  بینی  پیش 
یاد    شد    ه تا پایان سال ۹۶، حد    اقل یک عرشه 

آماد    ه حمل و انتقال به موقعیت د    ریا شود    . 
به گفته وی، د    ر بخش خشکی طرح های فاز 
۱۳ و ۲۲ تا ۲4 نیز تا پایان امسال عالوه بر راه 
اند    ازی واحد    های یوتیلیتی، یک رد    یف شیرین 

سازی آماد    ه بهره برد    اری می شود    .
گاز  و  نفت  شرکت  طرح های  کنترل  رئیس 
پارس با اشاره به اولویت های جد    ید     این شرکت 
د    ر سال جاری، یاد    آور شد    : با توجه به این که 
ماه  اولویت د    ار گازی د    ر فرورد    ین  پنج طرح 
امسال به بهره برد    اری رسمی رسید    ند    ، فازهای 
۱۳، ۱4 و ۲۲ تا ۲4 اولویت اصلی کارفرما د    ر 

سال ۹۶ به شمار می رود    .

آمادگینیروگاههایبرقبه۹۸درصدرسیدهاست 3سکویپارسجنوبیامسالآمادهبارگیریونصبمیشود
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۱0اولویتاشتغالیکهبهربیعیابالغشد

د    ر حکمی که از سوی رییس جمهوری به منظور اعالم اولویتهای 
تعیین شد    ه اشتغال به وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ابالغ شد    ه بر لزوم 
اجرای سیاست های فعال بازار کار، اعمال مشوق های بیمه ای، ارتقای 
مهارت، توجه به معیشت کارگران و ساماند    هی بخش تعاون تاکید     شد    ه 
است.به گزارش ایسنا، د    ر ضمیمه حکم د    کتر روحانی به وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، از علی ربیعی وزیر کار خواسته شد    ه برنامه های 
وزارتخانه تحت مد    یریت خود     را با توجه د    قیق به جهت گیری ها و 
اولویت های پیش بینی شد    ه تنظیم کرد    ه و ظرف د    و ماه به د    فتر ریاست 
جمهوری ارائه کند    .رییس جمهور همچنین 8 اولویت عمومی و ۱۰ 
اولویت تخصصی را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین کرد    ه 
است.توجه به معیشت کارگران و افزایش توانمند    ی آنها، ساماند    هی 
بخش تعاون، اصالح وضعیت مالی صند    وق های بازنشستگی، اجرای 
سیاستهای فعال بازار کار، اعمال مشوق های بیمه ای، ارتقای مهارت 
ارتقای  بر قابلیت های منطقه ای د    ر رسته های کسب وکار،  و تمرکز 
شفافیت د    رآمد    ها، هزینه ها، سرمایه گذاری ها،اصالح عملکرد     بیمه های 
ارائه  د    ر  ویژه  توجه  اجتماعی چند    الیه،  تأمین  نظام  اجرای  د    رمان، 
خد    مات به معلولین و کود    کان بی سرپرست یا بد    سرپرست و واگذاری 
بنگاههای اقتصاد    ی به بخش خصوصی از جمله اولویتهای تخصصی 

تعیین شد    ه از سوی رییس جمهوری به وزارت کار است.
 

نرخرسمی۲۷ارزافزایشیافت

بانک مرکزی نرخ رسمی ۲۷ ارز موجود     د    ر مرکز مباد    الت ارزی را 
افزایش د    اد    .به گزارش ایسنا، بانک مرکزی همه روزه نرخ رسمی ۳۹ 
ارز موجود     د    ر مرکز مباد    الت ارزی را اعالم می کند     که بر این اساس 
چهارشنبه ۲۹ شهریورماه نرخ رسمی ۲۷ ارز با افزایش و 8 ارز با کاهش 
همراه بود    ه است.همچنین بانک مرکزی نرخ رسمی چهار ارز شامل لیر 
ترکیه، روبل روسیه، روپیه سریالنکا و افغانی افغانستان را نسبت به روز 
سه شنبه  ثابت نگه د    اشته است.به این ترتیب نرخ رسمی د    الر آمریکا 

روز گذشته ۳۳ هزار و ۵۳۰ ریال و یورو 4۰ هزار و ۲۶۶ ریال است.
 

توقفتوزیعاسکناس۵000ریالیتاپایانسال

مد    یر کل ریالی و نشر بانک مرکزی با اشاره به توقف انتشار اسکناس های 
۵۰۰۰ ریالی گفت: موجود    ی اسکناس های ۵۰۰۰ ریالی بانک مرکزی تا پایان 
امسال به اتمام می رسد    .مسعود     رحیمی د    رخصوص سرنوشت انتشار اسکناس 
۵۰۰۰ ریالی، به فارس اظهارد    اشت: انتشار اسکناس ۵۰۰ تومانی )۵۰۰۰ 
ریالی( د    یگر د    ر د    ستور کار بانک مرکزی نیست.وی د    ر پاسخ به این سوال که 
د    ر این صورت چرا د    ر روزهای منتهی به عید     غد    یر اسکناس های ۵۰۰۰ ریالی 
توزیع شد    ، گفت: این اسکناس ها قبال چاپ شد    ه بود     و موجود    ی اسکناس های 
۵۰۰۰ ریالی بانک مرکزی تا پایان امسال به اتمام می رسد    .مد    یر کل ریالی 
و نشر بانک مرکزی افزود    : از سال گذشته انتشار اسکناس های ۵۰۰۰ ریالی 

متوقف و به ازای آن سکه ۵۰۰۰ ریالی ضرب می شود    .

مناطقآزادیکیازراههایورودپوشاکقاچاق

معاون امور اقتصاد    ی و بازرگانی وزارت صنعت، معد    ن و تجارت گفت: 
ما معتقد    یم که یکی از راه های نشت کاالی قاچاق به ویژه پوشاک به 
سرزمین اصلی، مناطق آزاد     است. ید    اهلل صاد    قی گفت: د    ر د    ستورالعمل 
وزارت صنعت شرط اول این است که شرکت صاحب برند    ، حکم اعطای 
نمایند    گی را امضا کند     و این کار با واسطه انجام نشود    .  صاد    قی گفت: 
د    ومین شرط د    ستورالعمل این بود     که د    ر ۲ سال اول فعالیت نمایند    گی، 
۲۰ د    رصد     حجم وارد    ات د    ر ایران تولید     شود     و سومین شرط هم بد    ین 
گونه رقم خورد     که پس از ۲ سال ۵۰ د    رصد     از مقد    ار تولید     پوشاک د    ر 

ایران توسط نمایند    ه قانونی به بازارهای هد    ف صاد    ر شود    .

فروشخودروهایمتروکهباالی
۲۵00سیسیممنوعشد

فروش  وزیران،  هیأت  نامه  تصویب  براساس 
حجم  با  پرمصرف  متروکه  سواری  خود    روهای 
موتور باالی ۲۵۰۰ سی سی د    ر بازار ممنوع است.
به گزارش فارس، گمرک جمهوری اسالمی د    ر 
حجم  با  و  پرمصرف  متروکه  خود    روهای  مورد     
موتور باالی ۲۵۰۰ سی سی بخشنامه صاد    ر کرد    .

د    ر این بخشنامه که به گمرکات سراسر کشور ابالغ 
شد    ه آمد    ه است: خود    روهای سواری با حجم موتور 
باالی ۲۵۰۰ سی سی د    ر صورت شمول مقررات 
متروکه، قابل  عرضه به بازار نمی باشد     و صرفاً امکان 
مرجوع نمود    ن خود    روهای متروکه باالی ۲۵۰۰ 
سی سی به خارج کشور توسط صاحب خود    رو و 
یا خود    رویی که تشریفات متروکه آن انجام شد    ه 
است، توسط سازمان مربوطه با رعایت کامل قوانین 
و مقررات امکان پذیر است.متن این بخشنامه بد    ین 
شرح است: از آنجا که براساس تصویب نامه شماره 
هیئت   ۲۳/ ۶/ ۱۳۹۳ ـ  هـ   ۵۱۰4۰ ۷۰44۱ /ت 
وزیران ورود     و ترخیص خود    روهای سواری با حجم 
موتور باالی ۲۵۰۰ سی سی امکان پذیر نبود    ه و د    ر 
صورت شمول مقررات متروکه، قابل  عرضه به بازار 
امکان مرجوع شد    ن به خارج از  نیست و صرفاً 
کشور را د    ارد    ، ضمن تأکید     مجد    د     بر لزوم اتخاذ 
تد    ابیر کنترلی الزم د    ر این زمینه و اجرای د    قیق 
مصوبه د    ولت تا وصول پاسخ استعالمات صورت 
گرفته از مراجع قانونی ذی ربط د    ستور فرمایید     از 
تحویل خود    روهای باالی ۲۵۰۰ سی سی متروکه 
تملیکی  اموال  فروش  و  جمع آوری  سازمان  به 
جهت عرضه د    ر د    اخل کشور خود    د    اری و صرفاً 
امکان مرجوع نمود    ن خود    روهای مذکور به خارج 
کشور )توسط صاحب خود    رو و یا خود    رویی که 
توسط  است  شد    ه  انجام  آن  متروکه  تشریفات 
سازمان مربوطه( با رعایت کامل قوانین و مقررات 
امکان پذیر است .پیش از این رئیس سازمان اموال 
تملیکی از فروش خود    روهای متروکه خبر د    اد    ه 
بود     که برخی از خود    روهای پورشه نیز براساس 
د    ریافت  فروش  مجوز  اد    اری  عد    الت  د    یوان  رای 

کرد    ه بود    ند    .
 

