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جابری انصاری:عربستان تغییر رویه دهد 
وزارتخارجهباجدیتحصولنتایجبرجامراپیگیریمیکند

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما تا آخرین لحظات 
امیدواریم که عربستان از سیاست و رویه اشتباه خود دست 
برداشته و به وظایف طبیعی و  اش به عنوان میزبان مراسم 

حج متعهد باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی خود با 
خبرنگاران در خصوص بررسی های ایران و روسیه درباره 
جلوگیری از نقض آتش بس در سوریه و آخرین مذاکرات 
این دو کشور درباره سوریه اظهار داشت: به طور طبیعی 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  بین  مستمری  های  رایزنی 
فدراسیون روسیه در ارتباط با روابط دو جانبه و همچنین 

آخرین تحوالت منطقه ای و بین المللی در جریان است. سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه در آخرین گفتگوها 
که بین مقامات وزارت امور خارجه ایران و روسیه انجام گرفت، تحوالت صحنه سوریه و تحوالت عمومی منطقه ای مورد 
بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: بر اساس نشست های وین در سوریه اعالم آتش بس شده است و ساز و کاری در این 

توافقات پیش بینی شده بود که آتش بس مراعات شود و به نوعی مورد نظارت قرار گیرد.
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مثلث مرگ
 در کمین جوانان

ایران به انحصار شرکت های 

نفتی آمریکایی داد

الریجانیتاکیدکرد:لطمهقاچاقبهتولیدواستانداردها

اقتصاد مقاومتی با 20 میلیارد دالر قاچاق صورت نمی گیرد
ــا 20 میلیــارد دالر  ــه جــان اقتصــاد مقاومتــی افتــاده اســت و گفــت: ب رئیــس مجلــس شــورای اســامی قاچــاق را همچــون خــوره توصیــف كــرد كــه ب

قاچــاق، اقتصــاد مقاومتــی صــورت نمــی گیــرد.

والدت حضرت امام حسین)ع(
مبارک باد
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سرنوشت قهرمانی تا ثانیه 
آخر مشخص نیست

سرنوشت  می گوید  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
ایوانکوویچ  برانکو  نیست.  آخر مشخص  ثانیه  تا  قهرمانی 
در حاشیه تمرین دیروز سرخ پوشان در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: به بازیکنانم به خاطر یک بازی بزرگ تبریک 

می گویم و به آن ها افتخار می کنم. 

خروج 2 خودرو از 
قیمت گذاری شورای رقابت

ــا«  ــر اســاس اعــالم شــورای رقابــت دو خــودروی  »دن ب
ــورای  ــذاری ش ــوزه  قیمت گ ــک« از ح ــدر اتوماتی و »تن

رقابــت خــارج شــدند.

خبرورزش
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نقش زنان 
دراقتصاد مقاومتی

رسالت نخست اقتصاد کشور 

حمایت از صنایع کوچک
é موید حسینی صدر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

سفر نخست وزیر 
ژاپن به ایران 

خبـر

یادداشت

خبـر

2

اجارهبهادرآستانهفصلاجارهافزایشیافت

  بازار مسکن؛ اقتصاد بدون تقاضا!

رویایی دست نیافتنی 

این خانه چند؟
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 آگهی مناقصه عمومی 
شهرداری نور در نظر دارد 
آسفالت  احداث  جهت 
را  شهر  سطح  های  كوچه 
از طریق مناقصه به شركتهای دارای رتبه 
كلیه  لذا  نماید  واگذار  ذیصاح  مراجع  از 
حداكثر  میتوانند  شرایط  واجد  شركتهای 
ظرف ٧ روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی 
جهت دریافت اسناد مناقصه به امور مالی 
شهرداری نور مراجعه نمایند ضمنا هزینه 
برنده  عهده  به  آگهی  درج  و  كارشناسی 

مناقصه می باشد.
انتشارنوبتاولآگهیمناقصهدرتاریخ95/2/21میباشد

انتشارنوبتدومآگهیمناقصهدرتاریخ95/2/27

  سید صابر سجادی شهردار نور 

 آگهی مناقصه عمومی 
نظر  در  نور  شهرداری 
سد  احداث  جهت  دارد 
از  را  بتنی خیابان ساحلی  
رتبه  دارای  شركتهای  به  مناقصه  طریق 
كلیه  لذا  نماید  واگذار  ذیصاح  مراجع  از 
حداكثر  میتوانند  شرایط  واجد  شركتهای 
ظرف ٧ روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی 
جهت دریافت اسناد مناقصه به امور مالی 
شهرداری نور مراجعه نمایند ضمنا هزینه 
برنده  عهده  به  آگهی  درج  و  كارشناسی 

مناقصه می باشد .
انتشارنوبتاولآگهیمناقصهدرتاریخ95/2/21میباشد

انتشارنوبتدومآگهیمناقصهدرتاریخ95/2/27

  سید صابر سجادی شهردار نور 

آخرین  تا  ما  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
رویه  و  سیاست  از  عربستان  که  امیدواریم  لحظات 
اشتباه خود دست برداشته و به وظایف طبیعی و  اش 

