
ورود خودروهای 
غیر استاندارد به کشور

حضور 17زن در مجلس دهم

ركوردها شكسته شد
در  اسالمی  شورای  مجلس  دوره  دهمین  انتخابات 
حالی پایان یافت كه زنان موفق به كسب 17 كرسی 
تامل  قابل  ركوردی  یك  این  و  شدند  بهارستان 

محسوب می شود.
شد  بسته  حالی  در  دهم  مجلس  انتخابات  پرونده 
شورای  مجلس  به  یافته  راه  زن  17منتخب  از  كه 
نفر در دور دوم  و 4  اول  نفر در دور  اسالمی، 13 

انتخابات برگزیده شدند.

سفر قریب الوقوع ظریف به بولیوی

 یکشنبه
 12  اردیبهشت 1395 

 23 رجب 1٤3٧ 
1  May 2016 

 د      ور جد      ید       سال د  وازد  هم 
 شماره 3229     

 تک شماره 1000 تومان 
 12 صفحه

افزایش حقوق 
مستمری بگیران

شمارش معکوس برای 
آب های تجدید پذیر

وزیر بهداشت اعالم کرد: 

مجازات شدید برای واردکنندگان داروهای تقلبی
بدون ریشه کن کردن قاچاق، نمی توان از اقتصاد مقاومتی سخنی به میان آورد
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افزایش غیررسمی 
قیمت نان در بازار

اگرچه دولت هنوز تصمیم جدید خود درباره قیمت نان 
را اعالم نکرده اما برخی نانوایان آزادپز قیمت را به بهانه 
خرید آرد گران تر باال برده اند و برخی نانوایان دولتی هم 

وزن چانه ها را كم كرده اند.

هفت خوان والیبال 
برای صعود به المپیک

تیم ملی والیبال ایران كمتر از یك ماه دیگر برای رسیدن به اولین 
تجربه المپیکی خود در تاریخ، به مصاف 7 تیم قدرتمند می رود. 
رقابت هایی كه امیدواری زیادی به كسب سهمیه المپیك در آن 

وجود دارد.

ورزشخبر
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11

وضعیت ایجاد 
تعاونی های جدید

تردید در 
مقاوم سازي اقتصاد

é مریم بهنام راد

رئیس جمهور كره جنوبی 

امروز در تهران

خبر

یادداشت

خبر

1

رسته صرافی از اتحادیه سکه و طال  حذف شد
صدور انحصاری مجوزصرافي از سوي بانك مرکزي
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درباره  خود  جدید  تصمیم  هنوز  دولت  اگرچه 
نانوایان  برخی  اما  نکرده  اعالم  را  نان  قیمت 
باال  بهانه خرید آرد گران تر  به  آزادپز قیمت را 
برده اند و برخی نانوایان دولتی هم وزن چانه ها 

را كم كرده اند.
به گزارش مهر، چند وقت پیش بود كه دولت 
برنامه ملی هدفمندی یارانه ها را رونمایی كرد؛ 
صنعت،  وزارت  آن،  از  بخشی  در  كه  طرحی 
طراحی  كه  می كرد  مامور  را  تجارت  و  معدن 
پروژه ارتقای سالمت، ایمنی، كیفیت و كاهش 
و  خانوار  مصرفی  سبد  در  نان  و  آرد  ضایعات 
مصرف  و  تولید  زنجیره  در  بهره وری  ارتقای 
گندم، آرد و نان را در كنار افزایش سهم تولید 

نان صنعتی، پیگیری كند.
به  همه  ذهن ها  ماموریت،  این  ابتدای  همان  از 
سمت افزایش قیمت بدون ارتقای كیفیت در نان 
رفت. تجربه ای كه حداقل دو تا سه بار در فاصله 
سال ۸۹ تا كنون، سبد هزینه ای خانوارها را به 
لحاظ سهم قیمتی نان، با چالش مواجه كرده بود.

خرید  قیمت  افزایش  البته،  هم  دوم  عامل 
دولت  كه  است  سال جاری  در  گندم  تضمینی 
برده  باال  را  قیمت  كشاورزان،  از  حمایت  برای 
است و همین امر سبب شده تا از زمان اجرای 
نانوایان  دست  به  باالتری  نرخ  به  هم  آرد  آن، 
برسد و این خود بهانه ای باشد تا نانوایان قیمت 
نان های  قیمت گذاری  البته  ببرند.  باال  را  نان 

صورت  دولت  سوی  از  آزادپز،  نانوایان  تولیدی 
نمی گیرد و قیمت آنها به نوعی در بازار بسته به 

كیفیت و رقابت در تولید، تعیین می شود.
و  نان  ضایعات  كاهش  از  صحبت  كه  روزی  از 
در  پرمصرف  كاالی  این  كیفی  سطح  ارتقای 
است،  آمده  میان  به  ایرانی  خانوارهای  میان 
همه منتظر این هستند كه قیمت افزایش یابد، 
انتظاری كه البته می دانند افزایش كیفیت نان 
در آن، نوعی سماق مکیدن است اما به هرحال 
دولت هم به صورت تلویحی و البته غیرمستقیم، 
اعالم كرده است كه قیمت نان افزایش می یابد؛ 
اما این افزایش قیمت با ظرافت و لحاظ كردن 
همه جوانب انجام خواهد شد تا آسیبی به قشر 
ضعیف جامعه كه به نوعی نان، قوت غالب آنها 

است، وارد نیاید.
نان  قیمت  تا  بود  كافی  زمزمه ها  همین  اما 
یابد. برخی  افزایش  نانوایی ها  حداقل در برخی 
نانوایان آزادپز كه از قیمت گذاری دولتی تبعیت 
و  دخل  تا  برده اند  باال  را  قیمت  نمی كنند؛ 
را  نان  باشد.  داشته  همخوانی  هم  با  خرج شان 
هم البته كیفی تر از نانوایان دولتی می فروشند. 
از سوی دیگر، برخی نانوایان دولتی هم به نوعی 
وزن چانه ها را به صورت نامحسوس كم كرده اند 
بیرون  دولتی پز  نانوای  یك  تنور  از  كه  نانی  و 
می آید، ممکن است باریك تر و نازک تر از نانی 
باشد كه همتای دولتی اش در نانوایی دیگر، در 

محله  یا خیابانی دیگر، پخت می كند.
اد      امه د      ر صفحه 3

سنگك ۲۵۰۰ تومان، بربری ۱۵۰۰ تومان؛

افزایش غیررسمی قیمت نان در بازار
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محل درج
لوگوی نشریه

وزارت كار اعـالم كـرد: متوسـط ایجـاد 
فرصـت شـغلی در تعاونی هـای كشـور 
بـه 1۸ نفـر و تعـداد اعضـا بـه ۲4 نفـر 

. سید ر
مركز آمـار و اطالعات راهبـردی وزارت 
تعـاون، كار و رفـاه اجتماعـی ویژگـی 
در  شـده  ثبـت  هـای  تعاونـی  هـای 
فروردیـن مـاه جاری در سراسـر كشـور 

را اعـالم كـرد.
از  شـده  اخـذ  گزارشـات  براسـاس 
سـامانه جامـع آمارهـای ثبتـی تعـاون، 

 ۲۵۸ تعـداد   ،13۹۵ سـال  مـاه  فروردیـن  در 
تعاونـی بـه منظور انجـام فعالیت هـای مختلف 
اقتصـادی در كل كشـور تشـکیل و بـه ثبـت 
هـا  تعاونـی  اعضـاء  كل  تعـداد  انـد.  رسـیده 

۶143 نفـر و تعـداد فرصـت شـغلی 4۵31 نفر 
و سـرمایه اولیه حـدود 41 میلیارد ریال اسـت.

متوسـط تعـداد اعضـا و فرصـت شـغلی مربوط 
بـه ایـن تعاونـی هـا بـه ترتیـب ۲4 و 1۸ نفـر 

ایـن  جغرافیایـی  توزیـع  بررسـی  اسـت. 
تعاونـی هـا حاكـی از آن اسـت، بیشـترین 
تعـداد تعاونـی ثبـت شـده بـه اسـتان های 
خراسـان رضوی و فارس بـا تعداد 37 و 3۶ 
تعاونـی تعلـق دارد. در اسـتان هـای ایالم و 
سـمنان در ایـن مـاه هیـچ تعاونـی بـه ثبت 

است. نرسـیده 
بیشـترین تعـداد تعاونـی هـای ثبـت شـده 
بـه ترتیـب در فعالیـت هـای كشـاورزی و 
صنعـت بـا 7۵ و ۶۲ واحـد هسـتند. تعاونی 
هـای كشـاورزی و صنعـت بـه ترتیـب بـا 
۲37۸ و 1113 نفر دارای بیشـترین اعضاسـت. 
همچنیـن بیشـترین فرصـت شـغلی مربـوط به 
تعاونـی هـای كشـاورزی و صنعـت بـا 1777 و 

۸۹۹ نفـر اسـت.

وضعیت ایجاد تعاونی های جدید
 ایجاد 1۸ شغل در هر تعاونی

وزیر بهداشت در خصوص احتمال تقلب و قاچاق دارو، تصریح کرد: محال است که داروی تقلبی و یا بی کیفیت وارد کشور شود زیرا جرم آن فوق العاده سنگین است و فرد متخلف مجازات 
شدیدی خواهد شد اما ما به ورود محصوالت از طریق قاچاق همیشه گالیه داریم و بدون ریشه کن کردن قاچاق، نمی توان از اقتصاد مقاومتی سخنی به میان آورد. 
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کالم  نور

بخشنامه جهانگیری برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی

معاون اول رییس جمهور با صدور بخشنامه ای 
غیردولتی،  عمومی  مؤسسات  و  بنیادها  به 
تأمین اجتماعی،  بازنشستگی و  صندوق های 
دولتی، شرکت های  سازمان های  و  شرکت ها 
و  اعتباری  مؤسسات  بانک ها،  سرمایه گذاری 
آنان  از  سازندگی،  قرارگاه های  و  هلدینگ ها 
تأمین  مدیریت،  اصالح  به  نسبت  خواست 
سرمایه و منابع مالی مورد نیاز و رفع نیازها 
و مشکالت شرکت ها و واحدهای تولیدی زیر 

مجموعه خود اقدام نمایند.

اختیار دو نرخی شدن بنزین 
در دست دولت

با  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیس  نایب 
شدن  نرخی  دو  مخالف  دولت  اینکه  بیان 
قانون  اجرای  اینکه  به  توجه  با  گفت:  است 
مخالف  هم  دولت  و  است  دولت  اختیار  در 
یا  نرخی  دو  به  نسبت  می تواند  می باشد  آن 

تک نرخی بودن تصمیم گیری کند.
دو  از  ارزیابی خود  در  انصاری  محمد سعید 
بودجه  قانون  اساس  بر  بنزین  شدن  نرخی 
مصوب  انرژی  کمیسیون  جلسه  در  گفت: 
بماند  باقی  سوخت  کارت  فقط  که  کردیم 
نه  اصال  شدن  نرخی  چند  و  کمتر  بیشتر، 

هدفمان بود و نه تصویب کردیم.
وی افزود: بعد از مصوبه کمیسیون، در تلفیق 
هم خوشبختانه مشکلی وجود نداشت تا این 
که در صحن علنی مجلس یکی از نمایندگان 
آن  براساس  که  کرد  مطرح  را  پیشنهادی 
نهایتا  اما  می شد  نرخی  چند  بنزین  قیمت 
اشکال  بررسی  تلفیق  کمیسیون  در  مجددا 

اولیه تا حدود زیادی برطرف شد.
مجلس خاطر  انرژی  کمیسیون  رئیس  نایب 
شدن  نرخی  دو  مخالف  دولت  کرد:  نشان 
دولت  است  گفته  هم  قانون  در  و  است 
می تواند دو نرخی کند می تواند هم این کار 
را انجام ندهد. بنابراین اجرای این قانون در 

اختیار دولت است.
به  توجه  با  هم  دولت  کرد:   تصریح  انصاری 
وجود  یا  جانبی  مسائل  و  مردم  مشکالت 
نیست  حاضر  وقت  هیچ  فساد  زمینه ای 
اینکه  به  توجه  با  و  زیاد شود  این مشکالت 
دولت مخالف دو نرخی شدن است دو نرخی 

نخواهد شد.
پایان  در  مجلس  در  آبادان  مردم  نماینده 
ابراز کرد: این مصوبه نباید تصویب می شد و 
همان روال تک نرخی باقی می ماند، اما مردم 
هم نباید نگران باشند فکر می کنم دولت به 

سمت دو نرخی شدن نرود.

انفجار در نزدیکی بغداد

۱۴ زائر شهید و ۲۵ نفر زخمی شدند

منابع امنیتی عراق از وقوع انفجار در نزدیکی 
زائر خبر  و زخمی شدن ۳۹  بغداد و شهید 

دادند.
به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، 
منابع امنیتی و بیمارستانی عراق اعالم کردند 
شده  بمبگذاری  خودروی  دستگاه  یک  که 

دیروز در نزدیک بغداد منفجر شد.
در این انفجار که زائران امام موسی کاظم )ع( 
زائر   ۱۴ دستکم  بودند  گرفته  قرار  هدف 

شهید و ۲۵ نفر زخمی شدند.
منطقه  در  شده  بمبگذاری  خودروی  این 
موسی  امام  مطهر  حرم  مسیر  در  »نهروان« 
بیشتری  جزئیات  به  شد.  منفجر  )ع(  کاظم 

اشاره نشده است.

خبر

سفر قریب الوقوع ظریف به بولیوی

سفیر ایران در بولیوی، با بیان اینکه در آینده نزدیک محمد جواد ظریف، 
وزیر امور خارجه کشورمان در راس یک هیأت کالن تجاری به بولیوی 
سفر می کند، ادامه داد: آخرین کمیسیون مشترک اقتصادی و سیاسی 
بین دو کشور در سال گذشته برگزار شد و به احتمال زیاد جلسه بعدی 

در نیمه دوم سال ۲0۱6 در الپاز برگزار خواهد شد.

با اشاره به شرایط  با ایسنا  سیدرضا طباطبایی شفیعی در گفت وگو 
سیاسی کنونی بولیوی و اینکه روابط ایران و این کشور بعد از روی 
کارآمدن مورالس اولین رئیس جمهور بومی این منطقه افزایش یافته، به 
تعدد منابع زیر زمینی در این کشور اشاره کرد و گفت: مورالس بعد از 
اینکه مسئولیت امور را بر عهده گرفت، منابع زیرزمینی در این کشور را 
ملی کرد. وی با بیان اینکه پیش از روی کارآمدن اوو مورالس، بولیوی 
دومین کشور فقیر آمریکا بود ولی در طی سالهای اخیر رشد اقتصادی 
خوبی داشته ادامه داد: در طی این سالها رفت و آمد بین مقامات کشور 
در جریان بوده و تعداد زیادی از قراردادها و یادداشت تفاهم ها به امضا 

رسیده است.
این دیپلمات عالی رتبه کشورمان با تاکید بر اینکه شهروندان دو کشور 
می توانند با ویزای فرودگاهی به مدت یک ماه به بولیوی و ایران سفر 
کنند، ادامه داد: تا کنون سه دور از مشورت های سیاسی و اقتصادی 
بین دو کشور برگزار شده و در این مشورت ها یادداشت تفاهم ها و 
قراردادهایی که بین دو کشور منعقد شده مورد بررسی قرار گرفته است.

طباطبایی با اشاره به اینکه سال گذشته مورالس رئیس جمهور بولیوی 
انرژی این کشور  در ماه نوامبر به همراه وزیر خارجه و وزیر نفت و 
جهت شرکت در اجالس سران گازی به تهران سفر کرد و مالقاتهایی 
با تعدادی از مقامات کشورمان از جمله حجت االسالم و المسلمین 
حسن روحانی رئیس جمهورداشت، افزود:  این سفر در زمانی انجام شد 
که هنوز برجام اجرایی نشده بود و هنوز برخی از مشکالت بانکی در راه 

روابط دو کشور وجود داشت .
وی با بیان اینکه با اجرای برجام این مشکالت در حال رفع شدن است 
و زمینه برای افزایش تعامالت بین دو کشور فراهم شده است، گفت:  ما 
می توانیم در پروژه های توسعه ای بولیوی از جمله پروژه های ساختمان 

سازی ، شهرسازی، مسکن، راه و جاده و ... مشارکت کنیم.
طباطبایی با بیان اینکه در حال حاضر از سوی ایران یک بیمارستان 
و دو مرکز همولیز در بولیوی فعالیت می کنند ، ادامه داد: در بولیوی 
مقداری از آبها آلوده هستند ، به همین بابت تعدادی از مردم مشکل 
کلیوی دارند، در این راستا به مراکز همولیز احتیاج دارند اکنون دو 
مرکز ایرانی همولیز در بولیوی مشغول به فعالیت است و مردم بولیوی 
نیز از آن رضایت دارند. سفیر ایران در بولیوی با بیان اینکه ایران و 
بولیوی می تواند در زمینه تولیدات هیدروکربن و مسائلی مانند انرژی 
و نفت با یکدیگر همکاری داشته باشند، ادامه داد: ایران می تواند در 
انتقال تکنولوژی های نوین از جمله در زمینه های انرژی های نوین، 
نانوتکنولوژی به بولیوی نقش موثری داشته باشد و آن ها به خصوص در 

دانشگاه هایشان متقاضی این رشته ها هستند.
کشوری  بولیوی  اینکه  بیان  با  کشورمان  رتبه  عالی  دیپلمات  این 
کوهستانی و در عین حال آمازونی است و بزرگترین معدن نمک دنیا 
در آن منطقه قرار دارد ، ادامه داد: باتوجه به وضعیت جغرافیایی بولیوی 
این کشور دارای جاذبه های طبیعی زیادی است . بولیوی کشوری است 
که در آن بومیان سرخ پوست زندگی می کنند و زندگی این مردم دارای 
زیباهای خاصی است و از نظر گردشگری زیبا است ولی مشکل عمده 

در این زمینه دوری راه است.
طباطبایی با بیان اینکه بولیوی دارای جمعیت ده میلیونی است و اقوام 
مختلفی در آن زندگی می کنند ادامه داد: این کشور عمدتا از طریق 

صادرات گاز هزینه های خود را تامین می کند.
وی با بیان اینکه در سفر منطقه ای ظریف به آمریکای التین، بولیوی 
نیز یکی از کشورهایی است که وزیر خارجه به آن سفر خواهد کرد، 
گفت: یک هیأت کالن و تخصصی تجاری در این سفر همراه آقای 
انتقال  به خصوص  تا زمینه های همکاری دو کشور  ظریف هستند 

تکنولوژی های جدید به این کشور را مورد بررسی قرار دهند.

شهادت یکی از افسران سپاه حفاظت 
ولی امر )عج( حین ماموریت آموزشی

روابط عمومی کل سپاه از شهادت سرهنگ دوم پاسدار حسن اکبری 
یکی از افسران سپاه ولی امر )عج( در حین اجرای ماموریت آموزشی 

و تمرینی خبر داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ دوم پاسدار حسن اکبری از افسران آموزشی 
سپاه ولی امر )عج( که در حال انجام ماموریت آموزشی و تمرینی بود به 

دلیل نقص فنی سالح به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
روابط عمومی کل سپاه با تبریک و تسلیت شهادت سرهنگ دوم پاسدار 
حسن اکبری به محضر ولی عصر )عج( و نائب برحقش امام خامنه ای 
عزیز مدظله العالی ،خانواده معظم و همرزمان آن شهید ارجمند اعالم 
کرد آیین های تشییع ، تدفین پاسدار رشید اسالم شهید حسن اکبری 

متعاقبا به آگاهی امت حزب ا... خواهد رسید.

کشته شدن »وزیر نفت« داعش در عراق

مناطق  آزادسازی  برای  پیشمرگ  نیروهای  عملیات  آغاز  با  همزمان 
جنوبی استان کرکوک، منابع عراقی از کشته شدن وزیر نفت داعش 

در جنوب نینوا خبر دادند.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری سومریه نیوز، پیشمرگ های کرد 
عملیاتی را برای آزادسازی مناطق جنوبی استان کرکوک آغاز کرده اند و 
توانستند با پشتیبانی هوایی ائتالف تحت رهبری آمریکا روستای بشیر 
را از کنترل داعش خارج کنند. داعش پیشتر حمالت شیمیایی را علیه 

کردها در مناطق جنوبی کرکوک انجام داده بود.
در همین راستا، یک منبع امنیتی در استان کرکوک اعالم کرد که در 
حمالت هوایی ائتالف آمریکا به مقرهای داعش در الرشاد و روستای 

بشیر ۱۲ داعشی کشته و ۲0 تن دیگر نیز زخمی شدند.
به گفته این منبع برای نخستین بار یک بوئینگ بی ۵۲ آمریکا حمالتی 
را در جنوب غرب کرکوک انجام داد و مقدار قابل توجهی بمب بر مواضع 

داعش فرو ریخت.
در جنوب  روستا  این  ترکمان هستند.  بشیر  روستای  اغلب ساکنان 
کرکوک است و خط فاصل مناطق تحت کنترل کردها و سرزمین های 

تحت اشغال داعش محسوب می شود.
از سوی دیگر جبار المعموری، یکی از رهبران نیروهای مردمی اعالم 
کرد که چهار تن از سرکردگان خط مقدم داعش از جمله ابوصالح 
العراقی، مسئول نظامی داعش به همراه ده ها تن در یک حمله هوایی در 

جنوب غرب کرکوک کشته شده اند.

خبر

مریم علی اکبرزاده: خبرنگارزمان-  طبق 
انتخابات  ستاد   ۱۲6 شماره  اطالعیه 
وزارت کشور، محمد محمودی شاه نشین 
و  شهریار،قدس  های  شهرستان  حوزه  از 
انتخابات مجلس  از  مالرد در دومین دور 
مجموع  از  رای   8۱8۲6 کسب  با  دهم 
بهارستان  راهی  ماخوذه،  رای   ۱۳۳87۱

شد.
حسین گروسی، نماینده فعلی حوزه مذکور 

نیز با کسب ۵۲0۴۵  رأی از رقابت بازماند 
اصالح  به  را  خود  کرسی  ترتیب  این  به  و 

طلبان واگذار کرد.
انتخابات شهرستان های  طبق اعالم ستاد 
این  اجرایی  هیئت  مالرد،  و  شهریار،قدس 
انتخابات  قانون   68 ماده  براساس  حوزه 
بعداز  روز  دو  تا  اسالمی،  شورای  مجلس 
احتمالی  شکایات  دریافت  آماده  انتخابات، 

می باشد.

اسالمی  شورای  مجلس  دوره  دهمین  انتخابات 
در حالی پایان یافت که زنان موفق به کسب ۱7 
کرسی بهارستان شدند و این یک رکوردی قابل 

تامل محسوب می شود.
پرونده انتخابات مجلس دهم در حالی بسته شد 
که از ۱7منتخب زن راه یافته به مجلس شورای 
اسالمی، ۱۳ نفر در دور اول و ۴ نفر در دور دوم 

انتخابات برگزیده شدند.
حمیده  مبارکه،  مردم  منتخب  سعیدی  زهرا 
هاجر  آبیک،  و  قزوین  مردم  منتخب  زرآبادی 
چنارانی منتخب مردم نیشابور، سکینه الماسی 
قباد، سهیال  اوالد  فریده  کنگان،  مردم  منتخب 
فاطمه  حسینی،  فاطمه  سیده   ، جلودارزاده 
ذوالقدر، فاطمه سعیدی ، پروانه سلحشوری، پروانه 
مافی و طیبه سیاوشی منتخبان مردم تهران، ری، 

شمیرانات و اسالمشهر، ناهید تاج الدین منتخب 
مردم  منتخب  ربیعی  خدیجه   ، اصفهان  مردم 
بروجن، معصومه آقاپور علیشاهی منتخب مردم 
شبستر، سمیه محمودی منتخب مردم شهرضا 
و دهاقان و زهرا ساعی منتخب مردم تبریز ۱7 
راه یافته به مجلس دهم هستند که هشت نفر 
آنها از حوزه انتخابیه تهران هستند. مرحله اول 
اسالمی  شورای  مجلس  دوره  دهمین  انتخابات 
کشور  سراسر  در   ۱۳۹۴ سال  اسفندماه  هفتم 

برگزار شد و ۲۲۱ نفر از منتخبان مردم تعیین 
شدند که در این مرحله مشارکت 6۲ درصدی 
مردم به ثبت رسید. مرحله دوم انتخابات دهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی روز جمعه - دهم 
اردیبهشت ۱۳۹۵ - در ۵۵ حوزه انتخابیه در ۲۱ 
استان کشور برای انتخاب 68 نماینده برگزار شد.

حضور ۱7 زن در مجلس آینده امیدها را برای 
بهبود وضعیت زنان در جامعه افزایش داده است 
و آمار و ارقام نشان می دهد بیشتر زنانی که به 

مجلس دهم راه یافته اند، گرایش اصالح طلبی 
یا مستقل دارند. البته مینو خالقی منتخب مردم 
اصفهان نیز که در دور اول انتخابات مجلس آرای 
الزم را کسب کرده بود به دلیل ابطال آرای وی از 

این گردونه خارج شد.
باالترین حضور نمایندگان زن در مجالس ادوار 
 ۱۴ که  گردد  بازمی  پنجم  مجلس  به  گذشته 

نماینده زن شرکت داشتند.
به  نیز  بعدی  مجالس  در  زن  نمایندگان  تعداد 

در  که  طوری  به  بود  همراه  کاهش  با  ترتیب 
مجلس نهم شاهد حضور ۱0 نماینده زن بودیم.

در مجموع می توان گفت تعداد کل نمایندگان 
زن در ۹ دوره گذشته در مجلس شورای اسالمی 

78 نفر بوده است.
اعتماد مردم در این دوره به زنان نشان می دهد 
که آنان خواهان حضور و مشارکت بیشتر بانوان 
در جامعه و بویژه در عرصه سیاسی هستند و این 
موضوع را می توان از رای باالی آنان به منتخب 
زن مجلس دهم دریافت. البته برخی از فعاالن زن 
معتقدند که همواره حضور زنان در مجالس راضی 
کننده نبوده و برخی از بانوان تالش در محدود 
کردن حقوق آنان دارند که از جمله می توان به 
مجلس نهم اشاره کرد و امیدواریم این موضوع در 

مجلس دهم تکرار نشود.

کرسی شهریار،قدس و مالرد درمجلس به اصالح طلبان رسید

محمد محمودی به بهارستان راه یافت

حضور ۱7زن در مجلس دهم

رکوردها شکسته شد

کشور،  اجتماعی  شورای  نشست  در 
برای  ملی  کار  »تقسیم  طرح  پیش نویس 
تصویب  به  اجتماعی«  آسیب های  کاهش 
آسیب   ۳ با  رابطه  در  همچنین  رسید؛ 

اجتماعی برنامه ریزی شد.
 حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی 
با  کشور  اجتماعی  شورای  نشست  در 
جمهور  رئیس  دفتر  در  اعضا  همه  حضور 
برای  موازی کاری  از  پرهیز  شد،  برگزار 
از آسیب های اجتماعی را ضروری  کاستن 
و  کنترل  برای  کرد:  تأکید  و  دانست 
کار  »تقسیم  اجتماعی،  آسیب های  کاهش 
استفاده  و  اولویت ها  دقیق  تعیین  ملی، 
مردم نهاد«  سازمان های  ظرفیت های  از 

ضروری است.
اولویت های  از  یکی  را  نشینی  حاشیه  وی 
باید  که  اجتماعی  آسیب های  پنجگانه 
و  دانست  گیرد،  قرار  اعضا  بحث  مورد 
شهرهای  در  نشینی  حاشیه  داشت:  اظهار 
با  بزرگ، پدیده ای جهانی است و مواجهه 
و  تجربیات،  برنامه ها  مطالعه  نیازمند  آن 

اقدامات دیگر کشورها است.
ریشه یابی  کشور،  اجتماعی  شورای  رئیس 
مستلزم  را  حاشیه نشینی  ریشه ای  حل  و 
ملی  هماهنگ  اقدامات  و  برنامه ریزی 
و  ظرفیت ها  از  استفاده  گفت:  و  دانست 

مردم  سازمان های  و  مردمی  مشارکت 
و  احیا  تملک،  تجمیع،  بخش  در  نهاد 
و  فرسوده  بافت های  در  خدمت رسانی 

ناکارآمد شهری، ضروری است.
شورای  اعضای  گزارش،  این  اساس  بر 
اجتماعی در ادامه این نشست، پیش نویس 
و  کنترل  برای  ملی  کار  »تقسیم  طرح 
تصویب  را  اجتماعی«  آسیب های  کاهش 
در  آن،  درباره جزئیات  مقرر شد  و  کردند 

جلسات آینده شورا تصمیم گیری کنند.
در ابتدای این جلسه نیز گزارشی از اقدامات 
تأکیدات مقام  و  ابالغیه  انجام شده درباره 

آسیب های  با  ارتباط  در  رهبری  معظم 
اجتماعی ارائه شد.

اجتماعی  آسیب  پنج  میان  از  همچنین 
حاشیه نشینی،  »اعتیاد،  شامل  اولویت دار 
طالق، ابتذال، مفاسد اخالقی و بیکاری«، 
وزیر  گزارش های  استماع  از  پس  اعضا 
خراسان  استانداران  شهرسازی،  و  راه 
مبارزه  ستاد  دبیرکل  کرمان،  و  رضوی 
برنامه ریزی  معاون  و  مخدر  مواد  با 
فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای  دبیرخانه 
را  اصلی  و  معین  همکار،  دستگاه های 
و  طالق  »اعتیاد،  موضوعات  باب  در 

کردند. مشخص  حاشیه نشینی« 
 وزیر کشور نیز به عنوان قائم مقام رییس و 
دبیر شورای اجتماعی در ابتدای این جلسه، 
در  برنامه ریزی  برای  گرفته  انجام  اقدامات 

سال ۱۳۹۵ را به اطالع اعضا رساند.
موضوعات  درباره  شد  مقرر  جلسه  این  در 
و  ستادها  همچنان  شده  مطرح  آسیبی 
را  اصلی  مسئولیت های  ذیربط  شوراهای 
اجتماعی  شورای  و  باشند  داشته  برعهده 
و  اجرایی  سیاستگذار  عنوان  به  کشور 
در  مصوبات  پیگیر  و  کننده  هماهنگ 
حوزه های ذیربط باشد و چنانچه مصوبات 
سیاستگذاری  نیازمند  اجتماعی  شورای 
باشد،  باالتری  حوزه  در  تصمیم گیری  و 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  به  موضوع 

ارجاع شود.
غیر  شد  تأکید  نشست  این  در  همچنین 
جلسه  در  شده  مطرح  آسیب های  از 
به  نیز  اجتماعی  آسیب های  سایر  امروز، 
تعیین  با  تا  شوند  گذاشته  تبادل  و  بحث 
موضوعات  همکار،  و  اصلی  دستگاه های 

مورد توجه اساسی تر قرار گیرد.
تصمیم گیری شد  این جلسه همچنین  در 
که جلسات شورای اجتماعی کشور هر ماه 
یکبار به ریاست قائم مقام رئیس شورا و هر 
فصل به ریاست رئیس جمهور برگزار شود.

روحانی:

برای كنترل و كاهش آسیب های اجتماعی تقسیم كار ملی ضروری است

میزان  گفت:  کشور،  وزارت  سخنگوی 
دوم  دور  در  رأی دهندگان  مشارکت 
انتخابات مجلس نسبت به دور اول ۵۹ 

درصد است.
ستاد  محل  در  امیری  حسینعلی 
مشارکت  میزان  افزود:  انتخابات کشور، 
نهمین  انتخابات  دوم  مرحله  به  نسبت 
دوره مجلس شورای اسالمی سه درصد 

رشد داشته است.
درصد   ۴7 اینکه  به  اشاره  با  وی 
شرکت کنندگان خانم و ۵۳ درصد آنها 
منتخبین ۴  بین  در  افزود:  بوده اند،  آقا 

خانم و 6۴ آقا حضور دارند.
سخنگوی وزارت کشور همچنین گفت: 
بیشترین میانگین سنی منتخبین ۴6 تا 
۵0 سال بوده و ۱7 نفر در این بازه سنی 

حضور دارند.
اسامی  هنوز  گفت:  پایان  در  امیری 
اعالم  انتخابیه  حوزه  چهار  منتخبین 
تشریفات  طی  از  پس  و  است  نشده 

اداری این اسامی اعالم خواهد شد.
نامه دیروز  وزیر کشور درباره  مقام  قائم 

علی مطهری به رییس جمهور، گفت: من 
آقای مطهری  با  و  را خوانده ام  نامه  این 
و  کرده ام  صحبت  رابطه  این  در  هم 
که  مشابهی  اتفاق  داده ام سوابق  دستور 
در مجلس سوم داشتیم را با ابطال آرای 
مینو خالقی استخراج کند. دغدغه آقای 
مطهری حقوق مردم است و ما هم قول 
برای  خود  ظرفیت های  همه  از  داده ایم 

احقاق حقوق مردم استفاده کنیم.
آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  امیری 
شده اند،  دستگیر  ممسنی  شهر  ضاربان 
بافت  که  مناطقی  در  کرد:  اظهار 
جمعیتی آنها عشیره ای است گاهی افراد 
کنترل  را  خود  احساسات  نمی توانند 
می دهد.  رخ  اتفاقاتی  چنین  و  کنند 
امنیتی  موضوع  ممسنی  دیروز  اتفاقات 
نبود، بلکه عدم کنترل احساسات بود و 

ما هیچ مشکل امنیتی نداشتیم.
وی در ادامه گفت: از دادگستری استان 
و  ضاربان  این  وضعیت  درباره  فارس 
نه  یا  شده اند  دستگیر  آنها  آیا  اینکه 

سوال بپرسید.

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه امروز 
آثار نفوذ را در اندیشه سیاسی مسئوالن و 
ادراک فرهنگی مردم می بینیم، گفت:باید 
پاسداران از این نظر واکسینه شوند تا بتوانند 

پاسخ شبهات را ارائه کنند.
به گزارش مهر، حجت االسالم  علی سعیدی 
در  پاسداران  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده 
و  اساتید  مسئولین،  فرماندهان،  همایش 
مربیان عقیدتی سیاسی سپاه که به مناسبت 
روز گرامیداشت عقیدتی سیاسی برگزار شد 
با اشاره به عوارض و پیامدهای کج فهمی و 
بد فهمی از دین اظهار کرد: شهید مطهری 
از چهره های پیشتاز در آسیب شناسی دین 
بودند و مانند یک طبیب فوق تخصصی که 
بیماری های عصر خود را معاینه می کند 
بیماری های آن عصر را مورد واکاوی قرار 
داد و به آن مقداری که در توان علمیشان 

بود درمان می کرد.
از  یکی  افزود:  سعیدی  االسالم  حجت 
مشکالت اساسی مخاطبین ادیان الهی در 
طول تاریخ بد فهمی و کج فهمی از دین و 

آیین الهی است.
وی با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی دین 
انسان  بدن  که  همانطور  کرد:  خاطرنشان 
دچار آسیب می شود آیین و شریعت های 
الهی نیز گرفتار آسیب و آفت می شوند و 
نشوند  درمان  اگر  که  دارند  درمان  به  نیاز 
آیین و شریعت می میرند و از صحنه خارج 

خواهند شد.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با بیان 
اینکه تاثیر در ادراک خواص مهمترین عامل 
انحراف در تاریخ بوده است گفت: اگر نفوذ 
معنا  ادراک  و  فکر  در  تصرف  معنای  به  را 
کنیم نفوذ سیاسی به معنای تصرف دشمن 
یا عناصر منحرف خودی در ادراک سیاسی و 

معرفتی و اعتقادی خواص می شود.
را هم  فرهنگی  نفوذ  اگر  کرد:  تصریح  وی 
بدانیم  جامعه  فرهنگ  در  دشمن  تصرف 
یعنی دشمن در ادراک فرهنگی مردم تصرف 

کرده است.
علت  به  اشاره  با  سعیدی  االسالم  حجت 
کرد:  اظهار  شوروی  جماهیر  فروپاشی 
گورباچف می گوید آن زمانی شوروی سقوط 
بیش  مسکو  در  دونالد  مک  که صف  کرد 
یعنی ظرف  داشت  امتداد  کیلومتر  یک  از 
دو دهه امریکا چنان در فکر مردم انقالبی 
شوروی نفوذ کرد که آرزوی آنها تنها این 
بود که یک شعبه در مک دونالد در مسکو 
این یعنی تصرف در ذهن و  تاسیس شود 

ادراک فرهنگی مردم.
وی با اشاره به عوارض و پیامدهای بدفهمی 
از دین سه نوع آسیب از ناحیه دشمن به 
اولین  کرد:  تاکید  و  برشمرد  را  الهی  ایین 
آسیب از ناحیه دشمن این است که برای 
چهره دین خدا و پیامبر )ص( بدل سازی 
می کند. دومین آسیب هم از سوی متولیان 
دین است یعنی اگر بدفهمی از دین داشته 
باشند به آیین الهی آسیب وارد می کنند. 
سومین نوع آسیب نیز بد پیاده کرده و بد 

اجرا کردن دین است.
برشمردن  ضمن  سعیدی  االسالم   حجت 
اولین  گفت:   دینی  فهمی  کج  پیامدهای 
نمونه تاریخی کج فهمی از دین مربوط به 
اربابان کلیسا در قرون وسطی می شود. امام 
خمینی )ره( در مقطعی فرمودند من زمانی 
که در فیضیه فلسفه تدریس می کردم کوزه 
آبی که فرزند من از آن می نوشید را آب 
می کشیدند و ما را نجس می دانستند، زیرا 
من فلسفه می گفتم. ممکن است ما هم به 
دین  از  فهمی  کج  و  کلیسا  اربابان  آسیب 

دچار شویم.
حجت االسالم  سعیدی نتیجه بد معرفی 
کردن انسان و تحقیر کردن انسانیت را در 
قرون و سطی اومانیسم دانست و تاکید کرد: 
در آن دوران انسان را محقر می شماردند، به 
همین دلیل باعث شد عده ای برخاستند و 
در واکنش به این نوع از تفکر تمام اصالت را 

به انسان بخشیدند.

حجت االسالم سعیدی:

آثار نفوذ را در ادراک فرهنگی مردم می بینیم
سخنگوی وزارت کشور:

میزان مشارکت در دور دوم انتخابات 
مجلس نسبت به دور اول ۵9 درصد است
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استان کرمان مقصد بعدی سفر استانی رییس جمهوری

معاون اجرایی رییس جمهوری گفت: حجت االسالم و المسلمین حسن 
روحانی رییس جمهوری و کاروان تدبیر و امید سه شنبه آینده - ۲۱ 

اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ - به استان کرمان سفر می کند.
محمد شریعتمداری افزود: شرکت در نشست توسعه و سرمایه گذاران 

و جلسه متنفذین استان کرمان از جمله برنامه های این سفر است.
رییس جمهوری و کاروان تدبیر و امید از ۲۴ دی سال ۹۲ تاکنون 
 ، ایالم  بلوچستان،  و  سیستان  هرمزگان،  خوزستان،  های  استان  به 
زنجان،  رضوی،  خراسان  اردبیل،   ، بختیاری  و  چهارمحال  لرستان، 
گلستان، خراسان جنوبی، بوشهر، اصفهان، قم، گیالن، فارس، آذربایجان 
شرقی، شهرستان های استان تهران )شهریار ، مالرد و قدس(، خراسان 
شمالی، کردستان، شهرستان های استان تهران)اسالمشهر ، رباط کریم 
و بهارستان(، همدان، مازندران، شهرستان ری )جنوب تهران(، یزد و 

سمنان سفر کرده است.

مراقب کالهبرداری با تبریك روزمعلم باشید

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی گفت: 
برخی افراد سود جو با ارسال یک بدافزار در قالب فایل پیوست تبریک 

روز معلم سعی در کالهبرداری دارند.
 سرهنگ دوم علیرضا آذر درخش افزود: این کالهبرداران با ارسال این 
پیامک ها به نوعی ضمن نفوذ به سیستم قربانی به اطالعاتی مثل رمز 

های بانکی، رمز های ورود به حساب های کاربری دست می یابند.
وی گفت: با توجه به در پیش بودن روز معلم و ایجاد شور و شوق 
دانش آموزان و دانشجویان جهت هر چه باشکوه تر برگزار کردن این 
مراسم، بازار خرید اینترنتی و کادوهایی که به این منظور در سایت های 

فروشگاهی ارائه می شود بسیار داغ تر از قبل خواهد شد.
وی تصریح کرد: متاسفانه برخی سود جویان از این مناسبت به نفع خود 
استفاده می کنند و ضمن معرفی خود به عنوان حامیان امر آموزش به 

طراحی سایت های مختلف با این موضوع اقدام می کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا، این مقام مسئول انتظامی ادامه 
داد: پیش بینی می شود برپایی سایت های فروشگاهی با موضوع معلم 
و تجلیل از این عزیزان افزایش داشته باشد؛ در سایت های فروشگاهی 
که برخی از آنها با هدف کالهبرداری از هموطنان طراحی شده است 

،سعی می شود از حساب های بانکی کاربران برداشت غیر مجاز شود.
آذردرخش با اشاره به طراحی سایت های فروشگاهی جعلی، گفت: 
برخی از سایت ها اقدام به طراحی درگاه های پرداخت جعلی می کنند 
و با استفاده از این صفحات جعلی که به ظاهر شبیه به درگاه اصلی است 

سعی می کنند اطالعات مهم بانکی کاربران را به سرقت ببرند.
حتما  و  باشند  ها  سایت  گونه  این  مراقب  کاربران  کرد:  تاکید  وی 
خودشان، نشانی سایت مورد نظر را در آدرس بار تایپ کنند و از رفتن 
به لینک های ارائه شده در شبکه های اجتماعی و یا سایت های دیگر، 
خودداری کنند. این مقام مسئول تاکید کرد: دانش آموزان و خانواده 
ها باید دقت کنند در صورت خرید اینترنتی حتما به اصالت سایت 

فروشگاهی و داشتن نماد اعتماد الکترونیک اطمینان یابند.
سرهنگ آذر درخش افزود: یکی دیگر از شگردهای کالهبردارانه که 
معلمان را درگیر خواهد کرد دریافت پیام های تبریک از جانب برخی 

افراد سودجو است.
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا افزود: این نوع 
از کالهبرداری از طریق ارسال پیام های مختلف از طریق ایمیل یا 
شبکه های اجتماعی به یکی از راهکارهای کم هزینه و مناسب تبدیل 
شده است. شبکه های اجتماعی و پست های الکترونیک این قابلیت را 
برای معلمان فراهم کرده است که پیام های تبریک دانش آموزان خود 

را به سادگی دریافت کنند.
ارسال  با  کنند  می  سعی  نیز  آموزان  کرد:  دانش  اضافه  آذردرخش 

پوستر ها و کارت های تبریک این روز را با معلم خود جشن بگیرند.
سرهنگ آذردرخش در توصیه به معلمان گفت: نکته ای که باید در 
اینجا به آن اشاره کنیم صحت ایمیل های دریافتی است. آیا ایمیل 
دریافتی حتماً از جانب دانش آموز است؟ بنابراین معلم ها باید دقت 
داشته باشند حتماً به فرستنده پیام ،دقت و از باز کردن ایمیل های 

ناشناس خودداری کنند.
وی تاکید کرد: برخی از افراد با ارسال یک بدافزار در قالب فایل پیوست 
تبریک روز معلم سعی دارند به نوعی به سیستم قربانی نفوذ کنند. این 
فایل پیوست می تواند حاوی کیالگر و یا بدافزار دسکتاپ فیشینگ 
باشد که در این صورت به محض نفوذ به سیستم قربانی، مجرم می 
تواند به اطالعات بسیار مهمی مثل رمز های بانکی، رمز های ورود به 

حساب های کاربری از قربانی دست یابد.
انتظامی  نیروی  فتا  پلیس  سایبری  جرائم  از  پیشگیری  اداره  رئیس 
در توصیه به کاربران و شهروندان تاکید کرد که در صورت مواجهه 
با موارد مشکوک می توانند آن را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی 
ثبت  لینک  سایبری،  های  فوریت  مرکز  بخش   Cyberpolice.ir

گزارشات مردمی به پلیس فتا اعالم کنند.

نخستین اظهارنظر رسمی ایرالین ها

ادامه ی  برای  راه و شهرسازی  وزارت  اعالم شرط  از  چند هفته پس 
حیات ایرالین های داخلی در صنعت هوانوردی کشور حاال دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی صحبت هایی را مطرح کرده که به نظر می رسد 
برنامه ایرالین ها در فضای سیاست گذاری جدید وزارت راه و شهرسازی 
را نشان می دهد. برنامه ای که شاید به ادامه حیات تعداد قابل توجهی از 

ایرالین های فعلی در آینده نزدیک منجر شود.
به گزارش ایسنا، پس از آنکه با نهایی شدن توافق هسته ای و اجرای برجام 
بار دیگر دست صنعت هواپیمایی کشور در ارتباط با فضای بازار های 
بین المللی باز شد و ایران ایر توانست به عنوان نخستین ایرالین ایرانی 
بار دیگر دو قرار داد مهم برای خرید هواپیماهای نوساز را پیگیری کند، 
سازمان هواپیمایی کشوری تصمیم گرفت با نهایی کردن سیاست های 
جدید ایرالین های ایرانی را یا تقویت کرده و به استاندارد های بین المللی 
نزدیک کند و یا شرایطی را به وجود آورد که شرکت های ضعیف فضا را 

به نفع سرمایه گذاران قوی تر ترک کنند.
به این ترتیب سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: کلیه ایرالین ها 
موظفند کفایت سرمایه خود را تا ابتدای مرداد ماه سال جاری به حدود 
۱۵0 میلیارد تومان افزایش دهند تا امکان تردد در کلیه کالس های 
پروازی را داشته باشند در غیر این صورت یا باید به بازار های سرمایه 
فکر کنند و یا ادغام با دیگر شرکت ها را در دستور کار خود قرار دهند.