تحقیقوتفحصازایمیدروکلیدخورد

آغاز  از  مجلس  د    ر  شاهین شهر  مرد    م  نمایند    ه 
تحقیق و تفحص از شرکت ایمید    رو د    ر مجلس 
خبر د    اد    . حسینعلی حاجی د    لیگانی گفت: تحقیق 
و تفحص از شرکت ایمید    رو د    ر مجلس کلید     خورد     
و هفته آیند    ه این طرح به هیات رئیسه مجلس 
محورهای  جمله  از  افزود    :  وی  می شود    .  تقد    یم 
این تحقیق و تفحص می توان به هزینه  سفرهای 
مجلس  نمایند    گان  برای  شرکت  این  خارجی 
اعضای  انتصاب  و  انتخاب  نحوه  و  افراد      و سایر 
ایمید    رو  زیرمجموعه  شرکت های  مد    یره  هیات 
اشاره کرد    . وی گفت: موضوعات مربوط به انتخاب 
افراد     برای سهام عد    الت د    ر این شرکت و همچنین 
عد    م پیشرفت طرح های توسعه د    ر اختیار شرکت 
ایمید    رو از د    یگر محورهای تحقیق و تفحص است.

خبرخبر

مفقودی
موتور  با شماره  با شماره پالک ۹۷ص۲۱۶ایران 8۲  مد    ل 88  پژو ۲۰۶  برگ سبز   
۳۵۵84۷۹و شماره شاسی NAAP۰۳ED۵۹J۰۶۲۵۷۲بنام نعیمه نصر اهلل پور نیازی 

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

متنآگهی
به تاریخ ۱۳۹۶/4/۱۷ د    ر وقت فوق العاد    ه ، جلسه شعبه اول د    اد    یاری د    اد    سرای عمومی 
و  انقالب شهرستان ارد    ل به تصد    ی امضاء کنند    ه ذیل تشکیل است و پروند    ه کالسه 
۹۵۰۹۹8۳8۱۷4۰۱۰۰4 تحت نظر قرار د    ارد     با توجه به جمیع اوراق و محتویات پروند    ه 
، ختم تحقیقات را اعالم و با استعانت از خد    واند     متعال به شرح آتی مباد    رت به صد    ور 

قرار مینماید     .
قرار د    اد    سرا: د    ر خصوص شکایت آقای کامران سلیمانی نژاد    یان فرزند     لطیف علیه عباس 
رحمانی فرزند     هوجیر مبنی بر جرح عمد    ی باتوجه به اوراق پروند    ه و از آنجایی که پزشکی 
قانونی هیچ گونه جرحی را اعالم ننمود     لذا بلحاظ عد    م کفایت اد    له اثباتی بر وقوع بزه 
جرح عمد    ی لذا مستند    ا به ماد    ه ۲۶۵ و ۲۷۰ قانون آیین د    اد    رسی کیفری قرار منع تعقیب 
صاد    ر و مراتب ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض از جانب طرفین پروند    ه د    ر د    اد    گاه کیفری ذی 

صالح خواهد     بود     .
جاسم اسالمی – د    اد    یار شعبه اول د    اد    یاری د    اد    سرای عمومی و انقالب شهرستان ارد    ل

آگهیابالغ
 وقت رسید    گی و د    اد    خواست و ضمائم به آقای مهرد    اد     حسین زاد    ه فرزند     نور اله 

خواهان خانم مه سیما حسین زاد    ه فرزند     مهرد    اد     د    اد    خواستی به طرفیت خواند    ه آقای 
مهرد    اد     حسین زاد    ه فرزند     نور اله به خواسته صد    ور حکم رشد     مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پروند    ه کالسه ۹۶۰۹۹8۱۹۶4۱۰۰۳۱۵)۹۶۰۳۲۶ش ۱ح ( شعبه 
۱ د    اد    گاه عمومی حقوقی شهرستان نور ثبت و وقت رسید    گی مورخ ۹۶/8/۲4 ساعت 
۱۱:۳۰ تعیین که حسب د    ستور د    ستور د    اد    گاه طبق موضوع ماد    ه ۷۳قانون آیین د    اد    رسی 
د    اد    گاه های عمومی و انقالب د    ر امور مد    نی و د    ستور د    اد    گاه مراتب یک نوبت د    ر یکی از 
جراید    کثیر االنتشار آگهی می شود     تا خواند    ه پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد     آن به این 
شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود     نسخه د    وم د    اد    خواست و ضمائم را د    ریافت 

و د    ر وقت مقرر فوق جهت رسید    گی حاضر گرد    د     م. الف ۹۶/4۳۱
مد    یر د    فتر شعبه 1 د    اد    گاه عمومی حقوقی شهرستان نور 

رونوشتآگهیحصروراثت
ابراهیم شاهرخی به ش ش ۱۷4۵-۲۰۶۱۲۱8۹۰۳   به شرح د    اد    خواست به کالسه 
۱۲/۹۶۵/۹۶ این شورا  د    رخواست گواهی حصر وراثت نمود    ه و چنین توضیح د    اد    ه که 
شاد    روان امیر ارسالن شاهرخی د    رازکال با ش ش 4۵8د    ر تاریخ ۹۶/۶/۲اقامتگاه د    ائمی 
خود     شهرستان بابل    بد    رود     زند    گی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

۱-امیر شاهرخی فرزند     امیر ارسالن به ش ش ۱۵۷۶با ش ملی ۲۰۶۱۲۱۷۱84فرزند     
ملی  ش  ۱۷4۵به  ش  ش  به  ارسالن  امیر  فرزند      شاهرخی  ۲-ابراهیم  متوفی  
۲۰۶۱۲۱8۹۰۳فرزند     متوفی  ۳-آذر شاهرخی فرزند     امیر ارسالن به ش ش ۲۵۳۶ فرزند     
متوفی  4-زهرا شاهرخی فرزند     امیر ارسالن به ش ش ۳۵به ش ملی ۲۰۶۳۹۹۳۹۲۰فرزند     
متوفی  ۵-نیلوفر شاهرخی فرزند     امیر ارسالن به ش ش ۱48۳ فرزند     متوفی  ۶-سیمین 

محضری فرزند     امیر ارسالن به ش ش ۱ به ش ملی ۲۰۶۳۹8۲۶۰۰فرزند     متوفی 
۷-سوریه هد    ایت پور فرزند     شیر آقا به ش ش ۱به ش ملی ۲۰۶۳۹۶۳8۳۵همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقد    ماتی د    رخواست مزبور را د    ر یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید     تا هر کسی اعتراضی د    ارد     و یا وصیتنامه از متوفی نزد     او باشد     از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقد    یم د    ارد     واال گواهی صاد    ر خواهد     
قاضی  شعبه 12  شورای حل اختالف بابل 

برکاجراییه
مشخصات محکوم له : محمد     تقی د    رویشی فرزند     عبد    الباقی شغل وکالت به نشانی نور خ 

امام طبقه فوقانی بانک مهر اقتصاد     ساختمان مهر – ط ۱
مشخصات محکوم علیه: آقای بیژن عانی پور هرسینی فرزند     محمد     و پیام سروش فرزند     
محمد     حسین – شغل هر د    و نفر آزاد     به نشانی رویان مید    ان الغد    یر مجتمع پارس رویان 

بلوک ۳ ط ۳ مسکونی همان آد    ری اول 
بموجب رای شماره ۹۶/۱۰۶ تاریخ ۹۶/۲/۳۰ شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان 

نور 
محکوم علیه محکوم است به پرد    اخت مبلغ د    وبیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ ۵/8۹۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه د    اد    رسی و مبلغ پانصد     هزار ریال بابت حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر تاد    یه از تاریخ سر رسید     چک ۹۵/۲/۲۰ لغایت اجرای حکمد    ر  
اجرای احکام محاسبه خواهد     شد     همچنین مبلغ د    ه میلیون ریال بابت نیم عشر د    ولتی 

د    ر حق د    ولت 
به استناد     ماد    ه ۱۹ آیین نامه اجرائی ماد    ه ۱8۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد     اجتماعی 
فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف د    ه روز مفاد     آنرا 
بموقع اجرا بگذارد     و یا ترتیبی برای پرد    اخت محکوم به و یا انجام تعهد     و مفاد     رای بد    یعی 
د    ر غیر اینصورت پروند    ه جهت اقد    ام قانونی برای اجرای احکام د    اد    گاه یا د    اگستری محل 

تحویل خواهد     شد    م. الف۹۶/4۲۹
قاضی شعبه سوم  شورای حل اختالف نور پریوش گل زرود    ی 

آگهیحصروراثت
د    رخواستی  ازآباد    ان  پد    رظهیربشناسنامه۹۷۷4صاد    ره  نام  بچاری  عباس  آقای 
لیله  مرحوم  ماد    رم  که  د    اد    ه  وتوضیح  تقد    یم  حصروراثت  صد    ورگواهی  بخواسته 
تاریخ۹۶/۶/۳د    رخرمشهراقامتگاه  خرمشهرد    ر  بشناسنامه۲844صاد    ره  یوسفیان 
بچاری  فوق۲-عبد    الحسین  بامشخصات  عبارتند    از۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  د    ائمی 
بشماره  بچاری  متوفی(۳-سلیمه  ازخرمشهر)پسران  شناسنامه۱4۶۲صاد    ره  بشماره 
د    یگری  وارث  متوفی  فوق  ازخرمشهر)د    خترمتوفی(بجزنامبرد    گان  شناسنامه۲۳صاد    ره 
ند    ارد    .اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبورراد    ریک نوبت آگهی مینماید    تاهرکس 
اعتراض د    ارد    یاوصیت نامه ازمتوفی نزد    اوباشد    ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه بد    اد    گاه 
تاریخ  بعد    ازاین  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صاد    روهروصیت  د    ارد    واالگواهی  تقد    یم 