به عنوان میزبان مراسم حج متعهد باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی خود 
با خبرنگاران در خصوص بررسی های ایران و روسیه 
درباره جلوگیری از نقض آتش بس در سوریه و آخرین 
داشت:  اظهار  درباره سوریه  دو کشور  این  مذاکرات 
به طور طبیعی رایزنی های مستمری بین جمهوری 
اسالمی ایران و فدراسیون روسیه در ارتباط با روابط 
دو جانبه و همچنین آخرین تحوالت منطقه ای و بین 
المللی در جریان است. سخنگوی وزارت امور خارجه با 
بیان اینکه در آخرین گفتگوها که بین مقامات وزارت 
امور خارجه ایران و روسیه انجام گرفت، تحوالت صحنه 
سوریه و تحوالت عمومی منطقه ای مورد بررسی قرار 
در  وین  های  نشست  اساس  بر  کرد:  اظهار  گرفت، 
سوریه اعالم آتش بس شده است و ساز و کاری در 
این توافقات پیش بینی شده بود که آتش بس مراعات 

شود و به نوعی مورد نظارت قرار گیرد.
وی افزود: در ابتدا گفتیم که یکی از مشکالت اساسی 
که  است  این  سوریه  در  آشتی  و  صلح  های  طرح 
یک طرف بحران سوریه یعنی دولت سوریه، آدرس 
مشخصی دارد و می بایست به تعهدات خود متعهد 
باشد که قابل رسیدگی هم هست، اما طرف مقابل 

به دلیل اینکه آدرس مشخصی ندارد، عمال تضمینی 
برای اینکه توافقات صورت گرفته را مراعات کند، وجود 
ندارد. جابری انصاری به تحوالتی که از اعالم آتش 
بس تا به امروز در سوریه رخ داده است، اشاره کرد و 
ادامه داد: این اتفاقات پیش بینی و ارزیابی های ما را 
که التزامی از سوی جریان های معارض و گروه های 
مسلحی که بر علیه دولت سوریه فعالیت می کنند، در 
زمینه آتش بس وجود ندارد، تایید می کند؛ این یکی 
از مشکالت اساسی است که روند صلح در سوریه و 
پیگیری توافقات صورت گرفته در نشست های بین 

المللی را با مشکل مواجه می کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: رایزنی های بین 
ایران و روسیه و کشورهای دیگر در حال پیگیری است.
وی در خصوص آخرین وضعیت برداشت دو میلیارد 
دالر از حساب های ایران در آمریکا تصریح کرد: کمیته 
ای که برای بررسی موضوع دو میلیارد تشکیل شده 
بود، جلسات و بررسی های خود را انجام داد و نتیجه 
بررسی های خود را به رئیس جمهور ارائه دادند. امروز 
هم در جلسه شورای عالی امنیت ملی این گزارش 
ارائه شده و یا در حال ارائه است. بعد از جلسه شورای 
عالی امنیت ملی نتیجه بررسی های کمیته کشوری 
و اقداماتی که صورت گرفته، در قالب یک بیانیه ارائه 
خواهد شد. جابری انصاری در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه سفر نخست وزیر ژاپن به ایران چه زمانی انجام 

خواهد شد، گفت: سفر نخست وزیر ژاپن در دستور کار 
دو کشور است و به تاریخ آن به محض نهایی و قطعی 

شدن به اطالع افکار عمومی خواهد رسید.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: همسر نخست 
وزیر ژاپن برای شرکت در اجالسی در تهران به سر می 
برد و به زودی تاریخ نهایی سفر رسمی نخست وزیر 

ژاپن به ایران نیز اطالع رسانی خواهد شد.
با جدیت  امور خارجه  وزارت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
حصول نتایج برجام را در زمینه های مختلف پیگیری 
می کند، ادامه داد: برخی از مسائل فنی مرتبط با این 
موضوع در حال پیگیری است. از جمله وصل شدن 
از  بانکی دنیا بعد  بانکی کشور به سیستم  سیستم 

وقفه ای که در این ارتباط ایجاد شد.
بررسی  اینکه  بیان  با  امور خارجه  سخنگوی وزارت 
فضای سیاسی، اعمال فشار و اقداماتی که کشورهای 
غربی از جمله آمریکایی ها انجام می دهند، در دستور 
که  داریم  تالش  ما  و  است  کشور  دیپلماسی  کار 
مشکالتی که در زمینه اجرای برجام وجود دارد را رفع 
کنیم تا زمینه برای استفاده بهینه  ملت ایران از توافق 
برجام فراهم شود، خاطرنشان کرد: این مسیری است 
که ممکن است مقداری زمان ببرد ولی این مسأله 
پیش روی ماست و ما این مسیر را بر اساس منافع 

کشورمان دنبال می کنیم.
ادامهدرصفحه3

جابری انصاری:عربستان تغییر رویه دهد 
وزارتخارجهباجدیتحصولنتایجبرجامراپیگیریمیکند

نوبتاول
نوبتاول

رئیس مجلس شورای اسالمی قاچاق را همچون 
خوره توصیف کرد که به جان اقتصاد مقاومتی 
افتاده است و گفت: با 20 میلیارد دالر قاچاق، 