چند هفته بعد از ابالغ این سیاست ها و در شرایطی که به نظر می رسید 
بسیاری از ایرالین های کوچک کشور با توجه به محدودیت منابع مالی 
اسعدی  ندارند مقصود  را  رقم ها  این  به  امکان رساندن سرمایه خود 
سامانی – دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی – اظهارنظر دیگری کرده 
است. براساس صحبت های وی پیش بینی می شود حدود ۹0 درصد از 
ایرالین های فعلی کشور مشکلی در افزایش سرمایه های خود تا ۳۵0 
میلیارد تومان نداشته باشند و به این ترتیب آنها خواهند توانست پس از 
مرداد ماه سال ۱۳۹۵ نیز به کار خود در عرصه هوایی کشور ادامه دهند.
در این بین سامانی درباره ی سرنوشت احتمالی ایرالین هایی که توان 
کرده  اعالم  ندارند  را  راه  وزارت  مدنظر  رقم  به  سرمایه شان  رساندن 
از ادغام شرکت های  باز هم خبری  براین اساس به نظر می رسد  که 
هواپیمایی نخواهد بود و براساس صحبت های وی این شرکت ها با تقلیل 
دادن فضای عملیات پروازی شان احتماال به یکی از حوزه های چارتری 

یا پروازهای برنامه ای قناعت خواهند کرد.

رئیس جمهور کره جنوبی امروز در تهران

رئیس جمهور کره جنوبی امروز در صدر یک هیات 
بزرگ اقتصادی و تجاری به ایران می آید.

خانم پارک گئون های از دوازدهم تا چهاردهم 
به دعوت رسمی حسن روحانی  ماه  اردیبهشت 

رئیس جمهور کشورمان به ایران سفر می کند.
این اولین سفر پارک گئون های به ایران است. 
در  کشور  این  های  مقام  باالترین سطح حضور 
تهران مربوط به سفر نخست وزیر کره جنوبی به 

تهران قبل از انقالب اسالمی )۱۳۵6( می شود.
همراه  به  جنوبی  کره  جمهور  رئیس  است  قرار 
بزرگترین هیات اقتصادی متشکل از ۲۱0 شرکت 
ارشد دولتی و خصوصی به تهران بیاید و روسای 
این شرکت ها در رابطه با سرمایه گذاری و تولید 
ایرانی  با همتایان  فناوری  انتقال  نیز  مشترک و 

خود بحث و گفت وگو کند.
همچنین قرار است پارک گئون های در نشست 
مشترک فعاالن اقتصادی و کارآفرینان دو کشور 
حضور یابد که این امر پشتوانه مهمی برای تقویت 
ارتباط بخش های خصوصی محسوب می شود و 
عالوه بر این در این سفر موافقتنامه حمل ونقل 
دریایی در حالی امضا می شود که طی هفته های 
اخیر اولین کشتی محصوالت صادراتی ایران بعد 
از سال ها تحریم در بندر کره جنوبی پهلو گرفت.

ارزش  به  بانکی  های  موافقتنامه  دیگر  سوی  از 
هشت میلیارد یورو و همچنین بیمه های صادراتی 
به ارزش پنج میلیارد یورو به امضای مقام های 
ارشد کشور خواهد رسید و روابط مالی و بانکی 

تهران- سئول وارد دوران جدیدی خواهد شد.

وزارت خارجه آمریکا: 

رای دیوان عالی، مطابق با قوانین 
کشورمان است

در  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  معاون سخنگوی 
واکنش به نامه محمدجواد ظریف به سازمان ملل 
در خصوص رای دیوان عالی آمریکا، گفت که این 
حکم مطابق با قوانین داخلی کشورش و حقوق 

بین الملل است.
رویترز،  خبرگزاری  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
مارک تونر معاون سخنگوی وزارت امور خارجه 
کشور  این  عالی  دیوان  رای  از  دیگر  بار  آمریکا 
مبنی بر این که واشنگتن باید از محل دارایی های 
مسدود شده ایران در حساب های بانکی آمریکا به 
خانواده های قربانیان حادثه تروریستی در بیروت 
در سال ۱۹8۳ غرامت پرداخت کند، دفاع کرد و 
آن  را مطابق با حقوق بین الملل و قوانین داخلی 
خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد  دانست.  آمریکا 
مون  کی  بان  به  خطاب  نامه ای  ارسال  با  ایران 
دبیرکل سازمان ملل از این اقدام آمریکا شکایت 
کرد و مساعی جمیله سازمان ملل برای رسیدگی 

به این مسئلع را خواستار شد.
وی در این نامه، اقدامات دادگاه های داخلی آمریکا 
در صدور آراء بی پایه علیه دارایی های جمهوری 
اسالمی ایران از جمله رای اخیر برای مصادره یک 
و هشت دهم میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی 
را تهدیدی جدی علیه نظم و حقوق بین الملل 
خوانده و در بخشی از این نامه ضمن بی پایه و 
غیر قانونی خواندن این قبیل اقدامات، آورده است: 
این آمریکا است که باید غرامات معوقه به خاطر 
مردم  علیه  همیشگی اش  خصمانه  سیاست های 

ایران را بپردازد.
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: 
واشنگتن از این نامه مطلع است. باتوجه به این که 
این نامه در ارتباط با رای اخیر دیوان عالی ارسال 
شده است، باید بگویم که ما بر این باوریم، این 
حکم مطابق با قوانین آمریکا و به کارگیری آن ها 
در دادگاه های کشور و به عالوه حقوق بین الملل 

است.
دارد  آمادگی  است که  اعالم کرده  ملل  سازمان 
به حل این مناقشه مالی میان تهران و واشنگتن 

کمک کند.
در  بمبگذاری  یک  جریان  در  ایسنا،  گزارش  به 
بیروت  آمریکا در  نیروی دریایی  تفنگداران  مقر 
نظامی   ۲۴0 از  ۱۹8۳بیش  سال  اکتبر   ۲۳ در 
آمریکایی و۵8 نظامی فرانسوی جان باختند. در 
این بمبگذاری حدود هزار کیلوگرم مواد منفجره 
با کامیون به داخل مقر تفنگداران نیروی دریایی 

منتقل و منفجر شد.
به  را  اتهام  انگشت  ماجرا  این  از  پس  واشنگتن 
با طرح  نشانه گرفت و سعی کرد  تهران  سمت 
این  عامالن  حامی  را  ایران  بی اساس،  ادعاهایی 

حادثه جلوه دهد.
به  غرامت  پرداخت  و  ایران  از  شکایت  پرونده 
زمانی  افتاد،  به جریان  در سال ۲0۱0  قربانیان 
که خانواده های قربانیان بمبگذاری بیروت متوجه 
شدند اموال مرتبط با بانک مرکزی ایران در حسابی 
در »سیتی بانک« نیویورک نگهداری می شود. در 
در  فدرال  دادگاهی   ۲0۱۳ سال  سپتامبر  ماه 
نیویورک به نفع خانواده های قربانیان رای داد. در 
ژوئیه ۲0۱۴ )تیر ۱۳۹۳( نیز یک دادگاه تجدید 
با رد درخواست بانک مرکزی  نظر در نیویورک 
ایران دستور داده است 7۵/۱ میلیارد دالر اموال 
از  که  آمریکایی هایی  خانواده های  میان  ایران 
جمله در بمبگذاری سال ۱۹8۳ در بیروت کشته 
شده اند توزیع شود. این حکم را هیاتی متشکل از 
سه قاضی در شعبه دوم دادگاه تجدید نظر دولت 
فدرال در منهتن نیویورک صادر کرد. حکم دادگاه 
تجدید نظر در نیویورک ۱۳00 پرونده منفرد را که 
یکجا علیه ایران جمع شده شامل می شود. وکالی 
این شاکیان گفتند که وقتی فرایند تجدید نظر 
تکمیل شد هر کدام احتماالً حدود ۱8 میلیون 

دالر دریافت خواهند کرد.
بانک مرکزی ایران همان سال درخواست تجدید 
نظر و استدالل کرد که این حکم ناقض تعهدات 
آمریکا براساس معاهده ۱۹۵۵ با ایران است. بانک 
به  می تواند  نظر  تجدید  این  رد  از  پس  مرکزی 

دیوان عالی آمریکا رجوع کند.

خبرخبر

بیان  با  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
اینکه ایران از ملت مظلوم فلسطین و ملت 
های تحت ظلم منطقه حمایت خواهد کرد 
و  تجزیه  در  دشمنان  شوم  خواب  گفت: 
تسلط بر کشورهای اسالمی تعبیر نخواهد 

شد.
تحقیقات  مرکز  رئیس  والیتی،  علی اکبر 
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 
هیات  و  اسالمی  جهاد  جنبش  رئیس  با 
همراه دیدار و در خصوص آخرین وضعیت 
و  بحث  فلسطین  ملت  مبارزه  و  منطقه ای 

تبادل نظر کرد.
رمضان عبدا... در ابتدای این دیدار تصریح 
کرد: ما همیشه برای مالقات با شما شوق 
داشته ایم چرا که موجب امیدواری هستید 
و مشورت با شما برای پیشبرد اهداف بسیار 

قابل توجه و مهم است.
وی با اشاره به تجربیات فراوان مشاور مقام 
افزود:  المللی  بین  امور  در  رهبری  معظم 
سقوط  با  همزمان  قدس  سقوط  لحظه 
دولت عثمانی و تجزیه جهان اسالم و ظهور 
اسرائیل بوده است و توانستند بخش عمده 
خود  اشغال  به  را  اسالمی  اراضی  از  ای 
درآورند و در واقع غربی ها قدس را از ما 
گرفتند و در واقع جنگ با جهان اسالم را 

آغاز کردند.
اسالمی  افزود:جمهوری  عبدا...  رمضان 
اسالمی  انقالب  کبیر  رهبر  ندای  با  ایران 
این  درستی  به  خمینی)ره(  امام  حضرت 
معضل را در جهان اسالم شناخت و تا امروز 
از مبارزه به حق  برای منافع جهان اسالم 
مردم فلسطین حمایت و پشتیبانی کرد و 
انقالب اسالمی یک حرکت ساده نبود بلکه 
بود  افول   از  بعد  اسالم  توفیق  و  پیروزی 

برای جهان اسالم  آغار پیروزی  واقع  و در 
بوده و هست و جمهوری اسالمی ایران در 
نظیری  بی  و  مهم  جایگاه  ما  و درک  نگاه 
وجود  ایران  اگر  که  این  و  دارد  و  داشته 
کشورهای  و  ما  برای  اتفاقی  چه  نداشت 

اسالمی می افتاد غیر قابل تصور است.
کرد:  اضافه  اسالمی  جهاد  جنبش  رئیس 
متاسفانه در جهان عربی حساسیتی نسبت 
به فلسطین و مردم مظلوم آن وجود ندارد 
و همه تالش خود را برای نشان دادن ایران 
به عنوان دشمن اصلی گذاشته اند و در این 
با دشمنان اسالم هم متحد و  جهت حتی 
هماهنگ شده اند و این بسیار تاسف برانگیز 
ایران  است در حالی که جمهوری اسالمی 
عامل ثبات و صلح منطقه محسوب می شود.

رژیم  که  داریم  تاکید  ما  افزود:  وی 
اما  است  اسالم  دشمن  تنها  صهیونیستی 
را  فلسطین  نام  که  کنند  می  تالش  آنان 
سمت  به  را  همه  و  بسپرند  فراموشی  به 
دشمنی با ایران سوق دهند و ما این توطئه 

را می شناسیم و احساس تکلیف می کنیم 
برای حفظ و حمایت از ایران و اجازه نمی 
رژیم  با  مبارزه  در  مبارزه  مسیر  که  دهیم 

صهیونیستی منحرف شود.
والیتی نیز ضمن خوش آمدگویی و اظهار 
خرسندی از این مالقات گفت: بعد از تالش 
غربی ها برای تجزیه جهان اسالم و سقوط 
دیگر  بار  اسالم  جهان  بیداری  با  قدس، 
نخواهد  محقق  اسالمی  کشورهای  تجزیه 
ملت  از  ایران  اسالمی  جمهوری  و  شد 
ظلم  تحت  های  ملت  و  فلسطین  مظلوم 
شوم  خواب  و  کرد  خواهد  حمایت  منطقه 
کشورهای   بر  تسلط  و  تجزیه  در  دشمنان 

اسالمی تعبیر نخواهد شد.
افزود:  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
خود  وجود  تمام  با  را  اسالم  که  کسانی 
همیشگی  دغدغه  و  غصه  کنند  می  درک 
است  آنان  یکپارچگی  حفظ  و  اسالم  آنان 
و رهبر کبیر انقالب اسالمی و مقام معظم 
رهبری نیز با این نگاه و همین دغدغه به 

عرصه مبارزه با بدخواهان اسالم و حمایت و 
پشتیبانی از ملت مظلوم وارد شده اند و این 
روند با قوت بیشتر به ویژه برای حمایت از 

ملت مظلوم فلسطین ادامه خواهد داشت.
بین  امور  در  رهبری  معظم  مقام  مشاور 
برای  مبارزه  و  جهاد  کرد:  تاکید  الملل 
حفظ یکپارچگی و وحدت جهان اسالم را 
به عنوان سیاست  ایران  جمهوری اسالمی 
این  در  که  هر چند  پذیرفته  اساسی خود 
خواهد  وجود  هم  جدی  مشکالت  مسیر 
با  اسالم  جهان  عزت  برای  ایران  و  داشت 
برای  اسالمی  کشورهای  همه  همکاری 
رژیم  همچنین  و  ها  تروریست  با  مبارزه 

صهیونیستی تالش می کند.
ایران  اسالمی  جمهوری  در  گفت:  والیتی 
هیچ تردیدی برای مقابله با دشمنان اسالم 
وجود ندارد و این سیاست اصولی و بنیادین 

مقام معظم رهبری است.
ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  تصریح  وی 
مختلف  های  گروه  و  مقاومت  به  نسبت 
جهادی اشراف داشته و آنان که در اتخاذ 
اند  داشته  تزلزل  منطقی  و  دقیق  مواضع 
مثبت شده  کار  جا  هر  و  اند  متضرر شده 
خراب  را  آن  که  کنند  می  تالش  عده ای 
ایستادگی  و  مقاومت  با  پیروزی  اما  کنند 
به دست خواهد امد و ایران از حقوق حقه 

خود کوتاه نخواهد آمد.
در پایان این دیدار رمضان عبدا...  تصریح 
کرد: می دانیم جمهوری اسالمی ایران در 
توطئه  و  است  داشته  قرار  سختی  شرایط 
اما  گذاشته  سر  پشت  را  فراوانی  های 
اهتمام  از  و  است  ایران  به  مسلمانان  امید 
مسئوالن عالی نظام و به ویژه رهبر معظم 

انقالب تقدیر و تشکر می کنیم.

والیتی:

خواب شوم دشمنان در تسلط بر كشورهای اسالمی محقق نخواهد شد

در حالیکـه اسـتاندارد آالیندگـی اجباری 
خودروهـای وارداتـی بـه کشـور یـورو ۵ 
اسـت بـه گفتـه رییـس انجمـن صنفـی 
کارفرمایـی واردکننـدگان خـودرو، برخی 
گذشـته  سـال  در  وارداتـی  خودروهـای 

فاقـد ایـن اسـتاندارد بوده انـد.
میثـم رضایـی در نشسـتی خبـری اظهار 
کـرد: سـال گذشـته طبـق ابالغ سـازمان 
اسـتاندارد خودروهـای وارداتـی بایـد بـا 
اسـتاندارد یـورو ۵ وارد کشـور می شـدند 
از  وارداتـی  خودروهـای  حـال  ایـن  بـا 
کشـورهایی چـون امـارات، عمـان، قطـر 
و کویـت تامیـن می شـد کـه خودروهای 
دارای  مناطـق  ایـن  بـه  شـده  وارد 
اسـتاندارد آالیندگی یورو ۲ و ۳ هسـتند.

وی بـا بیـان اینکه ابتدای سـال گذشـته 
ابـالغ  گمـرک  بـه  اسـتاندارد  سـازمان 
اسـتاندارد  فاقـد  خودروهـای  کـه  کـرد 
یـورو ۵ وارد کشـور نشـوند، خاطرنشـان 
در  گذشـته  سـال  حـال  ایـن  بـا  کـرد: 
بسـیاری موارد شـرکتها خودروهای فاقد 

یـورو ۵ وارد کردنـد. اسـتاندارد 
کارفرمایـی  صنفـی  انجمـن  رییـس 
واردکننـدگان خـودرو ادامـه داد: مرجـع 
تشـخیص و اعـالم اسـتاندارد آالیندگـی 
نمایندگی هـای  وارداتـی،  خودروهـای 
در  واردکننـده خـودرو هسـتند  رسـمی 
حالیکـه برخی از این شـرکتها خودشـان 
وارد  اسـتاندارد  ایـن  فاقـد  خودروهـای 

می کردنـد.
وضعیـت  جدیدتریـن  بـا  رابطـه  در  وی 
پرونده واردات خودرو با ارز دارو در سـال 
۱۳۹۱ کـه سـال گذشـته کیفرخواسـت 
آن در دادسـرای قضایـی کارکنـان دولت 
ایـن موضـوع  اظهـار کـرد:  صـادر شـد، 
وقـت  وزیـر  توسـط  پیـش  سـال  چنـد 
بهداشـت و درمـان اطالع رسـانی شـد و 
برخـی نماینـدگان مجلـس نیـز بـه ایـن 
وضعیـت  از  البتـه  پرداختنـد.  موضـوع 

فعلـی ایـن پرونـده خبـر نـدارم و باید از 
قـوه قضاییـه پیگیـری شـود.

واردات  موضـوع  دربـاره  رضایـی 
خودروهای آمریکایی شـورلت به کشـور، 
سـال  چنـد  در  متاسـفانه  کـرد:  اظهـار 
اخیـر مرسـوم بـود کـه برخـی شـرکتها 
خودروهـای  واردات  رسـمی  نمایندگـی 
اخـذ  واسـطه  شـرکتهای  از  را  خارجـی 
می کردنـد کـه در زمینه واردات شـورلت 

نیـز ایـن اتفـاق افتـاده اسـت.
وی ادامه داد:  واردات خودروهای شـورلت 

بـه کشـور در حالـی اسـت که در سـایت 
تاکیـد  آمریکایـی  شـرکت  ایـن  رسـمی 
شـده بـه پنـج کشـور خدمـات فـروش و 
پـس از فـروش ارائـه نخواهنـد کـرد کـه 

یکـی از ایـن کشـورها ایران اسـت.
کارفرمایـی  صنفـی  انجمـن  رییـس 
واردکننـدگان خـودرو دربـاره اظهـار بی 
اطالعـی وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت 
از واردات خودروهـای آمریکایـی، گفـت: 
خودروهـای  واردات  و  سـفارش  ثبـت 
آمریکایـی نیازمنـد اطالع و دسـتور وزیر 

صنعت نیسـت بلکـه معاونت های مربوطه 
در وزارت صنعـت اقـدام بـه صـدور مجوز 
واردات می کننـد. تـا امروز نیـز مدل های 
خـودروی شـورلت همچنـان در سـایت 

ثبـت سـفارش وجـود دارد.
وی بـا بیـان اینکـه از ۳8 شـرکتی کـه 
اعالم شـده نماینده رسـمی خودروسازان 
خارجـی در کشـور هسـتند تنهـا حـدود 
رسـمی  نمایندگـی  شـرکت  هشـت 
ایـن  باقـی  کـرد:  تصریـح  هسـتند، 
طریـق  از  را  خـود  نمایندگـی  شـرکتها 
شـرکتهای واسـطه اخـذ کرده انـد کـه با 
لغـو تحریم هـا تکلیـف ایـن شـرکتها باید 

روشـن شـود.
رضایـی ادامـه داد: سـال گذشـته ۱۳68 
میلیـارد تومـان درآمـد دولـت از محـل 
واردات خـودرو بـود و در الیحـه بودجـه 
سـال  بـرای  درآمـد  ایـن   ۱۳۹۵ سـال 
جـاری ۲۲00 میلیـارد تومـان پیش بینی 
شـده اسـت کـه نشـان دهنـده احتمـال 
جـاری  سـال  در  خـودرو  واردات  رشـد 

. ست ا
وی افـزود: نمایندگی هـای بـه اصطـالح 
خارجـی  خودروسـازان  رسـمی 
رعایـت  را  واردات خـودرو  دسـتورالعمل 
شـرکت  مثـال  عنـوان  بـه  نمی کننـد 
ایرتویـا مبلـغ سـه درصـد ارزش گمرکی 
بـرای صـدور گارانتـی را از واردکنندگان 
برگـه  امـا  کـرده  اخـذ  نمایندگـی  غیـر 

اسـت. نـداده  تحویـل  را  گارانتـی 
کارفرمایـی  صنفـی  انجمـن  رییـس 
واردکننـدگان خودرو اظهار کرد: شـرکت 
ایرتویـا در ایـن زمینه عنـوان می کند که 
بـه عنـوان مثـال خـودروی کـروال وارد 
شـده از سـوی شـرکتهای غیر نمایندگی 
 ۵ یـورو  آالیندگـی  اسـتاندارد  دارای 
نیسـت در حالیکـه خـود شـرکت ایرتویا 
خودروهـای فاقد اسـتاندارد یـورو ۵ وارد 

می کنـد.

اد      امه از صفحه1
نشانگر  مهر  خبرنگار  میدانی  گزارش های 
این است که در برخی از محله های تهران، 
قیمت نان افزایش یافته و البته این افزایش 
آزادپز  نانوایان  مورد  در  بیشتر  قیمت 
لحاظ  به  هرحال،  به  که  است  محسوس 
قیمت نباید به کسی هم پاسخگو باشند اما 
چانه،  وزن  کاهش  دولتی،  نانوایی های  در 
جبران افزایش قیمت گندم و آرد را کرده 
است. ممکن است برخی بگویند که آرد به 
قرار  نانوایان  این  اختیار  در  دولتی  قیمت 
می گیرد و تاکنون هم آرد از سوی دولت به 
صورت رسمی گران نشده است اما نانوایان 
را  الزم  کیفیت  دولتی  آرد  که  می گویند 
ندارد و بنابراین باید آرد آزاد هم بخرند تا 
نانشان خریدار داشته باشد و بتوانند  بلکه 

مشتریان خود را نگه دارند.
قرص  هر  مصوب  قیمت  که  گذشته  سال 
گرم   667 خمیر  چانه  وزن  با  نان سنگک 

دارای  نانوایی های  برخی  بود،  تومان   800
به  نان سنگک  فروش  کنار  در  دولتی  آرد 
نرخ مصوب مذکور اما با وزن کمتر، فروش 
نان سنگک کنجدی با افزودن کنجد به نرخ 
۱۵00 تومان را نیز در دستور کار قرار داده  
نانوایی های  برخی  در  که  موضوعی  بودند؛ 
تومانی   6۵0 نرخ  و  شده  رایج  نیز  بربری 
مصوب این نوع نان با وزن چانه 600 گرمی 
را به هزار و ۲00 تومان افزایش داده بود؛ 
و  تافتون  مانند  سنتی  نان  انواع  سایر  در 
لواش، کاهش وزن چانه خمیر و کم فروشی 

رواج بیشتری داشت.
در  نان سنگک  قرص  هر  قیمت  هم  اکنون 
برخی نانوایی های آزادپز  به ۲000 تا ۲۵00 
کمتری  ضایعات  البته  و  رسیده  هم  تومان 
نسبت به نان های دولتی دارد و کیفیت نان 
اندکی بیشتر است. مردم هم در مناطق شمالی 
شهر تهران در مقابل خرید نان به این قیمت 
نمی کنند، چراکه هم مشکلی  مقاومت  هم، 

در خرید نان به این قیمت ندارند و هم اینکه 
نان در سبد مصرفی آنها نقش چندانی ندارد. 
قیمت بربری هم بین ۱۲00 تا ۱۵00 تومان 
هم عرضه می شود که نانوا، دلیل آن را کنجد 

دورو و باال رفتن کیفیت می داند.

به هرحال باید دید که دولت چه نظارت و 
آزادپز  و  دولتی  نانوایی های  برای  برنامه ای 
افزایش  برای  تصمیمی  چه  خود  و  دارد 
نانوایی های  در  نان  مصوب  نرخ  تثبیت  یا 

دولتی خواهد داشت.

سنگک ۲۵۰۰ تومان، بربری ۱۵۰۰ تومان؛

افزایش غیررسمی قیمت نان در بازار

ورود خودروهای غیر استاندارد به کشور

مرجـع تشـخیص و اعـام اسـتاندارد آالیندگـی خودروهـای 
وارداتـی، نمایندگی های رسـمی واردکننده خودرو هسـتند در 
حالیکـه برخی از این شـرکتها خودشـان خودروهـای فاقد این 

می کردند وارد  اسـتاندارد 
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 دادنامه 
پرونده کالسه ۹۴0۹۹80۲۹۲000۴7۵ شعبه ۱۱۵8 دادگاه کیفری دو مجتمع 

قضایی بعثت تهران 
شاکی –مهدی محبی فرزند محمد ولی 

متهم –عالیه فتحی 
اتهام ها –ضرب و جرح عمدی –تخریب موتور 

دادگاه با عنایت در جامع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم به شرح 
ذیل مباردت به صدور رای می نماید

رای دادگاه –در خصوص اتهام عالیه فتحی دائ بر تخریب موتور سیکلت و ایراد 
کیفر  موضوع   ۹۴/۴/8 تاریخ  در  محبی  مهدی  به  نسبت  عمدی  جرح  و  ضرب 
خواست تنظیمی مورخه ۹۴/۱۱/۲8 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۱6 تهران و 
مهدی محبی فرزند محمد ولی دادگاه با عنایت در جامع اوراق و محتویات پرونده 
و توجها به اظهارات شهود و مالحظه گواهی پزشکی قانونی شاکی به شماره و تاریخ 
۱۴۴880-۹۴/۴/8 فقط بزه ضرب و جرح عمدی را نسبت به خانم عالیه فتحی 
مجازات  قانون  از  مواد 7۱۴-7۱0-70۹-۴88  استناد  به  تشخیص  ثابت  و  محرز 
اسالمی مصوب ۱۳۹۲ حکم بر محکومیت متهمه به پرداخت نیم درصد دیه کامل 
انسان 0/۵ درصد به جهت خراشیدگی حارصه در مچ دست چپ پرداخت یک و 
نیم هزارم دیه کامل انسان 0/۱/۵ درصد به جهت کبودی آرنج دست چپ پرداخت 
سه هزارم دیه کامل انسان 0/۳ درصد به جهت کبودی مخاط لب پائین و پرداخت 
یک درصد دیه کامل انسان به جهت خراشیدگی حارصه در پیشانی در حق شاکی 
پرونده ظرف یک سال قمری از تاریخ وقوع جرم صادر و اعالم میگردد در خصوص 
دیگر اتهام متهم دائر بر تخریب عمدی موتورسیکلت با عنایت در اظهارات شاکی 
که اظهار داشت موتورسیکلت را محمد و حسین فرمانی تخریب نموده اند برگ 
۱۹ پرونده لذا دادگاه بزهی را متوجه متهم ندانسته به استناد ماده ۴ قانون آئین 
دادرسی کیفری حکم برائت متهمه را در این  خصوص صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی وده و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به وی قابل واخواهی و 
رسیدگی در این شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی نظر به اینکه میزان دیات 
صادره کمتر از یک دهم دیه کامل انسان استلذا قطعی است و رای صادره نسبت 
به شاکی پرونده ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی 

در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است 
3۰976۰/م الف رئیس شعبه ۱۱۵8 دادگاه کیفری دو تهران 

دادنامه 
مجتمع   ۲ کیفری  دادگاه   ۱0۲7 شعبه   ۹۲0۹۹8۲۱۴۳۲00767 کالسه  پرونده 

قضایی شهید قدوسی تهران 
شاکی –جواد علی پور آزاد فرزند اصغر –وحید رضایی فرزند غالمحسین با وکالت 

عادل بابائی فرزند زیارتعلی 
متهمین –مجید رهبر فرزند علی –علیرضا تقی زاده با وکالت مهدی گوزلی فرزند 

رمضان –محسن برزویی 
اتهام ها –جعل انتقال مال غیر-استفاده از اوراق مجعول 

با توجه به مستندات و  با استعانت از خداوند تبارک و تعالی و  گردشکار-دادگاه 
مدارک پرونده مبادرت به صدور رای می نماید

رای دادگاه –در خصوص اتهام مجید رهبر فرزند علی دایر بر جعل و انتقال مال 
غیر و علیرضا تقی زاده با وکالت مهدی گوزلی دایر بر جعل سند رسمی موضوع 
شکایت جواد علی پور آزاد و وحید رضایی با وکالت عادل بابایی از ناحیه نفر دوم 
با عنایت به محتویات پرونده شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی تحقیقات انجام 
شده نظریه کارشناس رسمی مدارک و مستندات ابرازی و اینکه  جواد علی پور 
به  اتومبیل سواری سیلو  نامه عادی مورخ ۹۲/۳/۵ یک دستگاه  آزاد طی مبایعه 
شماره انتظامی ۲7۹-۴6 ایران ۵۵ را از وحید رضایی خریداری می نماید و جهت 
تشریفات انتقال و فک پالک و تنظیم و نصب پالک بنام خودش را در اختیار مجید 
رهبر قرار میدهد که طی سند وکالتی به شماره ۱0۳۳ مورخ ۹۲/۵/۱۳  وحید 
رضایی کلیه اختیارات را با مدت اعتبار بیست روز به مشار الیه تفویض می نماید 
که نامبرده باتنظیم سند وکالتی دیگر شماره ۱۱۱0۳ مورخ ۹۲/6/۲۵  در دفتر 
از طرف دیگر  باشد  فاقد اصالت می  از جانب وحید رضایی  اسناد رسمی ۱۵۵0 
آشنایی  ابقه  کننده سند  تنظیم  اسناد رسمی  دفتر  بعنوان سر  دوم  ردیف  متهم 
تنظیم  مرتکب  کامل  آشنایی  علیرغم  که  است  داشته  را  مذکور  سند  موکل  با 
طی  اختیار  و  اذن  داشتن  بدون  اول  ردیف  متهم  آنکه  عالوه  است  گردیده  آن 
مبایعه نامه مورخ ۹۲/۵/۲۱ اقدام به فروش اتومبیل مذکور در قبال دریافت مبلغ 
کیفر  به  التفاوت  با  لذا  است  نموده  برزویی  محسن  آقای  به  ریال   ۹۱000000
خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 7 تهران و سایر قرائن و امارات 
موجود در پونده دادگاه بزهکاری نامبردگان را محرز و مسلم دانسته مستندا به 
مواد ۵۳۳-۵۳۴ قانون تعزیرات و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر 
با رعایت ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس کالهبرداری 
و ایضا ماده ۱۳۴-۲۱۴ قانون مجازات اسالمی بلحاظ تعدد جرم آقای مجید رهبر 
را راجع به بزه جعل به تحمل سه سال حبس و راجع به انتقال مال غیر به تحمل 
هفت سال حبس و پرداخت مبلغ ۹۱000000 ریال جزای نقدی در خصوص رد 
مال تشریفات آیین دادرسی ضرورت دارد و سند وکالتی ۱۱۱0۳ نیز ابطال گردد 
و در خصوص متهم ردیف دوم علیرضا تقی زاده به پرداخت بیست میلیون ریال 
جزای نقدی محکوم می گردد مع الوصف با توجه به وجود جهات تخفیف و فقدان 
سابقه و حسن شهرت مالحظه وضعیت فردی و اجتماعی مستندا به مواد ۴6-۴0-
۴۹-۵۴ قانون مجازات اسالمی قرار تعلیق اجرای مجازات به مدت یک سال صادر و 
اعالم میگردد بدیهی است هر گاه مشار الیه از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق 
مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد قصاص دیه با تعزیر تا درجه هفت شود 
عالوه بر مجازات معلق نیز در مورد وی اجرا می شود و در خصوص اتهام محسن 
برزویی دایر بر خرید مال غیر نظر به اینکه علم و اطالع وی از سابقه بیع فیمابین 
جواد علی پور آزاد و وحید رضایی احراز نمی گردد بلحاظ عدم احراز سو نیت و 
براساس اصل کلی برائت مستندا به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر 
برائت مشارالیه صادر واعالم می گردد رای صادره غیابی در خصوص مجید رهبر 
غیابی ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی و راجع به علیرضا تقی زاده حضوری 
ظرف مدت بیست روز قاب تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد
3۰976۲/م الف   رئیس شعبه ۱۰۲7 کیفری ۲  مجتمع شهید قدوسی

دادنامه 
دادگاه کیفری دو مجتمع  پرونده کالسه ۹۴0۹۹8۲۱00۳00۲۱6 شعبه ۱۱۴6 

قضایی بعثت تهران تصمیم نهایی شماره ۹۵0۹۹70۲۱۱۱000۲8
شاکی –اعظم قربان خانی فرزند حسین 

متهم –فرزانه قاسم پور 
اتهام –خریدگوشی موبایل مسروقه 

گردشکار-متهم باتهام فوق تحت تعقیب واقع گردیده پرونده امر به دادگاه ارسال 
پس از تشریفات قانونی و احضار طرفین در وقت مرر فوق العاده به تصدی امضا 
اعالم و  را  پرونده ختم رسیدگی  به محتویات  با عنایت  زیر تشکیل است  کننده 

بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید
 ۹۴/۹/۲۵-۹۴۱0۴۳۲۱0000۱08۵ شماره  شکایت  خصوص  –در  دادگاه  رای 
فاقد  المکان  مجهول  پور  قاسم  فرزانه  متهم  تهران  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
اتهام خریدمال  به  انقالب  و  عمومی  دادسرای  از سوی  بیشتر  اعالمی  مشخصات 
با توجه به شکایت شاکی گزارش  مسروقه تحت تعقیب قرار گرفته است دادگاه 
مرجع انتظامی و عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی دادگاه به منظور دفاع از 
اتهام منتسبه بزهکاری وی را احراز و به استناد ماده 66۲ قانون مجازات اسالمی 
متهم را به شش ماه حبس تعزیری و 7۴ ضربه شالق در محل اجرای احکام کیفری 
غیابا محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف ۱0 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 

خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است 
3۰976۱/م الف رئیس شعبه ۱۱46 دادگاه کیفری ۲ تهران 

آگهی احضار متهم
بدینوسیله متهم بهویت مجید قراباغي فرزند علي با کد حمل پیمانکاري ۱87۱06۵ 
ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از نشر آگهي ضمن حضور در شعبه دادستاني 
دادسراي داالهو از اتهام انتسابي دائر بر خیانات در امانت موضوع شکایت آقاي علي 
حسن بخشي پور دفاع نمایند . در غیر اینصورت با مضي مدت مقرر در آگهي حکم 

غیابي صادر خواهد گردید ./.
جانشین دادستان داالهو – یعقوب ناصري

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
قانون  ۲۴0۱-۱۳۹۴موضوع  پرونده  کالسه  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنکابن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
انتشار اولین آگهی  از تاریخ  مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. آقای محدولی الماسی نهنجه به شناسنامه شماره ۴۲8 کد 

ملی ۳۹۳۱۴8۹۹۲۱صادره از مالیر فرزند غالمعلی  
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان   به مساحت ۲۴7/67متر  مربع 
قریه تیل پرده سر بخش ۳ ثبت  واقع در  از 6 اصلی  از پالک ۹۳فرعی  قسمتی 

تنکابن خریداری از محمد رضوی ثانی 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۹۵006۹8
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱/۲8   تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۵/۲/۱۲

علی اکبر گازر – معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن

نوبت اول 9۵/۲/۱۲ نوبت دوم 9۵/۲/۲7 )چاپ مجدد(
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳۹۴60۳۳۱0۵۵007۱0۹ شماره  رای  برابر 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهال کشن 
زارع فرزند مسیح اله بشماره شناسنامه ۴8 در یک باب ساختمان بمساحت۳6۱/۵۱ 
مترمربع مفروز و جزی شده از پالک۹7 اصلی قطعه اول واقع در انبار تپه خریداری 
از  مالک رسمی آقای رضا نخبه دهقان صفحه ۱86 دفتر ۳8 محرز گردیده است 
. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمدسلیمانی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک        

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
قانون  ۱۹۲7-۱۳۹۳موضوع  پرونده  کالسه  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنکابن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
انتشار اولین آگهی  از تاریخ  مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
آقاي حمید جوادی یگانه به ش ش ۱0۲0 کدملی 00۳۵۳6۱0۲6صادره از تهران 

فرزند محمد 
  ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان   به مساحت ۲00۱/۹8متر  مربع 
ثبت  نسیه محله  بخش ۴  قریه  در  واقع  از ۵اصلی  از پالک ۱۹۵فرعی  قسمتی 

تنکابن خریداری از ابوالحسن توحیدی  
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۹۵00۴۱۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱/۲8
تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۵/۲/۱۲

علی اکبر گازر – معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت سواری پژو GlXI۴0۵ رنگ نقره ای مدل 8۵ به شماره پالک 
 ۱۲۴8۵۱6۱8۳۹ موتور  شماره  و   ۲۴۲۴67۵۴ شاسی  شماره  به  ۳۳-۲8۱ق۵7 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
فریدونکنار

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به موجب پرونده کالسه ۹۴0678 شعبه هشتم دادگاه حقوقی سنندج خانم باران 
خالدی دادخواستی بطرفیت آقای رضا اکبری به خواسته الزام به فک پالک خودرو 
به این شعبه دادگاه تقدیم نموده است و با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان 
انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون  ماده 7۳  تجویز  به  باشند  می 
ابالغ می گردد که به منظور  امیر فرهاد  امور حقوقی مصوب ۱۳7۹ به آقای  در 
رسیدگی به دادخواست خواهان در ساعت ۱۲ تاریخ ۹۵/۳/۳0 در جلسه رسیدگی 
وقت رسیدگی محسوب  ابالغ  منزله  به  آگهی  این  انتشار  یابد  دادگاه حضور  این 
می شود و در صورت عدم حضور وی دادگاه بصورت غیابی رای مقتضی را صادر 

خواهد نمود.
م الف 4۵۲ مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه حقوقی سنندج

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی  قطعه یک ایالم 
به   ۴۵00۳۱0۱۹۳ کدملی  به   ، محمد  صید  فرزند   ، نوروزی  رضا  صید  ۱.آقای 
استناد رای شماره ۱۳۹۴60۳۱۵00۱00۴080 مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱6ششدانگ یک 
از  فرعی   ۳8 شماره  های  پالک  مربع  متر   ۱8۱/7۳ مساحت  ،به  ساختمان  باب 
۱۴۱۹ اصلی واقع در ایالم – ابتدای چالسرا- کوچه کوثر، خریداری شده از صغری 

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

مانع از متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/0۱/۲8  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/0۲/۱۲

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم – صفری

آگهی ابالغ
کیهان  آقای  متهم  دادگاه  به شماره کالسه ۹۵008۳این  پرونده  این  به حکایت 
نامشروع تحت تعقیب  اتهام جعل وتحصیل مال ازطریق  به  نظری  فرزند نظیف 
به استناد ماده  باشد  نامبرده متواری ومجهوالمکان می  اینکه   به  .نظر  باشد  می 
درمورخه  که  گردد  می  ۱۳۹۲ابالغ  مصوب  کیفری  دادرسی  آیین  ۱7۴قانون 
۹۵/۳/۲۳راس ساعت ۹صبح در دفتر شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری حاضر شود وازخود 

دفاع به عمل آورد در غیر اینصورت دادگاه اقدام به صدور رای غیابی می نماید
 شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری شهرستان جوانرود

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
قانون  ۲۹۲۱-۱۳۹۳موضوع  پرونده  کالسه  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنکابن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند. خانم ناهید پور خسروانی به ش ش ۳۱۱۹ کد ملی 

00۳۴8۹770۴صادره از تهران فرزند غالمرضا 
به مساحت  احداث   بر ساختمان  در حال  زمین مشتمل   ششدانگ یک قطعه 
۱0۹0متر   مربع قسمتی از پالک ۵۱اصلی واقع در قریه تشکون  بخش ۳ ثبت 

تنکابن خریداری از خیر النساءکیاء 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۹۵006۲۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱/۲8
تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۵/۲/۱۲

علی اکبر گازر – معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن

ضرورت افزایش مشوق ها برای نوسازی بافت فرسوده
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با تاکید بر ضرورت 
افزایش مشوق ها برای نوسازی بافت فرسوده، گفت: ایجاد تحرک در بازار 

مسکن به اشتغال بیشتر و کاهش معضالت اجتماعی می انجامد.
اسماعیل جلیلی با اشاره به اقدام اخیر شهرداری در خصوص ارایه مشوق 
هایی برای نوسازی بافت های فرسوده از جمله تخفیف ۵0 درصدی 
عوارض، گفت: با توجه به رکود حاکم در بخش مسکن الزم است،ارایه 
چنین معافیت هایی در دستور کار قرار بگیرد تا به این ترتیب تحرکی 
در این بازار صورت بگیرد. نماینده مردم مسجدسلیمان،هفتگل و اللی در 
مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه طی سالهای گذشته منابعی برای 
نوسازی بافت فرسوده از سوی سازمان عمران شهری دیده شده بود، افزود: 
تمامی منابع درنظرگرفته شده برای این بخش تاکنون به گونه ای نبوده 
که بتواند تحرکی دربخش مسکن به ویژه بافت فرسوده ایجاد کند؛اما 
درنظرگرفتن تخفیف ها و معافیت های مالی مشوق خوبی در این حوزه 
است.  این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه سکون در بخش 
مسکن بسیاری از مشاغل را درگیر کرده است، تصریح کرد: لحاظ معافیت 
های مالیاتی برای نوسازی بافت های فرسوده می تواند تحرک بخشی به 

مسکن و شغل های مرتبط با آن ایجاد کند.
وی با بیان اینکه صنعت ساختمان و مسکن این روزها با مشکالت عدیده 
ای مواجه است، گفت: در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی می تواند بخش 
مسکن را فعال و واحدهای فرسوده را از خطراتی ناشی از زلزله و سایر 

بالیای طبیعی در امان نگه دارد.
جلیلی با تاکید بر اینکه نوسازی بافت های فرسوده به بهتر شدن معماری 
شهر کمک خواهد کرد،افزود: دولت باید بحث نوسازی و بهسازی بافت 
های فرسوده را در اولویت کاری خود قرار داده تا به این ترتیب بیکاری 

کاهش یافته و بهبود وضعیت مسکن را شاهد باشیم.

منابع ارایه وام ۱۰ میلیونی ازدواج مشخص شد 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه بانک ها معتقدند که منابع 
سپرده های قرض الحسنه برای ارایه وام ازدواج ناکافی است، گفت: منابع 
برای پرداخت وام ازدواج ۱0 میلیون تومانی وجود دارد اما بانک ها سنگ 

اندازی می کنند.
ایرج عبدی در واکنش به برخی اظهارات نسبت به امکان پذیر نبودن 
اجرای مصوبه مجلس درمورد وام ۱0 میلیون تومانی ازدواج به هریک از 
زوجین، افزود: برخالف برخی اظهارات مبنی بر غیرکارشناسی بودن این 
مصوبه، باید گفت که تصویب آن با برنامه ریزی و محاسبات کارشناسی 
صورت گرفته و منابعی که برای ارایه این وام درنظر گرفته شده از محل 
منابع قرض الحسنه ای است که از سپرده های جاری مردم تامین می شود.

نماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: 
بانک ها معتقدند که منابع سپرده های قرض الحسنه ناکافی است به 
همین دلیل نمی توانند به ارایه تسهیالت وام ازدواج بپردازند درحالیکه 
منابع سپرده های جاری بانک ها ساالنه 70 هزار میلیارد و ۳0 هزار میلیارد 
منابع سپرده های قرض الحسنه بانک ها است که در مجموع بانک ها ۱00 
هزار میلیارد از محل سپرده بانک ها منابع برای انجام تکالیف قانونی خود 

در اختیار دارند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه منابع برای پرداخت 
وام ازدواج ۱0 میلیون تومانی وجود دارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک ها 
زیر بار ارایه این تسهیالت نمی روند و بانک ها از این منابعی که در اختیار 
دارند در قالب وام به کارکنان خود خدمات ارایه می دهند و حتی محل های 
دیگری برای این منابع تعریف کرده اند لذا برای بانک ها سخت است که 

بخواهند این منابع را از دست دهند.