ابرازشود    ازد    رجه اعتبارساقط است.شماره م.الف)۹/۶4۷(
سید    محمد    محمد    ی-رئیس شعبه7شورای حل اختالف خرمشهر

آگهی
کالسه پروند    ه ۱۶۹/۳/۹۶ح-خواهان:علی شاه حید    ر-فرزند     الزم-ساکن د    زفول خیابان 
باهنربین ابوذروسید     جمال پالک۷۲-خواند    ه:محسن رستمی بنوتی-فرزند    محمد    علی-
ساکن:مجهول المکان-بخواسته:مطالبه وجه-خواهان آقای علی شاه حید    رد    اد    خواستی 
بطرفیت خواند    ه،آقای محسن رستمی بنوتی،بخواسته مطالبه مبلغ 84۰۰۰۰۰۰ریال 
بابت یک فقره چک عهد    ه بانک صاد    رات بشماره4۹۱8۰۲با احتساب کلیه خسارات قانونی 
وهزینه د    اد    رسی وخسارت تاخیرتاد    یه به این شورا تسلیم که به کالسه فوق ثبت وپس 
ازجری تشریفات قانونی وقت رسید    گی برای روز سه شنبه ۹۶/8/۹ساعت۹صبح شعبه۳ 
قاضی شورا تعیین و به علت مجهول المکان بود    ن خواند    گان بنا به د    رخواست خواهان 
و د    ستور قاضی شورا و به تجویز ماد    ه۷۳قانون آئین د    اد    رسی مد    نی مراتب یک نوبت د    ر 
یکی از جراید     کثیراالنتشار آگهی می شود     و خواند    ه می تواند     از تاریخ نشر آگهی مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود     نسخه ثانی د    اد    خواست و ضمائم راد    ریافت و د    روقت مقرر 

باال جهت رسید    گی حاضرشود    .عد    م حضور تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد     شد    .
د    فتر شعبه3قاضی شورای حل اختالف د    زفول-پارسائی نژاد    

آگهیمفقودی
برگ سبز موتورسیکلت پارس مد    ل ۱۳۹۰ به شماره شهربانی ۵۷۹-۷۳۳۲۱ و شماره 
احسان  نام  به   NeO۲۲L۹۰4۲۵۵4 شاسی شماره  و   DKGBSF۷۲۶4۷ موتور

بابلفیض آباد    ی مفقود     و از د    رجه اعتبار ساقط است.

اگهیاحضارمتهم
د    ر پروند    ه کالسه ۹4۰۹۹88۳۵4۲۰۰۳۳8 شعبه د    اد    ستانی د    اد    سرای عمومی وانقالب 
قصر شیرین آقای نوید     صیاد    ی فرزند     میره به موجب شکایت گمرک پرویز خان قصر 
شیرین به اتهام جعل و استفاد    ه از سند     مجعول پروانه خروج موقت تحت تعقیب قرار 
د    ارد    .باتوجه به معلوم نبود    ن محل اقامت وی وعد    م امکان ابالغ احضاریه وعد    م د    سترسی به 
او،طبق ماد    ه ۱۷4 قانون آیین د    اد    رسی کیفری ،مراتب یک نوبت د    رروزنامه کثیراالنتشار 
آگهی ومتهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود    .پس ازانقضای مهلت مذکور تصمیم 

الزم گرفته خواهد    شد    .
معاون د    اد    ستانی د    اد    سرای عمومی وانقالب قصرشیرین آگهیابالغ

وقت رسید    گی و د    اد    خواست و ضمائم به آقای/خانم  کاظم محمود    ی فرزند     
به حکایت این پروند    ه آقای حشمت اهلل ویسمراد    ی شکایتی بر علیه آقای کاظم محمود    ی 
مبنی بر مشارکت د    ر سرقت شبانه خود    رو مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پروند    ه کالسه ۹۰۰۹۹884۶4۲۰۱۵۲۹ شعبه ۱۰۱ د    اد    گاه کیفری د    و شهر جوانرود     
)۱۰۱جزایی سابق( ثبت و وقت رسید    گی مورخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ ساعت 8:۰۰ تعیین که 
حسب د    ستور د    اد    گاه طبق موضوع ماد    ه ۱۷4 قانون آئین د    اد    رسی کیفری به علت مجهول 
المکان بود    ن متهم و د    رخواست خواهان مراتب یک نوبت د    ر یکی از جراید    کثیراالنتشار 
آگهی می گرد    د     تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به د    فتر د    اد    گاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود    ، وقت مقرر فوق جهت رسیگی د    ر د    اد    گاه حاضر گرد    د     و 
از خود     د    فاعی به عمل آورد     د    ر غیر اینصورت د    اد    گاه به صورت غیابی اقد    ام به صد    ور رای 

می نمایید    .         شهرستان جوانرود    -مید    ان انقالب-خیابان شورا
منشی شعبه 101 د    اد    گاه کیفری د    و شهر جوانرود    )101 جزایی سابق(-مهد    ی رمضانی

آگهیحصروراثت
ازخرمشهرد    رخواستی  پد    رشاکربشناسنامه۲4۲صاد    ره  نام  عریضی  عماد    زبید    ی  آقای 
بد    ریه  مرحوم  ماد    رم  که  د    اد    ه  وتوضیح  تقد    یم  حصروراثت  گواهی  صد    ور  بخواسته 
خرمشهرد    رتاریخ۹۶/۱/۲۵د    رخرمشهراقامتگاه  بشناسنامه۱۳صاد    ره  عرب  سیمری 
عریضی  فوق۲-احمد    زبید    ی  بامشخصات  عبارتند    از۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  د    ائمی 
بشماره  عریضی  زبید    ی  متوفی(۳-مریم  شناسنامه۱۷۰خرمشهر)پسران  بشماره 
شناسنامه۲۳۰۲۵خرمشهر4-نوال زبید    ی عریضی بشماره شناسنامه4۶۷۶خرمشهر)د    ختران 
متوفی(بجزنامبرد    گان فوق متوفی وارث د    یگری ند    ارد    .اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب 
مزبوررا د    ریک نوبت آگهی مینماید    تاهرکس اعتراض د    ارد    یاوصیت نامه ازمتوفی نزد    اوباشد    ازتاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه بد    اد    گاه تقد    یم د    ارد    واالگواهی صاد    روهروصیت نامه بجزسری ورسمی 

که بعد    ازاین تاریخ ابرازشود    ازد    رجه اعتبارساقط است.   شماره م.الف)۹/۶4۳(
سید    محمد    محمد    ی-رئیس شعبه7شورای حل اختالف خرمشهر

آگهیابالغ
خواهان مقصود     زلفی آسیانی د    اد    خواستی به طرفیت خواند    ه پژمان ابراهیمی تقد    یم 
د    اد    گاه های عمومی شهرستان محمود     آباد     نمود    ه که جهت رسید    گی به شعبه ۳ د    اد    گاه 
عمومی حقوقی شهرستان محمود     آباد     واقع د    ر استان مازند    ران- شهرستان محمود    آباد    - 
خیابان آزاد    ی- جنب فرماند    اری- د    اد    گستری محمود    آباد     ارجاع و به کالسه ۹۶۰۳۹4 
ثبت گرد    ید    ه که وقت رسید    گی آن ۹۶/8/۲4 و ساعت ۹/۳۰ تعیین شد     ه است. به 
علت مجهول المکان بود    ن خواند    ه و د    رخواست خواهان و به تجویز ماد    ه ۷۳ قانون آیین 
د    اد    رسی د    اد    گاه های عمومی و انقالب د    ر امور مد    نی و د    ستور د    اد    گاه مراتب یک نوبت د    ر 
یکی از جراید     کثیراالنتشار آگهی می شود     تا خواند    ه پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد     
آن به د    اد    گاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود     نسخه د    وم د    اد    خواست و ضمائم را 

د    ریافت و د    ر وقت مقرر فوق جهت رسید    گی حاضر گرد    د    .
منشی شعبه 3 د    اد    گاه عمومی حقوقی شهرستان محمود    آباد    - ابوالقاسم تقی زاد    ه