اقتصاد مقاومتی صورت نمی گیرد.
همایش  یکمین  و  بیست  در  الریجانی  علی 
ناجا  مدیران  و  روسا  فرماندهان،  سراسری 
گفت:  و  کرد  اشاره  کشور  در  قاچاق  مقوله  به 
باید برای مبارزه با قاچاق پروژه مهم و دقیقی 
انتظامی  ساماندهی شود و می دانم که نیروی 
قدرت این کار را دارد به شرط این که به عنوان 

یک مساله مهم به آن نگاه کند.
ادامهدرصفحه2

الریجانی: اقتصاد مقاومتی با 20 میلیارد دالر قاچاق صورت نمی گیرد

خانی نژاد- سرویس گزارش؛ هر روز صفحات نیازمندی روزنامه های مختلف را ورق می زنم. به ستون خرید و فروش 
خانه سرک می كشم و به دنبال خانه ای مناسب، رویای شیرین خانه دار شدن را در صفحات روزنامه ها جستجو می كنم. 

4



2 اخبارسه شنبه 21 اردیبهشت 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3236

تحف العقول، ص 229

کالم  نور

احضار کاردار کویت به وزارت خارجه

متعاقب برگزاری نشست تنی چند از عناصر ضد 
این  کاردار  در کویت،  بیگانگان  با  مرتبط  انقالب 
کشور به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض 

شدید کشورمان به وی ابالغ گردید.
به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت 
امور خارجه، متعاقب برگزاری نشست تنی چند از 
عناصر ضد انقالب مرتبط با بیگانگان در کویت، 
کاردار این کشور به وزارت امور خارجه احضار و 
مراتب اعتراض شدید کشورمان به وی ابالغ گردید.

امور خارجه کشورمان  وزارت  مقام  این دیدار  در 
با اشاره به اینکه میزبانی چنین گردهمایی در آن 
اعراف شناخته  بارز نقض اصول و  کشور مصداق 

شده بین المللی و مغایر با حسن همجواری است
مقام مزبوراز کاردار کویت خواست مراتب اعتراض 

کشورمان را به دولت متبوع خود منتقل نماید

جزییات برگزاری شورای عالی حج

با اشاره به برگزاری  رئیس سازمان حج و زیارت 
جلسه شورای عالی حج گفت: از جدول زمانبندی 
رفتار  چنانچه  و  هستیم  تر  عقب  ماه   ۴ حج 
غیرمتعارف و تعلل سعودی ها ادامه پیدا کند حج 

با چالش مواجه می شود.
سعید اوحدی در گفتگو با مهر به برگزاری شورای 
عالی حج اشاره کرد و گفت: شورای عالی حج با 
حضور وزیر ارشاد وزیر امور خارجه و نمایندگان 
موضوعات  شد،  برگزار  مختلف  های  وزارتخانه 
مختلف از جمله آخرین وضعیت مذاکرات عربستان 

در این جلسه بررسی شد.
وی گفت: شورای عالی حج مصوب کرد که سازمان 
حج موضوع اعزام زائران به تمتع را با حفظ عزت، 

کرامت و امنیت زائران پیگیری کند.
وی با اشاره به اینکه در این جلسه ۴ موضوع اساسی 
به عنوان خط قرمز حقوق اولیه زائران ایرانی مطرح 
شد گفت: شورای عالی حج مصوب کرد که اعزام 

زائران منوط به تحقق این ۴ شرط باشد.
رئیس سازمان حج و زیارت با تاکید بر اینکه در 
جلسه قبلی با مسئوالن عربستان، قرار بود ظرف 
یک هفته موضع خود را اعالم کنند اما علی رغم 
گذشت ۲۰ روز هنوز موضع شفاف و صریحی را 
مسکن،  های  کمیته  برای  ویزا  صدور  به  نسبت 
می  نظر  به  و  اند  نکرده  اعالم  تدارکات  و  تغذیه 
رسد عدم انسجام و هماهنگی بین دستگاه های 
عربستان در مورد عملیات حج مشاهده می شود به 
طوری که عدم انسجام و هماهنگی بین دستگاه ها 

منجر به برکناری وزیر حج عربستان شد.
وزیر  انتصاب  نظر می رسد  به  اوحدی  به گفته   
ناهماهنگی  به دلیل همین  جدید حج عربستان 
بین دستگاه ها کار اعزام زائران به عربستان را نه 

تنها آسان بلکه پیچیده تر خواهد کرد.
مصوب  حج  عالی  شورای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرد در همین چارچوب اصول اعالم شده سازمان 
همچنان  ایرانی  زائران  حقوق  تحقق  برای  حج 
پیگیری های خود را ادامه دهد و طرف سعودی باید 

پاسخگوی رفتار غیرمتعارف خود باشد.