تهران مقابل واشنگتن كوتاه نمی آید
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  نایب 
خارجی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: ایران 
المال  بیت  به  دالر  میلیارد   ۲ برگرداندن  برای 
باید مقابله جدی کند و از هر راه بین المللی از 
جمله نامه نگاری و طرح شکایت در دادگاه الهه 
استفاده کند.  منصور حقیقت پوربا اشاره به نامه 
محمدجواد ظریف در خصوص راهزنی ۲میلیارد 
دالری آمریکا از ذخایر ارزی ایران به سازمان ملل 
گفت: ایران هر راهی که منجر به بازگشت پول 
بیت المال به حساب بانک مرکزی می شود را باید 
برود. در این بین نامه نگاری به سازمان ملل می 

تواند موثر واقع شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس نهم 
شورای اسالمی در خصوص تاثیر گذاری این نامه 
نگاری ها اظهار داشت: ایران باید فضا و جو بین 
آمریکا  تا دست  ببرد  و سویی  به سمت  المللی 
راهزن برای برای جهانیان باز شود. عالوه بر ارسال 
به سازمان ملل می توانیم مسیر های دیگری برای 

استیفای حق ما برویم.
وی ادامه داد: طرح شکایت به دادگاه الهه از جمله 
مسیری است که می توانیم دزدی آمریکایی ها را 
نشان دهیم تا در نهایت پول برداشت شده از بیت 
المال را به کشور بر گردانیم. برای این کار الزم 
است بین دستگاه های مختلف هماهنگی الزم 
وجود داشته باشد تا همه با یک صدا دادخواهی 

خود را به گوش جهانیان برسانیم.

اصالح و بازنگری قانون انتخابات 
ریاست جمهوری در مجلس دهم

امور داخلی مجلس  و  رئیس کمیسیون شوراها 
شورای اسالمی با بیان اینکه الیحه جامع قانون 
انتخابات همه انتخابات را تحت پوشش قرار می 
انتخابات  قانون  بازنگری  و  اصالح  گفت:  دهد، 
ریاست جمهوری در مجلس دهم انجام می شود.

کالن  سیاست های  اینکه  بین  با  خجسته  امیر 
تشخیص  مجمع  در  انتخابات  مورد  در  کشور 
معظم  مقام  محضر  به  و  تدوین  نظام  مصلحت 
رهبری ارجاع داده شده است، اظهار داشت: بعد 
از تایید مقام معظم رهبری بر طبق روند قانونی، 
به  اجرا  به منظور  انتخابات  سیاست های کالن 

دستگاه های مربوط داده می شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای 
نمی  شوراها  کمیسیون  اینکه  بیان  با  اسالمی 
توانست منتظر باشد که آیا الیحه می آید یا خیر، 
بیان کرد: برای تهیه قانون جامع قانون انتخابات با 
وزیر کشور صحبت کردیم و در خواست کردیم که 

این اقدام را کمیسیون شوراها انجام بدهد.
شورای  مجلس  در  شوراها  کمیسیون  رئیس 
اسالمی ادامه داد: تهیه الیحه جامع قانون انتخابات 
وظیفه دولت ها بود که این کار را انجام ندادند و در 

نهایت مجلس مجبور به تدوین طرح شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با 
بیان اینکه دولت و مجلس در اختصاص اعتبارات 
جهت تجهیز امکانات دانشگاه ها ناکام ماندند، یکی 
از ارکان مهم در بین المللی شدن دانشگاه را توجه 

به تجهیزات و امکانات آنها دانست.
رضا صابری با تاکید بر ضرورت توجه به بحث بین 
المللی شدن دانشگاه ها، گفت: یکی از ارکان مهم 
در بین المللی شدن دانشگاه، توجه به تجهیزات و 
امکانات دانشگاه هاست که متاسفانه مورد غفلت 
واقع شده؛ درحالیکه از مهمترین ضرورت هایی 
یک  عنوان  به  فناوری  و  علم  حوزه  امروزه  که 
مطالبه به آن می نگرد تجهیز کردن آزمایشگاه ها 
به امکاناتی است که می توانند به کمک آن زمینه 

برای پیشرفت علم و دانش فراهم شود.
نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: آنچه که امروز در دانشگاه ها 
وجود دارد تجهیزاتی است که از گذشته خریداری 
شده و اکنون ضرورت دارد تا برخی از تجهیزات بر 
اساس تحوالتی که در حوزه علم و فناوری اتفاق 

افتاده به روز شود.
وی با بیان اینکه در زمان بررسی بودجه ۹۵ دولت 

و مجلس تالش زیادی برای اختصاص اعتبارات 
نسبت به تجهیزات دانشگاهی انجام داد، افزود: 
 ۴00 حدود  تا  کردند  تالش  دولت  و  مجلس 
میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی جهت 
کمک به تجهیزات دانشگاهی اختصاص یابد که 
در نهایت دولت نتوانست مجوز الزم را کسب کند.
صابری یادآور شد: از سویی دیگر بحث توجه به 
زبان انگلیسی از دیگر روش هایی است که توجه 
به آن می تواند در بین المللی شدن دانشگاه ها 
تاثیر بسزایی داشته باشد که این مهم نیز مورد 
بی توجهی قرار گرفته است. این نماینده مردم 
در مجلس نهم، تاکید کرد: ناگفته نماند که اصل 
ها  دانشگاه  شدن  المللی  بین  وجودی  فلسفه 
این بود که با جذب دانشجوی خارجی و درنظر 
گرفتن یک برنامه ای فشرده، امکان یادگیری زبان 
فارسی برای دانشجویان فراهم شود و این زبان 
برای تعامالت در نظر گرفته شود اما با توجه به 
اینکه عمال نتوانستیم دانشجوی خارجی جذب 
کنیم لذا دانشگاه های بین المللی مبنا را بر آن قرار 
دادند که آموزش این دانشگاه ها به زبان انگلیسی 
است تا از این طریق بتوانند دانشجو جذب کنند.

 تالش برای افزایش اعتبارات تجهیزات دانشگاهی
 ناكام ماند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، با بیان اینکه جمهوری اسالمی هیچ ترس 
و هراسی برای مقابله با متجاوزان به خاک خود و 
همچنین کشتی های خود ندارد، گفت: کوچک 
ترین اشتباه اعراب در متوقف کردن و بازرسی از 
کشتی های ایران، موجب می شود که ایران بر 
خالف استراتژی منطقه ای خود، سیلی محکمی 

به آن ها بزند.
ادعای مقامات  به  ا... سوری در واکنش  حجت 
بحرینی درباره تشکیل گشت دریایی مشترک 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از ماه آینده، 
گفت: قطعا این طرح، از سوی آمریکایی ها و 
صهیونیست ها برای تشدید تنش در منطقه ایجاد 
شده و اعراب نیز مانند گذشته در دام این گونه 

دسیسه ها گیر کرده اند.
نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای 
اسالمی، افزود: صهیونیست ها در شرایط کنونی 
با بازیچه قرار دادن چند کشور کوچک عربی، به 
دنبال آن هستند که ضمن تشدید فضای ایران 
هراسی در منطقه، در جهت فروش چشمگیر 

تسلیحات به این کشورها اقدام کند.
اینکه جمهوری اسالمی، آمریکا را  با بیان  وی 
مسئول اقدامات ضدایرانی، اعراب در چند سال 
با  متحده  ایاالت  کرد:  تصریح  داند،  می  اخیر 
تحریک کردن اعراب، قصد دارد که کشورهای 
حاشیه خلیج فارس را در مقابل ایران قرار بدهد تا 
جمهوری اسالمی بعد از توافق هسته ای، درگیر 

مسائل و موضوعات جدید شود.
سوری با اعالم اینکه جمهوری اسالمی هیچ ترس 
و هراسی برای مقابله با متجاوزان به خاک خود و 
همچنین کشتی های خود ندارد، افزود: کوچک 
ترین اشتباه اعراب در متوقف کردن و بازرسی از 
کشتی های ایران، موجب می شود که ایران بر 
خالف استراتژی منطقه ای خود، سیلی محکمی 
به آن ها بزند. این نماینده مردم در مجلس نهم، با 
اعالم اینکه جمهوری اسالمی، چشم هر کشوری 
که به کشتی های ایرانی نظر داشته باشد، را کور 
خواهد کرد، افزود: کشورهای عربی به جای انجام 
اقداماتی که در حد و اندازه آن ها نیست، باید به 

دنبال حل مسائل داخلی خودشان باشند.

خلیج نشین ها در حد و اندازه بازرسی كشتی های
 ایرانی نیستند

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با 
یادآوری مصوبه مجلس در بودجه ۹۵ کل کشور 
در حوزه جذب نیروی انسانی، گفت: بر اساس 
این مصوبه به وزارت بهداشت اختیار داده شد تا 

حدود 7 هزار نیروی انسانی را جذب کند.
درباره  وگویی  گفت  در  قربانی  محمدحسین 
تالش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در زمینه ورود کمک پرستاران به حوزه سالمت، 
کمبود  با  بیمارستانی  فضای  در  اینکه  افزود: 
پرستار مواجه هستیم بر کسی پوشیده نیست 
اختیار  بهداشت  وزارت  که  است  درحالی  این 

جذب یا تبدیل وضعیت برخی پرسنل را ندارد.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای 
عدم  همین  شک  بدون  داد:  ادامه  اسالمی، 
اختیار وزارت بهداشت در زمینه جذب پرسنل 
بیمارستانی، باعث شده تا کمبود شدید نیروی 
انسانی در حوزه سالمت به شدت احساس شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: 
اینکه قرار است کمک پرستاران در قالب پرستار 
یا نیروهای خدماتی در حوزه سالمت به فعالیت 
بپردازند باید مورد بررسی واقع شود اما به طور 
حتم اگر قرار است کمبود پرستار را جبران کنیم 
می توانیم با استفاده از مصوبه مجلس در الیحه 

بودجه ۹۵ این کمبود را جبران کنیم.
وی در تشریح بودجه ۹۵ کل کشور در حوزه 
این  براساس  یادآور شد:  انسانی،  نیروی  جذب 
تا  شد  داده  اختیار  بهداشت  وزارت  به  مصوبه 
حدود 6 الی 7 هزار نیروی انسانی را جذب کند 

لذا با اجرایی شدن این مصوبه می توان نیروی 
پرستار را جذب کرد و نیازی به آموزش کمک 

پرستاران نیست.
انسانی  نیروی  تربیت  البته  کرد:  تاکید  قربانی 
بهداشت  وزارت  اگر  که  است  دیگری  موضوع 
در این زمینه اقدامی انجام دهد در آینده موثر 
کمبود  به  توجه  با  شک  بدون  اما  بود  خواهد 
پرستار در کشور و از سویی تعداد پرستاران بیکار 
انسانی  نیروی  از  برنامه ریزی دقیق،  با  می توان 

خبره در حوزه سالمت استفاده کرد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 

رسد طرح  می  نظر  به  گفت:  اسالمی،  شورای 
جذب نیروی کمک پرستار وزارت بهداشت در 
زمینه جبران کمبود نیروی پرستاری است اما با 
توجه به اینکه حوزه سالمت  به اندازه کافی از 
نیروهای متخصص تربیت شده ای برخوردار است 
که جویای کار هستند، می توان در فضای خالی 

از این نیروها استفاده کرد.
معاون  پیش  چندی  ملت،  خانه  از  نقل  به 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  پرستاری 
پزشکی از ورود کمک پرستاران به بیمارستان ها 

در سال جاری خبر داد.

محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
ایجاد  نیازمند  بازار  اینکه  بر  تاکید  با  مجلس، 
تعادلی میان عرضه و تقاضا برای کنترل قیمت ها 
است، گفت: در شرایط رکودی فعلی که وضعیت 
نبوده، رشد  قبول  قابل  مردم  و درآمد  اشتغال 

قیمت مایحتاج ضروری مردم به صالح نیست.
جعفر قادری با انتقاد از افزایش قیمت کاالهای 
اساسی مردم، گفت: در شرایط رکودی فعلی که 
وضعیت اشتغال و درآمد مردم قابل قبول نبوده، 
صالح  به  مردم  ضروری  مایحتاج  قیمت  رشد 

نیست.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی، 
اینکه رفع مشکالت واحدهای تولیدی  بیان  با 
برای کمک به ثبات نرخ ها ضروری است، تصریح 
کرد: متاسفانه در شرایط کنونی که بسیاری از 
بسیاری  مشکالت  با  داخل  تولیدی  واحدهای 
مواجه هستند کمبود عرضه و رشد نرخ ها را 

شاهد هستیم.
 این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر 
رفتار  و کنترل  بازار  باید مدیریت  اینکه دولت 
دست  به  را  کنندگان  عرضه  و  تولیدکنندگان 
بگیرد، افزود: بسیاری از رشد نرخ ها نتیجه داللی 
در بازار بوده که فشار مضاعفی بر معیشت مردم 

وارد کرده است.
وی با مهم خواندن نقش دستگاه های نظارتی 
در تنظیم نرخ ها،تاکید کرد: سازمان حمایت از 
مصرف کننده و سازمان تعزیرات حکومتی مهم 

ترین مرجع برخورد با گرانفروشی است.

مجوز مجلس به دولت؛ جذب ۷ هزار نیروی انسانی
کوتاه از مجلسکوتاه از مجلس
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آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون   ۱۳۹۳-۲۵0۹ پرونده  کالسه  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
لذا  است  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  تنکابن  ثبتی 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
انتشار اولین آگهی  از تاریخ  مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
آقاي حسین قاسمی به ش ش ۱ کد ملی ۲۲7۹87۳087 صادره از رامسر فرزند 

علی اکبر 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنا احداثی  به مساحت ۲۳۳۴/76متر  مربع 

قسمتی از پالک ۱۳6اصلی واقع در قریه آهکچال  بخش ۴ ثبت تنکابن 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۹۵00۴۱0
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱/۲8
تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۵/۲/۱۲

علی اکبر گازر – معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات / هیات های کالسه پرونده ۱۳۹۴۱۱۴۴۱000800۴۵۲۱موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی تنکابن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به  نوبت  در دو 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  صدور سند 
امالک محل  و  اسناد  اداره ثبت  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  اولین آگهی 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
کدملی  به ش ش ۴۵  مورخ  زهرا  خانم  نمایند.  تقدیم  قضایی  مرجع  به  را  خود 

۲۲۱۹۳۴۵۱۳0صادره از تنکابن فرزند علی اکبر 
 ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان   به مساحت ۵6۲/60متر  مربع 
قسمتی از پالک ۳8۱۱فرعی از ۲ اصلی واقع در قریه عبدا... آباد بخش  ۳ ثبت 

تنکابن خریداری از سهم االرث  
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۹۵00700
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱/۲8
تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۵/۲/۱۲

علی اکبر گازر – معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات / هیات های کالسه پرونده ۳66۴76-۱۳۹۴موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنکابن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
انتشار اولین آگهی  از تاریخ  مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
آقاي محمد علی زمان پور به ش ش ۱ کد ملی ۲۲۱۹۴7677۴ صادره از تنکابن 

فرزند زمان  
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و باغ مرکبات مشتعمل بر بنای احداثی قدیمی   
به مساحت 7۲86/۱۳متر  مربع قسمتی از پالک ۱7اصلی واقع در قریه خلخال 

محله جدید  بخش ۴ ثبت تنکابن خریداری از علیرضا عبدالهیان  
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۹۵00۴۱۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱/۲8  تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۵/۲/۱۲

علی اکبر گازر – معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
قانون  ۳66۴-۱۳۹۱موضوع  پرونده  کالسه  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنکابن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
انتشار اولین آگهی  از تاریخ  مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
از  صادره  ملی ۲۲۱۹8۹۳۳۲۴  کد  با   ۳0 به ش ش  گرگانی  نعمت  میالد  آقاي 

تنکابن فرزند عزت اله 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنا  به مساحت ۲۹7۲متر  مربع قسمتی از 
از نجمه  تنکابن خریداری  قریه کراتکوتی بخش ۴ ثبت  واقع در  پالک ۱۵اصلی 

جنت قربانی 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۹۵00۴۱۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱/۲8
تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۵/۲/۱۲

علی اکبر گازر – معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات / هیات های کالسه پرونده ۱۳۹۱۱۱۴۴۱000800۱۴08موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی تنکابن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند. خانم صدیقه میردار منصور پناهی به ش ش ۵۳6 

کدملی 0۴۹۲۱۳۲7۳۹- صادره از شهرری فرزند کرم  
 ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان   به مساحت ۱۱۳/۹6متر  مربع 
قسمتی از پالک ۱۱۱اصلی واقع در قریه آلکله بخش ۳ ثبت تنکابن خریداری از 

آقای موسی معصومی 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۹۵00۴۱۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱/۲8
تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۵/۲/۱۲

علی اکبر گازر – معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات / هیات های کالسه پرونده ۱۳۹۱۱۱۴۴۱000800۱۴0۹ 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی تنکابن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
خانم صدیقه میردار منصور پناهی به ش ش ۵۳6 کدملی 0۴۹۲۱۳۲7۳۹- صادره 

از شهرری فرزند کرم  
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان   به مساحت ۲۳۴/۵۹متر  مربع 
قسمتی از پالک ۱۱۱اصلی واقع در قریه آلکله بخش ۳ ثبت تنکابن خریداری از 

آقای موسی معصومی  
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۹۵00۴۱۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱/۲8
تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۵/۲/۱۲

علی اکبر گازر – معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
قانون  ۵۱60-۱۳۹۴موضوع  پرونده  کالسه  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
در واحد ثبتی تنکابن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به  نوبت  در دو 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  صدور سند 
امالک محل  و  اسناد  اداره ثبت  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  اولین آگهی 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آقای منصور غنیان به ش ش ۱ کد ملی 

6۴6۹800۴۲۴صادره از مریوان فرزند منوچهر   
 ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای در حال احداثی  به مساحت ۵۴۳متر   
مربع قسمتی از پالک ۳۹اصلی واقع در قریه رضاپط بخش ۴ ثبت تنکابن خریداری 

از داوود حلم زاده  
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۹۵006۹۹
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱/۲8
تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۵/۲/۱۲

علی اکبر گازر – معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
قانون  پرونده ۲8-۲6-۱۳۹۳موضوع  های کالسه  هیات   / هیات  آراء صادره  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی تنکابن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
انتشار اولین آگهی  از تاریخ  مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. خانم مولود خلیلی به ش ش ۲78 کد ملی ۴۴۴۹۵88770 

صادره از اردکان فرزند محمد تقی   
 ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی   به مساحت 70 متر مربع 
قسمتی قطعه ۴۳6 تفکیکی  پالک ۲۲اصلی واقع در قریه خرم آباد بخش ۳ ثبت 

تنکابن خریداری ازمحمد تقی خلیلی 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۹۵006۲7
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱/۲8  تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۵/۲/۱۲

علی اکبر گازر – معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن

آگهی فقدان سند مالکیت
 پالک ۹۲0/۳/6 اصلی

 ۹۵/۲/۵ مورخه  وارده شماره ۱6۵۱  درخواست  باقریان  طی  علی  آقای  احتراما: 
منضم به دو برگ استشهاد محلی که به تایید دفتر اسناد رسمی شماره ۳۲ ایالم 
رسیده مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک ۱6۳۵/7۹۵و۱6۴۱ اصلی واقع 
در قطعه یک که ذیل ثبت 66۴۲8 صفحه ۹۹ دفترجلد ۳8۹بنام آقای علی باقریان 
و   ۹۴/۱۲/۲۵ مورخه   ۹۴/۲۲۴ شماره  های  نامه  برابر  و  گردیده  تسلیم  و  صادر 
۹۲0۹۹808۴۱00۱۱۳8 مورخه ۹۲/۱0/۱7 و ۹۱۱0۱۱08۴0۹00۳8۹ مورخه 
پنجم  شعبه  و  دادیاری  شعبه ششم  و  تعزیرات حکومتی  بازداشت  در   ۹۱/۴/۲8
دادیاری قرار دارد مورد سرقت قرار گرفتع،لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 
۱۲0 آیین نامه قانون اعالم تا هرکس که سند ماالکیت نزد وی بوده و یا مدعی 
انجام معامله می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را 
به انضمام اصل سند مالکیت و یا معامله را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
ایالم ارائه و رسید دریافت دارددر غیر اینصورت پس از انقضای ملهت قانونی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم – صفری 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم سحر شهریاری فرزند محمد ابراهیم به شرح درخواست به کالسه ۹۵/۱۲۴ از 
این شورا درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان 
ذلیخا شعبانیان فرزند جعفر به شماره شناسنامه ۱۲۵ صادره از بابلسر در تاریخ 
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده وراث حین 

الفوت وی عبارتند از :
-6۲۵8 ش  ش  به  ابراهیم  محمد  فرزند  شهریاری  مهدی  اقای   -۱

00۵6۴۹۹68۱/۱۳۵۱ پسر متوفی
-6۹0 ش  ش  به  ابراهیم  محمد  فرزند  شهریاری  نسترن  خانم   -۲

00۵6۳76۱۵۴/۱۳۵0 دختر متوفی
-۲۵8۵ ش  ش  به  ابراهیم  محمد  فرزند  شهریاری  سعید  اقای   -۳

007۳0۲8۱8۵/۱۳۵8 پسر متوفی
۴- خانم سحر شهریاری فرزند محمد ابراهیم به ش ش ۴۹800۱7۴60-۱۳6۹ 

دختر متوفی
و الغیر، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار 

آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شهری شورای حل اختالف دادگستری بابلسر

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای بشماره ۱۳۹۴60۳۲۴00۱00۴6۱۳مورخ ۹۴/0۹/۲۹ موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای بهروز احمدزاده 
فرزند محمد صادره از گناوه را در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 
70۱6۳/8۳ مترمربع در قسمتی از پالک ۱۳68 واقع در رقیه چاهبردی گناوه محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی مذکور اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/0۲/۱۲ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/0۲/۲7

م الف ۱۵6 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه – مجید امیری

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  علی  محمد  فرزند  آرا  ملک  حمیدرضا  آقای 
۴/۹۵/۵7 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشته که شادروان محمد علی ملک آرا فرزند سهام به شماره شناسنامه ۵6 
صادره از بهشهر در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱0 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر 

فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از عبارتست از:
۱- رقیه ملک آرا فرزند حبیب اله ش ش 86 ت ت ۱۳۲۱/۳/۳ صادره از ساری 

همسر متوفی
۲- حمید رضا ملک آرا فرزند محمد علی ش ش 77۵ ت ت ۱۳۴۱/۱0/۱۵ صادره 

از بهشهر پسر متوفی
۳- محمد رضا ملک آرا فرزند محمد علی ش ش 7۵7 ت ت ۱۳۳۹/۹/۱۴صادره 

از بهشهر پسر متوفی
والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال 

گواهی صادر خواهد شد.
م الف  9۵۰76 قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بهشهر

روند رو به رشد شیوع بیماری های تنفسی
 در كشور 

رییس اداره آسم وآلرژی وزارت بهداشت ضمن هشدار نسبت به روند 
رو به رشد شیوع بیماری های تنفسی در کشور، گفت: تقریبا هر بیمار 
مبتال به آسم حدود ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان در سال به طور مستقیم 
و غیرمستقیم برای این بیماری هزینه می کند که با توجه به شیوع 

تقریبی آسم در کشور، رقم سرسام آوری خواهد شد. 
 دکتر مهدی نجمی در نشست خبری کنگره سالیانه آسم با بیان اینکه 
بیماری های مزمن تنفسی بعد از بیماری های قلبی و عروقی، سرطان و 
دیابت در رتبه چهارم علل مرگ و میر در کشور قرار دارند، اظهار کرد: 
در حال حاضر بیماری های آسم و انسدادی مزمن ریه بیشترین شیوع 
را به خود اختصاص داده اند. برخی آمارها نشان می دهند که بیش از 
۳00 میلیون نفر در دنیا به این بیماری مبتال هستند که طی یک دهه 

آینده این رقم به ۴00 میلیون نفر خواهد رسید. 

تبدیل سوئیچ واكسن سه ظرفیتی فلج اطفال 
به دو ظرفیتی 

 
تمامی  گفت:  زاهدان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
واکسن های سه ظرفیتی پولیوی خوراکی فلج اطفال از سطح مراکز 
و خانه های بهداشت جمع آوری و واکسن های دو ظرفیتی جایگزین 
واکسن  سوییچ  تبدیل  از  طباطبایی  سیدمهدی  دکتر  می شود.   آن 
استان  در  ظرفیتی  دو  واکسن  به  اطفال  فلج  ظرفیتی  سه  خوراکی 
سیستان و بلوچستان خبر داد و افزود: واکسن انتخابی برنامه ریشه 
سه  قطره  تاکنون  سازی  ایمن  گسترش  برنامه  و  اطفال  فلج  کنی 
فلج  کنی  ریشه  نهایی  گام  راهبردی  برنامه  اما  بوده،  پولیو  ظرفیتی 
اطفال در ژانویه ۲0۱۳ از سوی سازمان جهانی بهداشت به تصویب 
فلج  خوراکی  قطره  انواع  طرح  این  اساس  بر  داد:  ادامه  وی  رسید. 
اطفال طبق برنامه زمان بندی شده قطع و در نخستین مرحله واکسن 
در  اقدام  این  می شود.  ظرفیتی  دو  به  تبدیل  ظرفیتی  سه  خوراکی 
حرکتی هماهنگ و همزمان در سراسر جهان و ایران تحت عنوان روز 

ملی سوئیچ انجام می شود. 

هشدار نسبت به خرید گوشت های ارزان 
روبرو  مغازه هایی  با  مختلف  های  محله  و  ها  خیابان  از  بعضی  در 
اقدام به عرضه گوشت  با نصب بنری  می شویم که به صورت موقت 
اتحادیه  رییس  گفته  به  که  می کنند  بازار  نرخ  از  پایین تر  قیمت  با 
بعضا  و  بوده  غیرقانونی  واحدها  این  فروشندگان گوشت گوسفندی، 
گوشت بی کیفیت عرضه می کنند که مردم نباید از آن ها خرید کنند. 
علی اصغر ملکی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در برخی ایام سال 
به دلیل وفور دام شاهد فعالیت عده ای فرصت طلب هستیم که با 
از  تر  پایین  قیمت  با  عرضه گوشت  به  اقدام  ای  مغازه  موقت  اجاره 
نرخ بازار می کنند و با توجه به اینکه این واحدها غیرقانونی هستند 

و مجوزی ندارند بعضا اقدام به عرضه گوشت بی کیفیت می کنند. 
وی به مردم هشدار داد که از این مراکز به هیچ وجه گوشت نخرند، 
این  و  کرد  حاصل  اطمینان  نمی توان  ها  گوشت  سالمت  از  چون 
واحدها بعد از مدتی بساط خود را جمع می کنند و امکان پیگیری 

آن ها نیز وجود ندارد.  

ركورد حضور زنان
 در پارلمان شکست 

ورود ۱8 زن به پارلمانی با ۲۹0 کرسی اگر چه 
شورای  مجلس  کرسی های  درصد  شش  تنها 
اسالمی را شامل می شود اما به هر حال رکوردی 

در تاریخ ده دوره مجلس محسوب می شود. 
دوره  دهمین  انتخابات  نهایی  نتایج  براساس 
نماینده   ۱8 تاکنون  اسالمی  شورای  مجلس 
زن به مجلس آینده راه پیدا کرده اند که عددی 
به  اسالمی  شورای  مجلس  ادوار  در  بی سابقه 

حساب می آید. 
نگاهی به ادوار مختلف مجلس شورای اسالمی 
نشان می دهد که در دوره اول تا سوم مجلس 
پنجم  دوره  در  زن،   ۹ چهارم  دوره  در  زن،   ۴
۱۴ زن، در دوره ششم ۱۳ زن، دردوره هفتم 
نهم  و در دوره  ۱۳ زن، در دوره هشتم 8 زن 
مجلس  در  مردم  نمایندگان  عنوان  به  زن   ۹

حضورداشتند. 

كنترل 366 مورد طغیان 
بیماری ها در سال گذشته 

معاون بهداشت و محیط مرکز سالمت محیط و 
کار وزارت بهداشت مهم ترین مساله در کنترل 
هر بیماری را تقویت همکاری های درون بخشی 
منطقه ای  کارگاه  در  فرهادی  محسن  برشمرد. 
با  غذا  و  آب  از  منتقله  بیماری های  مدیریت 
به  اشاره  با  برگزار شد  اهواز  در  که  وبا  اولویت 
سال  در  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  رویکرد 
و  آب  با  مرتبط  بیماری های  خصوص  در   ۹۵
مدیریت  کارگروه  جلسه  در  کرد:  اظهار  غذا 
سیستم  تغییر  خصوص  در  محیط  بهداشت 
بازرسی بحث شد و به این نتیجه رسیدیم که 
در  بسزایی  تاثیر  دهد،  رخ  تغییری  چنین  اگر 
محصوالت  آبیاری،  پسماند،  غذا،  آب،  کنترل 
خواهد  ریزگردها  حوزه  اقدامات  و  کشاورزی 
رویکرد  که  بود  سال ها  داد:  ادامه  وی  داشت. 
بازرسی در هر بحران به یک شکل بود، ولی هر 
شرایط و بحرانی تمهیدات مخصوص به خود را 
نیاز دارد و رویکرد بازرسی نیز به تناسب شرایط 
این  در  مساله  مهم ترین  و  یابد  تغییر  باید  روز 
است  درون بخشی  همکاری های  تقویت  راستا، 
فرهادی  است.  مهم  بیماری  هر  کنترل  در  که 
عنوان کرد: در سال ۹۴ تعداد ۳66 مورد طغیان 
بیماری ها را کنترل کردیم. در سطح مراکز نیز 
۴۴ درصد شکایت مردمی از بهداشت محیط و 
به  داشتیم؛  مواد غذایی  بهداشت  از  ۳۳ درصد 
از  درصد   8۵ تا   7۵ بین  مردم  که  معنی  این 
وضعیت محیطی و عرضه مواد غذایی گله دارند.

خبر خبر

وزیر بهداشت در خصوص احتمال تقلب و قاچاق 
تقلبی  داروی  که  است  محال  کرد:  تصریح  دارو، 
آن  جرم  زیرا  شود  کشور  وارد  کیفیت  بی  یا  و 
مجازات  متخلف  فرد  و  است  سنگین  العاده  فوق 
از  محصوالت  ورود  به  ما  اما  شد  خواهد  شدیدی 
طریق قاچاق همیشه گالیه داریم و بدون ریشه کن 
کردن قاچاق، نمی توان از اقتصاد مقاومتی سخنی 

به میان آورد. 
و  کننده  تولید  اینکه  بیان  با  هاشمی  سید حسن 
وارد کننده بیشتر به فکر سود کاالی خود هستند، 
را  المللی  بین  مناقصه های  دارو،  حوزه  در  افزود: 
برگزار کرده ایم و هزینه ۳00 میلیارد تومانی دارو 
کاهش  تومان  میلیارد   ۱۲0 به  بیماری  یک  برای 
یافته است بنابراین برخی از افراد ناراحت هستند 
که چرا ما شفاف سازی کرده ایم و اجازه ورود دارو 

به وارد کننده های قبلی را نداده ایم.
به  بنا  داخل  تولید  داروهای  مورد  در  کرد:  تاکید  بهداشت  وزیر 
موظف  ما  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  بر  رهبری  معظم  مقام  تاکید 
که  تولید شد  در کشور  دارویی  اگر  بنابراین  به حمایت هستیم 
از آن  باشد، حتما  قابل رقابت  با محصوالت خارجی  کیفیت آن 

حمایت می کنیم و جلوی واردات را می گیریم.
هاشمی در ادامه عنوان کرد: به تولید کنندگان اعالم کرده ایم اگر 
مشابه گران ترین برند دنیا، یک دارو در کشور تولید شد، ما 7۵ 
درصد قیمت آن برند خارجی را به تولید کننده داخلی پرداخت 

می کنیم و این باالترین مشوق است.
وزیر بهداشت سیاست های حوزه دارو را بسیار شفاف دانست که 

برخی افراد آن را نمی پسندند.
قاچاق  و  تقلب  احتمال  در خصوص  هاشمی 
داروی  که  است  محال  کرد:  تصریح  دارو، 
زیرا  کشور شود  وارد  کیفیت  بی  یا  و  تقلبی 
فرد  و  است  سنگین  العاده  فوق  آن  جرم 
ما  اما  شد  خواهد  شدیدی  مجازات  متخلف 
همیشه  قاچاق  طریق  از  محصوالت  ورود  به 
گالیه داریم و بدون ریشه کن کردن قاچاق، 
از اقتصاد مقاومتی سخنی به میان  نمی توان 

آورد.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  بهداشت  وزیر   
آموزش  تحوالت  و  تغییر  خصوص  در  خود 
پزشکی گفت: تحول گسترده ای در حال رخ 
دادن است که عمدتا در جهت ارتقای کیفیت 
تشخیص،  نظر  از  که  است  نسلی  تربیت  و 

درمان و البته اخالق مداری با شرایط کنونی متفاوت است.
هاشمی آموزش و تربیت را نیازمند صبوری و استمرار دانست و 
افزود: امیدواریم که این برنامه ها ادامه پیدا کند و مردم به تدریج 
و در سالیان آینده دستاوردهای آن را ببینند تا مردم از تشخیص، 

درمان، برخورد همراه با احترام بهره مند شوند.

وزیر بهداشت اعالم کرد؛ 

مجازات شدید برای واردکنندگان داروهای تقلبی

برخورد با شبکه های تلگرامی 
همسریابی 

و  ورزش  وزارت  خانواده  تعالی  و  ازدواج  دفتر  مدیرکل 
جوانان از پیگیری برای برخورد با سایت ها و شبکه های 

تلگرامی همسریابی خبر داد. 
ورزش  وزارت  اینکه  به  اشاره  با  قراملکی  صبحی  ناصر 
های  شبکه  و  ها  سایت  با  برخورد  زمینه  در  جوانان  و 
همسریابی وظیفه ای ندارد افزود: با این حال اقداماتی را 
در این زمینه انجام داده ایم و پیگیر سایت ها و شبکه های 

همسریابی هستیم.
وی ادامه داد: نهادهای نظارتی باید به موضوع سایت های 
همسریابی ورود کنند زیرا بیشتر این سایت ها و کانال ها 
نه از دستگاه های مسئول مجوزی دارند و نه از افراد دارای 
صالحیت استفاده می کنند و این از مشکالت اساسی ما 

در ساماندهی سایت های همسریابی است.
و  ورزش  وزارت  خانواده  تعالی  و  ازدواج  دفتر  مدیرکل 
از جمله  تلگرامی  های  کانال  با  برخورد  مورد  در  جوانان 
ما  ذاتی  وظیفه  اگرچه  کرد:  تاکید  کانال »خواستاگرام«، 
تلگرامی  های  و شبکه  های همسریابی  با سایت  برخورد 
اما اقداماتی را در این زمینه  فعالی در این زمینه نیست 
انجام داده ایم و مذاکراتی را با نهادهای مسئول داشته ایم.
در  همسریابی  های  کانال  پدیده  رشد  شاهد  تازگی  به 
شبکه ارتباطی تلگرام هستیم که تنها یکی از آنها بیش از 

۳0 هزار عضو دارد.

افزایش حقوق مستمری بگیران 

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از برنامه این سازمان 
مستمری  و  بازنشستگان  رفاهی  خدمات  گسترش  برای 
ار  نفر  و گفت: در سال جاری ۲۵ هزار  داد  بگیران خبر 
عتبات  به  نفر   8000 و  مقدس  مشهد  به  بازنشستگان 

عالیات مشرف می شوند. 
به گزارش پیام زمان،  دکتر سیدتقی نوربخش در مراسم 
تأمین  سازمان  بازنشستگان  کاروان  اولین  اعزام  ویژه 
الحجج علی بن موسی  ثامن  به زیارت حضرت  اجتماعی 
الرضا)ع( در سال جاری، اظهارکرد: در سال ۹۵ خدمات 
یافت  خواهد  گسترش  اجتماعی  تأمین  سازمان  رفاهی 
فرهنگی  برنامه های  و  ورزشی  المپیاد  و  زیارتی  سفرهای 

بازنشستگان نیز به اجرا در می آید. 
وی بهبود خدمات اصلی و تکالیف قانونی سازمان تأمین 
اجتماعی در قبال بازنشستگان را نیز از برنامه های اصولی 
این سازمان برشمرد و گفت: در این رابطه برنامه ریزیهای 
خوبی انجام شده است و امیدواریم با بهبود وضعیت مالی 
این  وضعیت  بهبود  و  حقوق ها  افزایش  امکان  سازمان 

عزیزان فراهم شود. 
نوربخش گفت: بزودی و با مشخص شدن میزان افزایش 
را  افزایش حقوق سال جاری  بازنشستگان، میزان  حقوق 
اقتصادی  شرایط  بهبود  با  امیدواریم  و  می کنیم  اعمال 
اجتماعی  تأمین  سازمان  مالی  توان  افزایش  و  کشور 
حرکت موثر و قابل لمسی برای بهبود وضعیت معیشتی 

بازنشستگان انجام شود. 

۱۱هزار خانواده دارای
 بیش از 2 معلول خانه دار می شوند

 ۱۱ شدن  دار  خانه  از  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
بنیاد  همکاری  با  معلول   ۲ از  بیش  دارای  خانواده  هزار 

مستضعفان و بنیاد مسکن خبرداد.
انوشیروان محسنی : شرایطی با همکاری بنیاد مستضعفان 
و بنیاد مسکن فراهم شده است که تا نیمه دوم سال ۹6، 
برخوردار  از مسکن  باال  به  معلول   ۲ دارای  های  خانواده 

شوند که این شمار مشخص هم شده اند.
معلوالن  برای  انجام شده  اقدامات  دیگر  به  ادامه  در  وی 
سال  در  گفت:  و  کرد  اشاره  بهزیستی  سازمان  سوی  از 
۹۴ برای معلوالن توانستیم ۳۲ هزار فرصت شغلی فراهم 
کنیم.رئیس سازمان بهزیستی، توزیع تجهیزات توانبخشی 
و  برد  نام  سازمان  این  اقدامات  دیگر  از  را  معلوالن  بین 
معلوالن  بین  تجهیزات  این  گذشته  سال  در  کرد:  اظهار 

هفت استان محروم کشور توزیع شد.
خراسان  هرمزگان،  ایالم،  بویراحمد،  و  کهگیلویه  وی، 
را  بلوچستان  و  سیستان  و  بوشهر  لرستان،  جنوبی، 
تجهیزات  کار  آنها  در  که  برشمرد  محرومی  استان  هفت 

توانبخشی برای معلوالنشان انجام شده است.
محسنی بندپی افزود: تامین این تجهیزات با کمک دولت 
انجام شد و براساس قولی که رئیس جمهوری داده بود در 
بودجه ۹۵ نیز اعتباری برای این تجهیزات برای بهزیستی 
در  هنوز  )چون  اعتبار  ابالغ  محض  به  که  شد  مشخص 
تجهیزات  است(،  مجلس  در  بودجه  تصویب  مراحل 

توانبخشی تامین خواهد شد..
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تعیین  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آراء  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
آق قال تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز 
مورد  وامالک  متقاضیان  مشخصات  است.لذا  گردیده 
به  نوبت  دو  در  اطالع  منظور  به  زیر  شرح  به  تقاضا 
اشخاص  که  صورتی  میشود.در  آگهی  روز   ۱۵ فاصله 
اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  بمدت 
وامالک شهرستان آق قال تسلیم و پس از اخذ رسید. 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.            
بخش شش ثبت اق قال:

بهزاد  آقای  ۱.کالسه۱۳۹۳۱۱۴۴۱۲00800۱08-    
 ۴۵ شناسنامه   بشماره  محمد  بایرام  فرزند  وکیلی 
 ۴۹7۹676۲۱۹ ملی  شماره  به  قال   اق  از  صادره 
بمساحت   احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  ششدانگ یک 
پالک  ۵۴۱  از  ومجزا شده  مفروز  مترمربع   ۵7۹.86
فرعی از۳-اصلی واقع در اراضی اق   از سهمی  مشاعی 

متقاضی
بخش هفت ثبت اق قال:

آقای  کالسه۱۳۹۳۱۱۴۴۱۲00800۳06-   .۲
بشماره  قربان   فرزند حاجی  ئی  عبدالباسط مصطفی 
ملی  شماره  به  قال  اق  از   صادره   86۳ شناسنامه  
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ۴۹7۹۲۲۱۱۹۱  ششدانگ 
احداثی بمساحت ۱۴۲.۳0  مترمربع مفروز ومجزا شده 
از پالک 8۲۳ فرعی از ۳۳ فرعی از ۱-اصلی واقع در 
اراضی اق قال از سهمی متقاضی                                  

شاه  آقای   -۱۳۹۳۱۱۴۴۱۲008000۳۵۴ ۳.کالسه 
محمد خندان فرزند دیوان بشماره شناسنامه  6 صادره 
از اق قال  به شماره ملی ۴۹7۹7۹۹۴00۹  ششدانگ 
یک قطعه زمین بصورت مزروعی بمساحت  ۳۲0000 
از۴- فرعی   ۹8 پالک  از  شده  ومجزا  مفروز  مترمربع 
اصلی واقع در اراضی  مرتع شوره زار از سهمی متقاضی 
و از سهمی اقایان تقان سالق و اله قلی یلمه و سطلق 

سقر
آقای   --۱۳۹۲۱۱۴۴۱۲008000۲7۵ کالسه   .۴
بشماره  محمد   پیر  فرزند  لکزائی  صمد  محمد 
ملی  شماره  به  گرگان  از  صادره   ۳۹۵ شناسنامه  
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   ۲۱۲0۵86۲۳۳
احداثی بمساحت  78.۹۴ مترمربع مفروز ومجزا شده 
از پالک ۱۳7۵ فرعی از۱-اصلی واقع در اراضی اق قال 

از سهمی متقاضی
۱۳۹۲۱۱۱۴۴۱۲0080000۱۴۵—خانم  کالسه   .۵
 ۲۲ شناسنامه  بشماره  رشید  فرزند  یان  رشید  زهرا 
 08۱۹۹۱۹۹۳۴ ملی  شماره  به  سرخس  از  صادره 
بمساحت   احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  ششدانگ یک 
از پالک ۱68۱  مفروز ومجزا شده  مترمربع   ۹۲6.۵7
فرعی از۴-اصلی واقع در اراضی مرتع شوره زار)خیابان 

کمر بندی اق قال( از سهمی متقاضی
آقای   --۱۳۹۱۱۱۴۴۱۲008000۵07 کالسه   .6
الدین گرگانی فرزند جمعه بشماره شناسنامه  شمس 
۳۴۳۵ صادره از اق قال به شماره ملی ۴۹7۹07۴۴۹۹ 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  ششدانگ یک 
 ۳66 پالک  از  شده  ومجزا  مفروز  مترمربع   ۵0۴.۳۲
سهمی  از  قال   اق  اراضی  در  واقع  از۱-اصلی  فرعی 

گلدی محمد گرگانی
آقای   --۱۳۹۲۱۱۴۴۱۲0080006۵۹ کالسه   .7
شناسنامه   بشماره  محمد   بیک  فرزند  دلیجه  عیسی 
۹۹۹0 صادره از اق قال  به شماره ملی ۴۹7۹۱۴0۲۵۴ 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  ششدانگ یک 
66۴.60  مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۳-اصلی 

واقع در اراضی  کسلخه از سهمی اصالحات ارضی
۱۳۹۲۱۱۴۴۱۲0080006۴۴—آقای  کالسه   .8
شناسنامه  بشماره  قلی  قوجق  فرزند  دلیجه  منصور 
۱۲6۱7  صادره از اق قال به شماره ملی ۴۹7۹۱66۵۲0 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۲۹8 مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۳-اصلی واقع 

در اراضی  کسلخه از سهمی اصالحات ارضی
۱۳۹۳۱۱۴۴۱۲008000۲70—خانم  کالسه   .۹
شناسنامه   بشماره  بردی  صفر  فرزند  قرنجیک  مهین 
۱۲۲ صادره از گمیشان به شماره ملی 6۲8۹۹76۴00  
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
از پالک ۱۴۹۳  ومجزا شده  مفروز  مترمربع   ۱6۴.80
از  زار  شوره  مرتع  اراضی   در  واقع  از۴-اصلی  فرعی 

سهمی ناز بردی طواقی چاروا
آقای   --۱۳۹۴۱۱۴۴۱۲00800008۱ کالسه   .۱0
بشماره  محمد   حاجی  فرزند  اکرامی  عبدالرشید 
شناسنامه  ۴۹700۳۳0۱۳ صادره از اق قال به شماره 
ملی۴۹700۳۳0۱۳ ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی بمساحت ۵۵.60 مترمربع مفروز ومجزا شده از 
پالک ۲87 فرعی از۱-اصلی واقع در اراضی اق قال از 

سهمی حکیم قربان دلیجه
آقای   --۱۳۹۴۱۱۴۴۱۲008000۱۲۵ کالسه   .۱۱
شناسنامه  بشماره  محمد  بایرام   فرزند  کر  عیسی 
6۳۳۳  صادره از اق قال به شماره ملی ۴۹7۹۱0۳۴7۲  
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۲۳0.۵0 مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۳-اصلی 

واقع در اراضی کسلخه  از سهمی اصالحات ارضی
آقای   --۱۳۹۴۱۱۴۴۱۲00800076 کالسه   .۱۲
شناسنامه  بشماره  محمد  بایرام   فرزند  کر  موسی 
۳۵۹  صادره از اق قال به شماره ملی ۴۹7۹7۱۵۴۹۴  
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۲۳۱ مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۳-اصلی واقع 

در اراضی کسلخه  از سهمی اصالحات ارضی
آقای   --۱۳۹۴۱۱۴۴۱۲0080000۳0 کالسه   .۱۳
شناسنامه   بشماره  کوکی  فرزند  یلمه  شاهدی  بغداد 
۱۳7۲ صادره از اق قال به شماره ملی ۴۹7۹۵6۹۱۳7 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۹۹۹.7۵ مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۳-اصلی 