آگهیمزایدهنوبتاول
به حکایت پروند    ه کالسه ۹۵۰۰۵۷ اجرای شعبه اول د    اد    گاه حقوقی محمود     آباد     و به موجب 
اجرائیه شماره ۹۵۱۰4۲۱۲۲۷۱۰۰۰۰۹ محکوم علیهما آقای رضا عزیزی و خانم معصومه 
سعاد    تی، متضامنا محکوم هست به پرد    اخت مبلغ ۷۲/۰۲۶/8۰۳ ریال د    ر حق محکوم لها 
خانم گل شن اسد    ی کوکند    ه د    ر این د    اد    گاه و مبلغ ۳/۱۷۵/۰۱۷ ریال بابت نیم عشر د    ولتی 
د    ر حق صند    وق د    ولت با عنایت به عد    م پرد    اخت د    ین از ناحیه محکوم علیه نسبت به توقیف 
د    ستگاه خود    وری سواری سمند     به شماره پالک ۹۷۱و۵۵ ایران۷۲ مد    ل ۱۳8۳ به رنگ 
نقره ای متالیک به شماره شاسی 8۳۲۳۷۳۲۷ و شماره موتور ۱۲48۳۱۱۶۶۰۲ اقد    ام 
گرد    ید     اتاق فابریک و د    ارای رنگ و آبرنگ و بازسازی شد    ه است لبه د    رب موتور و گلگیر 
عقب راست د    ارای اتاق برخورد     جزئی بود    ه و نیاز به بازسازی د    ارد     رکاب د    ر ناحیه زیر د    رب 
جلو د    ر حال پوسید    گی است. باطری خود    رو به علت توقیف طوالنی باید     تعویض شود    . بیمه 
نامه شخص ثالث ند    ارد    . الستیک ها مستعمل و سالم می باشد    . خود    روی فوق د    ارای زاپاس 
آچار چرخ و جک می باشد    . شیشه ها و چراغ ها سالم هستند    . راد    یو پخش فابریک د    ارد    . 
لذا با توجه به موارد     فوق اصالت اتومبیل مورد     تایید     می باشد     و با توجه به مد    ل و وضعیت 
ظاهری اتومبیل و قیمت فعلی آن د    ر بازار با کسر هزینه خرید     بیمه شخص ثالث ارزش ان 
به مبلغ ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال )هفتاد     و هفت میلیون ریال( تعیین گرد    ید    ه، لذا نظر به عد    م 
اعتراض از ناحیه نامبرد    گان نسبت به نظریه کارشناسی موارد     توقیفی از طریق مزاید    ه د    ر 
تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱8 ساعت ۱۱:۰۰ صبح د    ر شعبه اول د    اد    گاه محمود    آباد     و د    ر صورت نیاز 
د    ر محل به فروش می رسد     متقاضیان شرکت د    ر مزاید    ه می توانند     حد    اقل ۵ روز قبل از 
تاریخ مزاید    ه جهت کسب اطالعات بیشتر به د    فتر شعبه اول د    اد    گاه حقوقی محمود    آباد     
مراجعه نمایند    .مزاید    ه از قیمت پایه شروع و کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد     نمایند     
برند    ه مزاید    ه خواهند     شد     همچنین ۱۰ د    رصد     مبلغ اعالمی آن فی المجلس برابر ماد    ه ۱۲۹ 
قانون اجرای احکام مد    نی و مابقی ثمن ظرف مد    ت یکماه اخذ خواهد     شد     و یک هفته پس 
از برگزایر مزاید    ه و عد    م وصول اعتراض به  آن پس پرد    اختن کامل مبلغ پیشنهاد    ی انتقال 
اموال صورت خواهد     گرفت چنانچه برند    ه مزاید    ه باقیماند    ه بهای اموال را ظرف مد    ت یکماه 

تعیین شد    ه نپرد    ازد     سپرد    ه او پس از کسر هزینه مزاید    ه به نفع د    ولت ضبط خواهد     شد    .
منشی واحد     اجرای احکام شعبه اول حقوقی محمود     آباد    - اسد    ی

آگهیمزایدهمالمنقولنوبتاول
اجرای مد    نی بابل د    ر نظر د    ارد    جهت وصول  محکوم به هزینه های اجرایی نسبت به فروش 
سه د    انگ خود    رو سواری پراید     جی تی ایکس آی مد    ل ۱۳84 متعلق به محکوم علیه 
مرتضی خان محمد     اطاقسرا د    ر حق عاطفه علیزاد    ه کفشگر د    ر روز د    وشنبه د    ر تاریخ 
۱۳۹۶/۰۷/۲4 ساعت ۱۰ صبح از طریق مزاید    ه د    ر د    فتر اجرای مد    نی بابل اقد    ام نماید     
کارشناس ارزش خود    رو فوق برنگ نقره ای بنزین سوز به شماره موتور ۱۳۱۳۰۳۵ شماره 
شاسی ۱4۱۲۲84۶8۰۳۱۱ که د    ر ناحیه گلگیر رانگ و کاپوت رنگ و صند    وق عقب زد    گی 
پهلوی راست د    رب عقب فرورفتگی الستیک ضعیف را ۵۳۰۰۰۰۰۰ ریال برآورد     نمود     که با 
توجه به میزان مالکیت محکوم علیه ارزش سه د    انگ ۲۶۵۰۰۰۰۰ ریال برآورد     نمود    ه است 
مزاید    ه از قیمت پایه کارشناسی شد    ه شروع و به باالترین قیمت پیشنهاد    ی واگذار می شود     
و برند    ه مزاید    ه باید     د    ه د    رصد     مبلغ خرید     را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه پرد    اخت 
نماید    . و د    ر صورت انصراف و عد    م پرد    اخت مابقی مبلغ د    ه د    رصد     پرد    اختی د    ر حق د    ولت 

ضبط خواهد     ضمنا هرگونه هزینه بعد    ی بر عهد    ه خرید    ار می باشد    .
د    فتراجرای مد    نی د    اد    گستری بابل عبد    ی

اگهیاحضارمتهم
د    ر پروند    ه کالسه ۹4۰۹۹88۳۵4۲۰۰۳۳8شعبه د    اد    ستانی د    اد    سرای عمومی وانقالب قصر 
شیرین آقای پیمان جلیلیان فرزند     احد     اله به موجب شکایت گمرک پرویز خان قصر شیرین به 
اتهام جعل و استفاد    ه از سند     مجعول پروانه خروج موقت تحت تعقیب قرار د    ارد    ..باتوجه به معلوم 
نبود    ن محل اقامت وی وعد    م امکان ابالغ احضاریه وعد    م د    سترسی به او،طبق ماد    ه ۱۷4 قانون 
آیین د    اد    رسی کیفری ،مراتب یک نوبت د    رروزنامه کثیراالنتشار آگهی ومتهم ظرف مهلت یک 

ماه احضار می شود    .پس ازانقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد    شد    .
معاون د    اد    ستانی د    اد    سرای عمومی وانقالب قصرشیرین-فریبرز جلیلیان

اگهیاحضارمتهم
د    ر پروند    ه کالسه ۹4۰۹۹88۳۵4۲۰۰۳۳8 شعبه د    اد    ستانی د    اد    سرای عمومی وانقالب قصر 
شیرین آقای جواد     خزایی به موجب گزارش شکایت گمرک پرویز خان قصر شیرین به اتهام 
جعل واستفاد    ه از سند     مجعول پروانه خروج موقت  تحت تعقیب قرار د    ارد    ..باتوجه به معلوم 
نبود    ن محل اقامت وی وعد    م امکان ابالغ احضاریه وعد    م د    سترسی به او،طبق ماد    ه ۱۷4 
قانون آیین د    اد    رسی کیفری ،مراتب یک نوبت د    رروزنامه کثیراالنتشار آگهی ومتهم ظرف 

مهلت یک ماه احضار می شود    .پس ازانقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد    شد    .
معاون  د    اد    ستانی د    اد    سرای عمومی وانقالب قصرشیرین- فزیبرزجلیلیان

طبق هد    ف گذاری صورت از سوی وزارت صنعت، 
مستقیم  اشتغال زایی  میزان  تجارت  و  معد    ن 
صنعت خود    رو و قطعه د    ر سال ۱4۰4 باید     به 
۶۰۰ هزار نفر برسد    . به گزارش ایسنا، صنایع 
خود    رو و قطعه سازی از صنایع پرپتانسیل برای 
ایجاد     فرصت های شغلی جد    ید     و رشد     اشتغال 
د    ر کشور است. به همین د    لیل د    ر شرایطی که 

د    ولت تد    بیر و امید     یکی از اهد    اف اصلی خود     را 
د    ر د    وره جد    ید     فعالیت، افزایش اشتغال و کاهش 
بیکاری اعالم کرد    ه است توجه ویژه ای نیز به 

این هد    ف صورت  برای تحقق  صنعت خود    رو 
گرفته است. د    ر این زمینه وزارت صنعت، معد    ن 
و تجارت د    ر »برنامه راهبرد    ی صنعت خود    رو« 

میزان   ۱4۰4 سال  د    ر  که  کرد    ه  پیش بینی 
اشتغال زایی مستقیم صنعت خود    رو و قطعه به 
۶۰۰ هزار نفر برسد    . این هد    ف گذاری د    ر حالی 
وزارت صنعت، معد    ن و  اعالم  است که طبق 
صنعت  مستقیم  اشتغال زایی  میزان  تجارت 
خود    رو و قطعه د    ر سال ۱۳۹4 برابر با ۳۵۰ هزار 

نفر بود    ه است.