تولید واکسن فصلی نوترکیب آنفلوآنزا

رئیس انستیتو پاستور ایران از پروژه مشترک این 
ارگان و دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج( خبر 
داد و گفت: بنا داریم پروژه تحقیقاتی تولید واکسن 

فصلی نوترکیب آنفلوآنزا را به نتیجه برسانیم.
مصطفی قانعی دیروز در حاشیه جشنواره علمی 
تحقیقاتی، علوم پزشکی باقرالعلوم سپاه در جمع 
خبرنگاران در خصوص وضعیت کشور در زمینه 
تولید واکسن ها عنوان کرد: ما اکنون در تولید این 
واکسن ها در حال تغییر شکل از حالت قدیم به 

تولید واکسن های نوترکیب هستیم.
مشترک  های  همکاری  از  یکی  به  اشاره  با  وی 
پزشکی  علوم  دانشگاه  و  پاستور  انستیتو   بین 
نوترکیب  واکسن  است  قرار  گفت:  ا... )عج(  بقیه 
این  کنیم.  تولید  مشترک  صورت  به  را  آنفلوآنزا 
امسال  که  است  فصلی  واکسن  نوع  یک  واکسن 
سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده نوع خاصی از 

واکسن ویروس آنفلوآنزا را استفاده کنیم.
برای  تاکنون  افزود:  ایران  پاستور  انستیتو  رئیس 
واکسن آنفلوآنزا ویروس را از شرکتی دریافت می 
کردیم و آن را در تخم مرغ به تولید می رساندیم 
اما اکنون برای تولید واکسن های نوترکیب نیازی 

به تخم مرغ نیست.
واکسن های  تکنولوژی جدیدی در  افزود:  قانعی 
نوترکیب اعمال می شود که بعد از یک بار واکسینه 

شدن، بدن علیه همه ویروس ها فعال می شود.
علمی  معاونت  فناوری  زیست  توسعه  ستاد  دبیر 
اظهارداشت: اکنون تولید این واکسن به صورت یک 

پروژه تحقیقاتی است و قابلیت تولید نیز دارد.
وی در خصوص واکسن تب مالت اظهارداشت: این 
واکسن به شیوه نوترکیب تولید خواهد شد. چرا 
که ما در کشور از دانش تولید آنها عقب نیستیم و 

قابلیت تولید و تجاری سازی آن را داریم.
به گفته قانعی واکسن های نوترکیب اکنون در حد 

تحقیقات هستند و هنوز به بازار وارد نشده اند.
رئیس انستیتو پاستور ایران در خصوص واکسن های 
هاری که در دو نوع انسانی و دامی وجود دارند، 
گفت: زیرساخت تولید واکسن های انسانی تهیه 
شده و قرار است بعد از انجام تست های بالینی 

به تولید برسند.

خبر

آیتا...آملیالریجانی:

مسئوالن به فهم و اقدام مشترک 
در قبال »نفوذ« برسند

را  ایران  اسالمی  امروز جمهوری  اقتدار  و  امنیت  قضاییه  قوه  رییس 
مرهون جانفشانی های سپاه پاسداران، سایر نیروهای مسلح و امنیتی 
کشور دانست و گفت: امنیتی که هم اینک در جمهوری اسالمی ایران 

برقرار است حتی در قلب اروپا نیز وجود ندارد.
با  قضایی  عالی  مسئوالن  جلسه  در  آملی الریجانی  صادق  ا...  آیت 
تبریک فرا رسیدن ماه شعبان و اعیاد شعبانیه، همچنین تبریک روز 
پاسدار و روز جانباز گفت: پاسداران جمهوری اسالمی ایران افتخار 
نظام و مردم بوده و هستند و در طول سال های دفاع مقدس و در 
تمام جبهه های جهادی حتی در بیرون از مرزهای جمهوری اسالمی 
باید  ما  و همه  پرداخته اند  و محرومان  از مظلومان  دفاع  به  همواره 

قدردان این نعمت باشیم.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه امنیت جمهوری اسالمی ایران به 
سبب جانفشانی های نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران و نیروهای 
نه فقط در  ما  امروز کشور  امنیت  افزود:  آمده است،  امنیتی بدست 
کشورهای همسایه که در کشورهای اروپایی و آمریکا نیز یافت نمی شود.

آملی الریجانی با اشاره به اینکه »متاسفانه برخی ها امنیت کشور را منکر 
می شوند و کفران نعمت می کنند«، به نقش جانبازان در برقراری امنیت 
نیز اشاره کرد و گفت: از جانبازان گرانقدری که از بذل جان و مال خود 
برای پیشبرد اهداف جمهوری اسالمی ایران مایه گذاشتند تشکر می 

کنیم و توفیق این عزیزان را از خداوند متعال مسئلت داریم.
رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان 
هفته ها و ماه های اخیر مقام معظم رهبری و روشنگری های ایشان در 
خصوص راه های نفود دشمن و استحاله فرهنگی و سیاسی اظهار کرد: 
سخنان و رهنمودهای هفته ها و ماه های اخیر مقام معظم رهبری 
و  دشمن  نفوذ  راه های  ایران،  اسالمی  جمهوری  استقالل  به  نسبت 
استحاله فرهنگی و سیاسی هشدارهایی جدی برای تمام مسئوالن نظام 

است و باید به آن توجه کنند.
آملی الریجانی با بیان اینکه »متاسفانه برخی ها با غفلت و یا تعّمد 
مسیری را می روند که احساس می شود در تقابل با تفکرات و اصول 
انقالبیت نظام است« گفت: اسالم همواره خواهان عزت  اسالمیت و 
مسلمین است و هر قدمی که در مقابل این عزت برداشته شود خالف 