واقع در اراضی کسلخه  از سهمی اصالحات ارضی
۱۳۹۳۱۱۴۴۱۲008000007—آقای  کالسه   .۱۴
یلمه فرزند  خدر قلی بشماره شناسنامه ۵۹۵  تایماز 
 ۴۹7۹708۵۳6 ملی  شماره  به  قال   اق  از  صادره 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۲00 مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۳-اصلی واقع 

در اراضی کسلخه  از سهمی اصالحات ارضی
۱۵. کالسه ۱۳۹۱۱۱۴۴۱۲0080006۲0-- آقای نور 
  6۲۱۹ شناسنامه  بشماره  آخی  فرزند   طعنه  محمد 
 ۴۹7۹۱0۲۳۳6 ملی  شماره  به  قال   اق  از  صادره 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۲۳۱.77 مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۲-اصلی 

واقع در اراضی  طعنه از سهمی اصالحات ارضی
آقای   --۱۳۹۲۱۱۴۴۱۲008000۴۹۳ کالسه   .۱6
شناسنامه  بشماره  تاجی  فرزند  غالمی  آبیل  محمد 
۱۴۱۵ صادره از  رامیان به شماره ملی ۴87۹۴80۱۹۳ 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۳۵۱.۹7  مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۳-اصلی 

واقع در اراضی  کسلخه  از سهمی اصالحات ارضی

آقای   --۱۳۹۳۱۱۴۴۱۲008000۳8۳ کالسه   .۱7
شناسنامه  بشماره  محمد   نور  فرزند  کتوکی  بهروز 
۱۴۴6۱ صادره از اق قال به شماره ملی  ۴۹7۹۱8۴87۱ 
بمساحت   احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۲۴۵.80 مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۳-اصلی 

واقع در اراضی  کسلخه  از سهمی اصالحات ارضی
۱۳۹۲۱۱۴۴۱۲008000۵۱—خانم  کالسه   .۱8
شناسنامه  بشماره  رشید  فرزند  پورقاز  بی  بی  طغان 
 ۴۹7۹78۵7۹۴ ملی  شماره  به  قال  اق  از  صادره   8
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
 ۳۵۴ پالک  از  شده  ومجزا  مفروز  مترمربع   ۱۱۲.8۴
فرعی از۱-اصلی واقع در اراضی اق قال از سهمی کریم 

وردی ساالری توماج
آقای   --۱۳۹۱۱۱۴۴۱۲008000۵6۵ کالسه   .۱۹
شناسنامه  بشماره  اخوند   مراد  فرزند  بیوک  قلیچ 
به شماره ملی ۴۹7۹677606   اق قال   از  ۳8 صادره 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
 ۴۹7 پالک  از  شده  ومجزا  مفروز  مترمربع   ۴8۳.۵0
فرعی از۱-اصلی واقع در اراضی اق قال از سهمی کریم 

ساالری توماج
آقای   --۱۳۹۲۱۱۴۴۱۲0080000۹۵ کالسه   .۲0
شناسنامه  بشماره  کوکی  فرزند  یلمه  شاهدی  بغداد 
۱۳7۲ صادره از اق قال به شماره ملی ۴۹7۹۵6۹۱۳7 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
7۹۹.۹۹ مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۳-اصلی 

واقع در اراضی  کسلخه  از سهمی اصالحات ارضی
آقای   --۱۳۹۱۱۱۴۴۱۲0080006۳۱ کالسه   .۲۱
  6۲۱8 شناسنامه  بشماره  اخی  فرزند  طعنه  مقیم 
 ۴۹7۹۱0۲۳۲8 ملی  شماره  به  قال   اق  از  صادره 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۲۱۳.6۹ مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۲-اصلی 

واقع در اراضی  طعنه از سهمی اصالحات ارضی
۲۲. کالسه ۱۳۹۱۱۱۴۴۱۲0080006۱۹-- آقای تاج 
بشماره شناسنامه ۱0760   فرزند  آخی  محمد طعنه 
 ۴۹7۹۱۴7۹۵۱ ملی  شماره  به  قال   اق  از  صادره 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۲7۲.۹۴ مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۲-اصلی 

واقع در اراضی  طعنه از سهمی اصالحات ارضی
۱۳۹۱۱۱۴۴۱۲0080006۴6—خانم  کالسه   .۲۳
بشماره  محمد  تاج  فرزند  کن  خدمت  سلیمه  بی  بی 
ملی  شماره  به  گمیشان  از  صادره   ۱۱۲ شناسنامه  
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   6۲8۹7۱۱۳6۹
احداثی بمساحت ۲۲۹.۱۲ مترمربع مفروز ومجزا شده 
از پالک ۴۹7 فرعی از۱-اصلی واقع در اراضی اق قال از 

سهمی  یخشی محمد بیگلری
۲۴. کالسه ۱۳۹۱۱۱۴۴۱۲0080007۹۲-- آقای شیر 
محمد قره باش فرزند شاقلیچ  بشماره شناسنامه 7۵0 
صادره از گنبد کاووس به شماره ملی ۲0۳۱0۳۴۲78 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۵6.۵۱ مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۳۵ فرعی 

از۱-اصلی واقع در اراضی اق قال از سهمی  متقاضی
۱۳۹۲۱۱۴۴۱۲008000۲۹۲—آقای  کالسه   .۲۵
شناسنامه  بشماره  عبدالشکور  فرزند  گری  عبدالرحیم 
۱۲۳۱۲ صادره از اق قال به شماره ملی ۴۹7۹۱6۳۴7۵ 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۲۵۲.07 مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۳-اصلی 

واقع در اراضی  کسلخه  از سهمی اصالحات ارضی

آقای   --۱۳۹۳۱۱۴۴۱۲0080000۹8 کالسه   .۲6
شناسنامه  بشماره  محمد  حاج  فرزند  سالق  بهنام 
۳۴8 صادره از اق قال به شماره ملی ۴۹7۹7۲6۹8۴ 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۱۱.70 مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۱۵۹ فرعی 
از۱-اصلی واقع در اراضی  اق قال از سهمی حاج مشد 

قلی سالق
آقای   --۱۳۹۳۱۱۴۴۱۲008000۱00 کالسه   .۲7
شناسنامه  بشماره  محمد  حاج  فرزند  سالق  بهنام 
۳۴8 صادره از اق قال به شماره ملی ۴۹7۹7۲6۹8۴ 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۵۳.۱0 مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۱۵۹ فرعی 
از۱-اصلی واقع در اراضی  اق قال از سهمی حاج مشد 

قلی سالق
آقای   --۱۳۹۳۱۱۴۴۱۲00800۲۳6 کالسه   .۲8
شناسنامه  بشماره  قارجه   فرزند  صانعی  عبدالناصر 
 ۴۹7۹7۹7۹70 ملی  شماره  به  قال  اق  از  صادره    ۹
بمساحت   احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
 ۳۲۳ پالک  از  شده  ومجزا  مفروز  مترمربع   ۳0۴.0۹
سهمی  از  قال  اق  اراضی  در  واقع  از۱-اصلی  فرعی 

متقاضی
۱۳۹۴۱۱۴۴۱۲008000۱۳۵-آقای  کالسه   .۲۹
بشماره شناسنامه  قلیچ   نیاز  فرزند  ایزدی  قلیچ  عراز 
۱۴۲۲ صادره از اق قال  به شماره ملی ۴۹7۹۴68۴۹7 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
پالک  از  شده  ومجزا  مفروز  مترمربع   ۱0۳۲.۳۵
۳-اصلی واقع در اراضی  کسلخه  از سهمی اصالحات 

ارضی
۳0. کالسه ۱۳۹۲۱۱۴۴۱۲008000۵67-آقای بهمن 
حسن قاسمی فرزند خوجه دوردی بشماره شناسنامه 
7۹60  صادره از اق قال به شماره ملی ۴۹7۹۱۱۹۹۵6  
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
از۱- قسمتی  کل ۹۵.60 مترمربع مفروز ومجزا شده 
از پالک ۱60۱ فرعی از۱-اصلی واقع در اراضی اق قال 
بمساحت ۴0.۵0 متر مربع  از سهمی نوری منصوری 
و ۲- قسمتی از پالک ۱-اصلی واقع در اراضی اق قال 
بمساحت ۵۵.۱0 متر مربع  از سهمی بنیاد مستضعفان 

انقالب اسالمی
آقای   --۱۳۹۳۱۱۴۴۱۲00800۲۳۵ کالسه   .۳۱
شناسنامه  بشماره  قارجه   فرزند  صانعی  عبدالناصر 
 ۴۹7۹7۹7۹70 ملی  شماره  به  قال  اق  از  صادره    ۹
بمساحت   احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
 ۳۲۳ پالک  از  شده  ومجزا  مفروز  مترمربع   ۲۹۴.7۳
سهمی  از  قال  اق  اراضی  در  واقع  از۱-اصلی  فرعی 

متقاضی
آقای   --۱۳۹۲۱۱۴۴۱۲008000۱۱۹ کالسه   .۳۲
شناسنامه  بشماره  بردی  محمد  فرزند  یلقی  نوید 
67۹۴ صادره از اق قال به شماره ملی ۴۹7۹۱0808۳ 
بمساحت   احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۵8۵.8۲ مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۵ فرعی 
از۱-اصلی واقع در اراضی  اق قال از سهمی خانم مهین 

دخت تاج بخش
۱۳۹۲۱۱۴۴۱۲008000۲۴8—خانم  کالسه   .۳۳
زبیده نظر خانی فرزند غفار  بشماره شناسنامه  ۲۳۹ 
صادره از گنبد کاووس به شماره ملی ۲۲6۹۲۵۳۴۵0 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
 68۴ پالک  از  شده  ومجزا  مفروز  مترمربع   ۲۹۵.۵۱

فرعی از۱-اصلی واقع در اراضی  اق قال از سهمی انکه 
بیکه نظر خانی

۱۳۹۴60۳۱۲008006۳8۵—آقای  ۳۴.کالسه 
بشماره  اناقربان   فرزند  کلته  رجبی  عبدالرشید 
ملی  شماره  به  ترکمن   از  صادره    ۹۵7 شناسنامه 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   6۲8۹۳07۳8۱
احداثی بمساحت ۲0۳.86  مترمربع مفروز ومجزا شده 
از  زار   شوره  مرتع  اراضی  در  واقع  ۴-اصلی  پالک  از 

سهمی عبدالکریم قره باش
۱۳۹۴60۳۱۲008006۳7۳—آقای  کالسه   .۳۵
بشماره  طواق  فرزند  توماج  دان  سخن  ارازمحمد 
ملی  شماره  به  قال   آق  از  صادره    86 شناسنامه 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   ۴۹7۹680۲۱6
از  احداثی بمساحت  ۵۲ مترمربع مفروز ومجزا شده 
پالک ۱۵۵ فرعی از ۱-  اصلی واقع در اراضی آق قال  

از سهمی متقاضی 
۱۳۹۴60۳۱۲008006۳7۹—آقای  کالسه   .۳6
حبیب اله مخدومی گمش تپه فرزند یعقوب  بشماره 
ملی  شماره  به  قال   آق  از  صادره  شناسنامه۴7 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   ۴۹7۹7۱806۱
احداثی بمساحت ۳0۲.۱۲ مترمربع مفروز ومجزا شده 
از پالک ۵۵۱ فرعی از ۱-اصلی واقع در اراضی آق قال  

از سهمی فاطمه مشروطه و حامد احدی
۱۳۹۴60۳۱۲008006۳۳۳—آقای  کالسه   .۳7
بشماره  صوفی   فرزند  داشلی  قره  محمد  سعید 
ملی  شماره  به  قال   آق  از  صادره    ۹7۱ شناسنامه 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   ۴۹7۹۵۲۳07۲
احداثی بمساحت  86.00  مترمربع مفروز ومجزا شده 
از پالک ۵۱۱7 فرعی از 8۴۱ فرعی از ۱-اصلی واقع 

در اراضی آق قال  از سهمی متقاضی
۳8. کالسه ۱۳۹۴60۳۱۲008006۳۳۴—آقای بغداد 
شاهدی یلمه فرزند کوکی  بشماره شناسنامه ۱۳7۲  
 ۴۹7۹۵6۹۱۳7 ملی  شماره  به  قال   آق  از  صادره 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۳۴۴.۲۳ مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۳-اصلی 

واقع در اراضی کسلخه  از سهمی اصالحات ارضی
آقای   --۱۳۹۴60۳۱۲008006۳۳6 کالسه   .۳۹
محمود کسلخه فرزند کمک بشماره شناسنامه 8۴۵8  
 ۴۹7۹۹۳۹78۳ ملی  شماره  به  قال   آق  از  صادره 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۴7۵.۱۲  مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۵ فرعی 
مهین  سهمی  از  قال  آق  اراضی   در  واقع  ۱-اصلی  از 

دخت تاج بخش
۱۳۹۴60۳۱۲008006۳۳7—آقای  کالسه   .۴0
شناسنامه  بشماره  ارازگلدی   فرزند  یلمه   سلیمان 
ملی  شماره  به  قال   آق  از  صادره    ۱6۴۹۳
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   ۴۹7۹۲0۵۱۹۴
احداثی بمساحت  ۳۴6.۵0 مترمربع مفروز ومجزا شده 
از سهمی  اراضی  کسلخه  در  واقع  ۳-اصلی  پالک  از 

اصالحات ارضی
۱۳۹۴60۳۱۲008006۳۳۲—خانم  کالسه   .۴۱
بشماره  گوکجه   فرزند  قرنجیگ   بی  بی  هاجر 
شناسنامه ۱87۱  صادره از گمیشان  به شماره ملی 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   6۲8۹۲870۴۴
ومجزا  مفروز  مترمربع    888.۲۵ بمساحت  احداثی 

در  واقع  ۴-اصلی  از  فرعی   ۱۴۹۳ پالک  از  شده 
نازبردی  سهمی  از  اباد(  )کل  زار  شوره  مرتع  اراضی 

طواقی چاروا
آقای   -۱۳۹۴60۳۱۲008006۳۳۵ کالسه   .۴۲
بشماره شناسنامه  یوسف   فرزند  قادر گرگیج   مجید 
ملی  شماره  به  گرگان  از  صادره    ۲۱۱00۱8۵6۹
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   ۲۱00۱8۵6۹
ومجزا  مفروز  مترمربع   ۱067.۴۳ بمساحت  احداثی 
از  کسلخه  اراضی   در  واقع  ۳-اصلی  پالک  از  شده 

سهمی اصالحات ارضی
زهرا  خانم   -۱۳۹۴60۳۱۲008006۳7۴ کالسه   .۴۳
رشیدیان  فرزند رشید بشماره شناسنامه ۲۲  صادره 
ملی 08۱۹۹۱۹۹۳۴ ششدانگ  به شماره  از سرخس 
  ۵۹۹.۴0 بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
از  فرعی   8۹ پالک  از  شده  ومجزا  مفروز  مترمربع 
اصالحات  از سهمی  اراضی کسلخه  در  واقع  ۳-اصلی 

ارضی
۱۳۹۴60۳۱۲008006۳۳0-آقای  کالسه   .۴۴
بشماره  عبدالرحیم   فرزند  توماج  زیبائی  احمد 
از آق قال  به شماره ملی  شناسنامه ۱۲6۱۹  صادره 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   ۴۹7۹۱66۵۴7
احداثی بمساحت ۵0۱.۳۵  مترمربع مفروز ومجزا شده 
از سهمی  اراضی کسلخه   در  واقع  از پالک ۳-اصلی 

اصالحات ارضی      
۱۳۹۴60۳۱۲008006۳8۳-آقای  کالسه   .۴۵
عبدالحمید قریشی  فرزند امامقلی بشماره شناسنامه 
86۴۲  صادره از آق قال  به شماره ملی ۴۹7۹۱۲677۴ 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  ششدانگ یک 
۴۴۲.۴۱  مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۳-اصلی 
واقع در اراضی کسلخه  از سهمی اصالحات ارضی      

۴6. کالسه ۱۳۹۴60۳۱۲008006۳7۲-خانم سلطان 
بخت یانپی فرزند مرت  بشماره شناسنامه 7  صادره از 
آق قال  به شماره ملی ۴۹7۹78۵68۹ ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 76.8۵  مترمربع 
از۱-اصلی  فرعی   ۱۳6۹ پالک  از  شده  ومجزا  مفروز 

واقع در اراضی آق قال  از سهمی متقاضی    
۱۳۹۱۱۱۴۴۱۲008000۴08—آقای  کالسه   .۴7
ایوب پور توماج فرزند وردی بشماره شناسنامه ۱۲۱0 
ملی۴۹7۹6۵۳۴۲۱   شماره  به  قال  اق  از   صادره 
بمساحت   احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  ششدانگ یک 
 -۱ از:  شده  ومجزا  مفروز  مترمربع   ۲۳۲.۱8 کل 
واقع  از۴-اصلی  فرعی  از پالک 6۹6)۱۴۹۳(  قسمتی 
بمساحت  اباد(   کل  زار)محله  شوره  مرتع  اراضی  در 
7۴.۲6 متر مربع از سهمی ناز بردی طواقی چاروا و۲- 
قسمتی از پالک  6۹۹  )۱۵۲۲( فرعی از۴-اصلی واقع 
در اراضی مرتع شوره زار)محله کل اباد(    بمساحت 

۱۵7.۹۲ متر مربع از سهمی  لطیف گرگانی
آقای   --۱۳۹۱۱۱۴۴۱۲0080006۳۳۴ کالسه   .۴8
امان مراد نظری فرزند آشر محمد بشماره شناسنامه 
۴80 صادره از جرگالن به شماره ملی ۵۹۱۹۳۴8۵77 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  ششدانگ یک 
868.۹۱  مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۱۲۵8 
سهمی   از  قال   اق  اراضی   در  واقع  از۱-اصلی  فرعی 

حال تاج پنق         
   ۴۹. کالسه ۱۳۹۱۱۱۴۴۱۲008000۹8۹-- آقای 
شناسنامه  بشماره  قلی  بهرام  فرزند  بهلکه  عبدالقادیر 
۲  صادره از  ترکمن به شماره ملی 6۲8۹88۹۳۳8 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  ششدانگ یک 
۵۵۵.۳۵  مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک 7 فرعی 
عاشور  سهمی  از  قال   اق  اراضی  در  واقع  از۱-اصلی 

قلی میرزاعلی
ادامه در صفحه 7

   تاریخ :     ۰7    /   ۰۲    /۱39۵

آگهی موضوع ماده 3-قانون
 وماده ۱3-آئین نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    

خواص بی نظیر تره فرنگی را از دست ندهید

تره فرنگی باعث افزایش قدرت باروری خانم ها شده، قلب را محافظت 
کرده و با خستگی و اضطراب مقابله می کند. در این مطلب بیشتر در 
خصوص این سبزی مفید صحبت خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید.

اگر رژیم الغری گرفته اید و می خواهید بدنتان از سموم خالی شود 
می توانید به تره فرنگی اعتماد کنید. طعم تره فرنگی در مقایسه با 
سیر دلچسب تر بوده و قدرت آنتی اکسیدانی باالیی دارد. شاید ندانید 
که از دوره ی باستان این سبزی را یار سالمتی می دانند و به خصوص 
برای سالمتی خانم ها توصیه می کنند. در متون قدیمی باقی مانده 
از یونانی ها و رومی ها آمده است که تره فرنگی باعث افزایش قدرت 
باروری خانم ها شده، قلب را محافظت کرده و با خستگی و اضطراب 
مفید  سبزی  این  در خصوص  بیشتر  مطلب  این  در  کند.  می  مقابله 

صحبت خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید.

تره فرنگی منبع خوب مواد مغذی
است  فالوونوئیدها  ویژه  به  ها  اکسیدان  آنتی  حاوی  فرنگی  تره 
های  آسیب  و  خطرات  و  کرده  مقابله  بدن  های  التهاب  با   که 
رادیکال های آزاد را خنثی می کند. باید بدانید که تره فرنگی حاوی 
میزان چشمگیری ویتامین C و ویتامین A هست که این دو ترکیب 
برای از بین بردن سموم بدن، مقابله با التهاب ها و آلکانیزه کردن بدن 

الزم و ضروری هستند.

تره فرنگی کم کالری است
کم  وزن  خواهند  می  که  است  افرادی  ادعای  بی  رفیق  فرنگی  تره 
وارد  کالری   6۱ فقط  پرخاصیت  این سبزی  از  کنند. هر ۱00 گرم 

بدن می کند.

تره فرنگی سرشار از فیبر است
آب  در  محلول  غیره  و  محلول  فیبرهای  منابع  از  یکی  فرنگی  تره 
با  توانید  می  کنید  مصرف  سبزی  این  از  مرتب  طور  به  اگر  است. 
خداحافظی  یبوست  مانند  ای  روده  مزمن  مشکالت  و  اختالالت 
بنابراین  است.  شده  تشکیل  آب  زیادی  میزان  از  فرنگی  کنید.تره 
دفع  باعث  و  داده  افزایش  را  ادرار  حجم  یعنی  است.  دیورتیک 
دفع  قدرت  این  شود.  می  بدن  از  سموم  همان  یا  ها  توکسین 
کنندگی یکی از مهمترین و شناخته شده ترین خواص تره فرنگی 

است.

تره فرنگی منبع ویتامین و مواد معدنی
تره فرنگی منبع انواع ویتامین ها و مواد معدنی مانند زینک، آهن، 
هستند.  ضروری  و  الزم  سالمتی  برای  که  است  منیزیم  و  پتاسیم 
به  توانید  می  نیز  هستید  بیشتر  فولیک  اسید  جذب  دنبال  به  اگر 

اعتماد کنید. این سبزی 

بیوتیک طبیعی تره فرنگی یک آنتی 
نیز یک  این سبزی  اما  ندارد  آلیسین  اندازه ی سیر  به  فرنگی  تره 
ها  پژوهش  برخی  نتایج  شود.  می  محسوب  طبیعی  بیوتیک  آنتی 
نشان می دهند که آلیسین موجود در سیر و تره فرنگی می تواند 
باعث کاهش کلسترول بد خون در رگ ها شود. چون این ترکیب 
با آنزیم های آسیب رسانی که باعث تجمع چربی در کبد می شوند 

مقابله می کند.

كودكان به چند 
میان وعده در روز نیاز دارند؟
همانند  کودکان  در  تغذیه ای  نیازهای   
بسته  است.  متفاوت  یکدیگر  با  بزرگساالن، 
به سن، جنس و میزان فعالیت بدنی کودکان 
سن  افزایش  با  دارند.  متفاوتی  نیازهای  نیز 
می یابد.  افزایش  کودکان  تغذیه ای  نیازهای 
پایان  کودکان  برای  تکمیلی  تغذیه  شروع 
شش ماه یا ۱80 روزگی است و از این زمان 
باید عالوه بر شیر، مواد غذایی مورد نیاز خود 
را از طریق غذاهای دیگر دریافت دارند. شروع 
جامد  غذای  روز  در  یکبار  با  تکمیلی  تغذیه 
شروع شده و به تدریج تا پایان یکسال به سه 

وعده غذایی در روز افزایش می یابد.
  بستنی، چوب شور، انواع کیک و کلوچه و 
پاستیل و حتی ژله میان وعده های مناسبی 
بستنی  نمی شوند.  محسوب  کودکان  برای 
بسیار شیرین بوده و ذائقه کودک را به سمت 
شیرینی می برد و عالوه بر آن احساس سیری 
زودرس در کودکان ایجاد می کند که نتیجه 
آن محدودیت در دریافت غذاهای اصلی است.
میان  از  استفاده  بعد  به  سالگی  دو  از حدود 
همه  برای  شیر  حذف  جهت  به  وعده ها 
کودکان ضروری است و به خصوص در مورد 
ندارند سه  مناسبی  گیری  وزن  که  کودکانی 
ناهار و شام و دو میان  وعده اصلی صبحانه، 

وعده مغذی در نظر بگیرید.
کودکان  روزانه  غذای  تامین  در  مهم  نکته   
صورت  به  غذایی  گروه های  همه  از  استفاده 
روزانه است و این مساله در تامین همه جانبه 

مواد مغذی جهت رشد کودک اهمیت دارد.
صورت  به  باید  که  اصلی  غذایی  گروه های   
روزانه برای کودکان استفاده کنید، عبارتند از:
سیب  ماکارونی،  برنج،  نان،  شامل  غات:   .1
زمینی که این گروه اصلی ترین تامین کننده 
انرژی برای بدن هستند و ۵0 تا 60 درصد نیاز 
روزانه را شامل می شوند. توصیه می شود در سه 

وعده اصلی حتما از این گروه استفاده نمایید.
گوشت  انواع  شامل  گوشت ها:  گروه   .2  
قرمز، ماکیان، ماهی، حبوبات و تخم مرغ که 
به لحاظ تامین پروتئین مورد نیاز جهت رشد 
بدن و همچنین تامین آهن و روی از اهمیت 
زیادی برخوردارند و توصیه به مصرف آنها در 

سه وعده اصلی روزانه است.
 3. گروه لبنیات: شامل شیر، ماست، پنیر و 
دوغ است. این گروه هم تامین کننده اصلی 
منابع کلسیم در بدن هستند که جهت رشد 
این  در  کودکان  های  دندان  و  استخوان ها 
دوران بسیار ضروری هستند و مصرف روزانه 
مصرف  به  توصیه  می شود.  توصیه  گروه  این 

لبنیات کم چرب است.

سالمت و تغذیه کودکانه

در روز قیامت سه گروه شکایت به پیشگاه خداوند 
متعال می آورند: قرآن و مسجد و عترت

گاهی آنقدر قرائت ها و استفاده هایمان از این 
کتاب الهی به مراسم عزاداری و ختم خالصه شده 
که خیلی از جوان های امروزی تا وارد یک سایت 
یا وبالگ و یا مغازه ای می شوند که صدای قرآن 
از آنها شنیده می شود و یا صدای هنزفری و یا 
آهنگ موبایل کسی طنین آیات قرآن می شود 
همه متعجبانه نگاه می کنند و اولین چیزی که به 
ذهنشان می آید مراسم عزاداری و خدایی ناکرده 
تهجد و عقب ماندگی است که این را می توان از 

نگاه هایشان کامال متوجه شد
 آیا این همان قرآنی نیست که بارها دشمنان 
اسالم تالش کردند نقطه ضعفی از آن بگیرند اما 
نه تنها موفق نشدند بلکه بر رسوایی خود افزودند؟
این همان قرآنی نیست که هنوز کسی را یارای 
هماوردی با آن نیست؟ که البته امروز خیلی ها 
سعی می کنند که نورش را خاموش کنند و آن را 
تحریف شده بخوانند اما نخواهند نتوانست چرا که 

این وعده ی خود خداوند است .....
 متاسفانه مردم فکر می کنند که در روز قیامت 
فقط باید جوابگوی حق الناس و شکایات مردم 
باشند در حالی که چنین نیست و باید به بسیاری 
از نعمتهایی که خداوند به ما ارزانی داشته است 
قرآن کتاب  نعمتها  این  باشیم.از جمله  جوابگو 
آسمانی و کتاب هدایت انسانهاست که متاسفانه 
در  است  ممکن  فقط  مسلمانان  ما  از  بسیاری 
مجالس ختم و یا سر سفره عقد الی آن را باز 
کنیم.حضرت رسول اکرم صلّی ا... علیه وآله وسلّم 

در این باره می فرمایند :
الُْمْصَحُف  یَْشُکوَن:  ثاََلثَُة  الِْقَیَمِة  یَْوَم  یَجیُء   

َوالَْمْسجُد َوالِعْتَرُة.
ُقونِی، َو یَُقوُل  ُقونِی َو َمزَّ یَُقوُل الُْمْصَحُف: یَا َربِّ َحرَّ
ُلونِی َو َضیَُّعونِی. َو تَُقوُل الِْعْتَرُة  الَْمْسِجُد: یَا َربِّ َعطُّ
یَا َربِّ َقُتلُونَا َو َطَرُدونَا َو َشرَُّدونَا؛ َفأَْجُثو لِلرُّْکَبَتیِن 
فِی الُْخُصوَمِة، َفَیُقوُل الَلَ َعزََّوَجلَّ لِی: أَنَا أَْولَی بَِذلَِک 

ِمْنَک.]»وسائل الّشیعة » طبع امیر بهادر؛ ج ۱ ص 
]۳0۴

 حضرت امام جعفر صادق علیه الّسالم فرمودند: 
مساجد شکایت خود را به نزد حّق تعالی میبرند 
از همسایگان خود که در آن مساجد حضور بهم 

نمیرسانند و نمازهای خود را در آن نمی خوانند.
به  سوگند  میفرستد:  وحی  مساجد  به  خداوند 
 عّزت و جالل خودم که من أبداً نماز آنان را قبول 

نمی کنم، و عدالت آنها را در بین مردم ظاهر نمی 
سازم، و رحمت من شامل حالشان نخواهد شد و 
هیچگاه در بهشت من با من همنشین نخواهند بود.«
پیشگاه  به  شکایت  گروه  سه  قیامت  روز  »در   

خداوند متعال می آورند: قرآن و مسجد و عترت.
قرآن میگوید: ای پروردگار من! مرا سوزانیدند و 
پاره پاره کردند. و مسجد میگوید: ای پروردگار من 
مرا معّطل و بدون عمل گذاردند و حّق مرا ضایع 
کردند. و عترت میگوید: بار پروردگارا ما را کشتند 
و دور کردند و متفّرق نموده و فراری دادند؛ و در 
مقابل پروردگار در دعوای خصومت و دادخواهی به 

دو زانوی خود می نشینم، پس خداوند عّزو جّل به 
من میگوید: من خودم اولویّت دارم از شما درباره 

خصومت و دادخواهی نسبت به آنان«
ضمن حدیث طوالنی دیگری در باب عظمت شأن 

قرآن، حضرت امام باقر علیه الّسالم می فرماید:
َفَیُقوُل یَا َربِّ ِمْنُهْم َمْن َصانَِنی َو َحاَفَظ َعلَیَّ َو لَْم 
یَُضیِّْع َشْیئاً َو ِمْنُهْم َمْن َضیََّعِنی َو اْسَتَخفَّ بَِحقِّی 
َب بِی و.. »روز قیامت قرآن می گوید: خدایا  َو َکذَّ

بعضی از بندگانت حرمت مرا نگهداشت و مرا حفظ 
نمود و چیزی از مرا ضایع نکرد. و بعضی دیگر مرا 
ضایع کرد و حق مرا خوار شمرد و مرا تکذیب 

نمود«.
َفَیُقوُل ا... تََباَرَک َو تََعالَی َو ِعزَّتِی َو َجاَللِی َو اْرتَِفاِع 
َمَکانِی َلُثِیَبنَّ َعلَْیَک الَْیْوَم أَْحَسَن الثََّواِب َو َلَُعاقَِبنَّ 
َعلَْیَک الَْیْوَم أَلِیَم الِْعَقاِب. خدای تعالی می فرماید: 
»به عزت و جالل و رفعت مقامم سوگند، امروز 
بهترین ثواب را برای تو بدهم و دردناکترین کیفر 
را به خاطر تو بکنم« ]اصول کافی ج ۲ ص ۵۹7[.
 قرآن یگانه کتاب هدایت است و در روایت است 

که: وای به حال کسانی که قرآن را رها کرده و به 
دنبال علوم دیگر رفته اند. اگر انسان تمام علوم 
دنیا را داشته باشد حّتی علوم اسالمی چون فقه 
و اصول و منطق و فلسفه ولیکن قرآن را نداشته 
باشد دستش خالی است و اگر قرآن را داشته باشد 
همه چیز را دارد و دستش پُر است، چون قرآن 
کالم خدا است و کسی که خدا را دارد همه چیز 

را دارد و کسی که خدا را ندارد هیچ چیز ندارد.
»من  فرمود:  آله  و  علیه  ا...  صلّی  خدا  رسول   
نخستین کسی هستم که بر خدای عزیز جبار روز 
قیامت وارد می شود با کتاب او و خاندانم. سپس 
امت من وارد می شوند، من از امتم می پرسم 
شما با کتاب خدا و با خاندانم چه کردید. ]قال 
رسول ا... صلّی ا... علیه و آله انا اول و افد علی 
العزیز الجبار یوم القیمة و کتابه و اهل بیتی ثم 
امتی ثم اسئلهم ما فعلتم بکتاب ا... و باهل بیتی 
)اصول کافی- کتاب فضل القرآن حدیث ۴ ج ... 

ص 600([
  و نیز در »وسآئل « از مرحوم شیخ طوسی در 
مجالس با اسناد خود از ُزرَیق روایت کرده است که :
الُم: َشَکِت الَْمَساِجُد إلَی  َقاَل أَبُو َعْبِدالَلِ َعلَْیِه السَّ
َِّذیَن اَل یَْشَهُدونََها ِمْن َجیَرانَِها، َفأَْوَحی  ا...ِ تََعالَی ال
ا..ُ إلَْیَها: َو َعزَّتِی َو َجاَللِی ! ال َقبلُْت لَُهْم َصلَوًة َو اَل 
أُْظِهُر لَُهْم فِی النَّاِس َعَدالًَة َو اَل نَالَتُهْم َرْحَمِتی َو اَل 

َجاَوُرونِی فِی َجنَِّتی ]»وسآئل « ج ۱، ص ۳0۳[
صادق  جعفر  امام  »حضرت  گوید:   ُزَریق 
علیه الّسالم فرمودند: مساجد شکایت خود را به 
نزد حّق تعالی میبرند از همسایگان خود که در آن 
مساجد حضور بهم نمیرسانند و نمازهای خود را 

در آن نمی خوانند.
  خداوند به مساجد وحی میفرستد: سوگند به 
عّزت و جالل خودم که من أبداً نماز آنان را قبول 
بین مردم ظاهر در  را  آنها  و عدالت   نمی کنم 
 نمی سازم و رحمت من شامل حالشان نخواهد 
با من همنشین  شد و هیچگاه در بهشت من 

نخواهند بود.«

پرونده 3 شکایت در قیامت باز می شود

در یخچال را باز می کند و پارچ آب را بر می دارد. لیوان را پر از آب 
می کند، اما به محض نوشیدن اولین جرعه، از نوشیدن ادامه آب 
منصرف می شود و می گوید: » این دیگر چه طعم بدی است!«. 
اید، توجه  تا به حال در چنین وضعیتی قرار گرفته  اگر شما هم 
داشته باشید که پیشگیری بهتر از درمان است، بنابراین در وهله 
اول باید از ایجاد بوی نامطلوب در یخچال جلوگیری کنید و قدم 

اول برای رسیدن به این امر، رسیدگی و تمیز کردن مرتب قفسه ها 
و مواد داخل یخچال است. سعی کنید هر روز یک بار به تمام قفسه 
های یخچال سر بزنید و تاریخ مصرف مواد درون یخچال را کنترل 
کنید. موادی را که تاریخ انقضایشان نزدیک است یا در آستانه خراب 
 شدن است خارج و زودتر مصرف کنید.اگر ذره ای از مواد غذایی به 
دیواره های یخچال چسبیده باشد، سریع آن را تمیز کنید. با این حال 
و با رعایت نکته های ذکر شده، باز هم ممکن است یخچال بعد از 
مدتی بوی نامطبوع بگیرد. برای برطرف شدن این بو و تمیزی یخچال 

تان چند گام به شما پیشنهاد می کنیم.
گام اول :

یخچال را خاموش کنید و از برق بکشید.

گام دوم :
همه مواد را از یخچال خارج کنید و اگر موادی دارید که سریع خراب 
می شود، در فریزر بگذارید. قفسه ها و کشوها را بیرون بیاورید و همه 
آن ها را با محلول آب گرم و جوش شیرین بشویید و بگذارید خشک 
شود. دیواره ها و همه قسمت های داخلی یخچال را نیز با همین 
محلول یا با ترکیب آب و سرکه سفید، شست و شو دهید و با حوله 

ای نرم خشک کنید.
گام سوم :

شیارها و الستیک های در یخچال را از قلم نیندازید! اگر ماده غذایی 
به دیواره های یخچال چسبیده و جدا نمی شود، مرطوبش کنید تا 

به راحتی جدا شود.

اگر در یخچال شما بوی بد 
میاد ،این مطلب را بخوانید
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ادامه از صفحه 6
۱۳۹۲۱۱۴۴۱۲008000۵۴۴—آقای  کالسه   .۵0
بشماره  قلی  طاغن  فرزند  توماج   ملکی  اسماعیل 
ملی  شماره  به  قال  اق  از  صادره   ۴۲۱۴ شناسنامه 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   ۴۹7۹8۹7۳۱۲
احداثی بمساحت ۱8۲ مترمربع مفروز ومجزا شده از 
پالک 68۴ فرعی از۱-اصلی واقع در اراضی اق قال از 

سهمی رضا فاضلی
۱۳۹۱۱۱۴۴۱۲008000۳۹۹—آقای  کالسه   .۵۱
نعمت اله دلیجه فرزند حاجی رحمان بشماره شناسنامه  
۲۵۲ صادره از اق قال  به شماره ملی ۴۹7۹6۳7۹۹۱ 
بمساحت   احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۳۵۹.76 مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۳-اصلی 

واقع در اراضی کسلخه  از سهمی  اصالحات ارضی
۱۳۹۴۱۱۴۴۱۲008000۱7—خانم  کالسه   .۵۲
حمیده پورقاز فرزند یونس  بشماره شناسنامه 87۱۵ 
 ۴۹7۹۱۲7۵0۹ ملی  شماره  به  قال   اق  از  صادره 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۲۵0 مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۳۲۴۵ فرعی 

از۱-اصلی واقع در اراضی اق قال از سهمی متقاضی
آقای   --۱۳۹۲۱۱۴۴۱۲00800060۱ کالسه   .۵۳
عبدالجالل ایزدی فرزند عبدالکریم بشماره شناسنامه 
۲۲0۹ صادره از اق قال  به شماره ملی  ۴۹7۹877۲6۵ 
بمساحت   احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
 ۵۵۱ پالک  از  شده  ومجزا  مفروز  مترمربع   ۱۹۹.67
فرعی از۱-اصلی واقع در اراضی اق قال از سهمی حامد 

احدی و فاطمه مشروطه
بخش  دوازده ثبت اق قال:

آقای   --۱۳۹۳۱۱۴۴۱۲008000۳۳۵ کالسه   .۵۴
شناسنامه  بشماره  عبداله  فرزند  گری  عبدالرحیم 
 ۲۲6۹۵67۹۱۹ ملی  شماره  به  قال   اق  از  صادره   ۲
ششدانگ یک قطعه زمین بصورت مزروعی بمساحت 
۲۲77۴.۹6  مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک  ۲۴۳ 
فرعی از۲۱ -اصلی واقع در اراضی  قره باش  از سهمی 

حسن نظری
۱۳۹۲۱۱۴۴۱۲00800006۳—آقای  کالسه   .۵۵
بشماره  قلی  بالجه  فرزند  جوزاک   محمد  رجب 
ملی  شماره  به  قال   اق  از  صادره    ۱۲۱ شناسنامه 
بصورت  زمین  قطعه  یک  ششدانگ    ۴۹7۹۳6۴۴۳8
مزروعی بمساحت  کل ۲0۳۲۲۴.8۵  مترمربع مفروز 

ومجزا شده از: ۱- قسمتی از
پالک ۱۵0 فرعی از۲۱-اصلی واقع در اراضی قره باش  
متقاضی  سهمی  از  مربع  متر   ۲۵۳8۱.۳0 بمساحت 
واقع  از۲۱-اصلی  فرعی   ۱۴8 پالک  از  قسمتی  و۲- 
در اراضی قره باش  بمساحت ۱778۴۳.۵۵ متر مربع 
و  جهانتیغ  جانعلی  و  جوزاک  محمد  اق  سهمی  از 

عباسعلی مختاری
آقای   --۱۳۹۳۱۱۴۴۱۲008000۳۳۴ کالسه   .۵6
شناسنامه  بشماره  عبداله  فرزند  گری  عبدالرحیم 
 ۲۲6۹۵67۹۱۹ ملی  شماره  به  قال   اق  از  صادره   ۲
ششدانگ یک قطعه زمین بصورت مزروعی بمساحت 

۲7۵76.۳۱  مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک  ۲۴۳ 
فرعی از۲۱ -اصلی واقع در اراضی  قره باش  از سهمی 

حسن نظری
بخش سیزده ثبت اق قال:

۱۳۹۲۱۱۴۴۱۲00800۱۵8-شرکت  کالسه   .۵7
ملی  شناسه  به  گلستان  استان  فاضالب  و  آب 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ۱070008۹8۴۲ ششدانگ 
ومجزا  مفروز  مترمربع    ۱۲8۴.6۲ بمساحت  احداثی 
از  الوم  انبار  اراضی  در  واقع  ۱-اصلی  پالک  از  شده 

سهمی متقاضی
عراز  ۱۳۹۱۱۱۴۴۱۲0080008۹۱-آقای  کالسه   .۵8
شناسنامه  بشماره  بردی  رحمن  فرزند  یامپی  محمد 
6۱۴ صادره از اق قال  به شماره ملی ۴۹7۹۵۱۳۱7۴ 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
680.۹۴ مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۴-اصلی 
واقع در اراضی یلمه خندان)محله حکیم اباد( از سهمی 

اصالحات ارضی
۱۳۹۲۱۱۴۴۱۲008000۴00-آقای  کالسه   .۵۹
عثمان کر فرزند حسینقلی بشماره شناسنامه  ۳۹۳6 
 ۴۹7۹8۹۴۵۳۴ ملی  شماره  به  قال   ازاق  صادره 
بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
۴68.۲0  مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۵-اصلی 

واقع در اراضی  محمدالق از سهمی اصالحات ارضی
۱۳۹۴۱۱۴۴۱۲00800000۲-آقای  کالسه   .60
بشماره  یقدی   قار  فرزند  قاسمی  حسن  محمد  ناز 
ملی  شماره  به  قال   ازاق  صادره    ۹۳0۹ شناسنامه  
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   ۴۹7۹۱۳۳۴۴۴
احداثی بمساحت ۲۹8.8۹  مترمربع مفروز ومجزا شده 
از پالک ۵-اصلی واقع در اراضی  محمدالق از سهمی 

اصالحات ارضی
پری  خانم   -۱۳۹۴60۳۱۲008006۳۳۱ کالسه   .6۱
بشماره شناسنامه ۳6  صادره  نبی  فرزند  راد   چاری 
از اردستان  به شماره ملی ۱۱8۹۹۳66۲۳ ششدانگ 
 ۳۴7.7۵ بمساحت  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
مترمربع مفروز ومجزا شده از پالک ۴-اصلی واقع در 

اراضی یلمه خندان از سهمی اصالحات ارضی
۱۳۹۴60۳۱۲008006۳۳8—آقای  6۲.کالسه 
شناسنامه  بشماره  نورمحمد   فرزند  یلمه  اسماعیل 
۱7 صادره از گرگان  به شماره ملی ۲۱۲۲۲۵8۵۹۴ 
احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
از  شده  ومجزا  مفروز  مترمربع  بمساحت۴8۴.8۱  
پالک ۴-اصلی واقع در اراضی  یلمه خندان از سهمی 

اصالحات ارضی
بهرام  ۱۳۹۴60۳۱۲008006۳8۴—آقای  6۳.کالسه 
جمالی فرزند عرازبردی  بشماره شناسنامه ۹۵۵ صادره 
از آق قال  به شماره ملی ۴۹7۹۲۲۲۱۱0 ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت۱۱۳.8۳مترمربع 
اراضی   در  واقع  ۴-اصلی  پالک  از  شده  ومجزا  مفروز 

یلمه خندان از سهمی اصالحات ارضی
آق  ۱۳۹۱۱۴۴۱۲00800۱۱۴۵—آقای   6۴.کالسه 
 ۹6۹۲ شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  دلیجه  محمد 

 ۴۹7۹۱۳7۲7۱ ملی  شماره  به  قال   آق  از  صادره 
احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
از  شده  ومجزا  مفروز  مربع  متر  بمساحت۱0۱.8۲ 
سهمی  از  محمدالق  اراضی   در  واقع  ۵-اصلی  پالک 

اصالحات ارضی
۱۳۹۱۱۱۴۴۱۲008000۱۲60—خانم  کالسه    .6۵
شناسنامه  بشماره  بردی  حلیم  فرزند  ندیمی  طاهره 
ملی  شماره  به  کاووس   گنبد  از  صادره    ۴06
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   ۲0۳۱60۱۳8۵
ومجزا  مفروز  مترمربع    6۳8.8۵ بمساحت  احداثی 
شده از پالک ۵-اصلی واقع در اراضی  محمدالق)محله 

گرکز( از سهمی اصالحات ارضی
وعدم  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد 

نمود. 
آگهی های اصالحی:

۱۳۹۲۱۱۴۴۱۲00۱00۳۵۴۴—آقای  66.کالسه   
شناسنامه   بشماره  جالل   فرزند  ابطحی   سپهر 
ملی   شماره  به  تهران  از  صادره   00۱76۳۲68۴
بصورت  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   00۱76۳۲68۴
ومجزا  مفروز  مترمربع   ۳00000 بمساحت  مزروعی 
لی  خیوه  اراضی    در  واقع  ۱۵-اصلی  پالک  از  شده 
متقاضی  مشاعی  سهمی  از  قال  اق  ثبت   -۱۲ بخش 
بشماره سند قطعی ۱۹6۴۳-۱۳۹۲/08/08 دفتر اسناد 
رسمی شماره ۲۵-رامیان و از  سهمی اقای عبدالناصر 
اخوند زاده بشماره سند ۵۹۹۵۲-۱۳8۳/07/08 دفتر 
های  دراگهی  که  ۲۱-گرگان  شماره  رسمی  اسناد 
بشماره  خراسانی  غالمعلی  سهمی  از   تمامت  قبلی 
سند ۵۹8۴-۱۳۵۳/۱۲/۲۴ دفتر اسناد رسمی شماره 
بدینوسیله  که  بود  گردیده  چاپ  و  قید  قال  اق   -۱۹