اشتغالصنعتخودروبایدبه6۰۰هزارنفربرسد

مد    یرعامل شرکت عمران شهرهای جد    ید     گفت: 
طی ۱۰ سال اخیر نرخ رشد     جمعیت د    ر شهرهای 
جد    ید     حد    ود     8.۵ برابر نسبت به افزایش جمعیت 
شهرهای د    یگر بود    ه است.حبیب اهلل طاهرخانی 
اظهار کرد    : د    ر ۱۰ سال اخیر سرعت جمعیت 
پذیری شهرهای جد    ید     افزایش یافته و نرخ رشد     
جمعیت بین سالهای ۱۳8۵ تا ۱۳۹۵ به ۱۰.۶ 
رسید    ه که نسبت به افزایش جمعیت کل کشور 
۱۰ برابر و نسبت به متوسط نرخ رشد     شهرهای 
کشور 8.۵ برابر است. این نوید     خوبی است که 
به  جد    ید      شهرهای  مجموعه  د    هد      می  نشان 
جمعیت پذیری رسید    ه و می توانیم تا حد    ود    ی به 

اهد    اف خود     د    ست پید    ا کنیم.
هفت شهر به حد    ود     100 هزار نفر رسید    ه اند    

وی افزود    : موضوع مثبت د    یگر اینکه ۷ شهر جد    ید     
به حد    ود     جمعیت ۱۰۰ هزار نفر رسید    ه اند     که 
از نظر مباحث شهرسازی جزو شهرهای میانه 
محسوب می شوند    . این هم از لحاظ شهرسازی 
و هم از لحاظ اقتصاد    ی مفهوم خاصی د    ارد     که 
بسیاری از فعالیتها د    ر آنها توجیه پید    ا می کند     و 
صرفه های حاصل از مقیاس و تجمع د    ر آنها ایجاد     
می شود    . مثال هم اکنون می توان د    ر این شهرها 
تفریحی  مجموعه های  ورزشگاه،  بیمارستان، 
بزرگ  چند    منظوره  نقل  و  حمل  پایانه های  و 
احد    اث کرد    . ایجاد     این خد    مات کیفیت زند    گی 
تاکید      می برد    .طاهرخانی  باال  را  شهرها  این  د    ر 
کرد    : ارتقای کیفیت زند    گی، هویت بخشی، ایجاد     
اشتغال پاید    ار موضوعاتی هستند     که د    ر شهرهای 
را  نوعی شهرهای جد    ید      به  و  پیگیری  موجود     
بازآفرینی اقتصاد    ی، ا جتماعی  و کالبد    ی خواهیم 
کرد    . د    ر این مسیرابزارهای نوآوری مالی و جذب 
سرمایه گذاری و فاینانس خارجی از اولویت های 
عمران  شرکت  بود    .مد    یرعامل  خواهد      ما  اصلی 

شهرهای جد    ید    ، انواع مد    ل های مد    یریت د    ارایی ها، 
زمین،  بر  مبتنی  مالی  تامین  مد    ل های  انواع 
تشکیل صند    وق های زمین و ساختمان، شرکت 
پروژه ها از جمله راهکارهای تامین مالی پروژه های 
شهرهای جد    ید     عنوان و تاکید     کرد    : هم اکنون د    ر 
مجموعه شهرهای جد    ید     حجم عظیم کارهای 
انجام نشد    ه د    اریم؛ چرا که منابع عمومی بخش 
د    ولت و ظرفیت های ما محد    ود     است. مجموعه 
د    رآمد    های نقد    ی شرکت ما حد    ود     ۲۵۰ میلیارد     
غیرنقد    ی  د    رآمد    های  مقد    اری هم  است،  تومان 
د    اریم ولی این مبالغ نمی تواند     نیاز گسترد    ه ما را به 
منابع مالی برآورد    ه کند    . لذا می توانیم نوآوری هایی 
د    ر  را  منابع بخش خصوصی  باشیم که  د    اشته 

خد    مت اهد    اف عمومی قرار د    هیم.
هد    ف گذاری برای ایجاد     20 مرکز محله د    ر پرد    یس

وی با اشاره به قالب مشارکت خصوصی و عمومی به 
ایسنا گفت: د    ر این مسیر آخرین قالبی که پیگیری 
می کنیم مشارکت سه وجهی بین سرمایه گذاران، 
شهرد    اری های مستقر د    ر شهرهای جد    ید     و شرکت 
عمران شهرهای جد    ید     است. به این صورت که ما 

زمین را د    ر اختیار می گذاریم، شهرد    اری ها عوارض 
و پرونه های ساختمانی و سرمایه گذار پول ساخت 
را می آورند    . مثال د    ر شهر جد    ید     پرد    یس ۲۳ محله 
د    اریم اما فقط سه مرکز محله را ساخته ایم. با این 
مد    ل انشاءاهلل حد    ود     ۲۰ محله را شروع می کنیم. 
که  می د    هیم  سرمایه گذاری  فراخوان  یعنی 
همزمان سرمایه گذاران بخش امالک و مستغالت 
وارد     شوند    . این مراکز محله هم اهد    اف عمومی را 
تامین می کند     و هم منفعت بخش خصوصی را؛ 
چرا که د    ر این مجموعه ها هم مد    رسه هست، هم 
فضای سبز و هم فضای انتفاعی مثل مجموعه های 
تجاری که نیاز مراکز محله است.طاهرخانی تصریح 
کرد    : با توجه به رکود     ساخت و ساز که هم اکنون 
وجود     د    ارد     این قالب برای پیمانکاران خوب است و 

می تواند     اشتغال ایجاد     کند    
نظام حمل و نقل پاشنه آشیل شهرهای جد    ید    

مد    یرعامل شرکت عمران شهرهای جد    ید     گفت: 
اولویت د    یگر د    ر شهرهای موجود     که د    ر واقع پاشنه 
آشیل ما است مساله نظام حمل و نقل سریع وانبوه 
است. این سیاست با جد    یت بیشتری با تاکید    ات 

وزیر پیگیری خواهد     شد    . بخصوص بحث اتصال 
شهرهای جد    ید     به شهرهای ماد    ر از طریق قطار 
اولویت شماره یک ما است؛ چرا که تجربه ثابت 
کرد    ه همبستگی د    قیقی بیننظام حملونقل خوب و 
توفیق شهرهای جد    ید     وجود    د    ارد    . جاهایی که این 
ارتباط وجود     ند    اشته شهرهای جد    ید     د    چار مشکل 
شد    ه اند    . به طور مثال هشتگرد     حد    ود     ۱۰-۱۵ سال 
پیش جزو شهرهای جذاب ما بود     و االن به د    لیل 
محد    ود    یت هایی که د    ر مسیراتوبان تهرانـ  قزوین 
جذابیت سکونت را از این شهر گرفته است؛ د    ر 
حالی که هشتگرد     از لحاظ موقعیت جغرافیایی، 
شهرسازی و پاکی هوا موقعیت منحصر به فرد    ی 
د    ارد    .وی اظهار کرد    : امید    واریم با راه اند    ازی قطار 
کرج ـ هشتگرد     شاهد     بهبود     اوضاع حمل و نقل 
د    ر این شهر باشیم. هم چنین با احد    اث کنارگذر 
جنوبی تهران از آبیک به چرم شهر، وضعیت حمل 

و نقل شهرهای اطراف تهران ارتقا پید    ا کند    .
مسیر توسعه شهرهای جد    ید     برعکس طی شد    ه است

به گفته ی طاهرخانی، اغلب کشورها وقتی تصمیم 
به شهرسازی می گیرند     توسعه حمل و نقل بر 
توسعه شهرسازی تقد    م د    ارد    . اول ریل را می کشند     
و بعد     شهر را می سازند     ولی روالی که معموال د    ر 
ایران د    نبال شد    ه برعکس بود    ه است.مد    یرعامل 
شرکت عمران شهرهای جد    ید     خاطرنشان کرد    : 
سیاست د    ولت د    ر د    هه ۶۰ برای شهرهای جد    ید     
این بود     که بخشی از آثار نامطلوب شهرنشینی 
هم  بگیرد    .  کالنشهرها  د    ر  بخصوص  را  شتابان 
اکنون حد    ود     ۱۶ شهر جد    ید     د    اریم که سکونت 
پذیری د    ر آنها اتفاق افتاد    ه است. به بخشی از 
اهد    اف د    ست یافته ایم ولی به اهد    اف اصلی د    ست 
نیافته ایم. مثال مطابق طرح جامع ۱۷ شهر جد    ید     
قرار بود     ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت پذیری 
اتفاق بیفتد     اما هم اکنون جمعیت شهرهای جد    ید     

حد    ود     ۷۶۶ هزار نفر است. 

مد    یرعامل شرکت عمران شهرهای جد    ید     بر افزایش چشمگیر تاکید     کرد    :

سرعتجمعیتپذیریشهرهایجدید

پس از تهیه و ارسال طرح جد    ید     کارت اعتباری 
خرید     کاالی ایرانی توسط وزارت صنعت، معد    ن 
و تجارت به بانک مرکزی، اکنون این بانک خود     
اقد    ام به تهیه طرحی جد    ید     کرد    ه که د    ر کمیسیون 
است. تصویب  انتظار  د    ر  مرکزی  بانک  اعتبارات 
به گزارش ایسنا، براساس مصوبه ستاد     فرماند    هی 
اقتصاد     مقاومتی اجرای طرح جد    ید     کارت اعتباری 
خرید     کاالی ایرانی توسط وزارت صنعت، معد    ن و 
تجارت و  بانک مرکزی د    ر سال جاری جز وظایف 
این د    و د    ستگاه تعریف شد    ه که باید     پس از تهیه 
طرح مذکور هرچه سریع تر آن را به تصویب سازمان 
برنامه و بود    جه جهت اجرا و ابالغ برسانند    .وزارت 
صنعت، معد    ن و تجارت به اخیرا پیشنهاد     جد    ید    ی 
را به منظور اجرای طرح کارت اعتباری خرید     کاالی 

ایرانی د    ر سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بانک مرکزی ارائه 
کرد    ه بود     که د    ر ابتد    ای مرد    اد     ماه سال جاری به تایید     
و اصالح سازمان برنامه و بود    جه رسید    ه بود    . د    ر این 
طرح قرار بود     تهیه د    و میلیون کارت اعتباری خرید     
کاالی ایرانی د    ر د    ستور کار قرار گیرد     و میزان اعتبار 
هر کارت به طور متوسط برابر پنج میلیون تومان 
لحاظ شد    ه تا د    ر مجموع طرح مذکور به میزان ۱۰ 
هزار میلیارد     تومان و د    ر صورت توافق نهایی بانک 
مرکزی اجرایی شود    .با این حال اما به تازگی بانک 
وزارت صنعت،  با مسئوالن  د    ر جلسه ای  مرکزی 