محتوای اسالم است.
با تیزبینی  اینکه مقام معظم رهبری  با تاکید بر  رییس قوه قضاییه 
مجاری نفود دشمن را نشان داده اند به تالش دشمنان در استیالی 
اگر در دوران جاهلیت  افزود:  و  اشاره کرد  بر جهان  جاهلیت مدرن 
تاریخی دختران را زنده به گور می کردند، امروز کشورهای مدعی حقوق 
بشر صدها نفر را در یک کاروان عروسی و یا در یک بیمارستان زنده 

به گور می کنند و در عین حال مدعی دلسوزی برای بشریت هستند.
آملی الریجانی تاکید کرد: مدعیان حقوق بشر خودشان داعش را خلق 
کردند و سالح ها و موشک های پیشرفته به آنها می فروشند و از همین 
طریق نیز اسالم هراسی را در جهان گسترش می دهند. مقام معظم 
رهبری با روشن بینی خاص خود اهداف و مقاصد سوء کشورهای سلطه 
را تبیین می کنند و هشدار می دهند و ما مسئوالن عقاًل و شرعاً موظفیم 

این هشدارها را جدی بگیریم.

تعامل مجموعه هاي لشكري و کشوري از 
شاخص هاي قدرت ملي

معاون هماهنگ  کننده ارتش جمهوري اسالمي ایران گفت: امروز به 
برکت رهنمودهاي رهبر معظم انقالب اسالمي و فرماندهي معظم کل قوا، 
تعامل خوبي بین مجموعه  هاي لشکري و کشوري نظام وجود دارد که 

این خود یکي از شاخص هاي قدرت ملي محسوب مي  شود.
در  دادرس  امیر سرتیپ محمدحسین  را  مطلب  این  ایرنا،  گزارش  به 
حاشیه آیین افتتاح نخستین کلینیک تخصصي طب سنتي نیروهاي 
مسلح در بیمارستان تخصصي و فوق تخصصي امام رضا )ع()5۰1 آجا( 

در جمع خبرنگاران عنوان کرد.
وي ادامه داد: حضور دکتر محمود خدادوست مشاور و مدیرکل طب 
سنتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عنوان نماینده وزیر 
بهداشت در این مراسم بیانگر ارتباط تنگاتنگي است که میان این دو 

مجموعه وجود دارد.
معاون هماهنگ  کننده ارتش جمهوري اسالمي ایران افزود: مسلما اگر 
در بخشي از مراکز درماني ما ضعفي وجود داشته باشد، وزارت بهداشت 
در این خصوص به ما کمک خواهد کرد و همچنین اگر آنها از ما کمکي 

بخواهند دریغ نخواهیم کرد.

پليسهشدارداد؛

کالهبرداري با ترفند دوستیابي در شبكه هاي اجتماعي

با اشاره به جعلي  از جرائم سایبري پلیس فتا  اداره پیشگیري  رئیس 
و سرقتي بودن بسیاري از اسامي وعکس هاي موجود در شبکه هاي 
اجتماعي به شهروندان هشدار داد: مراقب کالهبرداري و اخاذي با ترفند 

دوست یابي در شبکه هاي اجتماعي باشید.
به گزارش ایرنا، سرهنگ دوم علیرضا آذردرخش گفت: متاسفانه بسیاري 
از کاربران شبکه هاي اجتماعي به هر درخواست دوستي پاسخ مثبت 
مي دهند و با توجه به پروفایل ها و عکس هاي موجود در شبکه هاي 

اجتماعي براي بسیاري از کاربران درخواست دوستي مي فرستند.
نکته اي که کاربران در بستر شبکه هاي  ترین  تاکید کرد: مهم  وي 
اجتماعي باید رعایت کنند محدود سازي دوستي هاست، چرا که بسیاري 
از اسامي و عکس هاي موجود در شبکه هاي اجتماعي جعلي و سرقتي 

است و حتي در خصوص جنسیت خود نیز صادق نیستند.
به گزارش پایگاه اطالع رساني پلیس فتا،  آذردرخش افزود: با توجه به 
این موضوع، ضرورت دارد کاربران به هر درخواست دوستي پاسخ مثبت 

ندهند و براي هر کسي درخواست دوستي نفرستند.
این مقام مسئول انتظامي در تشریح این موضوع گفت: با جواب مثبت 
دادن براي دوستي ها در برخي گروه هاي شبکه هاي اجتماعي، نمایش 
تمام اطالعات و کامنت هاي شما براي این افراد مقدور مي شود و این 

افراد مي توانند از اطالعات شما سوءاستفاده کنند.
بسیار  باید  ها  در درخواست دوستي  کاربران  تصریح کرد:  آذردرخش 
مراقب باشند تا در دام مجرمان سایبري گرفتار نشوند. در پلیس فتا شاهد 
تشکیل پرونده هایي هستیم که همین دوستان در شبکه هاي اجتماعي 
براي دیگران ایجاد کرده اند و این جرائم از سوءاستفاده از عکس و هویت 

شخصي تا اخاذي بوده است.
وي گفت: برخي کاربران فکر مي کنند هر چه دایره دوستان آنها در 
شبکه هاي اجتماعي گسترده تر باشد بهتر شناخته مي شوند که این امر، 
اشتباه است.این شناخته شدن براي کاربر چه سودي دارد؛ در حالي که 