اصالح  میگردد.
۱۳۹۱۱۱۴۴۱۲008000۱۹۳—آقای  کالسه   .67
بشماره  قلیچ  حالی  فرزند  کاظمی   بردی  حلیم 
ملی   شماره  به  قال   اق  از  صادره   ۲۳۹۴ شناسنامه 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   ۴۹7۹06۴06۱
احداثی بمساحت 6۲۱.60 مترمربع مفروز ومجزا شده 
از پالک ۴-اصلی واقع در اراضی یلمه  خندان)محله 
حکیم اباد( بخش ۱۳- از سهمی اصالحات ارضی که 
متر  میزان6۲۲.67  به  مساحت  قبلی  های  اگهی  در 
اصالح  بدینوسیله  که  بود  گردیده  چاپ  و  قید  مربع 

میگردد.
ضمنا«اعالم میدارد مهلت اعتراض نسبت به آگهی های 
اصالحی یک ماه از تاریخ اولین انتشار آگهی میباشد 
وعدم  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است  بدیهی   .
وصول اعتراض طبق مقررات اداره ثبت اسناد وامالک 
اق قال سند مالکیت بنام متقاضیان  صادرخواهد نمود.
عیسی حسن قاسمی-رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 
شهرستان آق قال
تاریخ انتشارنوبت اول:
روزیک  شنبه مورخ   ۱۲ /  ۰۲  /۱39۵
تاریخ انتشارنوبت دوم: 

روز دو شنبه مورخ  ۲7  /   ۰۲ /۱39۵

   تاریخ :     ۰7    /   ۰۲    /۱39۵

آگهی موضوع ماده 3-قانون
 وماده ۱3-آئین نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابررای شماره  ۱۳۹۴60۳۳۱0۱000۵0۵۳  مورخ ۱۳۹۴/۱0/۳0هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج –ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
از  بشماره شناسنامه ۴۲7  صادره  فرزند رحیم  متقاضی  حسین عهدی حصار  
بستان آباد درششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت ۹۹ متر مربع مفروزو مجزی 
شده از پالک 6۴78 فرعی از۱6۳ اصلی واقع در اراضی سرحدآباد کرج خریداری 
از مالک رسمی علی اسمعیل سیسان محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
کرج مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
از  اداره تسلیم و پس  این  رابه  اعتراض خود  به مدت دو ماه  اولین آگهی  انتشار 
اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع 
وصول  عدم  مذکورو  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف۴877
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۵/0۲/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۵/0۲/۲7

منصور هدایت کار کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی احضار متهم 
بموجب پرونده کالسه فوق در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 
۱8 تهران آقای قاسم عبدالهی توران فرزند کریم   تبعه ایرانی باتهام ترک انفاق 
تحت تعقیب کیفری میباشد که بعلت مجهول المکان بودن متهم طبق ماده ۱7۴ 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
بازپرسی جهت  این  در  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  نامبرده ظرف  که  میشود 
تحقیق و دفاع از اتهام انتسابی به خود حاضر شود در صورت عدم حضور اتخاذ 

تصمیم خواهد شد
3۰97۵6/م الف بازپرس شعبه ۵ ادسرای عمومی و انقالب ناحیه۱8 تهران 

آگهی
مشخصات ابالغ شونده حقیقی – حمیدرضا موالیی 

بهشت  خ  خیام  خ  –تهران  محل حضور   ۱۱:۳0 ساعت   ۹۵/۳/۱۱- تاریخ حضور 
روبروی پارک شهر ساختمان روزنامه کشور –مجتمع قضایی ولیعصر

علت حضور –در خصوص شکایت فهیمه قمری حیدر پور علیه شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید

3۰97۵8/م الف منشی شعبه ۱۰۲۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ولیعصر تهران 

آگهی احضار متهم 
بموجب پرونده کالسه فوق در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 
۱8 تهران سارا برون داد –لیال محمدی تبعه ایرانی باتهام  هر دو اتهام مشارکت در 
ضرب و جرح عمدی توهین  تحت تعقیب کیفری میباشد که بعلت مجهول المکان 
بودن متهم طبق ماده ۱7۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود که نامبرده ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
در این بازپرسی جهت تحقیق و دفاع از اتهام انتسابی به خود حاضر شود در صورت 

عدم حضور اتخاذ تصمیم خواهد شد
3۰97۵7/م الف بازپرس شعبه ۵ ادسرای عمومی و انقالب ناحیه۱8 تهران 

 دادنامه 
پرونده کالسه ۹۴0۹۹80۲۹0۴00۳۹7 شعبه ۱۱۴6 دادگاه کیفری دو مجتمع 

قضایی بعثت تهران تصمیم نهایی شماره ۹۵0۹۹70۲۱۱۱000۳0
شاکی –عباس شاه وردی 

متهم –یاسر ارشادی فرزند اوغالن
اتهام –تخریب 

گردشکار-متهم باتهام فوق تحت تعقیب واقع گردیده پرونده امر به دادگاه ارسال 
پس از تشریفات قانونی و احضار طرفین در وقت مقرر فوق العاده به تصدی امضا 
کننده زیر تشکیل است با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعالم و بشرح 

زیر مبادرت بصدور رای می نماید
رای دادگاه –به موجب کیفر خواست شماره ۳۱8۵-۹۴/۱0/۱۳ دادسرای عموم و 
انقالب تهران متهم یاسر ارشادی فرزند اوغان به اتهام تخریب تحت تعقیب قرار 
گرفته است دادگاه صرف نظر از صحت و سقم شکایت باتوجه به گذشت شاکی 
عباس شاه وردی به استناد ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به ماده 677 
صادره  قرار  دارد  می  اعالم  و  صادر  تعقیب  موقوفی  قرار  اسالمی  تعزیرات  قانون 
استان  تجدیدنظر  دادگاه  در  تجدیدنظر خواهی  قابل  ابالغ  از  روز پس  ظرف ۲0 

تهران است 
3۰97۵9/م الف رئیس شعبه ۱۱46 دادگاه کیفری ۲ تهران

آگهی مفقودی
شهربانی  شماره  به  پیکان  وانت  سواری  خودرو  مالک  عابدی  عبدالعلی  اینجانب 
7۳ ایران 7۳7ج۱۵ و شماره بدنه 8۳۹۱۵۴۴7 و شماره موتور ۱۱۲8۳08۵۴۱6 
بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی مذکور نموده است. لذا چنانچه 
هر کس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان 
نماید.  واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه  ایران خودرو  فروش شرکت 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
قانون  موضوع   ۹۴/۱۱/۱۳ ۱۳۹۴60۳۲۴00۱00۵۴66مورخ  بشماره  رای  برابر 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
عباس احمدی زاده فرزند محمدی صادره از بوشهر را در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی مشهور به چاه آب به مساحت ۱6۳6۹/۹0 مترمربع در قسمتی از پالک 
به منظور اطالع عموم  لذا   . فراکه گناوه محرز گردیده است  واقع در رقیه   8۹۲
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی مذکور اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/0۲/۱۲    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/0۲/۲7

م الف ۱4۵ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه – مجید امیری

آگهی حصر وراثت
به حکایت پرونده کالسه ۵/۹8/۹۵ شعبه ۵ شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
بیان  و  است  نموده  را  وراثت  گواهی حصر  درخواست صدور  مرادی  یونس  آقای 
اقامتگاه دائمی خود فوت  داشته شادروان یاور کریمی در تاریخ ۱۳۹۴/7/۱۳ در 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
۱- فرهاد کریمی  زایچه ۱۳۹۴  کدملی 0۱۵۴۲66۱۹0  پسر متوفی

۲- بیان میرانی  زایچه ۱۳67/۴۲8  کدملی ۳۲۳088۳00۴  همسر متوفی
۳- یونس کریمی زایچه ۱۳۴۵/۱۹۲8  کدملی ۳۲۳0۳۱7۹0۴  پدر متوفی

۴- خدیجه میرانی  زایچه ۱۲۲6/ ۱۳۴0 کدملی ۳۲۳0۳۱0۳۳0  مادر متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یکماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر 
گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

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

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش 
و جوانان گفت: برای تحول در فوتبال کشور، شنبه 
آینده مجمع انتخاباتی این فدراسیون برگزار می شود.

از پروژه های  بازدید  سیدنصرا... سجادی در حاشیه 
ورزشی استان کردستان در پاسخ به سوال خبرنگار 
تاریخ  تغییر  گمانه زنی های  بر  مبنی  پایگاه  این 
گفت:  فوتبال،  فدراسیون  انتخاباتی  مجمع  برگزاری 
این انتخابات در موعد تعیین شده برگزار می شود و 
هر فردی که انتخاب شود، مورد حمایت وزارت ورزش 

و جوانان قرار خواهد گرفت.
وزارت  ای  حرفه  و  قهرمانی  ورزش  توسعه  معاون 
ورزش و جوانان ابراز امیدواری کرد: پس از انتخاب 
رئیس چهارساله فدراسیون فوتبال از طریق مجمع، 
این  در  مطلوب تر  شرایط  ایجاد  و  تحول  شاهد 

فدراسیون باشیم.
سجادی همچنین تاکید کرد که تمام تالش وزارت 
این  برگزاری  قانونی  شرایط  ایجاد  جوانان  و  ورزش 

مجمع است.

براری قهرمان وزنه برداری آسیا شد

محمدرضا براری پس از دو سال دوری از وزنه برداری با ثبت رکورد ۴0۱ 
کیلوگرم در مجموع دو حرکت و کسب مدال طالی آسیا به میادین بین المللی 
بازگشت. به گزارش ایسنا، در آخرین روز از مسابقات وزنه برداری قهرمانی 
آسیا ۲0۱6، وزنه برداران دسته ۱0۵ کیلوگرم به رقابت پرداختند. محمدرضا 

براری با رکورد مجموع ۴0۱کیلوگرم قهرمان آسیا شد.
در حرکت یک ضرب با رکورد۱80 کیلوگرم مدال برنز گرفت و در دوضرب با 

۲۲۱ کیلوگرممدال طال گرفت.

رئیس فدراسیون فوتبال عراق: عربستان هم 
به دنبال کشور ثالث باشد

رئیس فدراسیون فوتبال عراق در جدیدترین اظهارات خود تاکید کرد که اگر 
عربستان به ایران نیاید تیم ملی عراق هم به این کشور نخواهد رفت.

به گزارش ایسنا و به نقل از فرانس پرس، اختالف فوتبالی عراق و عربستان 
همچنان ادامه دارد و این موضوع هنوز حل نشده است. هر چند کنفدراسیون 
فوتبال آسیا تاکید کرد که با برگزاری همه بازیهای عراق در انتخابی جام 
جهانی ۲0۱8 به استثنای دیدار با عربستان در ایران موافقت کرده است اما 

هنوز اختالف بین آنها پابرجا است.
عبدالخالق مسعود رئیس فدراسیون فوتبال عراق در گفت وگویی که با فرانس 
پرس داشت تاکید کرد که اگر عربستان به ایران نیاید تیم ملی فوتبال عراق 

هم به عربستان نخواهد رفت.
او گفت: هنوز موضوع اختالفی ما حل نشده است. عربستان هم اگر به ایران 
نیاید ما هم به برای دیدار با تیم ملی این کشور به عربستان نمی رویم و آنها 
هم باید کشور ثالثی را به عنوان میزبان خود معرفی کنند. طبیعی است که 
ما همه به دنبال منافع تیم ملی کشور خود هستیم. ایران کشور پیشنهادی ما 

برای میزبانی است و عربستان باید به این تصمیم ما احترام گذارد.
رئیس فدراسیون فوتبال عراق ادامه داد: بحرین نتوانست میزبانی ما را به خاطر 
برگزاری جام جهانی فوتبال زنان برعهده گیرد و لبنان هم جواب رد داد. 
نمی توانستیم کشورهای حوزه خلیج فارس را انتخاب کنیم چون با عربستان و 
امارات همگروه بودیم و به همین خاطر ایران را برگزیدیم. هواداران ما به راحتی 
وارد ایران می شوند و از تیم خود حمایت می کنند و طبیعی است که این کشور 
را انتخاب کنیم. عربستان هم اگر به ایران نیاید باید کشور ثالث را انتخاب کند 
و این حرف نهایی ما است. این سخنان رئیس فدراسیون فوتبال عراق در حالی 
است که سعودیها تاکید دارند که تنها در خاک خود از عراق پذیرایی می کنند 

و حق میزبانی خود را قانونی می دانند.

مسلمان در آستانه محرومیت است
روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه ذوب آهن در اطالعیه ای نسبت به 
عدم پرداخت حق و حقوق باشگاه ذوب آهن از سوی باشگاه پرسپولیس 

اعتراض کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از سایت باشگاه ذوب آهن اصفهان، روابط عمومی این 
باشگاه در اطالعیه ای نسبت به عدم پرداخت حق و حقوق باشگاه ذوب آهن 
در مساله حق انتقال سه میلیارد و ۲00 میلیون ریالی »محسن مسلمان« 
بازیکن کلیدی تیم فوتبال پرسپولیس در این فصل و همچنین عدم پرداخت 
یک میلیارد و ۲00 میلیون ریالی حق رشد »پیام صادقیان« که مربوط به 

گذشته است، اعتراض کرد.

رئال مادرید بدون بنزما و رونالدو 
هرگز نبرده است

رئال در نبود دو مهاجم گلزنش به هیچ وجه در 
اللیگا به پیروزی نرسیده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از آس، رئال مادرید هیچ گاه 
در نبود دو مهاجمش یعنی کریم بنزما و کریستیانو 
رونالدو در اللیگا پیروز نشده است. مادرید از فصل 

۱0-۲00۹ در پیروزی ناکام مانده است.
تاکنون این دو مهاجم پرتغالی و فرانسوی، ۲6۳ بار 
برای مادرید بازی کردند که تنها در چهار بازی، هر 
دو بازیکن در میدان حضور نداشتند. امروز برای 
پنجمین بار سفیدپوشان برابر سوسیداد از این دو 

بازیکن بهره نخواهند برد.
در چهار دیداری که بدون رونالدو و بنزما برگزار 
شد، دو تساوی و دو شکست را به ثبت رسیده 
پایان  به  مانده  هفته  به یک  بازی  آخرین  است. 
که  آنچلوتی  کارلو  بازمی گردد.  فصل ۲0۱۳-۱۴ 
تیم را برای فتح لیگ قهرمانان آماده می کرد، برابر 
سلتاویگو به این دو مهاجم به خاطر آسیب دیدگی 
احتمالی استراحت داد. مادرید در خانه حریف دو 
بر صفر مغلوب شد. در فصل ۱۳-۲0۱۲، مادرید 
در نبود بنزما و رونالدو در آنوئتا برابر رئال سوسیداد 
مساوی شد. آن تساوی )۳-۳( نیز در یک هفته 
مانده به پایان فصل رقم خورد. دو بازی دیگر برابر 
اسپورتینگ خیخون بود که مادرید در سانتیاگو 
برنابئو یک بر صفر مغلوب شد و در خانه حریف به 

تساوی بدون گل دست یافت.
رونالدو تاکنون در اللیگا ۲۳۴ بار به میدان رفته و 
تنها در ۲۹ بازی حضور نداشته است. در مقابل بنزما 
۲۱۳ بازی به انجام رسانده و در ۵0 بازی نیز حضور 

نداشته است اما هر دو تنها در چهار بازی نبودند.

»ویکتور والدس« به 
منچستریونایتد بازمی گردد

ویکتور والدس پس از پایان قرارداد قرضی اش با 
استاندارد لی یژ بلژیک به منچستریونایتد بازمی گردد.
به گزارش مهر، این دروازه بان ۳۴ ساله در ماه ژانویه 
با انعقاد قرارداد قرضی به تیم بلژیکی پیوست و 
اکنون با پایان قراردادش به اولدترافورد بازمی گردد.
دروازه بان پیشین تیم فوتبال بارسلونا از اوایل سال 
۲0۱۵ که به من یونایتد پیوست فقط دو بار برای 

این تیم به میدان رفت.
والدس به استاندارد کمک کرد تا با شکست بروژ 
قهرمان جام حذفی بلژیک شود با این حال باشگاه 
خود  تر  جوان  بازیکنان  به  دارد  نظر  در  بلژیکی 
فرصت دهد و برای همین به زمان حضور والدس 

در تیم خود پایان داده است. 
باشگاه استاندارد در بیانیه ای از زحمات والدس 

تشکر کرده است.
والدس با بارسلونا شش بار قهرمان اللیگا شد و سه 

بار هم لیگ قهرمانان اروپا را برد. 

خبرخبر

تیم ملی والیبال ایران کمتر از یک ماه دیگر برای 
رسیدن به اولین تجربه المپیکی خود در تاریخ، 
به مصاف 7 تیم قدرتمند می رود. رقابت هایی که 
امیدواری زیادی به کسب سهمیه المپیک در آن 

وجود دارد.
به گزارش ایسنا، ملی پوشان والیبال ایران پس 
حال  در  طوالنی  نسبتا  استراحت  دوره  یک  از 
المپیک  انتخابی  مسابقه های  برای  آماده سازی 
تیره  تنها خط  دهد  رخ  اتفاق  این  اگر  هستند. 
جدول افتخار والیبال ایران نیز پاک می شود. بعد 
از درخشش در رقابت های مختلف به مانند لیگ 
جهانی، مسابقه های قهرمانی جهان، جام جهانی و 
بازی های آسیایی حال نوبت به صعود به المپیک 
و درخشش در این بازی های مهم و معتبر رسیده 
است. هدفی که 8 کشور ایران، استرالیا، لهستان، 
دنبال  به  کانادا  و  ونزوئال  ژاپن،  فرانسه،  چین، 
رسیدن به آن هستند. از میان این تیم ها سه تیم 
برتر همراه با بهترین تیم آسیایی سهمیه المپیک 
را می گیرند. 7 حریف تیم ملی ایران در رقابت های 

انتخابی المپیک به این شرح هستند.
é لهستان

تیم ملی والیبال لهستان مهم ترین و مدعی ترین 
تیم برای صعود به المپیک است. لهستانی ها یکی 
از پرافتخارترین تیم های والیبال جهان هستند 
که در سال های گذشته افتخارهای زیادی را در 
والیبال که ورزش اول این کشور است به دست 
آورده اند. لهستان قهرمانی المپیک، جام جهانی و 
مسابقه های جهانی در کارنامه دارد. لهستان تاکنون 
8 دوره در المپیک بوده و بهترین عملکردشان به 
المپیک ۱۹76 و کسب مدال طال باز می گردد. 
لهستانی ها در مسابقه های قهرمانی اروپا عملکرد 
خوبی از خود ارائه ندادند و با باخت غیر منتظره 
به اسلوونی نتوانستند سهمیه المپیک بگیرند. با این 
حال این تیم پر قدرت یکی از مدعیان اصلی کسب 
سهمیه المپیک است و در ششمین دیدار خود برابر 
ایران به میدان می رود که با توجه به صعود چهار 
تیم به احتمال فراوان تا آن زمان تکلیف صعودش 

قطعی شده است.
é فرانسه

دیگر مدعی اصلی کسب سهمیه المپیک فرانسه 
است. تیمی که تا دو سال پیش جزو ۱0 تیم برتر 
دنیا نبود اما در لیگ جهانی ۲0۱۵ عملکرد درخشانی 
داشت و قهرمانی این رقابت ها را نیز به دست آورد. با 
این حال فرانسوی ها هم نتوانستند در مسابقه های 

قهرمانی اروپا سهمیه بگیرند و از آن جایی که در جام 
جهانی نیز نتوانستند در میان دو تیم برتر باشند هنوز 
مجوز حضور در المپیک را نگرفته اند. امید فرانسوی 
ها به »اروین ان گاپت« ستاره خودشان است که 
در لیگ جهانی نمایش فوق العاده ای داشت. تیم ملی 
فرانسه تا االن سه بار حضور در المپیک را تجربه 
کرده که بهترین مقام ابن تیم عنوان هشتمی در 

المپیک ۱۹88 سئول بوده است.
é استرالیا

تیم بلند قامت استرالیا یکی از حریفان مهم ایران 
برای صعود به المپیک محسوب می شود. با توجه 
به اختصاص یک سهمیه به بهترین تیم آسیایی، 
فرصتی برای لغزشی برابر این تیم وجود ندارد. تجربه 
تلخ شکست برابر این تیم در انتخابی المپیک لندن 
به اندازه کافی به شاگردان لوزانو انگیزه می دهد که 
به هیچ وجه این حریف را دست کم نگیرند. استرالیا 
سه دوره حضور در المپیک را در کارنامه دارد که 
همه آن در دوره های اخیر و از سال ۲000 به بعد 
بوده است. بهترین نتیجه آن ها به المپیک ۲000 
سیدنی بر می گردد که با توجه به شرایط میزبانی 
هشتم شدند. المپیک ۲00۴ آتن و ۲0۱۲ لندن دو 
دوره حضور دیگر کانگوروها در المپیک بوده است. 
»توماس ادگار« ۲۱۲ سانتی متری باز هم مهره 
اصلی آنهاست که یک سروگردن از نظر قامت و قدی 
باالتر از سایر بازیکنان این تیم است. سبز پوشان 
استرالیا نخستین حریف ایران در مرحله انتخابی 

المپیک هستند.
é چین

رقیب سنتی ایران در آسیا که در سال های اخیر 

اکثرا چهره یک تیم بازنده را برابر ایران داشته یکی 
دیگر از رقیبان ایران است. چینی ها با توجه به افت 
چند سال اخیر خود شانس زیادی برای صعود به 
المپیک ندارند اما به هر حال به عنوان یک قدیمی 
قدرتمند آسیای شرقی نباید دست کم گرفته شود. 
ایران یک بار در جام جهانی ۲0۱0 این تیم را دست 
کم گرفت و ضربه سختی از این بابت خورد و نباید 
این اتفاق دوباره تکرار شود. چینی ها تاکنون دوبار به 
المپیک صعود کرده اند بهترین نتیجه آن ها به مانند 
استرالیا در شرایط میزبانی بوده و در سال ۲008 
توانسته اند در جایگاه پنجم قرار بگیرند. این تیم 

پنجمین حریف ایران در این دوره از رقابت ها است.
é ژاپن

چشم بادامی هایی که در چند سال اخیر حتی با 
درخشش »شیمیزو« هم دیگر حریفی برای ایران 
به شمار نمی رفتند بار دیگر قدرتمند شده و حریف 
آسانی برای ایران نیستند. شکست تیم دوم ایران 
در فینال مسابقه های قهرمانی آسیا این تصور را 
به وجود آورد که تیم اصلی به راحتی می تواند 
برابر این تیم به پیروزی برسد، اما در جام جهانی 
این تیم دو ست برابر ایرانی ها به دست آورد تا این 
فکر از بین برود. هر چند شاگردان کواچ - سرمربی 
پیشین تیم ملی ایران - توانستند با هر سختی ۳ بر 
۲ ژاپن را شکست دهند اما این نتیجه نشان داد که 

ژاپن دیگر حریف آسانی نیست.
با توجه به ارتباط مالی - اقتصادی چشم بادامی ها 
میزبانی  راحتی  به  تاکنون  آن ها   FIVB با 
مسابقه های مختلف را به دست آورده اند هرچند 
شرایط مناسبی از لحاظ میزبانی برای ایران فراهم 

نمی کنند. برای نمونه درجام جهانی ۲0۱۵ بدترین 
ساعت را برای بازی های ایران درنظر گرفتند و و 
به  ایران  ملی پوشان  برای  نیز  دیگری  مشکالت 
المپیک  در  دوره  هشت  ژاپنی ها  آوردند.  وجود 
حضور داشته اند و در سال ۱۹7۲ که در اوج دوران 
قدرت بودند قهرمان المپیک شدند. دیدار با ژاپن 
چهارمین دیدار ایران در مسابقات انتخابی المپیک 

است.
é ونزوئا

حریف آمریکای جنوبی حریف سختی برای تیم 
ملی ایران نیست و رویارویی دو تیم در مسابقه 
های قهرمانی جهان با برتری سه بر صفر ایران 
همراه بود. آن ها تنها یک بار در المپیک ۲008 
پکن حاضر شده اند و تجربه چندانی در این رقابت ها 
ندارند. رقابت اصلی ونزوئال با کانادا خواهد بود چرا 
که از چهار سهمیه موجود یکی حتما به تیم های 
آسیایی خواهد رسید و با توجه به صعود احتمالی 
دو تیم قدرتمند فرانسه و لهستان رقابت ونزوئال 
برای رسیدن به سهمیه سوم است. کمبود تجربه 
بازی با تیم های آسیایی و عدم شناخت از سبک 
والیبال آسیا مهم ترین مشکل این تیم است. طبق 
تقویم ارائه شده بازی با ونزوئال آخرین دیدار ایران 
است. پیروزی در این دیدار می تواند جشن صعود 

را تکمیل کند.
é کانادا

سهمیه آمریکای شمالی در این دوره از رقابت ها 
تیمی به نام کاناداست که اخیرا موفقیتی در سطح 
اول والیبال جهان نداشته است. کانادا سه بار حضور 
در المپیک را تجربه کرده اند که آخرین حضورش 
به  ساله ای  حسرت ۲۴  تا  بوده  سال ۱۹۹۲  در 
اندازه سن برخی بازیکنانش را داشته باشد. با این 
حال کانادا که یکی از تیم های خوب والیبال در 
اوایل دهه هشتاد به شمار می رفت که توانست 
در المپیک ۱۹8۴ به مقام چهارمی برسد. دیدار 
با کانادا دومین بازی ایران است. سابقه دیدار با این 
تیم اکثرا به بازی های دوستانه بر می گردد که 

پیروزی از آن ایران بوده است.
تیم ملی والیبال ایران برای صعود به المپیک باید 
روی یکی از سکوهای اول تا سوم بایستد و یا اینکه 
بتواند این تورنمنت را باالتر از سایر تیم های آسیایی 
تیم های  برابر  پیروزی  کسب  برساند.  پایان  به 
آسیایی، کانادا و ونزوئال می تواند حتی در صورت 
شکست برابر فرانسه و لهستان نخستین سهمیه 

المپیک تاریخ ایران را به ارمغان بیاورد.

هفت خوان والیبال برای صعود به المپیک

سجادی:

 18 اردیبهشت
تاریخ تغییر ناپذیر 

انتخابات فوتبال 
است
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آگهی احضار متهم 
بموجب پرونده کالسه ۹۴0۳80شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 
رانندگی  امر  احتیاطی در  بی  باتهام  ایرانی  تبعه  بلوکی  آقای  مهدی لشکر    ۱8
تحت  مرتضی حسنی   شکایت  غیر صمدی حسب  بدنی  صدمه  ایراد  به  منتهی 
تعقیب کیفری میباشد که بعلت مجهول المکان بودن متهم طبق ماده ۱7۴ قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود 
که نامبرده ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در این بازپرسی جهت تحقیق و 
تصمیم  اتخاذ  حضور  عدم  صورت  در  شود  حاضر  خود  به  انتسابی  اتهام  از  دفاع 

خواهد شد
3۰97۵۲/م الف بازپرس شعبه اول  ادسرای عمومی و انقالب ناحیه۱8 تهران 

آگهی احضار متهم 
به موجب پرونده کالسه ۲/۹۳۱۱86ب  در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب ناحیه ۱8 تهران شهید مطهری متهم مرتضی مجتبی و اصغر عسگری 
به اتهام نخریب و ایراد ضرب و جرح عمدی  تحت تعقیب  وقت مقرر برای تعیین 
گردیده که به علت مجهول المکان بودن متهم طبق ماده ۱7۴ قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود که نامبرده 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در این بازپرسی جهت تحقیق و دفاع از اتهام 
و  شد  خواهد  تصمیم  اتخاذ  عدم حضور  صورت  در  شود  حاضر  خود  به  انتسابی 

میتواند یک نفر وکیل به همراه داشته باشید
3۰97۵4/م الف بازپرس شعبه دوم  دادسرای ناحیه ۱8 تهران 

آگهی
کریم  تهران  ناحیه ۱8  دادسرای  از سوی  کیفر خواست صادره  به موجب صدور 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  امانت    در  خیانت  به  است  متهم  ممقانی 
تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱۴۱   دادگاه  خانواده مجتمع قضایی 
شهید مطهری تهران واقع در تهران یافت آباد کوی ولیعصر مجتمع قضایی شهید 
وقت  که  گردیده  ثبت   ۹۳0۹۹80۲۹6۵0۱086 کالسه   به  و  ارجاع  مطهری   
مجهول  علت  به  است  شده  تعیین    8:۳0 ساعت   و    ۹۵/۳/۱۱ آن    رسیدگی 
المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
  3۰97۵3/م الف شعبه ۱۱4۱  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری   تهران

آگهی احضار متهم 
بموجب پرونده کالسه فوق در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 
۱8 تهران آقای داود کلهر فرزند رحیم  تبعه ایرانی باتهام  توهین و تهدید تحت 
تعقیب کیفری میباشد که بعلت مجهول المکان بودن متهم طبق ماده ۱7۴ قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود 
که نامبرده ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در این بازپرسی جهت تحقیق و 
تصمیم  اتخاذ  حضور  عدم  صورت  در  شود  حاضر  خود  به  انتسابی  اتهام  از  دفاع 

خواهد شد
3۰97۵۵/م الف بازپرس شعبه ۵ ادسرای عمومی و انقالب ناحیه۱8 تهران 

آگهي مناقصه
شهرداري ماهدشت در نظر دارد اجراي پروژه هاي

۱- زیرسازي معابر سطح شهر با اعتبار برآوردي ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
2- جدولگذاري معابر سطح شهر با اعتبار برآوردي 3/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

3- آسفالت معابر سطح شهر با اعتبار برآوردي ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
را به پیمانکار واجد شرایط داراي:

الف- اساسنامه و اسناد ثبت شرکت و گواهي آخرین تغییرات ب- گواهي نامه صاحیت پیمانکاري مرتبط
ج- گواهي ثبت نام در نظام و مالیات بر ارزش افزوده د- کد اقتصادي

ه- گواهي حداقل دو مورد سوابق اجرایي مرتبط
واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت مي شود جهت دریافت اساسنامه و مناقصه و آگاهي از شرایط، از تاریخ نشر آگهي حداکثر تا 
پایان وقت اداري روز 2 شنبه مورخ ۱395/2/2۷ با ارائه اسناد فوق الذکر نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام و یا جهت کسب 

اطاعات بیشتر با شماره تلفن 3۷3۰9۷9۰-۰26 تماس حاصل فرمائید.
-شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

-هزینه درج آگهي به عهده برنده یا برندگان مناقصه مي باشد.
شهرداري ماهدشت

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
برابر آراء صادره هیات / هیات های کالسه پرونده ۱۳۹۴۱۱۴۴۱000800۴۴۲6موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی تنکابن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
آقای سلیمان ستوده نیان به ش ش ۳۲۳ کد ملی ۲۲۱8۵۲66۲۱ صادره از تنکابن 

فرزند حسینعلی   
 ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان   به مساحت ۱۱۳/۱6متر  مربع 
قسمتی از پالک ۴۵۳فرعی از ۵اصلی واقع در قریه نسیه محله بخش ۴ ثبت تنکابن 

خریداری از رقیه عابدین پور 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۹۵0070۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱/۲8 تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۵/۲/۱۲

علی اکبر گازر – معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
قانون  ۱۳۴۲-۱۳۹۳موضوع  پرونده  کالسه  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
در واحد ثبتی تنکابن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  به  نوبت  در دو 
انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  صدور سند 
امالک محل  و  اسناد  اداره ثبت  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  اولین آگهی 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آقای عباس طربی به ش ش ۴۲0کد ملی 

۲۲۱8۴70۳8۱صادره از تنکابن فرزند سیف اله   
 ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان   به مساحت ۲8۱/۵0متر  مربع 
قسمتی از پالک ۱۱0اصلی واقع در قریه باالشیرود  بخش ۴ ثبت تنکابن خریداری 

از علیرضا گودرزی  
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۹۵006۲6
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱/۲8 تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۵/۲/۱۲

علی اکبر گازر – معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

برابر آراء صادره هیات / هیات های کالسه پرونده ۴7۱-۱۳۹۳موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
لذا مشخصات  است  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  تنکابن 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آقای فرامرز 

قربانی پور به ش ش 7۵6کدملی ۲۲۱87۳۴۱۵۱صادره از تنکابن فرزند قربان   
 ششدانگ یک قطعه زمین در حال احداث    به مساحت ۲۳۵/۱6متر  مربع قسمتی از 
پالک ۲۳اصلی واقع در قریه قلعه سر  بخش ۲ ثبت تنکابن خریداری از حمیرا میرزایی  
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۹۵00۵6۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱/۲8
تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۵/۲/۱۲

علی اکبر گازر – معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
برابر آراء صادره هیات / هیات های کالسه پرونده ۱۲۵6-۱۳۹۳موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
لذا مشخصات  است  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  تنکابن 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. آقای نادر 
شکورزاده نوبری به ش ش ۱۵87 کد ملی 00۴6۱06۳08 صادره از تهران فرزند علی   
 ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان   به مساحت ۵۱۴متر مربع قسمتی 
از پالک ۲6اصلی واقع در قریه لشگرک بخش ۳ ثبت تنکابن خریداری از محرمعلی 
خانجانی      بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۹۵006۲8
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱/۲8 تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۵/۲/۱۲

علی اکبر گازر – معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن

آگهی وقت رسیدگی
خواهان مهدی زارع پور دادخواستی به طرفیت خوانده محمد زارع پور قوزلوجه و 
علی اصغر پورانی و غالمحسین قدردانی و حسین میرزا مهدی و میر علی مشهدی 
شریفی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک )قطعه زمین ( تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان بخش قرچک شهرستان ورامین نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک واقع در قرچک ارجاع و به 
کالسه ۹۴۱۱08 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۵/۵/۱8 و ساعت ۱0:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد
منشی دوم دادگاه عمومی )حقوقی(بخش قرچک –مهرنوش باقری 

متن آگهی
/ متهم خدیجه  به طرفیت خوانده  پوریان فر دادخواستی  / شاکی سحر  خواهان 
حسنوند و تاج دولت حسنوند و امید حسنوند و معصومه حسنوند و زینب حسنوند 
و مصطفی حسنوند و نرگس حسنوند و حسن حسنوند و مریم حسنوند و زهرا علی 
پور تاری به خواسته تحریر ترکه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۴۳ شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
استان  کل  دادگستری  عدالت  میدان  امام  خیابان  آباد  خرم  شهرستان  در  واقع 
لرستان ارجاع و به کالسه ۹۵0۹۹866۹۵8000۳۴ ثبت گردیدهکه وقت رسیدگی 
المکان بودن  به علت مجهول  آن ۱۳۹۵/۳/6 و ساعت 0۹:00 تعیین شده است 
خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دبیر شعبه 43 شورای حل اختالف مجتمع شماره ۲ حضرت امام )ره( شهرستان خرم آباد 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابررای شماره  ۱۳۹۴60۳۳۱0۱000۵۵70  مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج –ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی  هیبت اله خلج فرزند محمد به شماره شناسنامه ۱۱  صادره از اشتهارد 
در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت ۳7۴.۹۵  متر مربع مفروزو مجزی 
شده از پالک ۹7۴0 فرعی از۱6۲ اصلی واقع در اراضی کرج خریداری از مالک 
رسمی شرکت تعاونی مسکن کارکنان زراعی کرج میباشد محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم کرج مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکورو 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف۴88۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۵/0۲/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۵/0۲/۲7

آگهی صدور سند منصور هدایت کار  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس
نظر به اینکه به اسناد مفاد رای شماره ۹۴/۱۲/۲۴-۱۳۹۴60۳0۱0۲۲0۲8۹0۲ 
هیئت رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسنتاد و امالک رباط کریم 
که به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی آقای غالمرضا 
گلستانی فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه ۲ صادره از شهر ری نسبت به شش 
دادنگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۵8۹۹/66 متر مربع به پالک    
از  تفکیکی   ۱7 قطعه  فرعی   ۹۲8 پالک  از  قسمتی  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی 
۱۵۱ اصلی واقع در قریه رباط کریم حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت 
رسمی منور رجبی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی میشود.در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند 
به  انتشاراولین آگهی   تاریخ  از  باشند میتوانند  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند تا به دادگاه 
صالحه احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه گردد. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. و در حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.م/الف ۹6
کفیل اداره ثبت اسناد رباط کریم  ابولفضل محمد حسینی

 نوبت اول

شهرداري ماهدشت

صادرات ۷ هزار تن كاالی استاندارد 
از مرز بین المللی مهران

و  هزار  هفت  گفت:  ایالم  استاندارد  کل  مدیر   
بین المللی  مرز  از  استاندارد  کاالی  تن   6۲۵

مهران صادر شد.
امسال  ابتدای  از  کرد:  اظهار  مددی«   »محمد 
کاالی  تن   6۲۵ و  هزار  هفت  از  بیش  تاکنون 
به  مهران  پایانه  و  بین المللی  مرز  از  استاندارد 

کشور عراق صادر شده است.  
وی با بیان اینکه انواع مصالح ساختمانی، مواد 
شیمیایی، الیاف و پارچه بیشترین محصوالت و 
کاالهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری بوده 
است، افزود: از ابتدای امسال تاکنون کارشناسان 
این سازمان بر صدور ۹۴ پرونده صادراتی در مرز 

بین المللی مهران نظارت کرده اند. 
مددی خاطرنشان کرد: پس از بازرسی ها، نظارت 
و کنترل های مستمر کارشناسان استاندارد ۹۴ 
به  از طریق گمرک  وارداتی  و  پرونده صادراتی 

اداره استاندارد مهران ارجاع شده است. 
مدیرکل استاندارد ایالم تصریح کرد: 60 آزمون 
اداره  این  آزمایشگاه های  در  نیز  ماهیت  تعیین 
انجام  شده که بیشترین آن مربوط به سنگ های 
مواد  و  پلی استر  الیاف  سنگ آهن،  ساختمانی، 

شیمیایی بوده است.
 800 از  بیش  روزانه  کرد:  اضافه  پایان  در  وی 
دستگاه تریلر و کامیون حامل کاالهای غیرنفتی 
پایانه  وارد  عراق  به  صدور  برای  ایران  تولید 

بازرگانی مرز بین المللی مهران می شود.

سالن 6 هزار نفری سنندج
 نیاز ضروری استان 

مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان گفت: 
نفری  هزار  ورزشی شش  سالن  تکمیل ساخت 
سنندج با توجه به اینکه تیم های مختلفی را در 

لیگ های برتر کشور داریم نیازی ضروری است.
ورزش  توسعه  معاون  همراه  به  جوالئی  حامد 
قهرمانی وزیر ورزش و جوانان در جریان بازدید 
از پروژه در حال ساخت سالن سرپوشیده شش 
هزار نفری سنندج، اظهار کرد: این پروژه از سال 
8۴ کلید خورده است اما در عمل در سال 86 

شروع به کار کرده است.
وی افزود: این پروژه اکنون 60 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد و برای تکمیل آن به ۲00 میلیارد 
اعتبارات  محل  از  که  داریم  نیاز  اعتبار  ریال 
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور 

تامین می شود.
با  کردستان  استان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
ریال  میلیارد   60 گذشته  سال  اینکه  به  اشاره 
از این  برای این پروژه تصویب شد، ذکر کرد:  
مبلغ تا کنون ۱۲ میلیارد و 600 میلیون ریال 

آن محقق شده است.

اصالح ۱۷ نقطه پرحادثه جاده های آذربایجان  غربی
ارومیه– خبرنگار پیام زمان: مدیرکل راه و شهرسازی استان آذربایجان  
غربی گفت: ۱7 نقطه پرحادثه از جاده های آذربایجان  غربی حذف و 

اصالح شد.
تاثیر  تحت  جاده ها  ایمن سازی  تاکنون  داشت:  اظهار  نصر  داریوش 
اعتبارات قرار نگرفته و برنامه ریزی های الزم برای حذف و اصالح یک 
نقطه پرحادثه در محدوده حوزه های استحفاظی ۱7 شهرستان استان 
که با هماهنگی پلیس راه و نیروی انتظامی شناسایی شده بود انجام 

گرفت.
وی افزود: گروه های راهداری از اوایل اسفند ماه عملیات راهداری را 
با استفاده از امکانات و منابع داخلی ادارات آغاز شده و بیشتر نقاط پر 

حادثه تا پایان ۵۲ اسفند ماه حذف و اصالح شد.
تصریح  استان  برای  رایگان  قیر  تن  هزار  دو  به جذب  اشاره  با  نصر 
کرد: اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان  غربی برای نخستین بار در 
سطح استان موفق شد با  همکاری روسای شهرستان ها، پیمانکاران 
و کارخانه های آسفالت استان و شهرستان ها، بدون هزینه نسبت به 
ریزش برداری، چاله پرکنی و آسفالت ریز با استفاده از قیر رایگان و 

آسفالت سرد در سطح استان و شهرستان ها اقدام کند.
وی گفت: هم اکنون در آذربایجان غربی ۱0 پروژه راه سازی که شامل 
طرح های تعریض و بهسازی محور خویـ  فیروق، محور پیرانشهرـ  نقده 
قطعه اول، محور خوی ـ ایووغلی قطعه یک، قطعه دو بزرگراه ارومیه 
ـ مهاباد ـ میاندوآب، قطعه دوم محور میاندوآب ـ فسندوز و قطعه اول 
محور شاهین دژ ـ تکاب و تعداد ۱۹ پروژه داهداری آذربایجان غربی 

دارای 80 درصد پیشرفت اجرایی است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از برنامه ریزی و آمادگی برای 
سفرهای تابستانی خبر داد و بیان کرد: مجهزسازی راهدارخانه و خدمات 
رسانی به مسافران در طول سال، ساماندهی و تنظیف راهدارخانه ها و 
نمازخانه های بین راهی، آغاز عملیات خط کشی در جاده های استان از 
اردیبهشت ماه و ساماندهی تابلو و عالیم اخباری و اخطاری در جاده های 
اداره برای سهولت و بی خطر بودن سفرهای  این  اقدامات  از  استان 

تابستانی است.

بیمارستان بوكان تا پایان سال افتتاح می شود
ارومیه – خبرنگار پیام زمان: معاون برنامه ریزی هماهنگی و امور حقوقی 
وزیر بهداشت گفت: نگاه وزارت بهداشت به مناطق و بخش های محروم 

نگاهی ویژه است و این مناطق در اولویت کاری قرار دارند.
طاهر موهبتی در جریان بازدید از طرح توسعه بیمارستان بوکان در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: یک گروه فنی هفته آینده از تهران برای 
بازدید از طرح توسعه بیمارستان بوکان به این شهرستان سفر می کنند 
که اگر تشخیص بدهند که این طرح آماده تحویل است همزمان با آن، 

بیمارستان نیز تجهیز می شود.
موهبتی بیان کرد: در سال گذشته ۲0 میلیارد تومان با پیگیری های 
نماینده شهرستان در مجلس وارد بیمارستان بوکان شده که اگر کارهای 
فنی آن تمام شده و ساختمان آن آماده شود ما نیز بیمارستان را تجهیز 
می کنیم. وی تصریح کرد: تاکنون شاهد پیشرفت ۹۹ درصدی طرح 
توسعه بیمارستان بوکان بوده که امیدواریم تا آخر سال آماده و جوابگوی 

بیماران باشد.
با  افزود:  بیمارستان  این  در  انسانی  نیروی  جذب  مورد  در  موهبتی 
بهره برداری از طرح توسعه بیمارستان شهید دکتر قلی پور نیاز به کادر 
مجرب خواهد بود که مسئله به کارگیری این نیروهای از سوی وزارت 

پیگیری می شود.

بهسازی  و  نوسازی  سازمان  عامل  مدیر 
و  کمک  خواستاری  سمنان  شهرداري 
امنیت  ارتقائ  برای  شهروندان  همراهی 

روانی دربافت تاریخی شهر شد.
عوامل  بررسی  گفت:  دارایی  رضا  محمود 
می  نشان  جرایم  برخی  وقوع  در  مؤثر 
وقوع  مکانی  نابسامانی  شرایط  که  دهند 
جرم که ازنظر فیزیکی، پناهگاه امن ایجاد 
باعث  باشد  می  خاص  جرائم  وقوع  و  بزه 
و  است  عمومی  امنیت  کردن  دار  خدشه 
آثار تخریبی و روانی آن به گونه ای است 
افزایش  نا امنی را در جامعه  که احساس 

می دهد.
وی اظهار داشت: محل هایی که از لحاظ 
فیزیکی خلوت و کم رفت و آمد هستند و 
ندارد،  وجود  آنها  بر  کامل  نظارت  امکان 

استعداد جرم خیزی دارند. که به این مکان ها 
حریم بی دفاع شهری گفته می شود.