معد    ن و تجارت اعالم کرد    ه که تهیه طرح جد    ید    ی 
را جهت اجرای کارت اعتباری خرید     کاالی ایرانی 
د    ر د    ستور کار قرار د    اد    ه که د    ر کمیسیون اعتبارات 
بانک مرکزی د    ر انتظار تصویب است و پس از آن به 
وزارت صنعت، معد    ن و تجارت نیز ارائه خواهد     شد     تا 
د    ر صورت توافق نهایی د    و د    ستگاه به سازمان برنامه 
و بود    جه ارسال شود     و با تصویب این سازمان جهت 
اجرا به ابالغ د    رآید    .عباس هاشمی – مد    یرکل د    فتر 
لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت، معد    ن 
و تجارت ضمن اعالم این خبر، به ایسنااظهار کرد    : 

مصوبه  براساس  تجارت  و  معد    ن  صنعت،  وزارت 
ستاد     فرماند    هی اقتصاد     مقاومتی، طرح جد    ید     کارت 
اعتباری خرید     کاالی ایرانی را به بانک مرکزی ارائه 
کرد     اما گویا طرح جد    ید    ی د    ر این بانک مد    نظر قرار 
گرفته و منتظر نهایی شد    ن آن هستیم.وی اد    امه د    اد    : 
د    ر جلسه ای که با مسئوالن بانک مرکزی د    اشتیم 
اعتباری  کارت  جد    ید      طرح  تهیه  کرد    ند      اعالم 
خرید     کاالی ایرانی به کمیسیون اعتبارات بانک 
مرکزی ارسال شد    ه و منتظر تایید     و تصویب د    ر این 
کمیسیون است تا پس از آن با ارائه به وزارت صنعت، 
معد    ن و تجارت و توافق نهایی د    و د    ستگاه به سازمان 
برنامه و بود    جه ارسال شود     که د    ر صورت تصویب 
نهایی آن د    ر این سازمان طرح جد    ید     کارت اعتباری 

خرید     کاالی ایرانی اجرایی می شود    .

تهیه طرح جد    ید     کارت اعتباری خرید     کاال توسط بانک مرکزی

طرحوزارتصنعتمسکوتماند



مواج خروشان سطح اقيانوس هرگز سكون 
و آرامش اعماق آن را بر هم نمي زند    .

 ويليام جيمز

سخن حکیمانه

شان يار سفرکرد    ه از که پرسم باز
که هر چه گفت بريد     صبا پريشان گفت

فغان که آن مه نامهربان مهرگسل
به ترک صحبت ياران خود     چه آسان گفت

امروز با حافظ

کتابعکس»چهلم«رونمایی
میشود

کتاب عکس »چهلم«، هنرمند    انه ای تصویری 
از پیاد    گان اربعین حسینی به قلم محمد    تقی 
اختیاری و با تصاویری از ۱4 عکاس ایرانی روز 
جمعه ۳۱ شهریور ماه د    ر موزه هنرهای د    ینی 
گزارش  به  می شود    .  رونمایی  علی)ع(  امام 
پیام زمان از رسانه خبری سازمان فرهنگی 
هنری شهرد    اری تهران، آیین رونمایی از کتاب 
عکس »چهلم« به همت موسسه شیعا روز 
جمعه ۳۱ شهریور ماه ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ 
د    ر موزه هنرهای د    ینی امام علی )ع( برگزار 
می شود    . این کتاب عکس نفیس، هنرمند    انه ای 
تصویری از پیاد    گان اربعین امام حسین )ع( به 
قلم محمد    تقی اختیاری و با تصاویری از ۱4 

عکاس ایرانی است. 
تا   88 سال های  د    ر  کتاب  این  عکس های   
۹۵ و توسط عکاسانی مانند     مسعود     زند    ه روح 
کرمانی، جاسم غضبان پور، سعید     محمود    ی 
ازناوه، مهد    ی تیرانی، علی بیات و ... تهیه شد    ه 
فرشچیان  محمود      و  مجید    ی  مجید      است.  
سخنرانان مراسم رونمایی از کتاب »چهلم« 
مانند      هنری  فرهنگی  چهره های  و  هستند     
احمد      د    عایی،  محمود      سید      حجت االسالم 
عباس  صد    رعاملی،  رسول  مسجد    جامعی، 
ایران  از استاد    ان عکاسی  عراقچی و تعد    اد    ی 
برای  عالقه مند    ان  د    اشت.   خواهند      حضور 
حضور د    ر این مراسم می توانند     به موزه هنرهای 
د    ینی امام علی )ع( واقع د    ر خیابان ولی عصر 

)عج(، خیابان اسفند    یار مراجعه کنند    .

د             ر د             نیای کتاب

د    بیر یاد    واره اد    بی چله کوچ چلچله از محسن حججی به عنوان 
شهید    ی یاد     کرد     که آوازه او د    ر سطح بین المللی باعث شد    ه تا 
این شهید     مد    افع حرم به یک افتخار و چهره حماسه ساز برای 
مسلمانان تبد    یل شود    .حجت االسالم سید    عبد    اهلل حسینی روز 
چهارشنبه د    ر نشست خبری یاد    واره اد    بی چله کوچ چلچله ویژه 
تقریب  د    ر مجمع  اربعین شهید     محسن حججی  گرامید    اشت 
مذاهب اسالمی گفت: رازی د    ر خون حججی بود     تا عظمت خود     
را به رخ جهان بکشد    . وی افزود    : تصویر و مرام شهید     حججی نه 
فقط د    ر ایران بلکه د    ر جبهه مقاومت و برخی کشورها مطرح شد    ه 
و حتی تصویر این شهید     را بر پیراهن یک شهروند     آمریکایی د    ید    م 
که بر روی آن نوشته شد    ه بود     »محسن، چه گوارای من است« 
مجمع  د    بیرکل  )mohsen is my che guevara(.مشاور 
تقریب مذاهب اسالمی اضافه کرد    : بعد     از شهاد    ت حججی برخی از 
براد    اران اهل سنت را د    ر چند     کشور د    ید    م که تصویر این شهید     را 
به عنوان پروفایل د    ر شبکه های مجازی انتخاب کرد    ه اند     و حتی 
یکی از آنها گفت که شباهت بسیاری با شهید     حججی د    ارد     به جز 

این که او به مقام شهاد    ت رسید     ولی من نتوانستم.
حسینی با اشاره به رشاد    ت های رزمند    گان د    ر سوریه، لبنان، یمن 
و عراق گفت: سوریه به عنوان مکان تالقی حق و باطل و معرکه 

نبرد     ماست و شهد    ایی همچون حججی را تقد    یم کرد    یم.
حسینی با بیان برخی از ویژگی های شهید     حججی و صالبت او 
هنگام اسارت و شهاد    ت د    ر مقابل جبهه تکفیری، گفت: او زیبا 
زند    گی کرد    ، زیبا جنگید     و زیبا شهید     شد     و تنها خواسته اش 
شهاد    ت بود     و برای این شهید     می توان همان جمله ای را گفت که 
حضرت زینب سالم اهلل علیها د    ر مقابل ظلم یزید    یان بیان کرد     و 

فرمود     »ما رایت اال جمیال« یعنی من جز زیبایی ند    ید    م.
وی راز خون شهید     حججی را د    ر حماسه سازی های او د    انست 
و گفت: بعد     از شهاد    ت حججی، خانواد    ه این شهید     نیز د    ر برابر 
چشمان همگان حماسه آفرید    ند     و رفتاری زینبی د    اشتند     و رهبر 
معظم انقالب نیز این شهید     واالمقام را حجتی د    ر برابر چشمان 
همگان د    انستند     و همه این عوامل باعث شد     تا زیبایی شهید     
حججی چند     برابر شود    .این شاعر آئینی افزود    : شهاد    ت حسین 
گونه حججی نیز یکی از زیبایی های او بود     تا همچون سرور و 
ساالر شهید    ان به شهاد    ت برسد     و یکی از مشکالت انتقال پیکر 
مطهر شهید     حججی این است که قسمتی از بد    ن او را تحویل 
ای  منطقه  فتح  و  رزمند    گان  پیروزی  با  امید    واریم  و  اند      د    اد    ه 
 که حججی د    ر آن به شهاد    ت رسید    ، پیکر کامل این شهید     را

 تشییع کنیم.

شهیدحججیبهیکچهرهحماسهسازبینالمللیتبدیلشدهاست

عشقیکهشهریاررابرسرزبانهاانداخت

به گزارش سرویس هنری پیام زمان، یکی از روز ها سال د    رتاریخ کشورمان  
به نام استاد     گرامی سید     محمد     حسین شهریار حک شد    ه است. که شعر و 
واد    ب فارسی به احترام ایشان تمام قد     می ایست .سید     محمد    حسین بهجت 
تبریزی )زاد    ه ۱۲8۵ - د    رگذشته ۱۳۶۷( متخلص به شهریار )پیش از آن 
بهجت( شاعر ایرانی اهل تبریز بود     که به زبان های ترکی آذربایجانی و فارسی 
شعر سرود    ه است.وی د    ر تبریز به د    نیا آمد     و بنا به وصیتش د    ر مقبرۀالشعرای 
همین شهر به خاک سپرد    ه شد    . ۲۷ شهریور را »روز شعر و اد    ب فارسی« 
نام گذاری کرد    ه اند    . وجه تسمیه این نام گذاری سالروز د    رگذشت شهریار است.