زیان هاي این امر بسیار بیشتر از منفعت هاي آن است.
نیز  اجتماعي  هاي  شبکه  در  بدانند  باید  کاربران  افزود:  آذردرخش 
دوستي هاي آنان همچون فضاي حقیقي شناخته شده و محدود باشد 

و با هر کسي دوست نگردند.
رئیس اداره پیشگیري از جرائم سایبري پلیس فتا ادامه داد : این تفکر که 
مطالب و عکس هاي قرار داده شده من در شبکه هاي اجتماعي از طریق 
دوستان به اشتراک گذاشته مي شود مبناي درستي ندارد؛ چرا که این 
امر مي تواند ناقض حقوق دیگر کاربران باشد. به عنوان مثال یک مطلب 
یا عکس شما مي تواند از نظر برخي کاربران دیگر توهین آمیز بوده باشد 

وعلیه شما شکایت کنند و شما باید در محاکم قضایي پاسخگو باشید.

اد      امه از صفحه1
راه  زمانی  تولید  موتور  داد:  ادامه  وی 
و  شود  گرفته  قاچاق  جلوی  که  می افتد 

برای جلوگیری از آن باید هزینه کرد.
اقتصاد  درباره  رهبری  بیانات  به  الریجانی 
پایه  یک  امنیت،  فرمودند  که  مقاومتی 
گفت:  و  کرد  اشاره  است  مقاومتی  اقتصاد 
نباشند  یکسان  قانون  قبال  در  همه  اگر 
مختلف  زمینه های  در  قانونی  شرایط  و 
کاری  امنیت  و  نشود  رعایت  درستی  به 
صورت  گذاری  سرمایه  نیاید  وجود  به 
شعار  که  است  خوب  بنابراین  نمی گیرد، 
اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل در کارتان که 

امنیتی است مورد توجه قرار گیرد.
این  بیان  با  رئیس مجلس شورای اسالمی 
گلوگاهی  مقاومتی  اقتصاد  بخش  در  که 
در  قاچاق  گفت:  است  قاچاق  آن  و  داریم 
از  اقتصاد مقاومتی را  کشور ما مثل خوره 
بین می برد االن حدود ۲۰ میلیارد دالر در 
سال قاچاق وارد کشور می شود که با این 

مقدار اقتصاد مقاومتی صورت نمی گیرد. 
وی ادامه داد: هیچ کارخانه ای نمی تواند با 
آن رقابت کند. این که امروز دچار مشکالت 
آن  از  زیادی  مقدار  در کشور هستیم یک 
مربوط به قاچاق است و تنوع آن هم زیاد 

شده است.
به  تولید و  به  قاچاق  افزود:  رئیس مجلس 
استانداردها لطمه می زند. کاالهایی که وارد 
می شود چه کسی دقت می کند که این ها 
استاندارد هست یا نیست، از خوراکی وارد 
می شود تا پوشاک و لوازم بهداشتی و این 

معضل بزرگی است.
راه  وقتی  تولید  موتور  که  این  بیان  با  وی 
می افتد که جلوی قاچاق گرفته شود گفت: 
البته کارهای خردی در مسائل مرزی داریم 
ولی قاچاق کار خرد نیست و معلوم است 
بنابراین  است  قضیه  پشت  سیستمی  که 
انتظامی  نیروی  و  برخورد دقیق شود  باید 

قدرت این کار را دارد.
و  کمک  به  اگر  انتظامی  نیروی  گفت:  وی 
اختیارات در این زمینه احتیاج داشته باشد 
مشکلی نیست همه باید به آن کمک کنیم 
که در این زمینه موفق شود باید برای مبارزه 

با قاچاق که کاربزرگی است هزینه کنیم.
رئیس مجلس تاکید کرد: این حجم قاچاق 
سرمایه  که  شود  می  موجب  کشور  در 

گذاری درست در کشور صورت نگیرد.
وی در ادامه به بیانات روز گذشته رهبری 
در جمع فرماندهان ناجا اشاره کرد و گفت: 
ایشان مجموعه ای منسجم و دقیق  بیانات 

از منشور حرکتی ناجا برای آینده است.
این  بیان  با  رئیس مجلس شورای اسالمی 
گفت:  دارد  طبقه  چند  امنیت  مساله  که 
امنیتی  کالن  امور  مساله  آن  اول  طبقه 
نظیر برخورد با جریانات تروریستی و اشرار 

است . 
امنیت  را  آن  بعدی  طبقه  الریجانی 
به  باید  ناجا  اجتماعی عنوان کرد و گفت: 
طور جدی به امنیت اجتماعی توجه کند و 
این مساله را به صورت یک پروژه طراحی 
و از صفر تا صد آن را مدیریت و اجرا کند. 
با  روزمره  صورت  به  مردم  داد:  ادامه  وی 
به  تجاوز  سرقت ،  مثل  اجتماعی  امنیت 
اجتماعی  ناهنجاری های  سایر  و  عنف 
مردم  برای  پدیده ها  این  دارند.  سروکار 
است.  آورده  وجود  به  زیادی  نگرانی های 
بنابراین باید از تجربه های کشورهای دیگر 
این حوادث  و  کرد  استفاده  زمینه  این  در 
را در کشور ریشه کن کنیم چرا که برای 
البته اگرچه  بار روانی دارد  مردم و جامعه 
انتظامی فعالیت های خوبی داشته  نیروی 