بهسازی  و  نوسازی  سازمان  عامل  مدیر 
نامطلوب  شرایط  افزود:  سمنان  شهرداري 
عملکردی و دیداری این فضاها، به مرور زمان 

و در پی تغییرو تحوالت شهرنشینی، در البه 
الی بافت هویت مند شهری به وجود می آیند 
را  برای ساکنان منطقه  فراوانی  که مشکالت 

در پی خواهد داشت.
دارایي خاطر نشان کرد: این امالک به محل 
اختفای معتادان، ولگردان و خالفکاران شده و 

متاسفانه برخی شهروندان نیز آن را به مکانی 
برای تخلیه سطل های زباله تبدیل کرده اند.

سامان  در  شهروندان  کرد:  نشان  خاطر  وي 
بسیار  فضاها  این  در  امنیت  ایجاد  و  دهی 
با دیوارکشی  تاثیرگذار هستند  و می توانند 
را  ان  که  خود  امالک شخصی  سازی  وایمن 

رها کرده در ساماندهی وضعیت عملکردی 
تاریخی  شهر  محدوده  معابر  بصری  و 

سمنان نقش موثری را ایفا کنند.
بهسازی  و  نوسازی  سازمان  عامل  مدیر 
قانون »رفع  به  اشاره  با  شهرداري سمنان 
خطر« که در قوانین مدیریت شهری برای 
شده،  گرفته  نظر  در  فضاها  این  بهسازی 
درمواقعی  قانون  این  طبق  بر  کرد:  اشاره 
که مالک دردسترس نباشد وملک خطراتی 
داشته  همراه  به  اهالی  برای  ناامنی  مانند 
سازمان  آن  کنار  در  و  شهرداری  باشد، 
از  پس  سمنان،  شهر  بهسازی  و  نوسازی 
مراحلی  طی  و  مالک  به  واخطار  اطالع 
اقدام  بنا  وضعیت  تبدیل  برای  قانونی 

خواهند کرد.
دارایي با تاکید بر اینکه این سازمان پیگیر 
مطالبات مردم است اظهار داشت: شهروندان 
می توانند به منظور اطالع رسانی در خصوص 
امالک رها شده ،مخروبه و خطر ساز عالوه بر 
مراجعه حضوری به این سازمان با شماره تلفن 

۴-۳۳۳۴۴88۱ نیز تماس بگیرند.

امنیت روانی سمنان با همراهی شهروندان
کوتاه از شهرستانها کوتاه از شهرستانها

اعتیاد  از  پیشگیری  گروه  رئیس  قازاریان 
بازدید  و  بررسی  با هدف  بهزیستی کشور 
از  پیشگیری  های  برنامه  و  ها  طرح  از 
محالت  ها،  مهد  در  اجرا  حال  در  اعتیاد 
کرد.  بازدید  استان  آموزشی  مراکز  و 
بهزیستی  عمومی  روابط  گزارش  به 
توسعه  امور  معاون  گلچوبی  مازندران، 
حاشیه  در  مازندران  بهزیستی  پیشگیری 

پیشگیری  طرح  اینکه  بیان  با  بازدید  این 
محیط   ۳ و  مهدکودک   ۵۴ در  اعتیاد  از 
بهزیستی  مشارکت  با  استان  دانشگاهی 
توسعه  کرد:  تصریح  است،  اجرا  حال  در 
برنامه های پیشگیری از اعتیاد در محیط 
های آموزشی، از جمله برنامه های مهم و 
 ۹۵ سال  در  استان  بهزیستی  دار  اولویت 

است.  

اجرای طرح پیشگیری  از اعتیاد مهد ها و مراكز آموزشی 
مازندران

گفت:  اصفهان  بهادری-اصفهان-شهردار 
محور  سالمت  طرح های  از  شهروندان 
ایستگاه های  راه اندازی  ویژه  به  شهرداری 
سالمت برای تشخیص دیابت، استقبال خوبی 

داشته است.
طرح های  خصوص  در  جمالی نژاد  مهدی 
شعار  داشت:  اظهار  شهرداری  محور  سالمت 
بهداشت جهانی هم برای افراد دیابتی و پره 

دیابتی است.
وی بیان داشت: از هر ۵ شهروند اصفهانی یا 

دیابت دارند یا در معرض دیابت هستند.
متناسب  اینکه  به  اشاره  با  اصفهان  شهردار 
محور  سالمت  برنامه های  سالمت  شعار  با 
 ۱۴ داد:  ادامه  است،  شده  تنظیم  شهرداری 
غرفه  سالمت با عنوان دیابت را شکست دهیم  
راه اندازی  اصفهان  شهر  تردد  پر  میادین  در 
شد و از نزدیک به ۵0 هزار نفر تست دیابت 

گرفته شد.
از  خوبی  استقبال  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ایستگاه های سالمت شد، ادامه داد: نزدیک به 

یکصد هزار نفر به ایستگاه ها مراجعه کردند.
سالمت  سنجش  اینکه  بیان  با  نژاد  جمالی 

در  اینکه  ضمن  اصفهان  شهروندان 
ایستگاه های مختلف انجام می گرفت و اضافه 
کرد: در ۱۵0 مسجد و همچنین ۱60 کانون 
و ۱۵ خانه سالمت سالمتی شهروندان انجام 

گرفته است.
برگه  هزار  یکصد  از  بیش  اینکه  بیان  با  وی 
دهیم  شکست  را  دیابت  عنوان  با  مسابقه 
داشت:  اظهار  و  شد  توزیع  دانش اموزان  بین 
سالمت،  ابعاد  همه  در  اصفهان  شهرداری 
فرهنگی وظیفه ذاتی خود را انجام داده است 
با دانشگاه  تعامل خوبی که  با  و خوشبختانه 
توانسته  به خوبی  است  داشته  پزشکی  علوم 

در حوزه پیشگیری ورود پیدا کند.
ستاد سالمت  اینکه  بیان  با  اصفهان  شهردار 
از  بیش  عمر  طول  در  اصفهان  شهرداری 
در عرصه  را  فعالیت های خوبی  یکساله خود 
پیشگیری و اطالع رسانی به مردم در حوزه 
انواع بیماریها داده است، گفت: شهر سالم با 
وجود شهروندان سالم بدست می آید و از این 
 ، سالمت  ستاد  تشکیل  با  شهرداری  جهت 
برنامه های سالمت محور در حوزه پیشگیری 

به اجرا درآورده است.

استقبال شهروندان از طرح های سالمت محور شهرداری 
اصفهان
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آگهی احضا رمتهم 
به موجب کیفر خواست پرونده کالسه ۹۵00۳8 در خصوص شکایت مهری دویش 
زاده علیه سید جواد حسینی به اتهام ترک انفاق تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 
۹ صبح  ساعت   ۹۵/۳/۲۳ برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به 
به متهم  المکان بودن و عدم دسترسی  به مجهول  با عنایت  تعیین گدیده است 
و در اجرای مقررات ماده ۳۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم در جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی به عمل 

خواهد آمد
3۰9748/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۰36 دادگاه کیفری دو تهران 

آگهی احضار متهم 
خواهان حفاظت و اطالعات پلیس راهور ناجا 

آقای آرش سلطانی در پرونده شماره ۱۳ب/۹۳0677 این شعبه به اتهام معاونت 
در جهل و استفاده از سند مجهول تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله بر اساس 
ماده ۱7۴ قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر اینصورت پس از انقضا مهلت مقرر به 

موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود
3۰97۵۰/م الف بازپرس شعبه ۱3 دادسرای عمومی و انقالب تهران 

آگهی احضار متهم 
بموجب پرونده کالسه فوق در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 
۱8 تهرانآقای محمد محمدی تبعه ایرانی باتهام افترا تحت تعقیب کیفری میباشد 
که بعلت مجهول المکان بودن متهم طبق ماده ۱7۴ قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود که نامبرده ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی در این بازپرسی جهت تحقیق و دفاع از اتهام انتسابی به 

خود حاضر شود در صورت عدم حضور اتخاذ تصمیم خواهد شد
3۰9749/م الف بازپرس شعبه ۵ ادسرای عمومی و انقالب ناحیه۱8 تهران 

آگهی احضار متهم 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  بازپرسی   ۱ ۹۴۱07۲شعبه  کالسه  پرونده  بموجب 
ناحیه ۱8  آقای علیرضا عیشی فرزند غالمرضا تبعه ایرانی باتهام بی احتیاطی در 
امررانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر صمدی حسب شکایت حسین وظیفه 
تحت تعقیب کیفری میباشد که بعلت مجهول المکان بودن متهم طبق ماده ۱7۴ 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
بازپرسی جهت  این  در  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  نامبرده ظرف  که  میشود 
تحقیق و دفاع از اتهام انتسابی به خود حاضر شود در صورت عدم حضور اتخاذ 

تصمیم خواهد شد
3۰97۵۱/م الف بازپرس شعبه اول  ادسرای عمومی و انقالب ناحیه۱8 تهران 

آگهی
–اصغر رضائی  آهنگری  دادرسی کیفری کمال  آئین  قانون  ماده ۱۱۵  اجرای  در 
کالسه  پرونده  طبق  و  باشد  می  المکان  مجهول  فعال  که  محمد  و  اقبال  فرزند 
وایقان  سرباز  سیامک  شکایت  کالهبرداری  اتهام  به  بازپرسی  این  ۹۴00۲۴د۲0 
تعقیب این شعبه می باشد به موجب آگهی که یک نوبت در یک جرائد کثیراالنتشار 
منتشر میگردد ابالغ میگردد که ظرف مدت پس از درج آگهی جهت اخذ توضییح 
و ودفاع از اتهام خود در این دادیاری حاضر در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی 

نسبت به موضوع غیابا رسیدگی خواهد شد
3۰9744/م الف دادیار شعبه ۲۰ دادسرای ناحیه 4 تهران 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی به تجدیدنظر خوانده 

کالسه بایگانی پرونده ۹۴۱0۳7 
وقت رسیدگی ۹۵/۴/۱۲ ساعت ۱۱ صبح 

خواهان –کیهان پیرتاجانی 
خوانده سعید آردپور 
اتهام –کالهبرداری 

از دادنامه شماره ۹۴0۹۹7۲۱8۵800876 مورخ ۹۴/7/8 صادره از شعبه ۱008 
محاکم  تسلیم  درخواستی  خواه  تجدیدنظر  تهران  ولیعصر  جزایی  عمومی  دادگاه 
دادگاه   ۱۹ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  است  نموده  تهران  استان  تجدیدنظر 
بهعلت  که  تعیین شده  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع  تهران  استان  تجدیدنظر 
مواد ۳۴۴-۱7۴  دادگاه طبق  به دستور  بودن تجدیدنظر خوانده  المکان  مجهول 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود 
تا خوانده ضمن اینکه اعالم نشانی کامل خود به این  شعبه اعالم مینماید در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در جلسه دادگاه حضور یابند
3۰974۵/م الف منشی دفتر شعبه ۱9 دادگاه تجدیدنظرتهران 

آگهی
 به موجب صدور کیفر خواست صادره از سوی دادسرای ناحیه ۱8 تهران رامین 
تلفنی  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان  بخشی پور متهم است به مزاحمت 
تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱۴۱   دادگاه  خانواده مجتمع قضایی 
شهید مطهری تهران واقع در تهران یافت آباد کوی ولیعصر مجتمع قضایی شهید 
وقت  که  گردیده  ثبت   ۹۲0۹۹80۲۹8۹0۱۴۱6 کالسه   به  و  ارجاع  مطهری   
مجهول  علت  به  است  شده  تعیین    8:۳0 ساعت   و    ۹۵/۳/۱۲ آن    رسیدگی 
المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
  3۰9747/م الف شعبه ۱۱4۱  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری   تهران

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

۱-روح اله صدیقی ثابت فرزند علی به نشانی : همدان – باالینائب احمد ک غدیر 
۲ پ ۱0 

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم : 
استان   : نشانی  به  محمدی  نور  مازیار  نمایندگی  به  خرم  سازه  نیکان  ۱-شرکت 

لرستان شهرستان خرم آباد خ انقالب خ پارسیان ۵
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
 ۹۴0۹۹766۱0۹0۱0۹0 مربوطه  دادنامه  شماره  و   ۹۵۱00۹66۱0۹00۲۲7
اصل  بابت  ریال   ۱۳۱/۵00/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم 
پرداخت خسارت  و  ریال  مبلغ 6۵۲/000  به  دادرسی  هزینه  پرداخت  و  خواسته 
تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست تا یوم الوصول حسب شاخص بهای کاال و خدمات 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی که جمعا در اجرای احکام محاسبه 

خواهد شد و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له 
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – ثریا سمریان 

رای هیات/نوبت اول
آگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۴60۳0۱0600۱7۴۹8 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای موسی حیدری ورزیده فرزند حیاتعلی بشماره شناسنامه 777 صادره از 
اسداباد در یک باب خانه به مساحت 70 متر مربع پالک ۲7 فرعی از۱ اصلی واقع در 
خیراباد سلیمان قلی خریداری از مالک رسمی اقای سید عبداله زواره محرز گردیده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۲/۱۲ تاریخ انتشار نوبت دوم۹۵/۲/۲7

م الف ۲۵7  محمد رحیم پور رییس ثبتاسناد و امالک ورامین

اگهی حصروراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   ۳۹7 شناسنامه  شماره  دارای  هندوئی  لیال  خانم 
۱/۹۵ش/۱۵6 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محسن منصوری ش ش ۴۴ در تاریخ ۹۴/7/۱ اقامتگاه دائمی خود 
را بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : ۱- متقاضی 
فوق الذکر خانم لیال هندوئی  نام پدر بمانعلی ش ش ۳۹7 همسر متوفی ۲-متین 
منصوری نام پدر محسن ش ش 0۴۱070۹۴۱7 تهران پسر متوفی ۳-علی منصوری 
نام پدر محمدعلی ش ش ۳6 ورامین پدر متوفی ۴-فاطمه تاجیک نام پدر اسداله  ش 
ش ۹ مادر متوفی اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه 
آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
 م الف ۲4۵   رییس حوزه ۱ شورای حل اختالف ورامین 

آگهی وقت رسیدگی
خواهان غالمرضا مرزبان و علی اکبر مرزبان دادخواستی به طرفیت خوانده گلی 
قربانزاده و خدیجه قربانزاده و کبری سعیدی نژاد کیلوائی و شهناز قربانزاده و حسن 
بخشی و حجت اله لک چشمه سلطانی و فهیمه قربانزاده به خواسته الزام به تنظیم 
سند رسمی ملک )شش دانگ یک ملک(و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه حق 
الوکاله وکیل تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بخش قرچک شهرستان ورامین 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹۴0۱۲۲8 کالسه  به  و  ارجاع  قرچک  در  واقع 
آن ۱۳۹۵/6/۱7 و ساعت ۱0:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
به  از مفاد آن  اطالع  و  نشر آگهی  از  تا خوانده پس  االنتشار آگهی میشود  کثیر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
منشی دوم دادگاه عمومی )حقوقی(بخش قرچک –مهرنوش باقری 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای مهرداد میرزائی دارنده شناسنامه شماره ۱۴7۴ به شرح دادخواست به کالسه 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
دائمی  اقامتگاه  در  تاریخ ۵6/۱0/۱0  در  بشناسنامه شماره ۱۱۴7  میرزائی  جانی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به :۱-مهرداد میرزائی به 
ش ش ۱۴7۴ ت ت ۱۳۵۴ ۲-مهوش میرزائی به ش ش ۳67 ت ت ۱۳۵۱ هر دو 
فرزندان متوفی ۳-ماه دولت مهرابی فرزند فیض اله به ش ش ۳۹0 ت ت ۱۳۳۱ 

به عنوان همسر متوفی و ال غیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می نمایدتا هر 
کس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – حمید رضا شهسواری.

متن آگهی
با توجه به اینکه آقای ۱-امیر محالتی فرزند علی رضا به اتهام تهدید به قتل و 
قدرت نمایی با سالح سرد و مشارکت در تخریب درب منزل و ۲-ناصر محالتی 
موضوع  تخریب  در  اتهام مشارکت  به  رضا  علی  فرزندان  دو  هر  ۳-امین محالتی 
دادسرای  بازپرسی  اول  از سوی شعبه  فرزند صید کرم  شکایت خدامراد ساالری 
عمومی و انقالب خرم آباد تحت تعقیب کیفری میباشد و به علت معلوم نبودن 
آدرس محل اقامت ابالغ اوراق قضایی )احضاریه( به نامبردگان ممکن نگردیده است 
بدینوسیله در اجرای ماده ۱7۴ ق آ د ک به متهمان ذکر شده ابالغ میگردد تا 
ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای و انقالب خرم 
آباد جهت پاسخگویی به اتهامات اعالم شده حاضر گردند در صورت عدم حضور 
پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیمات قضایی مقتضی اعمال خواهد شد.
 بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – ایرج حسنوند

آگهی حصر وراثت
از خرمشهر درخواستی  کاظم،بشناسنامه ۲6۹۵صادره  پدر  احمد طبیشی،نام  آقای 
بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پدرش مرحوم کاظم 
اقامتگاه  تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱۹در خرمشهر  از خرمشهر در  طبیشی بشناسنامه۱صادره 
دائمی فوت ورثه اش عبارتنداز ۱- متقاضی خواهان با مشخصات فوق الذکر فرزند 
متوفی۲-جوادطبیشی فرزند کاظم بشناسنامه 780خرمشهر )پسر متوفی(۳-عبدالنبی 
طبیشی فرزند کاظم بشناسنامه 80۵خرمشهر )پسر متوفی(۴- عبد اال میر طبیشی 
فرزند کاظم بشناسنامه 87۹خرمشهر )پسر متوفی(۵- سمیره طبیشی فرزند کاظم 
بشناسنامه  کاظم  فرزند  طبیشی  عدنان  متوفی(6-  )دختر  بشناسنامه ۹۵خرمشهر 
۱0۹خرمشهر)پسر متوفی(7-سعید طبیشی فرزند کاظم بشناسنامه۱7۲خرمشهر )پسر 
متوفی(و ال غیر.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادروهر وصیت نامه به جز سری و 
رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.     شماره م الف:)88( 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف دادگاه عمومی خرمشهر
برگ اجرائیه

اقامت خرمشهر خیابان  نشانی محل  زاده-به  زهرونی  له-علی  مشخصات محکوم 
ملی۲00۱۱۴۵0۳۹- ۲۵۲-کد  پالک  مهدوی  عبدالحمید  –کوچه  متری  چهل 
اقامت مجهول  مشخصات محکوم علیه- سید مسعود موسوی بویره-نشانی محل 
۱۳۹۴/۱۱/۳شورای  ۵۲۲مورخ  شماره  دادنامه  موجب  به   – به  محکوم  المکان- 
خوانده  محکومیت  به  حکم  است  کرده  حاصل  قطعیت  یازدهم  شعبه  خرمشهر 
انتقال سند رسمی خودرو پراید به  حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم و 

شماره انتظامی ۲۴-866ب 7۵ شماره م الف)8۹(
مدیردفتر دادگاه شورای شعبه یازدهم خرمشهر 

هیات موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۴60۳۳۱00۹0070۲6- ۹۴/۱۲/۱0  هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
احمد طهماسبي توئیجیني فرزند رمضان بشماره شناسنامه 8۵8۳۳ صادره از همدان 
کد ملي ۳8708۴۳۴۲۱ در یک باب خانه به صورت ششدانگ به مساحت ۱0۲/۴۹ 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پال ک۱۲۹0 فرعي از ۱۵۲—اصلي در حیدرآباد 
خریداري از مالک رسمي آقاي حبیب کمال نژاد که سند مالکیت وي ذیل ثبت 
صفحه ۲8۱ دفتر ۱۴6 بنام وي صادر و تسلیم نامبرده شده و انتقال ملک از نامبرده 
به متقاضي به صورت سند عادي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. ۴0۲۲۹  م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱/۲8  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۲/۱۲
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هیات موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۴60۳۳۱00۹00668۳   هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي / خانم 
علي اکبر ریخته گر فرزند علي اصغر بشماره شناسنامه ۱۵۱۱ در ششدانگ یک 
باب خانه، به مساحت  ۲۲0 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک ۲0۴۹ فرعي 
مالک رسمي  از  عادي  بصورت سند  آباد خریداري  در حسن  واقع  اصلي  از ۱۵۴ 
آقاي علي رجبي اسالمي که مالکیت آن ذیل ثبت صفحه ۴8 دفتر ۱۲۵8 ثبت و 
صادر شده، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. ۴0۳۱۵ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱/۲8  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۲/۱۲

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

تقدیر از ورزشکاران  برق منطقه ای خوزستان
درمراسمی کارکنان ورزشکار ناحیه جنوب معاونت بهره برداری شرکت 
برق منطقه ای خوزستان به پاس کسب مقام و رتبه های مختلف ورزشی 

در دهه مبارک فجر سال گذشته مورد تقدیر قرار گرفتند. 
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان ، رضا جعفری 
در گفت وگوبا خبرنگار این شرکت گفت :  به منظور ترغیب وتشویق 
روحیه ورزشی و ایجاد نشاط و نیز افزایش سالمت جسمی و روحی 
کارکنان امور بهره برداری ناحیه جنوب این شرکت و با توجه به کسب 
مقام و رتبه های برتر دربرنامه های ورزشی به مناسبت دهه مبارک فجر 
سال۱۳۹۴ از تعدادی از ورزشکاران مقام آور این ناحیه با اهداء جوایزی 

قدردانی شد. 
 مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب شرکت برق منطقه ای خوزستان 
ضمن تقدیر از تالشهای شبانه روزی کارکنان این ناحیه افزود : مقام اول 
رشته فوتسال و همچنین جام اخالق دراین سری از مسابقات و مقام دو 
رشته تنیس روی میز عناوین برترکسب شده توسط این ناحیه درمسابقات 

ورزشی دهه مبارک فجرسال گذشته  بوده است. 
علیرضا شریفی رییس قسمت ورزش معاونت مالی وامور پشتیبانی شرکت 
نیز دراین مراسم از رضا جعفری مدیرامور بهره برداری و محمد باقری 
مسوول ورزش این ناحیه بدلیل پیگیری امور ورزشی وازدیگرکارکنان این 
ناحیه که درکسب این موفقیت های ورزشی نقش بسزایی داشتند تقدیر 

وتشکر نمود. 
درادامه حاضران این مراسم نیز با اعالم رضایتمندی از فعالیت های مختلف 
ورزشی  انجام شده دراین ناحیه ، به بیان نقطه نظرات وپیشنهادهای خود 

پرداختند. 
گفتنی است محمود باقری ، حمید رشیدی فر، علی هاللی ، منصورشریفی 
از اعضای تیم مینی فوتبال معاونت بهره برداری ب  و همچنین مهران 
سیدی ، محمد رحیم رحیمی ، محمود باقری و هادی احمدی بلوطکی 
اعضای تیم تنیس روی میز ، نفرات ورزشکار مقام آورامور بهره برداری 
ناحیه جنوب شرکت برق منطقه ای خوزستان  در مسابقات دهه فجر 

سال گذشته بودند. 

تجلیل از كارگران نمونه و بازنشستگان آبفای هرمزگان
و  آب  بزرگ  خانواده  بهاره  ضیافت  در  جادري  دکتر  حضور  با 
فاضالب هرمزگان، کارگران نمونه، خانواده های معظم شهداء و 

بازنشستگان تجلیل شدند. 
ضیافت بهاره خانواده بزرگ آب و فاضالب هرمزگان با حضور دکتر 
جادري استاندار، دریانورد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي، 
هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم  شرق هرمزگان در مجلس 
و اعضاء شورای شهر بندرعباس در باشگاه فرهنگی-ورزشی آبفا 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی آب و فاضالب استان، در این ضیافت که 
به مناسبت گرامیداشت هفته »کار و کارگر« و تجلیل از کارگران 
نمونه، خانواده های معظم شهداء و بازنشستگان آب و فاضالب 
برگزار شد، از تالش های ارزنده مهندس خادمی مدیرعامل سابق 

این شرکت نیز قدردانی شد.
در این مراسم استاندار هرمزگان ضمن گرامیداشت روز کارگر و 
مناسبت های پیش رو ، تجلیل و  قدردانی از قشر پرتالش کارگر 
را نیکو خواند و گفت: امروز بهترین کار خدمت به مردم است و 
وظیفه ما مسئوالن تا زمانی که توان و قدرت داریم، خدمت است 
کارگران  دوش  بر  کوشش  و  تالش  اصلی  بار  مسیر  این  در  که 

زحمت کش است.

تعریض محور پل دوآب-خنداب 
ازاولویتهای ما درسال جاری

راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
قناتی  .حسینعلی  مرکزی  استان  وشهرسازی 
مسئول نمایندگی   راه و شهرسازی شهرستان 
خنداب  در تشریح خالصه عملکرد سال ۹۴ این 
شهرستان گفت: تعریض 6کیلومتر ازمحور اراک- 
خنداب،عملیات ترانشه برداری ۹0هزارمترمکعب 
 ۵ مهرآباد،  خارپهلو-  محور  راهسازی  پروژه 
درمحور  میکروسرفیسینگ  روکش  کیلومتر 
خنداب-مالیر،انجام ۵کیلومتر زیر سازی محور 
این  از  ۳کیلومتر  وآسفالت  آب  کمر  روستای 
فوران-دهچال،  خیز  حادثه  نقطه  محور،رفع 
ساخت  پلهای یک دهانه محور غرب رودخانه 
قره چای به تعداد ۱0 دستگاه وهمچنین  تعمیر 
پل  حاجی آباد - آقداش به تعداد  ۱۲دهانه ازاهم 

اقدامات این اداره درسال ۹۴می باشد.
وشهرسازی  راه  نمایندگی   مسئول  قناتی 
شهرستان خنداب درتشریح خالصه  عملکرد 
درحوزه  داشت:  ابراز  این شهرستان   یکساله  
مجتمع  درصدی   60 پیشرفت  واجرایی  فنی 
فرهنگی خنداب با زیر بنای ۱۳00متر مربع و 
همچنین در حوزه مدیریت امالک و حقوقی رفع 
تصرف حدود 7۱هکتار از اراضی ملی را می توان 

برشمرد.
قناتی درخصوص سایر فعالیت های انجام شده 
راهسازی   و  راهداری  درحوزه  شهرستان  این 
حریم  از  ۱۱کیلومتر  سازی  آزاد  کرد:  اضافه 
در  سازی  شانه  عملیات  اصلی،اجرای  راههای 
محورها به طول ۱0کیلومتر، تعمیر و تعویض 
ونصب تابلوهای اطالعاتی به تعداد 700 عدد، 
عدد،   )۱6( زن  نصب چراغ چشمک  و  تعمیر 
نظافت و شستشوی گاردریل های محور های 
حوزه استحفاظی، لکه گیری محورها با آسفالت 
سرد وگرم به مقدار حدود  ۳6 تن، خط کشی 
۱۱۲کیلومتر،  طول  به  وفرعی  اصلی  راههای 
راههای  تسطیح  پارکینگ،  ۴مورد  احداث 
روستایی به طول ۱۴کیلومتر، اهم اقدامات راه و 

شهرسازی شهرستان خنداب می باشد.
بافاصله 87  خنداب   شهرستان  است  گفتنی 
منطقه  در  مرکزی  استان  مرکز  از  کیلومتری 
سردسیر وکوهستانی قرار گرفته  و در زمستان 
در  روبی  برف  مرحله  سال گذشته حدود ۱۲ 
محورهای مختلف  این شهرستان انجام شده 
است و درمجموع دارای  حدود ۳۲0کیلومترراه 
که  باشد  می  روستایی   وراه  فرعی  ،راه  اصلی 
اراک-خنداب  مواصالتی  جدید  راه  بااحداث 
پیشرفت  با  آباد  مهر  خارپهلو-  به  موسوم 
همچنین  و  درسال ۱۳۹۴  فیزیکی ۲0درصد 
تعریض محور پل دوآب- خنداب امید  می رود 
ارتقاء این شهرستان در بخش   رشد و توسعه 

 زیر ساخت های حمل و نقل تسریع گردد.

اولین دوره آموزشی شیوه های نوین توانبخشی 
موسسه  همکاری  با  ذهنی   معلوالن  امور  در 
حضور  با  و  برلین  هیلفه  لبنز  توانبخشی 
ذهنی  معلوالن  توانبخشی  امور  کارشناسان 
فرهنگی  مجتمع  در  کشور  سراسر  بهزیستی 
به  شد.  برگزار  ساری  بهشتی  شهید  آموزشی 
گزارش روابط عمومی بهزیستی مازندران ؛دکتر 
مازندران  بهزیستی  آرام مدیر کل  سید سعید 
با بیان اینکه این همایش با حضور ۳۱ استان 
کشور و موسسه توانبخشی لبنز هیلفه برلین 
های  شیوه  آموزش  هدف  با  روز   ۳ مدت  به 
نوین توانبخشی در امور معلوالن ذهنی برگزار 
می شود گفت: برگزاری چنین همایش هایی 
و  آخرین دستاوردها  از  تا  است  فرصت خوبی 
برنامه هایی که در سطح دنیا برای ارائه خدمات 
به معلوالن ذهنی فعالیت می کنند بهره بگیریم. 
دکتر سید سعید آرام اظهار کرد: معلول ذهنی 
در مجموع به افرادی اطالق می شود که بر اثر 
ایجاد نارسایی و نقص در کنش مغز دچار حدی 
از کم توانی ذهنی شده اند، در نتیجه قادر به 
انجام امور شخصی و تکالیف اجتماعی خود در 
مقایسه با همساالن و افراد مشابه خود نیستند. 
معلوالن  سازی  توانمند  و  داری  افزود:نگه  وی 

ذهنی یکی از اهداف سازمان بهزیستی است؛ 
برای  انگیزه  ذهنی  معلوالن  سازی  توانمند  با 
زندگی شادتر، مستقل تر و معنی دار تر در آنها 
افزایش کیفیت  میزان  و در  آید  به وجود می 
کل  مدیر  می شود.  تاثیرگذار  نیز  آنها  زندگی  
بهزیستی مازندران با اشاره به اینکه اقدامات و 
در  معلوالن  توانبخشی  بحث  در  ارائه خدمات 
دستور کارسازمان قرار دارد؛خاطرنشان کرد: با 
توجه به ضروریات تکنولوژی مختلف روش های 
نوینی برای توانمند سازی این قشر از افراد وجود 
دارد که می توان از تجربیات کشورهای دیگر 

بهره کافی ببریم.
آرام افزود: آنچه در توانمند سازی معلوالن تاثیر 
بسزایی دارد تنها امکانات و تجهیزات نیست بلکه 
روش  از  استفاده  با  ذهنی  معلولین  به  آموزش 
های علمی می تواند تاثیرگزار باشد.با حداقل و 
ساده ترین امکانات می توان توانمند سازی را در 
معلوالن ذهنی ایجاد کرد. مهندس رامین رضایی 
مدیرکل دفتر امور توانبخشی - مراقبتی سازمان 
بهزیستی نیز در این همایش گفت:۱میلیون و 
۲70 هزار پرونده معلول ذهنی در کشور داریم 
که از این تعداد به دلیل نیازهای خاص و ویژه 
خدمات  دریافت  به  مراجعه  ذهنی  معلولین 

توانبخشی و مراقبتی در معلولین ذهنی بیشتر 
است به طوری که ۳7 درصد جمعیت معلول 
هستند.  کشور  ذهنی  معلولین  پرونده  صاحب 
رضایی با بیان اینکه ارائه خدمات با کیفیت به 
معلولین ذهنی یکی از اهداف بهزیستی است و 
خدمات ما چه کیفی و کمی خوشبختانه رو به 
افزایش است افزود: سال گذشته تفاهمنامه ای 
بین بهزیستی کشور با موسسه بزرگ لبنز هیلفه 
منعقد شد این تفاهمنامه در مسیرانتقال  دانش 
این دو سازمان شکل گرفته است. و تجربیات 
طبق تفاهمنامه قرار شد دوره های آموزشی بین 
دو سازمان شکل گیرد. وی اظهار کرد:تغییرات 
در الگوی رشد و یا وجود اختالالت متابولیکی 

و  دارند  قرار  ای  تغذیه  کمبودهای  معرض  در 
ذهنی  معلوالن  مراقبان  و  اجتماعی  مددکاران 
بایستی برای کسب اطالعات تغذیه ای و انتخاب 
غذای مناسب در این باره آموزش الزم را ببینند 
زیرا برنامه ریزی صحیح تغذیه ای می تواند تاثیر 
مثبتی روی سالمت جامعه معلول ذهنی داشته 
باشد. رضایی تصریح کرد: پرداخت کمک هزینه 
برای داشتن زندگی بهتر، حداکثر رساندن توانایی 
ارائه  مهم ترین  از  ذهنی  معلوالن  و  سالمندان 
خدمات به آنان است. این همایش به مدت سه 
روز با حضور کارشناسان امور توانبخشی معلوالن 
ذهنی بهزیستی سراسر کشور در مجتمع فرهنگی 

آموزشی خزر آباد ساری برگزار می شود.

برگزاری كالسهای آموزش شیوه های نوین توانبخشی 
معلوالن ذهنی در ساری

خبر از شهرستانها

بهادری-اصفهان- مدیرکل اداره کل حمل ونقل 
وپایانه هاي استان اصفهان درنشست تخصصي 
استان  راه  پلیس  هاي  پاسگاه  فرماندهان  با 
برتوسعه وپیشرفت سامانه هاي ثبت  اصفهان 
تخلف به منظور کاهش تصادفات وتلفات جاده 
اي تاکید کرد وافزود:سامانه هاي ثبت تخلف، 
آنها  وایمني   کیفي  وارتقاءسطح  آن  به  توجه 
از اهمیت بسیاري برخورداراست وبایدبیش از 

گذشته دراستان مورد توجه قرارگیرد. 
ازبحث  کرد:  نشان  خاطر  اماني  داریوش 
ونقل  حمل  کل  اداره  توجه  وقابل  مهم  هاي 
وپایانه هاي استان اصفهان، وجودپاسگاه هاي 
ازآنجاکه  و  میباشد  استان  راه درسطح  پلیس 
وجودآن هادرکاهش تصادفات وتلفات جاده اي 
موردبررسي  داردبایدهمیشه  تاثیرچشمگیري 

قرارگرفته تا اگرنواقصي دارد رفع شود. 
وي با اشاره به این مطلب که ساختمان هاي 
هاي  وپاسگاه  بایدتخریب  راه  پلیس  قدیمي 
بحث  شوداظهارداشت:  ها  آن  جدیدجایگزین 
مبارکي  اتفاق  ها  ساختمان  این  روزشدن  به 
بودکه ازسال گذشته آغازوباهمکاري پلیس راه 

بود  اختصاص داده شده  به آن  واعتباراتي که 
توانست باموفقیت چشمگیري روبه رو شود.

استان  هاي  وپایانه  ونقل  اداره حمل  مدیرکل 
راه  پلیس  هاي  تعدادپاسگاه  درادامه  اصفهان 
سال  وافزود:در  برشمرد  ۱۳پاسگاه  را  استان 
اصفهان- محورهاي   در  تعداد۴پاسگاه  جاري 
داران )سه راه دامنه(، اصفهان- نائین، سمیرم و 
اصفهان - تهران نوسازي مي شوند و این در حالي 
است که نوسازي مابقي پاسگاه هاي پلیس راه 
استان ازجمله:نیک آباد،اصفهان - شهرضاونجف 
دردستورکارقرارداردوانشاا...درطي  آبادنیزدر 
راه  پلیس  هاي  پاسگاه  تمامي  آینده  دوسال 
روز  به  امنیتي  هاي  سیستم  مجهزبه  استان 

خواهند شد.
نوین  تجهیزات  درخصوص  اماني  داریوش 
استان  اینکه  باوجود  داشت:  نیزاذعان  امنیتي 
باکمبوداعتباراتي  خصوص  دراین  اصفهان 
مواجه بوداما این موردنیزدردستورکارقرارگرفته 
پلیس  صمیمانه  باهمکاري  هستیم  ودرتالش 
موضوع  پیگیرواین  جاري  درسال  اصفهان  راه 

راعملیاتي کنیم . 

كاهش تصادفات جاده ای با توسعه سامانه هاي ثبت 
تخلف در اصفهان

دیني  وفرهنگي  دیني  شوراي  جلسه  اولین 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی با حضور 
نماینده  حسینی  والمسلمین  اسالم  حجت 
ولي فقیه و امام جمعه شهر خمین ، مهندس 
عبدالرضا خلیلی مدیر عامل و اعضای شوراي 
فرهنگي شرکت آبفا ، در بیت امام خمینی)ره( 

در شهر خمین برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب 
استان مرکزي حجت اسالم والمسلمین حسیني 
امام جمعه شهر خمین که به عنوان میهمان 
ویژه در این نشست حضور داشت با اشاره به 
ماهیت فعالیت های  شرکت  آب و فاضالب 
امور  و  این شرکت  از زحمات  مرکزی،  استان 
هاي  برنامه  اجراي  در  خمین  شهرستان  آبفا 
دیني و فرهنگي قدرداني نمود و این اقدامات را 

ارزشمند و رضایت بخش عنوان کرد.  
سازي  فرهنگ  لزوم  به  اشاره  ضمن  وي      
مصرف بهینه آب به عنوان یک اقدام فرهنگي 
الزم و موثر در حفاظت از منابع آبي کشور و 
پاسداشت آن براي نسل هاي آینده  از تالش 
هاي شرکت آبفا در اجراي برنامه هاي فرهنگي 
مدیریت مصرف آب در استان قدرداني نمودو 

از  جلوگیري  به  همواره  اسالم  دین  در  افزود: 
اسراف به ویژه مصرف بي رویه آب سفارش شده 
به طوریکه پیامبر اکرم )ص( فرموده اند: آب را 

هدر ندهید اگرچه در کنار نهري از آب بودید.
 در ادامه این جلسه مهندس عبدالرضا خلیلی 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
مرکزی  اهمیت مسائل فرهنگي را مهم تلقي 
نموده و عنوان نمود: ما باید از تمام فرصت ها 
براي انجام امور و فعالیتهاي فرهنگي استفاده 

نمائیم.
هاي  فعالیت  تاکنون  اینکه  بیان  با  وی   
چشمگیري از سوي فعالین فرهنگي و دیني 
شرکت صورت گرفته است، گفت: فعالیت هاي 
این  هاي  اولویت  جمله  از  دیني  و  فرهنگي 
شرکت محسوب مي شود و در شوراي فرهنگي 
و دیني ستاد شرکت، تاکنون تصمیمات مهمي 
در راستاي پیاده سازي برنامه هاي فرهنگي و 
دیني ابالغي از سوي شرکت مهندسي آب و 
فاضالب کشور و همینطور برنامه هاي ابالغي 
ستادهاي صیانت از حقوق شهروندي و عفاف و 
حجاب و امر به معروف و نهي از منکر تصویب 

و مورد اجرا قرار گرفته است.

جلسه هم اندیشی اعضای شورای دینی و فرهنگی
 شركت آب و فاضالب استان مركزی برگزار شد
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مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری سیلو مدل 8۱ با شماره شهربانی ۳۵۹ج76 ایران 
8۲ با شماره موتور 76۴6۱۱ شاسی 8۱۱6۵0۴8۲۲6 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
قانون  موضوع   ۹۴/۱۲/0۴ ۱۳۹۴60۳۲۴00۱00۵8۲۱مورخ  بشماره  رای  برابر 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
بهروز احمدزاده فرزند محمد صادره از گناوه را در ششدانگ یک قطعه باغ نخلی به 
مساحت ۱۲۲8۹/0۲ مترمربع در قسمتی از پالک ۱۳68 واقع در رقیه چاهبردی 
گناوه محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
مذکور اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/0۲/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/0۲/۲7

م الف ۱۵۵ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه – مجید امیری

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
قانون  موضوع   ۹۴/0۹/۲۹ ۱۳۹۴60۳۲۴00۱00۴6۳۱مورخ  بشماره  رای  برابر 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  گناوه  بندر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد 
آقای بهروز احمدزاده فرزند محمد صادره از گناوه را در ششدانگ یک قطعه زمین 
کشاورزی به مساحت ۴760۱/۲۱ مترمربع در قسمتی از پالک ۱۳68 واقع در رقیه 
چاهبردی گناوه محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی مذکور اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/0۲/۱۲ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/0۲/۲7

م الف ۱۵4 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناوه – مجید امیری

 دادنامه
پرونده کالسه ۹۴0۹۹88۳۳۳700۴8۹ شعبه ۱0۲ دادگاه کیفری دو شهر اسالم 

آباد غرب)۱0۲جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره
سید  محله   – غرب  آباد  اسالم  نشانی  به  الگه  فرزند  ناصری  علی  شاکی:۱-آقای 

حشمت-کوچه امیدی پالک 7۲
۲-نماینده دادستان اسالم آباد غرب

متهم: خانم زهرا اسکندری فرزند ابراهیم به نشانی مجهول المکان
اتهام:سرقت تعزیری یک دستگاه تلفن همراه

بسمه تعالی دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی اعالم 
و به شرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید.