د    ر این میان به جرات می توانیم بگوییم شهریار د    ر وفاد    اری عشق می تواند     
الگویی باشد     برای جامعه کنونی آنچه از زند    گی نامه شهریار خواند    یم و به ذهن 
ها سپرد    یم عشق شهریار به معشوقه خود     بود     که وی را زبان زد    ه خاص و عام 

کرد    ه و اشعاری که از ایشان برسرزبانهاست .
شهریار د    ر پی یک شکست عشقی ترم آخر پزشکی د    انشگاه را رها میکند     و 

ترک تحصیل مینماید    .
یعنی حد    ود     ۶ ماه قبل از اخذ مد    رک د    کتری از د    انشگاه به د    لیل شکست 

عشقی انصراف مید    هد    .
او که به خواستگاری د    ختری از آشنایان میرود     چون وضع مالی مناسبی ند    اشته 

و د    ر ابتد    ا مشهور هم نبود    ه جواب رد     میشنود    .
استاد     شهریار تا 4۷ سالگي مجرد بود و به یاد عشق جواني اش ایستاد ...

در دوران جواني وقتي به خواستگاري معشوقش رفت، به او جواب رد دادند 
چون از مال دنیا بي بهره بود !

ولي وقتي د    ر یک روز سیزده به در معشوقه ي دوران جوانیش را با همسر 
ثروتمند و فرزند     به بغل دید ، این شعر را سرود که واقعاً معرکه است:

سر و همسر نگرفتم که گرو بود سرم
تو شدي مادر و من با همه پیري؛ پسرم
تو جگرگوشه هم از شیر بریدي و هنوز
من بیچاره همان عاشق خونین جگرم

من که با عشق نراندم به جواني هوسي
هوس عشق و جوانیست به پیرانه سرم

پدرت گوهر خود را به زر و سیم فروخت
پدر عشق بسوزد که در آمد پدرم

عشق و آزادگي و حسن و جواني و هنر
عجبا هیچ نیرزید که بي سیم و زرم

سیزده را همه عالم به در امروز از شهر
من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم

تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم
گاهي از کوچهي معشوقهي خود ميگذرم.

از سمینارها و شب شعری که د    ر شیراز به مناسبت  شهریار د    ر یکی 
بزرگد    اشت سعد    ی و حافظ برگزار میگرد    د     د    عوت میشود    . 

د    ر آن سمینار شهریار غزل زیبایی میخواند     که همه مبهوت میشوند    .
یک د    ختر د    انشجوی رشته اد    بیات از د    انشگاه شیراز بلند     میشود     و مقاله 

ای د    ر توصیف شهریار میخواند     و او را شهریار مسلم غزل میخواند    .
د    ختر د    ر پایان جلسه نزد     شهریار میرود     و خیلی زیاد     از شهریار تعریف 
مینماید     و میگوید     که من عاشق و شیفته شما و این غزلتان شد    ه ام.

شهریار از د    ختر میپرسد     نام شما چیست؟
د    ختر میگوید     غزاله

شهریار فی البد    اهه این تک بیت را میگوید    :
))شهریار غزلم خواند     غزالی وحشی

چه خوش است با غزلی صید     غزالی کرد    م((
بستری  بیمارستان  د    ر  بیماری  د    لیل  به  عمر  اواخر  د    ر  شهریار  استاد     

میگرد    د     و د    کتر خانواد    ه او را جواب میکند    . 
د    وستان و آشنایان شهریار برای بهبود     روحیه او میروند     و با اصرار آن 
خانم عشق قد    یمی شهریار را راضی میکنند     که به عیاد    ت شهریار برود    . 
به  که  میکند      قبول  بود      پیرزن  یک  حاال  که  شهریار  قد    یمی  عشق 

عیاد    ت شهریار د    ر بیمارستان برود    .
تخت  روی  شهریار  میرود      بیمارستان  به  شهریار  قد    یمی  عشق  وقتی 
بیمارستان خواب بود    ه است اما صد    ای قد    مها و گام عشق قد    یمی خود     

را میشناسد     و از خواب بید    ار میشود    . 
از  که  مشهور  شعر  این  شهریار  میکند      باز  را  اتاق  د    ر  او  عشق  وقتی 

مفاخر اد    بیات فارسی هست را برای عشق قد    یمیش میسراید    :
آمد    ی جانم به قربانت ولی حاال چرا

بی وفا حاال که من افتاد    ه ام از پا چرا
نوش د    ارویی و بعد     از مرگ سهراب آمد    ی

سنگد    ل این زود    تر میخواستی حاال چرا
عمر ما را مهلت امروز و فرد    ای تو نیست

من که یک امروز مهمان توام فرد    ا چرا
نازنینا ما به ناز تو جوانی د    اد    ه ایم

د    یگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا
وه که با این عمرهای کوته و بی اعتبار

اینهمه غافل شد    ن از چون منی شید    ا چرا
شور فرهاد    م بپرسش سر به زیر افکند    ه بود    

ای لب شیرین جواب تلخ سر باال چرا
ای شب هجران که یک د    م د    ر تو چشم من نخفت

اینقد    ر با بخت خواب آلود     من الال چرا
آسمان چون جمع مشتاقان پریشان میکند    

د    ر شگفتم من نمیپاشد     ز هم د    نیا چرا
د    ر خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین

خاموشی شرط وفاد    اری بود     غوغا چرا
شهریارا بی حبیب خود     نمیکرد    ی سفر

ياد     ها و خاطره ها د    ر زمان

د    ر  »معرکه  نمایش  د    ارد      قصد      زنجانپور  اکبر 
د    ر   ۹۷ سال  خرد    اد      و  ارد    یبهشت  د    ر  را  معرکه« 
صحنه  روی  ایرانشهر  تماشاخانه  سمند    ریان  سالن 

ببرد    .
شد    ه  شناخته  کارگرد    ان  و  بازیگر  زنجانپور  اکبر 
نمایش   ۶۱ سال  د    ر  این  از  پیش  که  ایران  تئاتر 
»مروارید    « را به عنوان اثری ایرانی به صحنه برد    ه 
بود    ، قصد     د    ارد     بعد     از ۲۶ سال بار د    یگر نمایشنامه 

ای ایرانی را کارگرد    انی و اجرا کند    .
تجربه  جد    ید    ترین  د    ر  تئاتر  عرصه  هنرمند      این 
معرکه«  د    ر  »معرکه  نمایش  خود    ،  کارگرد    انی 
و خرد    اد     سال  ارد    یبهشت  را  میرباقری  د    اود      نوشته 
اجرا  ایرانشهر  تماشاخانه  سمند    ریان  سالن  د    ر   ۹۷

خواهد     کرد    .
کارگرد    انی  بر  عالوه  زنجانپور  نمایشی  اثر  این  د    ر 
پرد    اخت و مهد    ی فخیم  نیز خواهد      ایفای نقش  به 
تلویزیون  و  تئاتر  سینما،  بازیگر  و  کارگرد    ان  زاد    ه 

ایفاگر نقش »لوتی« خواهد     بود    . نیز 
از  متعد    د    ی  های  نمایش  کارگرد    انی  زنجانپور  اکبر 
چخوف،  آنتون  همچون  جهان  نویسان  نمایشنامه 
د    ر  را  اونیل  یوجین  و  ایبسن  هنریک  میلر،  آرتور 

کارنامه کاری خود     به ثبت رساند    ه است.

فخیمزاده
»لوتی«میشود

د    ارد      قصد      تلویزیون  و  کارگرد    ان سینما  الوند      سیروس 
بیا«  شد    ی،  »عاشق  عنوان  با  قسمتی   4۰ سریال  یک 

را بسازد    .
گفتگو  د    ر  تلویزیون  و  سینما  کارگرد    ان  الوند      سیروس 
د    ر  گفت:  خود      های  فعالیت  جد    ید    ترین  د    رباره  مهر  با 
 4۰ سریال  یک  فیلمنامه  نگارش  مشغول  حاضر  حال 
قسمتی با نام »عاشق شد    ی، بیا« هستم که هر قسمت 
از این سریال 4۵ د    قیقه و به صورت ایپزود    یک است اما 

د    استان مجزایی ند    ارد    .
وی افزود    : هنوز شبکه پخش این سریال مشخص نیست 
چون فعال پیش تولید     آن را هم آغاز نکرد    ه ایم و باید     
باره  اتمام کارهای نگارش به نتیجه ای د    ر این  از  بعد     
برسیم.الوند     د    ر پایان د    رباره زمان ساخت این سریال 4۰ 
به  بتوانیم شروع  قسمتی گفت: فکر می کنم زمستان 

ساخت »عاشق شد    ی، بیا« کنیم.
»پد    ران  سریال  بود      قرار  این  از  پیش  الوند      سیروس 
نویسی  فیلمنامه  گسترش  مرکز  د    ر  را  فرزند    ان«  و 
حسینی  پروین  امیر  که  برساند      تولید      به  ملی  رسانه 
انحالل  با  اما  د    اشت  عهد    ه  بر  را  آن  کنند    گی  تهیه 
به  هم  سریال  این  نویسی  فیلمنامه  گسترش  مرکز 

نرسید    . نتیجه 

سیروسالوند
»عاشقشدی،بیا«رامیسازد

از حسن  نقاشی د    یگری  تابلو  از     مراسم رونمایی 
د    ر  حججی  محسن  شهاد    ت  موضوع  با  روح االمین 

نگارخانه سوره حوزه هنری برگزار می شود    .
از پایگاه خبری حوزه هنری،  به گزارش پیام زمان 
»وآن  پوستر  نمایشگاه  افتتاح  مراسم  با  هم زمان 
د    قایق آبی« که روز شنبه ساعت  ۱۵ و ۳۰ د    قیقه 
می  برگزار  هنری  حوزه  عالی  ابوالفضل  گالری  د    ر 
شود    ، نقاشی د    یگری از حسن روح االمین با موضوع 
حوزه  سوره  نگارخانه  د    ر  حججی  محسن  شهاد    ت 

هنری رونمایی خواهد     شد    .
و  مقتد    ر  چهره  بر  اثر  این  د    ر  االمین  روح  تأکید     
توسط  که  زمان  آن  است  حججی  شهید      روحانی 
کورد    ل د    اعشی به اسارت د    رآمد    ه و او را به مقتلگاه 
می برند    .پیش از این، اثر د    یگری از این نقاش متعهد     
که بالفاصله د    ر واکنش به شهاد    ت محسن حججی 
د    ر  بود    ،  شد    ه  منتشر  مجازی  فضای  د    ر  و  آماد    ه 
معرض  د    ر  و  رونمایی  هنری  حوزه  سوره  نگارخانه 
د    ید     هنرد    وستان قرار گرفت.مراسم یاد    شد    ه روز شنبه 
اول مهرماه و از ساعت ۱۵ و ۳۰ د    قیقه د    ر نگارخانه 
سوره حوزه هنری واقع د    ر خیابان سمیه، نرسید    ه به 

خیابان حافظ برگزار خواهد     شد    .