است ولی باید تالشش را بیشتر کند.
الریجانی در ادامه گفت: با یک نگاه کلی به 
وضعیت کشور از لحاظ امنیتی می توان به 

نقش موثر نیروی انتظامی پی برد.
نیروی  افزود: تصور می کنم  رئیس مجلس 
انتظامی طی این سال ها روند رو به تکاملی 
قوی  فرماندهان  از  امروز  و  است  داشته 

برخوردار هستیم.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی امروز بسیار 
منسجم تر و کارآمدتر شده است، گفت: نباید 
این  در  را  انتظامی  نیروی  فرماندهان  نقش 
ساماندهی نادیده گرفت، وجود انگیزه و هدف 
نیروهای مسلح و انتظامی به عنوان یک رکن 

در این ساماندهی محسوب می َشود.
الریجانی با بیان این که سردار اشتری یکی 
از فرماندهان پرکار و پرتجربه ای است که 
فرماندهی نیروی انتظامی را برعهده گرفته 
نیروی  های  دیگر چهره  البته  گفت:  است 
حرفه ای  و  باتجربه  افرادی  نیز  انتظامی 
هستند که این خود یک نقطه قوت و اتکا 

برای این نیروست.
به  ادامه  در  اسالمی  رئیس مجلس شورای 
انضباط رانندگی و کم شدن تصادفات جاده 
ای اشاره کرد و گفت: طی سفرهای خود به 
کشورهای دیگر تنها یک کشور را دیدم که 
شرایط رانندگی در آنجا مانند ایران بود و آن 
کشور ایتالیاست که از لحاظ رانندگی بسیار 
بی نظم هستند اما امروز با توجه به زحمات 
سالیانه نیروی انتظامی موضوع بی انضباطی 

رانندگی بسیار کمتر شده است.
بحث  در  انتظامی  نیروی  عملکرد  وی 
کاهش آمار تصادفات و تلفات جانی را نیز 
بسیار موفق عنوان کرد و گفت: مشکالت ما 
به خاطر  زیادی  در زمینه تصادفات مقدار 
بودن  پایین  و  راه ها  بودن  استاندارد  عدم 
این  به  توجه  با  اما  است  کیفیت خودروها 
توانست  انتظامی  نیروی  هم  باز  مشکالت 

آمار را کاهش دهد.
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 

آسیب  با  مبارزه  در  انتظامی  نیروی  اینکه 
یک  برای  افزود:  می گیرد،  خوبی  نمره  ها 
نهاد یا دستگاه اجرایی یا اداری بسیار مهم 
است که پروژه هایی را که برای دستیابی به 
اهداف خود تعریف کرده است تا انتها پیش 

ببرد تا بتواند تاثیرگذار باشد.
الریجانی در ادامه به امنیت کشور و تاثیر 
کرد  اشاره  زمینه  این  در  انتظامی  نیروی 
ایجاد  با  انتظامی در رابطه  و گفت: نیروی 
انقالب و  با ضد  امنیت در کشور و مبارزه 
اشرار منطقه بسیار خوب عمل کرده است.

وی ادامه داد: وضعیت امنیت در کشورمان 
کشورهای  اکثر  در  که  این  وجود  با  امروز 
منطقه معضل امنیتی وجود دارد استثنایی 
باالیی  امنیتی  ثبات  یک  از  کشور  و  است 

برخوردار است.
از  منطقه  که  این  بیان  با  مجلس  رئیس 
نظر امنیتی دچار بهم ریختگی و آشفتگی 
شده است گفت: مسائلی از جنس تروریسم 
از  است  مشخص  آنها  سرخط  که  اشرار  و 
کجاست. در کل منطقه دچار یک نوع بهم 
های  جریان  است.  شده  امنیتی  ریختگی 
های  دخالت  و  طرف  یک  از  تروریستی 
کشورهای منطقه ای و بین المللی از طرف 
دیگر - که آثارش محدود به جغرافیای یک 
کشور نیست- و این گونه مشکالت امنیتی 
کشورهای  و  نوردد  می  در  را  مرزها  غالب 

دیگر را دچار تخریب می کند.
الریجانی در ادامه به بودجه نیروی انتظامی 
ما  گفت:  و  کرد  اشاره  مسلح  نیروهای  و 
انتظامی  نیروی  به  توجهی  قابل  بودجه 
انتظامی،  نیروی  بر  عالوه  و  کردیم  اضافه 
مسلح  نیروهای  دیگر  های  بخش  بودجه 
را که در مقابل اشرار و ضد انقالب امنیت 
کردیم  اضافه  کنند،  می  تامین  را  کشور 
با  مقابله  در  مرزها  انسداد  برای  کمکی  تا 
جریانات تروریستی و برقراری امنیت پایدار 

در کشور باشد.
ناجا گفت:  کارکنان  مورد معیشت  وی در 
برای این امر بودجه نسبتا خوبی را در نظر 
نیروی  که  کرد  قبول  باید  البته  گرفتیم 
انتظامی یک نیروی بسیار وسیعی است و 
کارهای بسیار متنوعی دارد و ماموریت های 
زیادی دارد باید به آن کمک کنیم که هم 
مشکالت  هم  و  شود  تکمیل  سازمانشان 

معیشتی آنها رفع شود.