رای دادگاه
حسب کیفر خواست صادره از دادسرای اسالم آباد غرب خانم زهرا اسکندری فرزند 
در  نیز  و  تحقیق  مرحله  در  به جهت عدم حضور  بیشتر  فاقد مشخصات  ابراهیم 
مرحله دادرسی متهم است به سرقت تعزیری یک دستگاه تلفن همراه نوکیا ان 8 
و هشتصد هزار تومان وجه نقد دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده از 
جمله شکایت شاکی پاسخ استعالم از شرکت مخابرات استان کرمانشاه دال بر فعال 
بودن سیم کارت متهم بر روی تلفن همراه شاکی و اینکه متهم با وصف احضاریه 
از طریق نشر آگهی و انتظار کافی در این مرجع حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال 
نداشته بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم تشخیص و قطع نظر از ماده استنادی 
اسالمی  مجازات  قانون  و 667  مواد 6۵7  با  منطبق  را  کیفر خواست موضوع  در 
به تحمل یک سال  را  به استناد مواد مذکور متهم موصوف  مصوب ۱۳7۵ است 
حبس تعزیری و ده ضربه شالق ورد اصل مال ودر صورت فقدان رد مثل یا قیمت 
مال مسروقه در حق مالباخته محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 
۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف مدت مشابه 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد.
رئیس شعبه ۱0۲ دادگاه کیفری ۲ اسالم آباد غرب-سلیمان امجدیان

رونوشت برابر اصل و اداریست مدیر دفتر شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اسالم آباد غرب. 
رفیعی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی  قطعه یک ایالم 
استناد  به   ۴۵۲۹۹6۴۹۱۴ کدملی  به   ، جمال  فرزند   ، هاشمی  رحیم  ۱.آقای 
باب  یک  ششدانگ   ۱۳۹۴/۱۱/۵ مورخ   ۱۳۹۴60۳۱۵00۱00۳7۱۱ شماره  رای 
ساختمان ،به مساحت ۱66/08 متر مربع پالک های شماره ۳۵۲ فرعی از ۱67۱ 
اصلی واقع در ایالم – خ 7 تیر –  کوچه شهید هاشمی پور، خریداری شده از 

رحمن باقری و منتسب به مالکیت سهم مجهول. 
 در صورتیکه اشخاص  ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند می توانند 
ظرف مدت دو ماه در مورد آگهی های اصالحی ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار 
اخذ  و رسید  تسلیم  وقوع ملک  ثبت محل  اداره  به  را  اعتراض خود  اگهی  اولین 
نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحویل دهد دراینصورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه 
است در صورتیکه اعتراض در مهلت واصل نگردد یا معترض گواهی دادخواست را 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت 

مانع از متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/0۱/۲8
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/0۲/۱۲

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم – صفری

دادنامه 
شاکی:خانم شراره محمدی فرزند خانمراد به نشانی اسالم آباد غرب –بدره ای جنب 

پایگاه بسیج منزل رضا فرهادی۲-نماینده دادستان اسالم آباد غرب
متهم: آقای سید ساالر شهریاری نصرآبادی فرزند سید سیف الدین به نشانی مجهول 

المکان اتهام:ایراد صدمه بدنی عمدی- توهین و ترک انفاق
دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی اعالم و به شرح زیر 

انشای رای می نماید.
رای دادگاه

حسب کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالم آباد غرب 
آقای سید ساالر شهریاری نصر آبادی فرزند سیف الدین فاقد مشخصات و اطالعات 
بیشتر به علت مجهول المکان بودن متهم است به ترک انفاق همسر و ایراد صدمه بدنی 
عمدی و توهین موضوع شکایت خانم شراره محمدی دادگاه با توجه به جامع اوراق و 
محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی – گواهی پزشکی قانونی مضبوط در پرونده 
–شهادت شاهد و سایر قرائن و امارت از جمله عدم حضور متهم در مرجع تحقیق و 
نیز در مرحله دادرسی با وصف احضار از طریق نشر آگهی و انتظار کافی بزه انتسابی به 
متهم موصوف را محرز و مسلم تشخیص و به استناد مواد ۴۴8 و۴۴۹و۴6۲و۴88و۵۵۹ 
جملگی از قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ متهم موصوف را به پرداخت دو ونیم 
درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت پارگی پرده صماخ گوش چپ که با عیب جوش 
خورده به عنوان ارش در حق خانم شراره محمدی ظرف مدت یک سال از تاریخ وقوع 
حادثه محکوم می نماید و از حیث اتهام توهین به استناد ماده 608 از قانون مجازات 
اسالمی مصوب ۱۳7۵ متهم موصوف را به پرداخت یک میلیون ریال به عنوان جزای 
نقدی در حق صندوق دولت و نیز ازحیث ترک انفاق به استناد ماده ۵۳ از قانون حمایت 
خانواده متهم موصوف را به استناد ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ناظر بر ماده ۱۹ 
قانون مجازات اسالمی مصو ب ۱۳۹۲ به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می 
نماید از حیث جنبه عمومی بزه ایراد صدمه بدنی عمدی نظر به اینکه ایراد صدمه در 
جمع خانوادگی اتفاق افتاده موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه و بیم تجری 
مرتکب و دیگران نشده لذااز این حیث وقوع بزهی احراز نگردید به استناد ماده 6۱۴ 
قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳7۵ و ماده ۲6۵ قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع 
تعقیب صادر واعالم می گردد به استناد ماده ۱۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 
۱۳۹۲ مجازات اشد قابل اجراست رای صادره غیابی و ظرف مدت ۲0 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف مدت مشابه قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم محترم تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اسالم آباد غرب-سلیمان امجدیان
رونوشت برابر اصل و اداریست مدیر دفتر شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اسالم آباد غرب. رفیعی

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۴0۹۹88۳۳۳8000۳0 شعبه ۱0۲ دادگاه کیفری دو شهر اسالم 

آباد )۱0۲ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 
غرب  آباد  اسالم  نشانی شهرستان  به  اکبر  فرزند  براکسانی  لیلی  ۱-خانم  شاکی: 

شهرستانی خ شهدای ده تیر ک استقالل ۲- نماینده دادستان اسالم آباد غرب
متهم: آقای پنجعلی ساروئی فرزند رحمتعلی مجهول المکان

اتهام:مزاحمت تلفنی 
بسمه تعالی دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی اعالم 

و به شرح زیر انشای رای می نماید.
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای پنجعلی ساروئی فرزند رحمت علی دائر بر مزاحمت تلفنی 
موضوع شکایت خانم لیلی براکسانی فرزند اکبر دادگاه با توجه به جامع اوراق و 
محتویات پرونده ار جمله شکایت شاکی-پاسخ استعالم از شرکت مخابرات و اینکه 
متهم با وصف احضاریه از طریق نشر آگهی و انتظار کافی در جلسه دادرسی حاضر 
نشده و الیحه ای نیز در دفاع از اتهام انتسابی ارسال نداشته بزه انتسابی به نامبرده 
محرز و مسلم تشخیص و به استناد ماده 6۴۱ از قانون مجازات اسالمی مصوب 
۱۳7۵ متهم موصوف رابه تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مدت ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و پس 
از آن ظرف مدت مشابه قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر 

استان کرمانشاه می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اسالم آباد غرب-سلیمان امجدیان
رونوشت برابر اصل و اداریست مدیر دفتر شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اسالم آباد غرب. رفیعی

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

عادی  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  هالنی  دام  آماده  خوراک  تعاونی  شرکت 
آقای  از  که  کرمانشاه   ۱۳ بخش  در  واقع  بیاشوش  6۲اصلی  پالک  از  را  خود 
تحت  نیز  پرونده  و  نموده  مالکیت  سند  درخواست  و  خریداری  فرخی  لطیف 
کالسه ۱۳۹۳۱۱۴۴۱6007000۴۴ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی طبق شماره ۱۳۹۴60۳۱600700۲8۵۹- مورخ 
۱۳۹۴/۱۱/۲6مستندا به ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون مزبور رای به 
صدور سند مالکیت ششدانگ چندین دستگاه ساختمان و سیلو و  محوطه وص 
تعاونی خوراک  بنام شرکت  مربع  متر  هزار(  )دوازده  مساحت ۱۲000  به  آن  به 
آماده دام هالنی صادر نموده است و نام مالک اولیه پالک مزبور آقای لطیف فرخی 
به مورد تقاضا اعتراف لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود تا 
چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
به دادگاه  تا  اداره تسلیم دارند  این  به  اعتراض خود را کتبا  آگهی بمدت دو ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت  باید ظرف یک ماه  صالحه ارسال گردد، مقرض 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت محل تحویل دهد بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت 
برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا بنام شرکت تعاونی خوراک آماده دام هالنی 
نیست. دادگاه  به  مراجعه متضرر  از  مانع  مالکیت  نمود صدور سند  صادر خواهد 
ضمنا مورد درخواست فوق طی اسناد رهنی بشماره ۱۲۱۹ مورخه ۱۳۹0/0۳/۱۲ 
و ۳۵68 مورخه ۱۳۹۱/0۹/۲۹ و ۴0۵۲ مورخه ۱۳۹۲/0۱/۲6 در وثیقه بانک ملی 

شعبه روانسر می باشد.
تاریخ انتشار اول: ۱۳۹۵/0۱/۲8
تاریخ انتشار دوم: ۱۳۹۵/0۲/۱۲

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان پالک ۱۴0۳ فرعی از یک 
اصلی واقع در قطعه ۹ چوار بخش یازده کرمانشاه که توسط آقای ابراهیم کرمی 
درخواست ثبت گردیه است لذا حسب تقاضای آقای ابراهیم کرمی مطابق ماده ۱۵ 
قانون ثبت تحدیدحدود اختصاصی پالک فوق الذکر در ساعت ۹ صبح روز دو شنبه 

مورخ ۱۳۹۵/0۳/0۳ به عمل خواهد آمد.
می  اخطار  دانند  می  ذیحق  را  خود  که  افرادی  و  مجاور  امالک  صاحبان  به  لذا 
گردد در تاریخ فوق در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند و درصورت عدم حضور 
خواهد  انجام  متقاضی  طرف  از  شده  اظهار  حدود  طبق  حدود  تحدید  مجاورین 
گرفت، لذا هریک از مجاورین که به حدود پالک فوق اعتراض داشته باشند اعتراض 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  از طرف  روز  به مدت ۳0  تحدید حدود  تاریخ  از  آنها 

شهرستان ایالم پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۹۵/0۲/۱۲

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم – صفری 

دادنامه
پرونده کالسه ۹۴0۹۹8۱۲۹۱۱007۲۱ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

بابلسر تصمیم نهایی شماره ۹۵0۹۹7۱۲۹۱۱00۱0۴ 
خواهان: خانم زهرا داداش نژاد سماکوش فرزند قربانعلی به نشانی مازندران بابلسر 

روستای کبوتردان  
خواندگان: 

۱- آقای محمد حسین زاده فرزند امامعلی به نشانی
۲- ثبت احوال بابلسر به نشانی بابلسر اداره ثبت احوال 

خواسته: الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه
رای دادگاه

نژاد سماکوش فرزند قربانعلی بطرفیت ۱-  در خصوص دعوی خانم زهرا داداش 
آقای محمد حسین زاده فرزند امامعلی ۲- اداره ثبت احوال شهرستان بابلسر مبنی 
بنام سحر متولد ۱۳۹0/06/07  برای فرزند مشترک  به صدور شناسنامه  الزام  بر 
مخلص ادعای خواهان این است که با مهریه ی 7۲ سکه تمام بهار آزادی به عقد 
ازدواج فرزند  این  از  موقت ۹۹ ساله ی خوانده محمد حسین زاده درآمده است 
دختری در تاریخ ۱۳۹0/06/07 به دنیا آمده است شوهرش از اخذ سند سجلی 
امتناع می ورزد الزام به اخذ سند سجلی تقاضا شده است خوانده محمد حسین 
زاده علیرغم دعوت از طریق نشر آگهی حاضر نشده و دفاعی ننموده است نماینده 
اداره ثبت احوال در جلسه مورخ ۱۳۹۴/0۹/۲۴ اظهار داشته که در صورت وجود 
شرایط قانونی ثبت احوال اقدام به صدور شناسنامه خواهد نموده دادگاه با توجه 
 ۱۳۹۲/0۳/0۹  – ۴۵۹۵/00/ب  ی  شماره  گواهی  جمله  از  پرونده  محتویات  به 
بیمارستان آیت اله روحانی بابل مبنی بر اینکه در تاریخ ۱۳۹0/06/07 یک نوزاد 
والدت  گواهی  در  و  است  آمده  بدنیا  سماکوش  زاده  داداش  زهرا  خانم  از  دختر 
زاده کریمی  پدر محمد حسین  نام   ۱۳۹0/06/۱6 – شماره ی ۹۱/ش7۵۱6۲۵ 
و گواهان در جلسه ی رسیدگی  است  قید شده  به شماره ملی ۲06۱۴۲۲80۲ 
مورخ ۱۳۹۴/0۱/۲۹ بر رابطه ی زوجیت موقت خواهان و خوانده محمد حسین 
زاده کریمی قبل از والدت فرزند گواهی داده اند دعوی خواهان وارد به نظر می 
رسد به استناد ماده ۱۱۵8 قانون مدنی ۱۱۵8 قانون مدنی و مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ 
و ۱6 قانون ثب احوال حکم بر الزام خوانده محمد حسین زاده کریمی به شماره 
فرزند  برای  سجلی  سند  اخذ  به   ۹۹7 شناسنامه  شماره  و   ۲06۱۴۲۲80۲ ملی 
دختر مشترک با خواهان به تاریخ ۱۳۹0/06/07 صادر می گردد اداره ثبت احوال 
با حضور والدین و در صورت عدم حضور پدر با معرفی دادگاه نسبت به صدور سند 
سجلی اقدم خواهد نمود. رای دادگاه نسبت به خوانده محمد حسین زاده غیابی 
پس از ابالغ ظرف ۲0 روز قابل واخواهی در این دادگاه و آنگاه ظرف ۲0 روز قابل 

تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بابلسر – رحیم پور

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات / هیات های کالسه پرونده ۱۳۹۴۱۱۴۴۱000800۳۹۹0موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی تنکابن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مرجع قضایی تقدیم نمایند. خانم معصومه چالشی به ش ش ۱08۲کد ملی 

۲۲۱۹۲0۱۴۳0صادره از تنکابن فرزند حسین   
مساحت  به  احداثی    بنای  بر  مشتمل  محصور  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   
۲۲0/00متر  مربع قسمتی از پالک ۵08فرعی از ۵اصلی واقع در قریه نسیه محله  

بخش ۴ ثبت تنکابن خریداری از رضا رئوفی 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۹۵0070۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۱/۲8
تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۵/۲/۱۲

علی اکبر گازر – معاون مدیرکل و سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان تنکابن

رئیس شورای سیاستگذاری نمایشگاه های صنعت نفت خبر داد:

حضور بیش از ۱900 شرکت داخلی و خارجی در 
بیست و یکمین  نمایشگاه بین المللی صنعت نفت

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ۱6 
اردیبهشت ماه و با حضور بیش از ۱۹00 شرکت داخلی و خارجی آغاز به 

کار می کند.
به گزارش زمان به نقل از ستاد خبری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی، دکتر اکبر نعمت الهی، مدیرکل روابط عمومی 
وزارت نفت، با تشریح جزئیات برگزاری بیست یکمین دوره نمایشگاه نفت، 
افزود: امسال با توجه به اجرایی شدن برجام نمایشگاه نفت با استقبال فوق 
العاده ای نسبت به سال های گذشته روبه رو بود به گونه ای که با وجود اختصاص 
تمام فضای موجود در محل نمایشگاه های دائمی جمهوری اسالمی ایران، اعم 
از سالن های سرپوشیده و فضای باز، تعداد زیادی از شرکت ها موفق به گرفتن 

غرفه نشدند.
نعمت الهی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۹00 شرکت داخلی و 880  شرکت 
خارجی در نمایشگاه بیست و یکم غرفه خریداری کرده اند، از افزایش حضور 
بین المللی از ۳۲ به ۳8 کشور در نمایشگاه امسال خبر داد و گفت: تعداد 
شرکت های حاضر در نمایشگاه بیست ویکم بیش از ۱۹00 شرکت خواهد بود 
زیرا در برخی غرفه ها چند شرکت به صورت مشترک حاضر شده اند و یا برخی 

غرفه ها به هلدینگ هایی متشکل از چند شرکت واگذار شده است.
وی با اشاره به اختصاص حدود 70 هزار مترمربع فضای سرپوشیده و روباز به 
شرکت های داخلی و خارجی حاضر در نمایشگاه بیست و یکم تصریح کرد: 
تاکنون شرکت های خارجی از ۳8 کشور دنیا شامل شرکت هایی از آلمان، 
اکراین، چین، سوئیس، ایتالیا، امارات، ارمنستان، اتریش، بلژیک، فرانسه، هنگ 
کنگ، هند، مالزی، موناکو، هلند، لهستان، امریکا، کانادا، ونزوئال،کره جنوبی، 
استرالیا، روسیه، اسپانیا، سنگاپور، ترکیه، انگلستان، آذربایجان، نروژ، سوئد، 
برزیل، بلغارستان، رومانی، ژاپن، نیوزلند، تایوان، پرتغال، اندونزی و فنالند در 

نمایشگاه جانمایی شده اند.
اینکه  بیان  با  نفت  صنعت  نمایشگاه های  سیاستگذاری  شورای  رئیس 
شرکت های مربوط به کشورهای چین، کره جنوبی، ترکیه، آلمان، اسپانیا، 
ایتالیا، فرانسه، اتریش، فنالند در نمایشگاه امسال به صورت پاویون حضور 
یافته اند، افزود: تعداد غرفه شرکت های خارجی حاضر در نمایشگاه بیست 
و یکم نسبت به سال گذشته حدود 60 درصد رشد نشان می دهد که این 
موضوع حاکی از عالقمندی دنیا به سرمایه گذاری در صنعت نفت جمهوری 

اسالمی ایران است.
نعمت الهی با اشاره به موضوع انتقال تکنولوژی و توسعه شرکت های دانش 
بنیان به عنوان یکی از ارکان مهم تحقق اقتصاد مقاومتی افزود: در بیست 
و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی موضوع انتقال 
تکنولوژی مورد توجه خاص بوده ضمن تشریح سیاست های کالن کشور برای 
توسعه صنعت نفت ابعاد و زمینه های فعالیت شرکت های خارجی در ایران  با 

تاکید بر موضوع انتقال دانش فنی تبیین خواهد شد.
مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت از حضور شرکت های بزرگ بین المللی در 
نمایشگاه بیست و یکم صنعت نفت خبر داد و گفت: تاکنون حضور شرکت های 
گازپروم، لوک اویل، سولزر، لینکلن الکتریک، فوچز قطعی شده و چند شرکت 
معتبر بین المللی دیگر از ایتالیا در حال مذاکره جهت حضور در نمایشگاه 
هستند. بر اساس این گزارش، بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمی تهران به عنوان بزرگترین نمایشگاه صنعت نفت در 
خاورمیانه و جزو نمایشگاه های برتر جهان به شمار می رود. نمایشگاه بیست و 
یکم صنعت نفت از ۱6 تا ۱۹ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد و عالقمندان 

می توانند از ساعت ۱0 تا ۱8 از این نمایشگاه بازدید کنند.

دو شركت اروپایي خریدار نفت 
ایران شدند

دو شرکت ایتالیایي و یوناني که پیش از تحریم، 
از مشتریان سنتي نفت خام ایران بودند، به تازگي 

خرید نفت را از ایران آغاز کرده اند.
 پیش از این، شرکت هاي سسپا از اسپانیا، توتال 
از فرانسه و هلنیک پترولیوم از یونان و لوک اویل 
روسیه خرید نفت از ایران را پس از لغو تحریم ها 
آغاز کرده بودند و به تازگي دو شرکت جدید اروپایي 

نیز به جمع آنها پیوسته اند.
خبرگزاري رویترز گزارش داده دو پاالیشگر اروپایي 
جدید قرار است نخستین محموله نفت خام تولیدي 
از ایران را در دوران پس از پایان تحریم ها وارد کنند.

منابع صنعتي اعالم کردند شرکت ایتالیایي »آي پي 
ال او امIPLOM«، سفارش واردات یک میلیون 
بشکه نفت خام را از ایران داده که نفتکش پوئتیک 

در حال انتقال آن به ایتالیاست.
این نخستین محموله صادراتي نفت ایران به ایتالیا 

پس از پایان تحریمها به شمار مي آید.
از سوي دیگر، منابع معامالتي و کشتیراني اعالم 
اویل  »موتور  نام  با  یوناني  پاالیشگر  یک  کردند 
هالس« نیز نخستین محموله نفت ایران را به وسیله 

نفتکش »کریتي بریز« دریافت خواهد کرد.
آغاز تحریمهاي  از  یاد شده پیش  هر دو شرکت 
غرب، از مشتریان نفت خام ایران به شمار مي آمدند.

قیمت جهاني نفت به مرز 5۰ 
دالر در هر بشکه نزدیک شد

خبرگزاري رویترز )Reuters( انگلیس اعالم کرد، 
قیمت نفت روز جمعه رکورد سال ۲0۱6 را شکست 
و قیمت هاي ماه آوریل در مقایسه با ماه قبل از آن 

حدود ۲0 درصد افزایش داشت.
نفت برنت دریاي شمال در ماه آوریل ۲0۱6 )۱۳ 
فروردین تا ۱۱ اردیبهشت( بیشترین افزایش ماهانه 

خود را در هفت سال گذشته تجربه کرد. 
کاهش ارزش دالر و خوشبیني بازار در مورد اینکه 
مازاد عرضه نفت در بازارها کاهش خواهد یافت، 
موجب افزایش بیش از ۲0 درصدي قیمت نفت در 
مقایسه با وقتي شد که قیمت در سه ماهه نخست 
به کمتر از ۳0 دالر در بشکه یا کف قیمت ۱۲ ساله 

کاهش یافته بود.
قیمت نفت برنت دریاي شمال دیروز پس از آنکه 
به ۴8 دالر و ۵0 سنت در هر بشکه رسید و رکورد 
خود را در سال ۲0۱6 تجربه کرد، در پایان معامالت 
و ۱۳ سنت رسید.  به ۴8 دالر  اندکي کاهش  با 
قیمت نفت برنت در ماه آوریل ۲۱.۵ درصد نسبت 
به ماه پیش افزایش یافت. این بیشترین افزایش 

قیمت ماهانه این نفت از مه سال ۲00۹ است.

کوتاه از انرژی  نفت در جهان

شمارش معکوس برای آب های تجدید پذیر
میلیارد   ۱۳0 ایران  در  تجدیدپذیر  های  آب  حجم 
و  اقلیم  تغییر  علت  به  که  بوده  سال  در  مترمکعب 
 ۲۵ حدود  آب،  مصرف  نامناسب  الگوهای  همچنین 
برآوردهای  در  که  طوری  به  یافته  کاهش  درصد 
آب  حجم  اخیر،  سال های  میانگین  اساس  بر  جدید 
تجدیدپذیر در ایران به حدود ۱00 میلیارد مترمکعب 
کاهش یافته است و هم اکنون 88 درصد از منابع آب 

تجدیدپذیر در کشور مصرف می شود!
از  دنیا  کشور   ۱80 بین  در  ایسنا،ایران  گزارش  به 
لحاظ برخورداری از منابع آب در رتبه ۵0 قرار گرفته 
منابع  لحاظ سرانه  از  این کشورها  بین  همچنین در 
آب در جایگاه ۱۱۲ دنیا قرار دارد،عالوه بر این سرانه 
 ۱70۴ حدود   ،۱۳۹0 سال  در  ایران  در  آب  منابع 
مترمکعب بوده در حالی که سرانه منابع آب در دنیا و 
کشورهای پردرآمد به ترتیب ۳.6 و 6.6۵ برابر ایران 

است.
از سوی دیگر در حالی که به ازای هر مترمکعب آب در کشور، 
0.۹ کیلوگرم محصول کشاورزی تولید می شود در جهان به ازای 
هر مترمکعب آب ۲ تا ۲.۵ کیلوگرم محصول تولید می شود و 
آب  کنندگان  دیدگاه مصرف  از  که  حالیست  در  موضوعات  این 
کشاورزی، میزان مصرف منتسب به این بخش تقریبا 0.6 مقدار 
اعالم شده است و علت این اختالف را می توان در عدم پایش 
میزان آب تحویل داده شده سر مزرعه و تلفات آب از منابع تنظیم 

تا مبادی توزیع جست وجو کرد.
 ۲87 حدود  ایران  در   ۱۳8۵ سال  در  بارش  میزان  همچنین 
میلی متر   ۱۹۵ به   ۱۳۹۴ سال  در  میزان  این  و  بوده  میلی متر 

کاهش یافته که علت آن نفوذ ۲۵ میلیون مترمکعب در خاک ، 
68 میلیون مترمکعب جریان سطحی و ۲7۵ میلیون مترمکعب 

میزان تبخیر ساالنه است.
عالوه بر این نیز در حال حاضر ۵۴ درصد از آب شرب کشور در 
شهرها و 80 درصد از آب روستاها از آب های زیرزمینی تامین 
از آب  توان گفت که 6۳ درصد  به طور میانگین می  می شود، 
شرب کشور از آب های زیرزمینی تامین می شود و به گفته رحیم 
میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا هم اکنون 88 درصد 
از منابع آب تجدیدپذیر در کشور مصرف می شود که تالش می 
با همت  داریم  امید  و  برسانیم  به 6۹ درصد  را  این میزان  شود 

آیندگان این رقم به 60 درصد برسد.

کشور  شرب  آب  از  درصد   6۳ اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  می شود،  تامین  زیرزمینی  منابع  طریق  از 
۱8 حوضه آبریز به عنوان بخش های پُرچالش آبی 

کشور شناسایی شده است.
میدانی با بیان اینکه بی توجهی به صیانت از آبهای 
زیر زمینی ظلم بزرگی در حق آیندگان این کشور 
راستا  این  برنامه ریزی های الزم در  باید  و  است 
در  ما  های  آموزه  از  یکی  کرد:  اظهار  شود  انجام 
فرهنگی،اجتماعی  مسائل  به  توجهی  کم  گذشته 
و نداشتن پیوست فرهنگی و اجتماعی بوده و این 
نقیصه ها باید رفع شود تا بتوانیم برنامه های های 

خود را بهتر اجرا کنیم.
وی با تاکید بر مستقر کردن مدیریت بهم پیوسته 
به  باید  راستا  این  در  افزود:  کشور  در  آب  منابع 
مسائلی همچون سیستم های طبیعی و سازه های 
انسانی، مدیریت آب و خاک، سازه ای و غیرسازه ای، کمیت و 
و  آب  مدیریت  و  آب  تقاضای  و  عرضه  توامان  مدیریت  کیفیت، 

فاضالب توجه کنیم.
طبق شاخص برداشت کمیسیون توسعه پایدار ملل متحد کمتر از 
۱0 درصد برداشت از آب های تجدیدپذیر در حد مطلوب ارزیابی 
می شود و برداشت های ۱0-۲0 درصد، ۲0-۴0 درصد، 60-۴0 
درصد و بیش از 60 درصد به ترتیب در حد بحران کم، بحران 
متوسط، بحران باال و فاجعه هستند. در ایران 80 درصد برداشت 
از آب های تجدیدپذیر انجام می شود که این رقم در حد فاجعه 

است.

با  نامه  تفاهم  امضای  از  نفت  صنعت  سازندگان  انجمن  رئیس 
آلمان ها در هفته جاری خبر داد و گفت: اجرایی شدن شیوه نامه 
ساخت داخل ابالغی وزیر نفت، تمام مشکالت پیش روی انجمن 

سازندگان را برطرف می کند.
رضا خیامیان با اشاره به اینکه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت 
تا  هستیم  این  دنبال  به  ما  گفت:  دارد،  عضو   700 حدود  نفت 
ایفا  کشور  نفت  صنعت  تجهیزات  تأمین  در  را  سهم  بیشترین 
روی  پیش  مشکالت  رفع  دنبال  به  باید  دلیل  همین  به  کنیم، 

اعضای انجمن باشیم.
و  عمومی  مشکل  دو  با  هم اکنون  انجمن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اظهار  است،  گریبان  به  دست  نفت،  صنعت  به  مربوط  مشکل 
وزارت  به  مربوط  مباحث  به  بیشتر  ما  عمومی  مشکالت  کرد: 
اقتصاد بازمی گردد که امیدواریم با رایزنی های صورت گرفته، این 

مشکالت برطرف شوند.
به گفته خیامیان، مقام معظم رهبری با نامیدن سال ۹۵ به عنوان 

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، روح تازه ای در کالبد این انجمن 
دمید، به طوری که امیدواریم صحبت های ایشان و مواردی که 
در حرم رضوی فرمودند، چراغ راه مسئوالن باشد،اگر فرمایشات 
ایشان همگی اجرا شوند، به طور قطع می توانم بگویم هیچ مشکلی 

پیش روی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت نخواهد بود.
خیامیان اظهار کرد: ما به دنبال گرفتن هیچ رانتی نیستیم و تنها 
از مسئوالن صنعت نفت تقاضا داریم که یک شرایط کاماًل برابر 
بین انجمن و شرکت های سازنده خارجی ایجاد کنند تا بتوانیم با 
هم رقابت کنیم.وی با تأکید بر اینکه بزرگترین مشکل سازندگان 
حال  در  گفت:  است،  مطالبات  موضوع  نفت،  صنعت  تجهیزات 
حاضر، پس از برجام،دچار تحریم های داخلی هستیم که نیازمند 
اگر  کنند  اساسی  فکر  زمینه  این  در  دولتی  مسئوالن  تا  است 
شود،  برطرف  خودتحریمی هاست،  همان  که  داخلی  تحریم های 

قطعاً محیط کسب و کار راحت و روان خواهد بود.
رئیس انجمن سازندگان صنعت نفت با اشاره به اینکه تجهیزات 
از تجهیزات  پایین تر  به هیچ وجه  از لحاظ کیفی  ساخت داخل 
ها،  تحریم  شدن  برطرف  از  پس  گفت:  نیست،  خارجی  مشابه 
تعامالت ما با خارجی ها زیاد شده است، به طوری که تفاهم نامه 
های همکاری را با انجمن نفت ایتالیا منعقد کردیم و امیدواریم 
فعالیت خود  به  بتوانیم در دوران جدید، در یک کالس جهانی 

ادامه دهیم.
به گفته وی، در برنامه ششم توسعه، صنعت نفت کشور نیازمند 

از آن  سرمایه گذاری ۲00 میلیارد دالری است که 60 درصد 
صرف تجهیزات صنعت نفت خواهد شد. برآورد ما حاکی از آن 
میلیارد   ۱00 بازار  منطقه،  در  ساله  پنج  دوره  دریک  که  است 
که  است  انجمن  اعضای  روی  پیش  ایران  از  غیر  به  دالری 
می توانیم آینده خود را تضمین کنیم.خیامیان با اشاره به اینکه 
ما به دنبال جوینت شدن با شرکت های خارجی هستیم، اظهار 
داخل  در  نفت  صنعت  تجهیزات  سازندگان  مشکل  عمده  کرد: 
نفت  باالدست صنعت  در  که  است  دوار  تجهیزات  تولید  کشور، 
ثابت، ۱00 درصد  اما در تجهیزات  قرار می گیرد،  استفاه  مورد 

قابل رقابت با شرکت های خارجی هستیم.
وی ادامه داد: در هفته جاری، قرار است آلمان ها به ایران بیایند و 
ما نیز قرار است تفاهم نامه ای را با برخی از همکاران آلمانی خود 

برای همکاری مشترک امضاء کنیم.
رئیس انجمن سازندگان صنعت نفت تصریح کرد: اگر شیوه نامه 
به  ابالغ کردند،  را  ساخت داخل که وزیر نفت سال گذشته آن 
درستی اجرایی شود، هیچ مشکلی پیش روی این انجمن نخواهد 
بود و می توانیم امیدوار باشیم که در یک شرایط رقابتی، فعالیت 

خود را انجام دهیم.
کشور  تجهیزات  عالی  شورای  تشکیل  بر  تأکید  با  پایان  در  وی 
کاالهای  تولید  زمینه  در  تا  است  تشکیل شده  شورا  این  گفت: 
داخلی، شرایط مطلوبی برای سازندگان داخل کشور فراهم کند و 

اجازه ورود کاالهای مشابه خارجی را ندهد.

رئیس انجمن سازندگان صنعت نفت اعالم کرد

امضای تفاهم نامه همکاری 
سازندگان صنعت نفت با آلمان ها
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مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز ماشین ولیکس مدل ۹۳ شهربانی 7۳8ه ۲۲ ایران 88 
از  و  گردیده  na6nf۲۱۱۴ec00۲۹۱۱مفقود  شاسی   ۱۵۱۴0۱0۳068۹ موتور 

 بابل درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری پراید مدل 8۲ شهربانی 6۹۹ج۲۵ایران 8۲ موتور 
۴۹۲6۹۱شاسی s۱۴۱۲۲8۲۹۵۲0۴7مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
مدل   ۴0۵ پژو  کرایه  سواری  خودروی  مالک  سرستی  اسمعیلی  مجید  اینجانب 
موتور  شماره  به   NAAM0۱CA7DR۵۲7۵۲8 شاسی  شماره  به   ۱۳۹۲
۱۲۴K0۲0۳۴۱۳ و شماره پالک ایران 7۲- ۵۱۴ ع ۲۲ بعلت فقدان اسناد فروش 
تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی 
ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ساری 
واقع در کیلومتر ۵ جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدیهی 

است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
بابل

متن آگهی
در پرونده کالسه ۹۴*6۹ شعبه اول کیفری ۲ اسالم آباد غرب آقای بهزاد داریا 
شکایتی را علیه آقای مجید رحمانی فرزند علی و خانم زهرا رحمانی نادر فرزند 
علی دائر بر مزاحمت تلفنی مطرح نموده که به علت مجهول المکان بودن متهمین 
نادر(  زهرا رحمانی  و  متهمین)مجید رحمانی  به  آگهی  نشر  از طریق  بدینوسیله 
ابالغ تا در جلسه رسیدگی مورخه ۱۳۹۵،۴،۵ ساعت ۱۱ حضور یابند در غیر این 

صورت دادگاه به شکل غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
رئیس شعبه اول دادگاه کیفری دو شهر اسالم آباد غرب اسدی
اسالم آباد غرب-میدان شهید بهشتی

آگهی احضار متهم 
و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  اول  شعبه  در   ۹۴0۹8۴ کالسه  پرونده  موجب  به 
انقالب ناحیه ۱8 تهران آقای سعید جمالی تبعه ایران به اتهامات تهدید فحاشی 
مزاحمت بانوان حسب شکایت خانم مریم شیر محمدی تحت تعقیب کیفری می 
باشد که به علت مجهول المکان بودن متهم طبق ماده ۱7۴ قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود که نامبرده 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در این بازپرسی جهت تحقیق و دفاع از اتهام 

انتسابی به خود حاضر شود در صورت عدم حضور اتخاذ تصمیم خواهد شد
3۰9746/م الف بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۱8 تهران  رونوشت آگهی حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   ۲۵۲ شماره  شناسنامه  دارنده  صیادی  غالمحسن  آقای 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  ۳۹۱۱/۹۴از  کالسه 
توضیح داده که شادروان مصیب صیادی بشناسنامه شماره 0 در تاریخ ۹۴/۲/۲0 
به  است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  و  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در 
:۱-غالمحسن صیادی به ش ش ۲۵۲ ت ت ۱۳۴۱پدر  ۲ -قیمتی شاکرمی به ش 

ش ۳868۹ ت ت ۱۳۵0 مادر والغیر  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در سه نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه  آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف مدت سه ماه به این شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شهرستان پلدختر 

مفقودی 
نقره  به رنگ  نامی ۱۲۵  کارت موتور و برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت 
با شماره موتور 0678۳ و شماره شاسی  به شماره پالک ۵۲7۹۱ایران ۵87  ای 

۹۱0۳۹۱8 بنام بهنام هادی نیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
ساری 

آگهی موضوع ماده سه قانون
 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  از هیات موضوع  به شماره 7۵- ۹۵/۱/۲۲ صادره  رای  برابر 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
لذا  است،  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  ماکو  شهرستان 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ماکو تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
۱( قربان عظیمی نژاد به شماره شناسنامه ۲۳۵ و کدملی ۲8۳07۲۲۵07 صادره از 
ماکو فرزند یعقوب در ششدانگ یک باب ساختمان نیمه کاره به مساحت ۱80 متر 
مربع قسمتی از پالک ۱0۳۴- اصلی واقع در استان آذربایجان غربی از شهرستان 
پرونده کالسه ۲۴۵  به  و  نژاد  از مورد مالکیت حسن عظیمی  از بخش سه  ماکو 

سال ۹۲
عباسپور -رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک شهرستان ماکو 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۲/8
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۲/۲۵

رایزن بازرگانی ایران در عراق خواستار شد؛
بازرگانان ایرانی در عراق سرمایه گذاری 

كنند
اینکه  بیان  با  ایران  در  عراق  بازرگانی  رایزن 
ایرانی  کاالهای  مصرف  به  عالقه مند  عراقی ها 
هستند،گفت: بازرگانان ایرانی در زمینه صادرات 
کاال و سرمایه گذاری در عراق نقش آفرینی کنند.
عقیل الموسوی با تاکید بر نقش سازنده ایران در 
زمینه صادرات کاال و سرمایه گذاری در عراق، گفت: 
عراق در فراز و نشیب های یک دهه اخیر بسیاری 
از زیرساخت هایش را از دست داده و اکنون ما نیاز 
به ایجاد و احیای زیرساخت ها را داریم، از سوی 
دیگر اکثر کاالهایی که در عراق به مصرف می سد، 
وارداتی است؛ به همین دلیل برگزاری نمایشگاه 
آشنایی  زمینه  بصره می تواند  ایرانی در  کاالهای 
مردم عراق به ویژه مردم بصره با محصوالت ایران را 
فراهم کند.رایزن بازرگانی عراق در ایران افزود: ایران 
و عراق مشترکات و پیوندهای فرهنگی عمیقی 
دارند و سبک زندگی و کاالهای مصرفی مردمان 
دو کشور به یکدیگر شباهت دارد، با توجه به همین 
مشترکات مردم عراق نسبت به مصرف کاالی ایرانی 
عالقه مند هستند. مشاهدات و تحقیقات ما از بازار 
ایران  توجه  قابل  پیشرفت های  از  ایران  و صنایع 
در بسیاری از صنایع حکایت دارد که با توجه به 
آن می تواند در بازار عراق حضور داشته باشد و با 

 کشورهای دیگر رقابت کند.
 سرمایه گذاری یک میلیارد یورویی كره 

درایران
و  میلیارد  یک  فاینانس  از  صنعت  وزیر  معاون 
برای  جنوبی  کره  سوی  از  یورو  میلیون   ۱۵0
طرح های معدنی ایران خبرداد و گفت: مذاکرات 
با رئیس جمهور کره جنوبی برای انتقال تکنولوژی 
جمع  در  کرباسیان  می شود.مهدی  انجام  فوالد 
خبرنگاران با اشاره به سفر رئیس جمهور کره جنوبی 
به ایران ظرف روزهای آینده گفت: پیشنهادی که 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
تفاهم نامه  قالب  در  کره  رئیس جمهور  به  ایران 
انتقال  داد،  خواهد  پیشنهاد  مشترک  همکاری 
تکنولوژی تولید فوالد بدون کنسانتره و گندله است 
که امیدواریم بتوانیم زمینه را برای امضای آن فراهم 
کنیم.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر 
دریافت فاینانس از کره جنوبی افزود: تالش سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، جلب 
مشارکت و سرمایه گذاری از سوی کره جنوبی در 
ایران است، اما در یادداشت تفاهمی که قرار است 
با رئیس جمهور این کشور به امضا رسد، گشایش 
یک میلیارد یورو فاینانس برای محصوالت فوالدی 
و ۱۵0 میلیون یورو فاینانس برای ساخت بندر در 
یادداشت  در  کرد:  تصریح  است.وی  آزاد  منطقه 
تفاهمی که قرار است میان ما و رئیس جمهور کره 
جنوبی به امضا رسد، به میزان یک میلیارد یورو 
همکاری در حوزه های جدید فناوری استفاده از 
سنگ آهن تا تبدیل مستقیم به فوالد، شکل می 
گیرد که این چرخه، با حذف گندله و کنسانتره 

 عملیاتی خواهد شد.  
 افزایش 9 واحدی شاخص كل بورس

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران در 
پایان معامالت شنبه با افزایش ۹ واحدی به رقم 
78 هزار و ۴۱۴ واحد رسید.شاخص کل قیمت 
معامالت  پایان  در  تهران  بورس  نقدی  بازده  و 
شنبه با افزایش ۹ واحدی به رقم 78 هزار و ۴۱۴ 
واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش 
۲8 واحدی به عدد ۱۳ هزار و 7۱۴ واحد رسید.

همچنین شاخص آزاد سهام شناور با کاهش ۴۵ 
واحدی مواجه شد و عدد 87 هزار و ۹۳۳ واحد را 
به نمایش گذاشت. شاخص بازار اول اما در حالی با 
افزایش ۱۲8 واحدی به رقم ۵۵ هزار و ۱۹ واحد 
دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش 70۳ 
واحدی عدد ۱70 هزار و ۵78 واحد را تجربه کرد.
اخص کل فرابورس )آیفکس( نیز با کاهش یک 

 واحدی روی رقم 800 واحد ایستاد
سیاست های جدید اشتغالی به استان ها 

ابالغ شد
تعاون،  وزات  منابع  مدیریت  و  توسعه  معاون 
کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تدوین و تنظیم 
برای  جمهور  گفت:رئیس  اشتغالی  سیاست های 
حل مسائل و مشکالت اشتغال برای هر دستگاهی 
کار  وزارت  که  کرد  معین  را  مشخص  وظایف 
تنظیم کننده روابط و مناسبات بین بخشی است.
محمد نجفی،معاون توسعه و مدیریت منابع وزات 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه چرخه 
تولید و اقتصاد کشور با بودن کارگران می چرخد 
گفت: با توجه به شعار سال از سوی مقام معظم 
رهبری کارگران مصادیق اقتصاد مقاومتی هستند. 
مصادیق افرادی که در خط مقدم اقتصاد مقاومتی 
قرار دارند کارگران زحمتکش جامعه هستند و به 
تعبیر رهبری توسعه کشور مرهون تالش کار و 
وزات  منابع  مدیریت  و  توسعه  کارگراست.معاون 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی  به نقش اثر گذار جامعه 
کارگری در تحقق اقتصاد مقاومتی در جامعه اشاره  
کرد و افزود: می طلبد  تا با حمایت بیش از پیش 
به قشر عظیم و زحمت کش کارگران در تحقق این 

شعار رهبری همگام باشیم.

تردید در مقاوم سازي اقتصاد
é مریم بهنام راد

شعار امسال یعنی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، 
شعارهای  و  اهداف  تمامی  جمع بندی  و  حاصل 
واقع  در  است.  پیشین  سال های  تعیین شده 
مدیران  و  مسئولین  تصمیم گیران،  تالش  تمام 
به لحاظ  کشور  که  است  موقعیتی  به  نیل  کشور، 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به کمترین میزان از 

آسیب پذیری در مقابل جوامع دیگر برسد.ظرف چند سال گذشته که 
واژه اقتصاد مقاومتی وارد ادبیات سیاسی،اقتصاد کشور شده، تفاسیر 
متنوع و متعددی پیرامون مفهوم آن بیان شده اما به نظر می رسد ارائه 
معنی و مفهومی دقیق تر به چگونگی نیل به این هدف کمک خواهد 
نمود. اگر بپذیریم که اقتصاد و معیشت مردم وقتی در برابر حوادث 
داخلی و خارجی  مقاوم و کمتر آسیب پذیر است که جامعه با اتکا به 
نیروی انسانی خود و منابع طبیعی موجود بتواند به طور بالقوه تمامی 
نیازهای معیشتی و رفاهی جامعه را تأمین کند.در این شعار بر کلمه ی 
توان بالقوه تأکید شده تا تعریف اقتصاد مقاومتی از تعریف خودکفایی 
در اقتصاد متمایز گردد. به عبارت دیگر، اقتصاد مقاومتی به معنی تولید 
همه ی کاالها و خدمات مورد نیاز جامعه در داخل نیست بلکه اقتصاد 
وقتی به کمترین آسیب پذیری نائل می آید که توان تولید توسط افراد 
کشور ایجاد گردد اما در شرایط عادی صرفاً کاالها و خدماتی در داخل 
ساخته شوند که تولید آن ها مزیت نسبی داشته باشد. با این وصف، در 
شرایطی که به دالیل سیاسی یا نظامی کشور نتواند از طریق مبادالت 
جامعه  آنگاه  کند،  تأمین  را  خود  نیازهای  کشورها  دیگر  با  تجاری 
این توانمندی بالقوه را به فعل تبدیل نموده و نیازهای خود را تولید 
می نماید.در واقع باید سعي کرد که شرایط تولید و صادرات تسهیل 
گردد ولي متاسفانه طبق آمار گمرک   واردات در فروردین ماه ۲ میلیارد 
دالر بوده است در حالی که واردات ماهانه بطور متوسط ۳.۵ میلیارد 
دالر است.این بدان معناست که  واردات تقریبا نصف شده است. نصف 
شدن واردات به کاهش تقاضا برای ارز انجامیده است و علت کاهش 
واردات، بیم بازار از سقوط قیمتها پس از اجرائی شدن برجام بوده است .

  در سال گذشته تورم خارجی نسبت به سه سال قبل با شاخص 
کاالهای  دیگر،  عبارت  به  است.  بوده  درصد   ۴۳ منفی  بلومبرگ، 
خارجی طی سال گذشته ۴۳ درصد ارزان تر از سه سال قبل  وارد 
ایران شده است. تورم تولید کننده در ایران نیز طی سه سال گذشته 
با شاخص بانک مرکزی ، 60 درصد بوده است. کاالهای داخلی هم 
60 درصد گران تر از سه سال قبل به بازار داخلی برای فروش عرضه 
شده است.وقتی کاالی خارجی ۴۳ درصد ارزان تر وارد ایران شود و 
کاالی داخلی هم 60 در صد گران تر عرضه شود باید نرخ ارز معادل 
اختالف تورم داخل و خارج یعنی ۱0۳ درصد، افزایش می یافت تا 
توان رقابت تولید کننده داخلی حفظ می شد در غیر این صورت 
کاالی خارجی جایگزین کاالی داخلی می شود. اما  دالر نسبت به 
سه سال قبل فقط ۳ درصد افزایش یافته است این نشان می دهد 
که کاالهای خارجی دارد جایگزین کاالی داخلی می شود.این امار و 
ارقام نشان مي دهد که هنوز هیچ جدیتي براي عملي کردم مقاوم 
و  به مسئولین  تنها  .این موضوع  ندارد  اقتصاد کشور وجود  سازي 
دولتمردان مرتبط نیست بلکه این نیاز به یک عزم ملي دارد و هنوز 

جایگاهي براي این امر مهم ایجاد نشده است . 
 

 ایران جایگزین تركیه در تامین مواد غذایی
 روسیه می شود

کشور  این  به  ایران  گفت:  روسیه  فدرال  گمرکی  خدمات  رئیس 
اطمینان داده این توانایی را دارد که در زمینه صادرات مواد غذایی 

به روسیه، جایگزین ترکیه شود.
روسیه اعالم کرد که ایران به این کشور اطمینان داده این توانایی 
را دارد که در زمینه صادرات مواد غذایی به روسیه، جایگزین ترکیه 
شود.آندری بلیانینوف، رئیس خدمات گمرکی فدرال روسیه گفت: 
»ایران رسما قول داده که از نظر تامین کاالهای فاسد شدنی به طور 
کامل جایگزین ترکیه شود.بلیانینوف گفت، این بخشی از یک ساز 
و کار جدید بین ایران و روسیه است که در مرحله بعدی مستلزم 

گشایش یک کوریدور سبز بین دو کشور خواهد بود.
ایجاد  موافقتنامه  تا  رفت  خواهیم  )ایران(  آنجا  به  می  ماه  در  »ما 
کوریدور سبز را امضا کنیم.الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه هم 
که ریاست کمیسیون مشترک ایران و روسیه را بر عهده دارد پیشتر 
گفته بود ایران می تواند ساالنه تا یک میلیارد دالر میوه و سبزی 

به روسیه صادر کند.
روسیه قصد دارد پسته، خرما و انگور نیز از ایران وارد نماید. شرکت 
های تجاری روسیه گفته اند آنها آماده افزایش خرید مواد غذایی 
مواد  توانند  می  آنها  موارد  برخی  در  عالوه،  به  هستند.  ایران  از 
غذایی ترک را که از سوی روسیه تحریم شده اند با کاالهای ایرانی 

جایگزین کنند.
 

هشدار نسبت به خرید گوشت های ارزان
روبرو  مغازه هایی  با  مختلف  های  محله  و  ها  خیابان  از  بعضی  در 
می شویم که به صورت موقت با نصب بنری اقدام به عرضه گوشت 
بازار می کنند که به گفته رییس اتحادیه  با قیمت پایین تر از نرخ 
فروشندگان گوشت گوسفندی، این واحدها غیرقانونی بوده و بعضا 
خرید  ها  آن  از  نباید  مردم  که  می کنند  عرضه  بی کیفیت  گوشت 

کنند.
ایام سال  ، علی اصغر ملکی اظهار کرد: در برخی  ایسنا  به گزارش 
به دلیل وفور دام شاهد فعالیت عده ای فرصت طلب هستیم که با 
اجاره موقت مغازه ای اقدام به عرضه گوشت با قیمت پایین تر از 
نرخ بازار می کنند و با توجه به اینکه این واحدها غیرقانونی هستند 

و مجوزی ندارند بعضا اقدام به عرضه گوشت بی کیفیت می کنند.
وی به مردم هشدار داد که از این مراکز به هیچ وجه گوشت نخرند، 
این  و  کرد  حاصل  اطمینان  نمی توان  ها  گوشت  سالمت  از  چون 
واحدها بعد از مدتی بساط خود را جمع می کنند و امکان پیگیری 

آن ها نیز وجود ندارد.