رونمایینقاشیدیگریازحسن
روحاالمینباموضوعشهیدحججی
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اوقات شرعی

مد    یرکل  ماکنعلی  صفر  علی  د    کتر   
روابط  تخصصی،  های  سازمان  د    فتر 
سازمان  الملل  بین  امور  و  عمومی 
برگزاری  به  اشاره  با  کشور  د    امپزشکی 
عکس  و  فیلم  تخصصی  اولین جشنواره 
توجه  »بیطار«،  عنوان  با  د    امپزشکی 
رویکرد      مهمترین  از  را  رسانه  به  جد    ی 
های ارتباطی سازمان د    امپزشکی کشور 

عنوان کرد    .
ازروابط عمومی  به گزارش پیام زمان 

»بیطار«،  عکس  و  فیلم  جشنواره 
آخرین  د    ر  افزود    :  د    کترماکنعلی 
سازمان  از  شد    ه  انجام  ارزیابی های 
نهاد      عنوان  به  کشور  د    امپزشکی 
نظام  د    ر  مسئولیت  د    ارای  حاکمیتی 
سالمت د    ام و فرآورد    ه های د    امی توسط 
موضوع   ، د    ام  بهد    اشت  جهانی  سازمان 
عنوان  به  سازمانی  ذینفعان  به  توجه 
یکی از مهمترین نقاطی که باید     توسعه 
و تقویت یابد     معرفی شد    ه است از طرفی 

خود     این موضوع می تواند     به عنوان یک 
و  سازمان  تعالی  موجب  رقابتی  مزیت 
تسهیل د    ر انجام ماموریت های سازمانی 
تخصصی  جشنواره  برگزاری  و  گرد    د     
این  از  مختلفی  ابعاد      عکس  و  فیلم 
اد    امه  موضوع را محقق می سازد    .وی د    ر 
و  سازان  فیلم  هنرمند    ان،  آگاهی  گفت: 
خلق  و  تولید      موجب  می تواند      عکاسان 
نهایت  د    ر  که  شود      رسانه ای  محصوالت 
موجب افزایش آگاهی عمومی د    ر جهت 

نظام  و  د    امپزشکی  فرایند      با  آشنایی 
طرفی  از  گرد    د    .  آن  با  مرتبط  سالمت 
موجب  رسانه ای  محصوالت  تولید     
افزایش مهارت اد    راکی مسئوالن ذیربط 
و  برنامه ریزی  نظارتی،  د    ستگاه های  د    ر 
بود    جه بند    ی کشور می شود     و به تبع آن 
اعتبارات و  موجب تسهیل د    ر تخصیص 
راستای  د    ر  سازمان  اختیارات  افزایش 

ماموریت های ذاتی خود     می گرد    د    . 

جشنواره فیلم و عکس »بیطار« یک ظرفیت رسانه ای د    ر حوزه د    امپزشکی 

تصویربرد    اری جد    ید    ترین ساخته 
 ۲8 شامگاه  کیا  حاتمی  ابراهیم 
تصویربرد    اری  با  و  ماه  شهریور 
سکانس های باقیماند    ه از فیلم به 
روابط  از  گزارش  رسید    .به  پایان 
عمومی سازمان هنری رسانه ای 
وقت  »به  سینمایی  فیلم  اوج، 
محصول  جد    ید    ترین  شام« 
سازمان  سریال  و  فیلم  مرکز 
از  بعد      اوج  رسانه ای  هنری 
مختلف  مناطق  د    ر  فیلمبرد    اری 

تهران، شیراز، شهرک سینمایی 
و... شب گذشته و  د    فاع مقد    س 
به  بازیگران اصلی کار  با حضور 

رسید    . فیلمبرد    اری  پایان 
تد    وین »به وقت شام« همزمان 
مهرد    اد      توسط  فیلمبرد    اری  با 
و  بود      شد    ه  آغاز  خوشبخت 
کار  سازی  آماد    ه  مراحل  سایر 
فیلم  این  رسید    ن  برای  نیز 
اد    امه  فجر  فیلم  جشنواره  به 

یافت. خواهد     
شام«  وقت  »به  سینمایی  فیلم 
خزاعی  محمد      تهیه کنند    گی  به 
مشترک  همکاری  د    ومین 
سازمان  و  کیا  حاتمی  ابراهیم 
نخستین  برای  که  است  اوج 
سینمای  اول  سطح  د    ر  بار 
به  مستقیم  صورت  به  ایران 
حواد    ث منطقه و اسالم تکفیری 

میپرد    ازد    .

پایانفیلمبرداریفیلمابراهیمحاتمیکیا

بازیگر سرشناسی که با د    و فیلمش 
این روزها د    ر جشنواره های مختلف 
پروژه  د    ارد    ،  حضور  سینمایی 

بعد    ی اش را انتخاب کرد    .
به گزارش از  آسوشیتد    پرس، مت 
فیلم های  د    ر  بازی  از  پس  د    یمون 
حومه  »آیکون  یا  »سابربیکان« 
فیلم  سازی«  »کوچک  و  شهر« 
قرار  و  کرد      انتخاب  را  بعد    ی اش 
آر.  جان  د    کتر  نقش  د    ر  است 

برینکلی ظاهر شود    .
د    کتری  واقعی  زند    گی  بر  فیلم  این 
نخست  نیمه  د    ر  که  است  متمرکز 
فریب  را  بیمارانش  بیستم  قرن 
می د    اد     و به آنها القا می کرد     د    رمان 
ناتوانی جنسی را کشف کرد    ه است.

»شارالتان«  عنوان  با  که  فیلم  این 
ساخته می شود     بار د    یگر مت د    یمون 
را د    ر فیلمی که کیمبرلی استوارت 
تهیه کنند    ه اش است همراه می کند    . 
د    رام  د    وربین  پشت  یکد    یگر  با  آنها 

نیز همکاری  د    ریا«  کنار  »منچستر 
کرد    ه بود    ند    .

استوارت د    ر شرکتی که سال ۲۰۱۳ 
تولید      سراغ  به  کرد    ه  تاسیسی 
موضوع های  با  واقعی  فیلم هایی 

عجیب می رود    .
کتاب  مبنای  بر  مستقل  فیلم  این 
 ۲۰۰8 سال  پرفروش  غیرد    استانی 
فریبکارترین  »شارالتان:  عنوان  با 
ساخته  خطرناک«  آمریکایی 

می شود     که نوشته پاپ بروک بود    .

متدیمونشارالتانمیشود

هفتمینشمارهماهنامه
»سورهسینما«منتشرشد

ماهنامه  شماره  هفتمین 
نظر  زیر  سینما«  »سوره 
سازمان سینمایی حوزه هنری 
منتشر   ۹۶ شهریورماه  ویژه 
زمان  پیام  گزارش  شد    .به 
سازمان  عمومی  روابط  از 
هنری،  حوزه  سینمایی 
ماهنامه  شماره  هفتمین 

عشیری  یزد    ان  سرد    بیری  به  سینما«  »سوره 
پاسد    اشت  آیین  با  مرتبط  جلد      روی  طرح  با 
استاد     مجید     انتظامی د    ر حوزه هنری به چاپ 
رسید    ه است.د    ر این شماره عالوه بر انتشار اخبار 
به  فعالیت های سازمان سینمایی حوزه هنری 
موضوعاتی چون: یاد    د    اشتی برای شهید     حججی 
د    ر صفحه نخست، گزارش های مربوط به مراسم 
پاسد    اشت استاد     مجید     انتظامی د    ر حوزه هنری با 
عنوان احتماع بزرگ خانواد    ه سینما و موسییقی، 
فرازهایی از بیانات رهبر انقالب د    رباره سینما به 
مناسبت روز سینما، گزارش سفر مد    یران حوزه 
هنری به سواحل مکران، گفت و گو با سینماگران 
د    رباره پرد    اختن به موضوع آزاد    گان د    ر حوزه فیلم 
و سریال سازی، گزارش بازد    ید     هیئت سوری از 
حوزه هنری با حضور د    رویش و افخمی، گزارش 
نشست شورای سیاستگذاری جشنواره بیطار با 
مد    یران سازمان سینمایی خوزه هنری، گزارش 
نشست پژوهشی »سینما؛ خانواد    ه و آسیب های 
 … و  استانها  فعالیت های  و  اخبار  اجتماعی«، 

پرد    اخته شد    ه است.

خبر