یادداشتخبر

در حالی در سال های اخیر برخی صرافی ها با 
فعالیت کرده و  بانک مرکزی  از  مجوزی غیر 
کنترل  بر  کاری  موازی  نوعی  با شکل گیری 
بازار ارز از سوی این بانک اثرگذار بودند که 
بین  شده  انجام  توافقات  و  مکاتبات  با  اخیرا 
اتحادیه  از  رسما  صرافی ها  ذیربط،  مراجع 
سکه و طال جدا شده و نیز هیچ انجمنی حق 
فعالیت  و  عنوان  در  صرافی  رسته  دادن  قرار 
صرافی ها  مجوز  اساس  این  بر  ندارد.  را  خود 
با  چه  است.گر  مرکزی  بانک  اختیار  در  تنها 
توجه به صنفی بودن طال و صرافی ، خواسته 
های طرف های ذینفع بر قرار داشتن آنها در 
دیگر  سویی  در  اما  است  بوده  اتحادیه  غالب 
،قانون بانک مرکزی به موجب قانون ناظر بر 
بازار پول تاکید دارد که صرافی ها با توجه به 
مسئول  نظر  زیر  باید  ارز  بازار  بر  اثرگذاری 
ارزی کشور یعنی بانک مرکزی قرار گرفته و 
نباید با مجوز اتحادیه  طال وجواهر و در نهایت 
تجارت«  و  معدن  »صنعت،  وزارت  نظارت 
فعالیت کنند، از این رو با وجود این که در این 
سال ها بارها این موضوع بین بانک مرکزی و 
و  نرسید  نتیجه  به  مطرح شد  وزارت صنعت 
حتی در ادامه به موازات بانک مرکزی صدور 
نیز  جواهر  و  طال  اتحادیه  سوی  از  مجوز 
 ۱۳۹۲ سال  در  که  وقتی  کرد.اما  پیدا  ادامه 
اصالح  موضوع  بعد  سال های  در  ادامه  در  و 
دستورالعمل فعالیت صرافی ها مطرح شد که 
بر اساس آن صرافی ها موظف به قرار گرفتن 
می  مرکزی  بانک  خاص  قوانین  و  قاعده  در 
شدند ، مخالفت های بسیاری از سوی صرافان 
به دلیل برخی بندهای این دستورالعمل شد 

از صرافی ها ترجیح دادند  برخی  نهایت  و در 
شده  خارج  مرکزی  بانک  نظارت  چتر  از  که 
اتحادیه طال و جواهر  از  را  و مجوزهای خود 
مطرح  با  ادامه  در  هرحال  کنند.به  دریافت 
این  به  ملی  امنیت  شورای  در  موضوع  شدن 
زیر  نمی توانند  صرافی ها  که  رسیدند  نتیجه 
از  ناشی  نوسان  زیرا  باشند  ها  اتحادیه  نظر 
باید  و  نیست  کنترل  قابل  حالت  این  در  آن 
بانک مرکزی قرار  به طور طبیعی در نظارت 
گرفته و از قوانین آن تمکین کنند نه وزارت 
با انجام یکسری اقدامات از  از این رو  صنعت. 
ایرانیان  صرافان  کانون  مرکزی،  بانک  سوی 
تشکیل شد که صرافان در قالب این کانون و 
با نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند.بنابراین 
چندی پیش بود که با ممنوعیت صدور مجوز 

صرافی از سوی اتحادیه طال و جواهر ، حتی 
این  از  را  خود  مجوز  که  صرافی هایی  برخی 
نداده  تغییر  مرکزی  بانک  مجوز  به  اتحادیه 
بودند پلمب شدند.ولی در کنار صرافان فعال 
بود که  و جواهر مدتی  اتحادیه طال  با مجوز 
در کنار کانون صرافان ایرانیان انجمنی تحت 
عنوان انجمن صنفی کارفرمایی خدمات فنی 
تعاون  وزارت  مجوز  با  نیز   « صرافان  و  سکه 
و  موازی کاری  به  توجه  با  اما  گرفت.  شکل 
این  شکل گیری  از  ناشی  حواشی  برخی 
انجام  با  مرکزی  بانک  نهایت  در  انجمن 
حوزه  در  انجمن  این  فعالیت   ، مکاتباتی 
در حالی  کرد.این  اعالم  غیرقانونی  را  صرافی 
است که وزارت »تعاون، کار و رفاه اجتماعی« 
فنی  خدمات  کارفرمایی  صنفی  »انجمن  به 

به  توجه  با  که  کرده  اعالم  صرافان«  و  سکه 
اینکه صرافی ها به عنوان یک رسته صنفی به 
معدن  صنعت،  وزارت  نظر  زیر  از  کامل  طور 
چارچوب  در  کامال  و  شده  خارج  تجارت  و 
این رو  از  کنند.  فعالیت  مرکزی  بانک  قوانین 
صرافی  حوزه  در  انجمن  این  نباید  دیگر 
اساسنامه  اصالح  با  باید  و  داشته  فعالیتی 
حذف  انجمن  این  نام  از  صرافی  رسته  خود، 

شود.
بانک مرکزی در اولین روز هفته نرخ ۳۴ ارز را 
تغییر داد و قیمت دالر را ۳0۳۱ تومان اعالم 
پنج  نرخ  ارزی  مبادالت  مرکز  در  کرد.شنبه 
ارز نسبت به آخرین قیمت های هفته گذشته 
ثابت مانده است.دالر حدود پنج ریال افزایش 
قیمت دارد، ولی در همان رنج ۳0۳۱ تومان 
باقی ماند. در عین حال که یورو ۳۴7۱ و پوند 

۴۴۲۹ تومان قیمت خورده است.
نوع ارز          آخرین نرخ هفته گذشته )ریال(         نرخ شنبه )ریال(

دالر آمریکا             3۰3۱۰                    3۰3۱5
پوند                           44۰۷۱                       44294
یورو                         34366                  34۷۱4

فرانک سوئیس       3۱248                    3۱595
كرون سوئد              3۷32                      3۷۷4

روپیه هند                   45۷                         45۷
درهم امارات           8254                      8254

یکصد ین ژاپن        2۷۷63                    285۰4
لیر تركیه                   ۱۰۷26                    ۱۰845
روبل روسیه                 466                         462

ریال قطر                    8325                      8328
یوان چین                     ۷6۷۱                      4683
رینگیت مالزی             ۷۷5۰                      ۷۷4۷

هزار وون كره جنوبی  26544                    26468

رئیس جمهور  اینکه  اعالم  با  کار  وزیر  معاون 
به  اشتغال  درباره  را  جدیدی  مسئولیت های 
دستگاه ها ابالغ کرد، گفت: ایجاد اشتغال مولد 
نجفی  محمد  است.ملک  شده  هدف گذاری 
بهره  با  کشور  اقتصاد  و  تولید  چرخه  گفت: 

گیری از وجود کارگران می چرخد. 
در  کارگر  جایگاه  و  اهمیت  به  اشاره  با  وی 

جامعه، از این قشر زحمتکش به عنوان نیروی 
یاد  اقتصادی جامعه  فعاالن  ترین  و مهم  مولد 
کرد و اظهارداشت: چرخه تولید و اقتصاد کشور 
چرخد. می  کارگران  وجود  از  گیری  بهره  با 

معاون توسعه و مدیریت و منابع وزات تعاون، 
رهبری  معظم  مقام  سال  شعار  به  رفاه  و  کار 
مبنی بر »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« اشاره 
کرد و افزود: مصادیق افرادی که در خط مقدم 

اقتصاد مقاومتی قرار دارند، کارگران زحمتکش 
جامعه هستند.

وی به نقش اثر گذار جامعه کارگری در تحقق 
بیان  و  کرد  اشاره  جامعه  در  مقاومتی  اقتصاد 
داشت: می طلبد تا با حمایت بیش از پیش به 
قشر عظیم کارگران در تحقق این شعار رهبری 

همگام باشیم.

 ابالغ سیاست های جدید اشتغال به دستگا هها

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر 
گفت: پرونده مسکن مهر در سال ۹۵ به استثناء 
قضایی  پرونده های  و  معارض  دارای  پروژه های 
کار  که  می گویم  بازهم  هرچند  می شود  بسته 
تامین  بحث  و  می رسد  پایان  به  آنها  ساخت 
خدمات آب و برق را نمی توان با قاطعیت سخن 

گفت.
احمد اصغری مهرآبادی در پاسخ به این سئوال 
که  قبول دارید تحویل واحدهای مسکن مهر 
با کندی معناداری همراه است،گفت: واگذاری 
پردیس  مهر  مسکن  واحدی   ۴۵00 پروژه 
)فاز۱۱( که مشکل خدمات زیربنایی داشت با 
رفع اشکاالت از این هفته آغاز می شود چرا که 
سیاست کلی وزارت راه و شهرسازی این است که 
هیچ واحد مسکن مهری بدون تکمیل خدمات 
زیربنایی تحویل متقاضیان نشود.وی با تاکید بر 
اینکه از نظر وزارت راه و شهرسازی تحویل این 
ندارد،  مشکلی  هیچ  مهر  مسکن  واحد   ۴۵00
نهایی  برنامه  حاضر  حال  در  گفت:  فارس  به 
تکمیل مسکن مهر در سال ۹۵ در حال بسته 
شدن است. برنامه تکمیل حدود ۱۵ استان به 

پایان رسیده و قرار شده است که مدیران راه و 
شهرسازی استانها با اعالم دقیق تعداد واحدهای 
باقیمانده و مشخص شدن مشکالت، تاریخ نهایی 
ادامه  کنند.مهرآبادی  اعالم  واگذاریها  برای  را 
اتمام تمامی  پایان رسیدن و  به  برنامه ما  داد: 
واحدهای مسکن مهر در سال جاری است و تا 
هفته گذشته در شهر جدید سهند، فوالدشهر، 
مجلسی و بهارستان به اضافه ۱۵ استان دیگر 
جلسه گذاشتیم تا در سطح کشور و در سال 
جاری پرونده پروژه مسکن مهر را ببندیم چون 
اول  معاون  با  که  جلسه ای  در  و  دولت  تاکید 
رئیس جمهور داشتیم این بود که پروژه مسکن 

مهر امسال به پایان برسد.
وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد واحد 
آن  برای  که  داریم  مشکل  دارای  مسکونی 
پرونده تشکیل شده است، گفت: ۴۹ هزار واحد 
مسکونی دارای مشکل داریم که برای آنها پرونده 
تشکیل شده است که باید برای آنها رأی صادر 
شود.وی افزود: این واحدهای مسکونی از اراده 
وزارت راه و شهرسازی خارج است و باید قاضی 

در دادگاه برای آنها رأی صادر کند.

49 هزار واحد در صف دادگاه؛

پرونده مسکن مهرامسال بسته می شود اما تحویل 
داده نمي شود 

بانک مرکزی  بانکی  و  پولی  رئیس پژوهشکده 
فصل  اوایل  تا  تورم  نرخ  شدن  رقمی  تک  از 
نرخ سود  امسال  و گفت:  امسال خبرداد  پاییز 
بانکی متناسب با نرخ تورم کاهش می یابد.علی 
دیواندری درباره روند کاهش تورم و نرخ سود 
بانکی متناسب با آن به مهرگفت: بررسی های 
نشان  مرکزی  بانک  بانکی  و  پولی  پژوهشکده 
به  و  است  کاهنده  تورم  نرخ  روند  می دهد که 
حرکت  در  گرفته  صورت  هدفگذاری  سمت 
هستیم. بانک مرکزی نیز همه ابزارهای موردنیاز 
را برای تک رقمی کردن پایدار نرخ تورم به کار 
گرفته است.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک 
مرکزی با بیان اینکه به تبع کاهش نرخ تورم، 
و  داشت  خواهد  کاهنده  روندی  هم  سود  نرخ 
هدف سیاستگذار پولی این است که نرخ سود به 
تدریج کاهش یابد، تصریح کرد: به نظر می رسد 
که از دو جهت کاهش نرخ سود در دستور کار 
بانک ها و بانک مرکزی است.وی ادامه داد: یکی 
و عملیاتی صورت های  اجرایی  لحاظ  به  اینکه 
مالی بانک ها تاب تحمل پرداخت سودهای باال 
را ندارند، به ویژه سودهای ترجیحی و خارج از 
پیش بینی و ماهیت نرخ های اعالم شده توسط 
شورای پول و اعتبار، زیرا حاشیه سود بانک ها 

کاهش یافته و درآمدهای عملیاتی برخی بانک ها 
روند  یک  سود  نرخ  باید  و  است  مشکل  دچار 
منطقی پیدا کند.دیواندری اضافه کرد: مطلب 
دوم به نرخ تورم برمی گردد، نرخ تورمی که در 
حال کاهش است. یکی از مسائل مهم کاهش 
پیش بینی  گرچه  است.  آن  تبع  به  سود  نرخ 
نداریم، ولی  بانکی  نرخ سود  از کاهش  خاصی 
در بانک ها و بانک مرکزی بر روی کاهش نرخ 
و رسیدن به عدد منطقی که با تورم یک رابطه 
منطقی داشته باشند، کار می شود و طبیعی است 
اقدام به صورت آنی و دفعی نیست و  این  که 
این کاهش به احتمال زیاد به صورت تدریجی 
خواهد بود تا منطق خود را بیابد.به گفته این 
مقام مسئول در نظام بانکی، یکی از دالیلی که 
نرخ سود به سرعت در سال هایی که نرخ تورم 
است  بوده  این  نکرد  پیدا  کاهش  بود،  پایین 
تنگنای  جمله  از  مشکالتی  دچار  بانک ها  که 
اعتباری، مطالبات معوق، نقدینگی و نرخ باالی 
سود در بازار بین بانکی بوده اند. البته برخی از این 
مشکالت حل شده است که از جمله آن کاهش 
با  بانکی است که این نرخ  بازار بین  نرخ سود 
همکاری بانک مرکزی و بانک ها منطقی تر شده 

و زمینه کاهش نرخ سود را فراهم کرده است.

نرخ سود باز هم کاهش می یابد

 تورم پاییز تک رقمی می شود

و  سوئیفت  بحث  اخیر  روزهای  در  که  حالی  در 
به عنوان  آمریکا  ایاالت متحده  ارزی  تحریم های 
مشکالتی در برابر بورس و اقتصاد ایران بیان می شد 
یک کارگزار بازار سرمایه معتقد است که بزرگ ترین 
معضل بورس مصوبه بانک مرکزی است که طبق 
برای  ضمانتی  نوع  هیچ  نمی توانند  بانک ها  آن 
پوشش ریسک سرمایه گذاران خارجی داشته باشند.
حمیدرضا دانش کاظمی در مورد شرایط بورس 
اوراق بهادار تهران پس از لغو تحریم ها گفت: من از 
افرادی بوده ام که انتظار داشتم شاخص بورس اوراق 
بهادار پس از لغو تحریم ها و اجرا شدن برجام، رشد 
کند ولی با توجه به این که در ماه های آخر سال 
۱۳۹۴ شیب بسیار تندی را در رشد سهام برخی از 
صنایع داشتیم طبیعی بود که اصالحاتی در شاخص 
بورس اوراق بهادار و سهام این صنایع صورت پذیرد.
به گزارش ایسنا  ،وی ادامه داد: چون در دو ماه سال 
۱۳۹۴ شیب بازار بسیار تند بود در ابتدای سال 
۱۳۹۵ با اصالح شاخص روبه رو شدیم در نتیجه از 
دیدگاه من رفتار بازار درست و عاقالنه بود.این فعال 
بازار سرمایه که به آینده بورس اوراق بهادار تهران 
امیدوار است، عنوان کرد: من پیش بینی می کنم 
که در سال ۱۳۹۵ شاخص رشد کند، دالیل من 
برای این پیش بینی موضوعات فاندامنتالی است، از 

جمله این که پس از برجام انتظار داریم که پول های 
خارجی بیشتر به کشور بیاید و می دانیم خارجی ها 
هستند. ما  بازار  ارزیابی  حال  در  حاضر  حال  در 
دانش کاظمی با بیان این که باید شرایط انتقال پول 
تسهیل شود تا خارجی ها وارد بازار ایران شوند تاکید 
کرد: مشکل ما فقط مربوط به مسائل سوئیفت و 
دالر آمریکا نیست، چرا که اگر سرمایه گذار خارجی 
پولش را به ایران بیاورد بنا بر مصوبه بانک مرکزی 
هیچ گونه ضمانتی را نمی تواند از بانک ها دریافت 
کند، بنابراین مشکالت عمدتا داخلی است البته 
من معتقد هستم این مشکالت به مرور حل خواهد 
شد.این کارگزار بورس بهادار با بیان این که نرخ سود 
گفت:  باالست،  زیاد  ایران  در  تسهیالت  و  بانکی 
انتظار ما از دولت این است که همان طور که تاکنون 
منطقی و در چارچوب علم کارکرده این عملکرد 
منطقی را ادامه و نرخ سودها را کاهش دهد. این 
اقدامات در صورت عملی شدن اثر خوبی را روی. 

P/E بازار می گذارد و آن را مثبت می کند.

وی اضافه کرد: من پیش بینی می کنم بازار با نرخ 
مالئمی رشد کند. شیب تند آفت رشد بازار است 
اگر دوباره بازار خیلی تند به قیمت های باال برسد ما 
شاهد رکود طوالنی مدتی خواهیم بود.دانش کاظمی 
در پاسخ به این که چرا پس از لغو تحریم ها سهام 
تعدادی از صنایع رشد چشم گیری داشت ولی در 
مقابل صنایعی بودند که رشدی نداشتند، اظهار 
کرد: بعضی از صنایع، پیش تر خود را برای فضای 
پسابرجام آماده کرده بودند که از جمله آن می توان 
به صنعت خودروسازی اشاره کرد و این موضوع 
باعث شد به محض باز شدن فضا به طور مثال از 
پژو غرامت گرفته شود و با این شرکت و همچنین 
سیتروئن قرار داد بسته شود. این موضوعات روی 
بورس اثر خود را گذاشت چون مدیران خودرویی 
متناسب با اتفاقات اقتصادی عکس العمل مناسب 
این  داد:  ادامه  بورس  کارگزار  دادند.این  انجام 
موضوعات باعث شد سهام شرکت هایی همچون 
ایران خودرو، سایپا و زامیاد به بیش از سه برابر برسد 

و شرکتی مثل پارس خودرو که زیان ده هم است 
سهامش ۲.۵ برابر شود. اینها نشان می دهد که بازار 
سرمایه نسبت به ورود سرمایه خارجی در صورتی 
که واقعی باشد عکس العمل نشان می دهد، اما این 
پتروشیمی ها  مانند  صنایع  از  خیلی  در  را  رفتار 
مشاهده نکردیم، چرا که آنها خود را برای جذب 
سرمایه گذاری خارجی آماده نکرده بودند، لذا بورس 
هوشمندانه عمل کرد و آنجایی که پول خارجی 
سرمایه گذاری  که  صنایعی  در  و  کرد  رشد  آمد 
نگرفت.دانش  صورت  هم  رشدی  نگرفت  صورت 
که  است  این  من  شخصی  تصور  افزود:  کاظمی 
سال ۱۳۹۵ باید نرخ بهره بانکی کاهش پیدا کند. 
در آن صورت است که پول های سپرده گذاری شده 
در بانک ها خارج می شود.این فعال بازار سرمایه در 
مورد سرمایه گذاران خارجی نیز گفت: شفاف ترین 
جایی که خارجی ها می توانند سرمایه گذاری کنند 
و بازده مناسبی داشته باشند بازار سرمایه است از 
دیدگاه من سرمایه گذاران خارجی حتما به ایران 
خواهند آمد ما جلسات زیادی را با سرمایه گذارانی 
و  انگلستان  آلمان،  از کشورهای چین، سوئیس، 
استرالیا گذاشته ایم. آنها همه عالقه مند بوده اند که 
در ایران سرمایه گذاری کنند، اما بیشتر در چارچوب 

عملیاتی کار، ابهام هایی داشته اند.

مشکالت پیش روي بازار سرمایه تمامي ندارد

ورود سرمایه گذاران خارجی به بورس

رسته صرافی از اتحادیه سکه و طال  حذف شد
صدور انحصاری مجوزصرافي از سوي بانک مرکزي



آگهی مزایده )مرحله دوم(
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بابل برابر درخواست شماره ٤65 مورخ 95/1/30 در نظر دارد مزایده ای با 

مشخصات ذیل برگزار نماید:
1.موضوع مزایده: اجاره منابع درآمدی پارک بانوان )پیست دوچرخه سواری، بوفه کنار، آالچیق ها، دکه گل فروشی، 

فروشگاه، مکان بازی کودکان، زمین های ورزشی(.
دوم  برای سال  و  اول  برای سال  ریال(  میلیون  )هشت  ریال   8/000/000 کارشناسی  قیمت  اساس  بر  ماهیانه  بهاء  اجاره  پایه  2.مبلغ 

15درصد  به مبلغ اجاره بها اضافه می گردد.
3.مدت بهره برداری: 2 سال شمسی

٤.کل مبلغ مزایده: 206/٤00/000 ریال
5.مبلغ تضمین شرکت در مزایده 10/500/000 ریال است که می بایت رسید بانکی وجه مزبور به حساب سپرده سازمان پارکها و فضای 

سبز به شماره 0109٤٧820003 نزد بانک ملی شعبه بابل به دستگاه مزایده گذار تسلیم نماید.
6.سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

٧.متقاضیان از تاریخ آگهی می توانند به مدت 10 روز همه روزه از محل مورد نظر بازدید به عمل آوردند و جهت دریافت اسناد به 
سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه نمایند.

8.واجدیدن شرایط می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 95/2/23 به سازمان ارائه نمایند.
9.تاریخ بازگشایی پاکت های دریافتی روز شنبه 95/02/25 می باشد.

10.سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد درج گردیده است.
11. سپرده نفر اول،دوم، سوم مزایده زمان عقد قرارداد نزد سازمان باقی خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام 

خواهد شد.
12.هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

شماره تماس سازمان جهت کسب اطالعات 18-32319616-011 می باشد.
چاپ اول:95/02/5 چاپ دوم:95/02/12

سرپرست سازمان پارکها و فضای سبز- نورعلی اکبرپور روشن

 نوبت دوم

پروژه تقاطع غیر همسطح غدیر 
قائم شهر با توجه به بهره برداری 
بخش زیادی از آن ،هنوز نیاز به 
تملك و آزادسازی امالكی دارد 
كه در مسیر اجرای آن به چشم 

میخورد 
هر چیز  از  بیش  كه  آن چیزی 
پیش  از  بیش  توجه  به  نیاز 
داشته  تملك امالكی است كه 
در مسیر اجرای پروژه قرار دارند
این پروژه كه از سالهای گذشته 
غرامتهای  دلیل  به  شده  آغاز 
آزادسازی  برای  كه  سنگینی 

بر دوش  اجرای طرح،  امالک در مسیر  و تملك 
ترافیك  و  كندی  با  كرده  سنگینی  شهرداری 

كسب  ضمن  امیدواریم  كه  بوده  همراه 
های  ،زمینه  بخش  این  در  الزم  اعتبارات 
ترافیك  و  گردد  فراهم  نیز  شهر  پیشرفت 
روان  و  تسهیل  را  مواصالتی  محورهای 

نماید
همین  اجرای  مسیر  در  گذشته  روز  چند 
و  بخشی  لطیف  آقایان  ملك  تملك  پروژه 
به مساحت 170 متر مربع  ابراهیم قدمی 
بوده  تجاری  آن  مربع  متر   ۵۲ كه  عرصه 

صورت گرفته است
این  نیز جهت اجرای  قائم شهر  شهرداری 
بعنوان  ریال  میلیارد   ۵۹0 مبلغ  تملك 

غرامت به مالکین پرداخت نموده است.

شهردارقائم شهر خبر داد :

تعریض و آزادسازی معابر،کلید مشکالت ترافیک آینده

همزمان با آغاز هفته سالمت در سراسر كشور با حضور 
دكتر محمد شکاری رییس دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان  , اعضاء هیئت 
رییسه دانشگاه و جمعی از مسئوالن استان ، نمایشگاه 
و جشنواره بزرگ سالمت با موضوع » غلبه بر دیابت » 
با رویکرد آموزش و پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر از 

جمله دیابت آغاز به كار كرد .
پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس  شکاری  محمد  دكتر 
هرمزگان در آیین افتتاحیه نمایشگاه هفته سالمت و 
رونمایی از پوستر نمایشگاه گفت : دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان بر اساس سیاستهای ابالغی وزارت بهداشت با 
رویکرد آموزش و پیشگیری از دیابت اقدام به برگزاری 
نمایشگاه و جشنواره سالمت در بندرعباس نموده است.
و درمان  بهداشت  : شبکه های  افزود  دكتر شکاری 
شهرستان های استان ، معاونت های دانشگاه ، مركز 
زیر  دانشکده های  و  بندرعباس  بهداشت شهرستان 
مجموعه دانشگاه با حضور در نمایشگاه هفته سالمت 
اقدام به ارائه عملکرد و انجام مشاوره های مختلف در 
خصوص بیماری دیابت در طول هفته سالمت می كنند 

.
وی تصریح كرد : حضور پر شور مردم بندرعباس در 
نمایشگاه و جشنواره سالمت نشان از اهمیت مقوله 

سالمتی در بین اقشار مردم است 
حاشیه  در  سالمت  جشنواره  ؛ 
هر شب  بزرگ سالمت  نمایشگاه 
در  متنوع  های  برنامه  ارائه  با 
واگیر  غیر  های  بیماری  خصوص 
با دعوت از كارشناسان و پزشکان 
همچنین  و  مفید  مطالب  ارائه  و 
استفاده از هنرمندان به نام استان 
از  پیشگیری  ویژه  مباحث  ارائه  با 
بیماری دیابت به زبان طنز پذیرای 

همشهریان گرامی می باشد .
رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار كرد : طبق 
آمارهای بهداشت جهانی 10درصد مردم مبتال به دیابت 
هستند ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بر اساس شعار 
بهداشت جهانی با موضوع دیابت ، برنامه های خود را در 

هفته سالمت بر این مسأله متمركز كرده  است .
پوستر هفته سالمت  رونمایی  از  دكتر شکاری پس 
با حضور در غرفه های نمایشگاه و دیدار و گفتگو با 
كارشناسان و كاركنان واحدهای مختلف دانشگاه علوم 
پزشکی از سراسر استان ، از حضور پر شور آنان و ارائه 

خدمات آموزشی به مردم تشکر كرد .
در  طالیی  كلید  تواند  می  بهداشتی  اصول  رعایت 
همچون  غیرواگیر  بیماریهای  از  بسیاری  پیشگیری 

دیابت باشد.
رییس مركزآموزش درمانی شهید محمدی بندرعباس 
با اشاره به اینکه رعایت اصول بهداشتی  نقش مهمی 
در كنترل بیماری ها خواهد داشت، اظهار كرد : مصرف 
انواع میو ها برای تمام افراد از جمله بیماران دیابتی نه 

تنها مفید بلکه ضروری است.
دكتر سعید كاشانی افزود : چون افراد دیابتی بیشتر به 
بیماریهای عفونی مبتال می شوند الزم است سیستم 
دفاعی بدن خود را تقویت كنند، میوه نقش اساسی در 

باال بردن قدرت دفاعی بدن دارد اما الزم به ذكر است 
كه مصرف برخی از میوه ها مانند موز ، انگور، كشمش، 
انجیر، هندوانه، خربزه و طالبی باید به یك تا دو بار در 
هفته محدود شود و باید توجه داشت كه در روز فقط 

یك نوع میوه ذكر شده مصرف گردد.
بهداشتی  اصول  رعایت  دانستن  اهمیت  با  كاشانی 
وتغذیه ای دركنترل قندخون یادآورشد: بیماران دیابتی  
اگرتوصیه های بهداشتی رادربرنامه روزانه خودرعایت 
كنند دركنترل قندخون موفق خواهند بود وبیمار می 
تواندروندزندگی عادی خودرادركنار این بیماری داشته 

باشند.
و  كرد  توصیه  بربری  و  سنگك  نان  مصرف  به  وی 
اظهارداشت: مصرف غذاهای چرب مثل كباب كوبیده ، 
سوسیس ، كالباس و غذاهای سرخ شده نیزباید محدود 

شود از لبنیات كم چرب استفاده گردد. 
كاشانی در خاتمه عنوان كرد بی گمان سالمت فردی 
در یك جامعه عالوه بر كم شدن هزینه های درمان 
رشد و تعالی افراد ،خانواده ها و جامعه را در پی خواهد 

داشت. 

در طی هفته سالمت در غرفه مركز آموزشی درمانی 
شهید محمدی به منظور ترویج فرهنگ تغذیه سالم 
در كنار آموزش ها و مشاوره های صورت گرفته توسط 
كارشناسان مربوطه با توزیع سیب كه نماد سالمتی می 

باشد به اهمیت مصرف میوه در خانواده ها تاكیدشد.
كاشانی  دكتر  محمدی  شهید  بیمارستان  غرفه  در 
خاطرنشان كرد: به بازدیدكنندگان نوشیدن ۸ لیوان 
آب در روز توصیه و از آنها خواسته شد كه با محدود 
كردن مصرف نمك و اجتناب از غذاهای پرچرب و سرخ 

كردنی سالمت خود ،خانواده و جامعه را ارتقا دهند.
رییس مركزآموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس 
گفت : آموزش همگانی سالمت همیشه موثر واقع شده 
است ،هفته سالمت فرصت مناسبی برای حساسیت 
جامعه نسبت به مقوله سالمت است و باید در این 

زمینه  آحاد مردم را نسبت به سالمت حساس كرد.
دكتر »سعید كاشانی« با اشاره به اینکه مشاركت مردم 
در اجرای برنامه های آموزشی بسیار موثر واقع خواهد 
شد، ابراز كرد : هفته سالمت فرصتی  است كه می 
پیش  برنامه های  اجرای  در  مردم  از مشاركت  توان 

روی  مراكز بهداشتی درمانی بهره 
مند شد.

»كاشانی« افزود: مشاركت نهادهای 
با  مرتبط  های  سازمان  و  مردمی 
سالمت می تواند بسیاری از تنگناها 

و مشکالت را مرتفع می سازد.
های  برنامه  به  اشاره  با  وی 
شهید  درمانی  مركزآموزشی 
هفته  در  بندرعباس  محمدی 
سالمت سال جاری اظهار كرد: با 

توجه به شعار سازمان جهانی بهداشت در سال ۲01۶ 
كه غلبه بر دیابت  نامگذاری شده است، برنامه های 

متنوعی توسط روابط عمومی مركزانجام شده است.
دكتر كاشانی ابراز كرد مشاوره رایگان تغذیه به بیماران 
دیابتی بستری  ، عیادت از بیماران،حضور در نمایشگاه 
و جشنواره سالمت ،كنترل فشار خون و كنترل قند 
رایگان  صورت  به  نمایشگاه  كنندگان  مراجعه  خون 
،ویزیت پزشك به صورت رایگان ،مشاوره تغذیه رایگان 
،برگزاری مسابقات ویژه هر شب با مضمون پیشگیری 
از دیابت ،توزیع بروشور و پمفلت آموزشی در خصوص 

برخی از برنامه های غرفه بیمارستان در نمایشگاه بود.
شد:در  آور  یاد  محمدی  شهید  بیمارستان  ریئس 
در  متعدد  های  آموزش  كنار  در  سالمت  نمایشگاه 
خصوص شعار هفته سالمت  دستاوردهای این مركز 
نیز در قالب كلیپ ،پاورپونت ، نماهنگ و بنر به تصویر 
كشیده شده است كه نشان بارزی از روند سریع رشد و 

تعالی این مركز طی سالیان گذشته می باشد. 
حضور پر شور مردم بندرعباس در نمایشگاه هفته 

سالمت
مراسم اختتامیه هفته سالمت باحضور پر شور مردم و 
مسئوالن در بوستان غدیر شهر بندرعباس برگزار شد .

در آخرین روز از هفته سالمت پس از 4 روز آموزش 

، اطالع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه دیابت در 
نمایشگاه بزرگ سالمت و جشنواره سالمت در حاشیه 
مسئوالن  حضور  با  اختتامیه  مراسم  نمایشگاه  این 

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برگزار شد .
در این مراسم پس از اجرای برنامه های متنوع طنز 
با موضوع شعار هفته سالمت »غلبه بر دیابت » بیانیه 
هفته  خصوص  در  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
سالمت توسط كارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان در جمع حاضرین در جشنواره قرائت 

شد .
ارائه  با  بندرعباس  در  و جشنواره سالمت  نمایشگاه 
خدمات آموزشی در زمینه دیابت و عوارض ناشی از آن 
كه مشکالت زیادی را برای جامعه به همراه داشته است 
به همراه غربالگری بیماران ، مشاوره ، توزیع انواع پوستر 
، تراكت ، پمفلت ، فیلم و كلیپ های آموزشی و ... پس 

از 4 روز پایان یافت . 
این  برگزاری  از  آنان  پر شور مردم و رضایت  حضور 
به مقوله  نمایشگاه نشان دهنده عالقه مندی مردم 
سالمت و فرهنگ پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر 
بود ؛ بطوریکه برخی از افراد از ابتدا تا پایان نمایشگاه با 
حضور خود از برنامه های جشنواره و غرفه های موجود 

بهره بردند .

افتتاح نمایشگاه بزرگ سالمت در بندرعباس

جشنواره »انسی« برنامه هایش را اعالم کرد

جشنواره بین المللی »انیمه انسی« اعالم كرد این دوره از كارش را 
با انیمیشن »الک پشت قرمز« شروع می كند.

انسی  انیمیشن  بین المللی  جشنواره  دیلی،  اسکرین  از  نقل  به   
كار این دوره را با نمایش »الک پشت قرمز« اینیمشنی از میشل 
آغاز  آردمن  و  تورو  و مستركالس های گیلرمو دل  دودوک دویت 

می كند.
جشنواره بین المللی فیلم انیمیشن »انسی« كه از 13 تا 1۸ ژوئن 
برگزار می شود از مستند »۲۵ اوریل« ساخته لنی پولی كارگردان 
ساخته  برف«  »وقت  انیمیشن  گالیپولی،  نبرد  درباره  نیوزیلندی 
عنوان  به  من  »زندگی  و  بریسون  فرانسواز  و  پولیو  فرانسواز  ژان 
یك كدو« ساخته كلود باراس و نیز كشف جشنواره ساندنس یعنی 

»آجیل« به عنوان شركت كنندگان در بخش رقابتی نام برد.
میشل  از  انیمیشنی  نمایش  با  را  كارش  امسال  جشنواره  این 
دودوک دویت با عنوان  «الک پشت قرمز« شروع می كند كه اولین 

اكران جهانی اش را در كن تجربه می كند.

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
Web: zamandai ly. i r

Emai l :  Info@zamandai ly. i r
تلفن: 88101873  /   88481890-91 

نمابر: 88101874
نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  

خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم
چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

فراموش نشدني ترين تجربه ها براي اندرز، 
بدست  براي  فراوان  اندوهي  که  آنهايست 

آوردنشان کشيده ايم . 
حکيم ارد بزرگ

سخن حکيمانه

آن سوی آب ها 

مطرب عشق عجب ساز و نوايی دارد                          
 نقش هر نغمه که زد راه به جايی دارد

عالم از ناله عشاق مبادا خالی                                   
 که خوش آهنگ و فرح بخش هوايی دارد

امروز با حافظ

»زبان گل ها« 
در کتابفروشی های ایران

نوشته  گل ها«  »زبان  رمان 
زبان  به  باخ  دیفن  ونسان 
فارسی ترجمه و منتشر شد.
آستانه  در  آموت  نشر 
كتاب  نمایشگاه  برگزاری 
گلها«  »زبان  رمان  تهران، 
نوشته ونسان دیفن باخ را 

منتشر كرد.
این رمان داستان دختری 

از  روایت می كند كه پس  را  ویکتوریا  نام  به 
با  نمی تواند  پرورشگاه،  در  كودكی اش  دوران 
كسی ارتباط بگیرد و تنها راه ارتباط معنی دار 
او با جهان از طریق گل ها و معانی آن هاست. 
یك  در  و  ندارد  رفتن  برای  جایی  ویکتوریا 
پارک عمومی می خوابد؛ جایی كه از گیاهان، 

باغ كوچکی برای خود درست كرده است.

اذان صبح 4/38   طلوع آفتاب 6/12 
اذان ظهر 13/01  اذان مغرب 20/11

در بازار کتاب

ایران  سینمای  بخش  انتخاب  هیات 
سبز  فیلم  المللی  بین  جشنواره  پنجمین 

معرفی شدند. 
به گزارش پیام زمان از پنجمین جشنواره 
توحیدی،  فرزاد  سبز،  فیلم  المللی  بین 
مقدم،  صانعی  جعفر  زاهدیان،  مهرداد 
مهدی قربان پور، بهمن كیارستمی، وحید 
نصیریان و دیکرانوهی هواكمیان )به ترتیب 
اثر   ۸00 از  بیش  انتخاب  الفبا(  حروف 
جشنواره  ایران  سینمای  بخش  به  رسیده 

فیلم سبز را برعهده دارند. 
فرزاد توحیدی

مستندساز و پژوهشگر كه از سال 13۶0 به 
عنوان تدوینگر در صدا و سیما مشغول به 
كار شد و از سال 1371 كارگردانی را تجربه 
كرده است. توحیدی برای مستند »مدرسه 
گوشه حیاط« و »من عرب هستم« جوایزی 
را از جشنواره هایی همچون كیش، رشد و 
تهران دریافت كرده است. وی  فیلم كوتاه 
انتخاب جشنواره  هیات  عضو  این  از  پیش 
داوری  و  انتخاب  هیات  و  حقیقت  سینما 

جشن خانه سینما بوده است. 
مهرداد زاهدیان

تاكنون  كه  مستندساز  و  كارگردان 
خش  »خش،  همچون  مستندهایی 
های  »حلقه  حصار«،  بی  »میدان  بی«، 
كسب  به  موفق  كه  ساخته  و...  گمشده« 
از جشنواره هایی همچون  متعددی  جوایز 
المللی سینما  بین  اكو، جشنواره  جشنواره 
حقیقت، جشنواره بین المللی فیلم شهر و... 
شده است. زاهدیان پیش از این عضو هیات 
مستند  و  كوتاه  فیلم  دوره  چند  انتخاب 
جشن خانه سینما، هیات انتخاب و داوری 
جشنواره  تجسمی،  المللی  بین  جشنواره 
برعهده  را  و...  حقیقت  سینما  المللی  بین 

داشته است. 
جعفر صانعی مقدم

تهیه كننده مستند  و  كارشناس سینمایی 
كه پیش از این مدیرعامل دو دوره انجمن 
مركز  مدیرعامل  ایران،  جوانان  سینمای 
مدیر  تجربی،  و  مستند  سینمای  گسترش 
و  فرهنگ  وزارت  نظارت  و  ارزشیابی  كل 
... را برعهده داشته است.  ارشاد اسالمی و 
صانعی مقدم هم اكنون نایب رئیس انجمن 
ایران،  مستند  سینمای  كنندگان  تهیه 
عضو شورای سیاست گذاری هنر و تجربه، 
مدیر برنامه ریزی بخش بین الملل سی و 
چهارمین جشنواره فیلم فجر و عضو هیات 
وی  است.  جوانان  سینمای  انجمن  امنای 
همچنین تاكنون چندین مستند تهیه كرده 

كه برنده جوایزی نیز بوده اند.
مهدی قربان پور 

مستند ساز و مدیر فرهنگی  وعضو انجمن 

مستند سازان سینمای ایران است و تاكنون 
از ده ها  تهیه كنندگی بیش  كارگردانی و 
عنوان فیلم مستند بلند و برنامه تلویزیونی 
را بر عهده داشته است. نشان صلیب سرخ 
فیلم  بهترین  ،جایزه  یونسکو  ویژه  تقدیر   ،
جشنواره ملل اتریش ،جایزه آسیا تك ایتالیا 
پژوهش  بهترین  و  فیلم  بهترین  ،تندیس 
جشن خانه سینما و تندیس جشنواره بین 
المللی سینما حقیقت جوایزی است كه او 
برای آثارش دریافت كرده است .او در دهه 
هفتاد جشنواره فیلم وارش را پایه گذاری 
كرد و مسئولیت هایی چون دبیری انجمن  
فیلم كوتاه ایران ،دبیر بخش فیلم جشنواره 
،مدیر  خزر  حاشیه  اقوام  مشترک  میراث 
هنری جشنواره فیلم اروند را عهده دار بود

بهمن کیارستمی 
سال  از  كه  است  تدونیگر  و  ساز  مستند 
1377 به مستندسازی و تدوین آثار مستند 
عضو  عنوان  به   13۹۵ سال  از  و  پرداخته 

هیات مدیره انجمن مستندسازان سینمای 
است. كیارستمی  فعالیت  به  ایران مشغول 
»تاكسی  همچون  مستندهایی  تاكنون 
تهران«، »كهریزک چهار نگاه«، »منیر« و...  

را ساخته است.

وحید نصیریان
انیمیشن  تاكنون  كه  انیمیشن  كارگردان 
هایی همچون »پیر عشق«، »آش شله قلم 
»قلب  سركش«،  ماهی  كردن  »رام  كار«، 
را  و..  سینمایی(  بلند  )انیمیشن  سیمرغ« 
 1۵ از  بیش  در  وی  است.  داشته  برعهده 
جشنواره ملی همچون جشنواره بین المللی 
فیلم فجر، جشنواره وارش، پنج دوره جشن 
و  بوده  ...داور  و  سیما  سینما، جشن  خانه 
كودک  كتاب   4۵ از  بیش  سازی  تصویر 
برگزاری  است.  داده  انجام  را  نوجوان  و 
گروهی  و  انفرادی  متعدد  نمایشگاه های 
نقاشی و مجسمه در ایران و خارج كشور از 

دیگر فعالیت های نصیریان است. 

دیکرانوهی هواکمیان
به  كه  است  زیست  محیط  كارشناس 
كارگردان  و  كننده  تهیه  سال   ۲۵ مدت 
پزشکی،  زیستی،  برنامه های محیط  ارشد 
بوده  سیما  و  صدا  صنعتی  و  بهداشتی 
است. وی همچنین تهیه كننده ۲00 فیلم 
مستند است كه در جشنواره های داخلی 
متعدد جوایز  برنده  بسیاری  خارجی   و 

 شده اند. 
سبز  فیلم  الملی  بین  جشنواره  پنجمین 
۲4 تا 31 اردیبهشت ماه در تهران )سینما 
و  صبا  هنری  فرهنگی  مركز   ، فلسطین 
و  كودكان  فکری  پرورش  كانون  سینما 
كشور  سراسر  در  همزمان  و  نوجوانان( 

برگزار می شود.

معرفی هیات انتخاب سینمای ایران جشنواره بین المللی فیلم سبز 

در  روسیه  رییس جمهوری  ویژه  نماینده  شویدكوی  میخاییل 
روابط  فراگیر  گسترش  خواستار  المللی  بین  و  فرهنگی  امور 
فرهنگی دو كشور و برنامه ریزی های الزم برای ارتقای شناخت 

دو ملت از یك دیگر شد.
اسالمی  سفیر جمهوری  سنایی  مهدی  و  دیدار شویدكوی  در 
المللی  بین  نمایشگاه  برگزاری  آستانه  در  كه  مسکو  در  ایران 

به  روسیه  گسترده  حضور  ریزی  برنامه  و  تهران  كتاب 
روابط  گرفت،  صورت  نمایشگاه  این  ویژه  مهمان  عنوان 

فرهنگی دو كشور و راهکارهای توسعه آن بررسی شد.
مسکو،  در  ایران  سفارت  ای  رسانه  دیپلماسی  بخش 
سوی  از  مناسب  كارهای  و  ساز  ایجاد  لزوم  بر  شویدكوی 
دو كشور برای تقویت عالیق فرهنگی مردم دو كشور تاكید 

كرد.
و هنری  تاریخی  فرهنگی،  توانمندی های  اینکه  بیان  با  وی 
ریزی  برنامه  امیدواریم  گفت:  است،  گسترده  بسیار  ایران 
با  ملت  دو  برای  بیشتری  های  انگیزه  بتواند  مناسب  های 

فراهم كند. بیشتر  ایجادشناخت  هدف 

سیدابوالفضل طاهری
 رئيس کل سازمان امور مالياتي دستورالعمل نحوه سرکشي 
ماموران مالياتي به حساب هاي بانکي را با عنوان »رسیدگي به 

تراكنش هاي بانکي مشکوک« براي اجراابالغ كرد.
موقع  وقت  یه  ولی  ندارم  مشکوكی  بانکی  تراكنش  خوشبختانه 
خوری  چای  قاشق  دو  اون  ناچیز  های  تراكنش  این  با  سركشی 
آبرو و حیثیتم از دست نره یعنی آدم رو به اتهام اختالس بگیرن 
آبرومندانه تره تا كف گیر ته دیگ حساب بانکی مون رویت بشه....

طنز روز گسترش روابط 
فرهنگی مسکو و تهران 