الریجانی:اقتصادمقاومتیبا20میلیارددالرقاچاقصورتنمیگیرد

شمار  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
شاغالن کشور را ۲۲ میلیون و 5۰۰ هزار نفر 
اعالم کرد و گفت: 16 میلیون نفر در مشاغل 
رسمی مشغول به کارند و 6 میلیون و 5۰۰ 

هزار نفر مشاغل غیررسمی دارند.
از  در همایش »گذار  دیروز  ربیعی«  »علی 
اقتصاد غیررسمی به رسمی« که با حضور 
تشکل های کارگری و کارفرمایی در تهران 
برگزار شد، افزود: به عبارت دیگر به ازای هر 
دو شغل رسمی یک شغل غیررسمی وجود 

دارد. 
ربیعی گفت: رفع موضوع مشاغل غیررسمی 
با دستور، زور و بخشنامه میسر نیست بلکه 

الزامات متفاوتی می طلبد. 
یادآوری  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
واقعی  زمینه  غیررسمی  اشتغال  کرد: 
اقتصادی و اجتماعی دارد و در متن چنین 

بستری شکل می گیرد. 
استان  در  که  قاچاق  پدیده  گفت:  وی 
اقتصاد  زمره  در  دهد،  می  رخ  مرزی  های 

غیررسمی نیست. 
ربیعی افزود: بسیاری از کشورها مسیر توسعه 
را با این نوع مشاغل پیموده اند؛ زیرا در دوره 

رکود مشاغل غیررسمی افزایش می یابد. 
دهه  در  ایتالیا  اقتصادی  وضع  درباره  وی 
رشد  درصد  یک  با  ایتالیا  گفت:  گذشته 
را  جوانان  درصدی   ۴۲ بیکاری  اقتصادی، 
به  بسیاری  ها  سال  این  در  و  کرد  تجربه 

سوی اقتصاد غیررسمی جذب شدند.
به گفته وی، هر چقدر ریسک فقر افزایش 
یابد درآمد کم می شود و مشاغل غیررسمی 
فزونی می گیرد که بیشتر این مشاغل به 

دست زنان انجام می شود. 
وی افزود: وقتی صنعت دچار افول شود از 
صنایع بزرگ به سمت کارگاه های کوچک 
می رویم و مشاغل در بخش صنایع به سوی 
بخش های خدمات و کشاورزی و همینطور 

صنایع کوچک سوق داده می شود. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر 

را  مشاغل  نوع  این  کار  وزارت  کنیم  فکر 
نمی  رخ  چیزی  چنین  کند  اعالم  ممنوع 
امر  این  باید سیاست آگاهانه را در  دهد و 

دنبال کنیم.
کارهای  و  کسب  به  باید  کرد:  اضافه  وی 
درون  واقعیت  یک  عنوان  به  غیررسمی 
جامعه توجه شود اما باید به سوی رسمی 
شدن بنگاه ها و بهسازی فضای کسب و کار 

گام برداریم.
ربیعی گفت: دولت تدبیر و امید در سه سال 
بیمه  را  نفر  میلیون   1۰ توانست  گذشته 
درمانی کند که سرانه دفترچه برای این افراد 
36۰ هزار ریال تمام شد، در حالی که در 
مشاغل رسمی هزینه صدور دفترچه بیمه 
۲6۰ هزار ریال بود؛ به عبارت دیگر این اقدام 
3۰ هزار میلیارد ریال برای دولت بار مالی 

داشت.
وی اضافه کرد: بیمه فراگیر را دنبال و هر 
اقتصادی  شرایط  با  متناسب  را  آن  سال 

تنظیم می کنیم. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نظام 
مزد گفت: نظام مزد انعطاف الزم را ندارد که 

باید اصالح شود.
وی یادآوری کرد: کسی که ۲۰ ساعت کار 
می کند باید مزد مناسب بگیرد و از ظرفیت 

قانون کار برای او استفاده شود.
ربیعی گفت: باید نظام فنی و حرفه ای برای 
بسیاری  شود،  مجانی  غیررسمی  مشاغل 
از مشاغل در قالب تعاونی ها می توانند با 

یکدیگر همکاری کنند.
به شرکت های  دادن  با فرصت  افزود:  وی 
کوچک و متوسط که بدهی دارند می توانیم 

زمینه اشتغالزایی را فراهم کنیم.
و  کار  تعاون،  وزیر  ماه  اردیبهشت  دوم   
رفاه اجتماعی اعالم کرد: امسال طرحی را 
برای  اجتماعی  تامین  سازمان  همکاری  با 
می  اجرا  غیررسمی  مشاغل  کردن  رسمی 
کنیم که اقدام های نخستین آن از پارسال 

آغاز شده است.

زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می 
دهند بنابراین نیمی از جمعیت فعال که نقش 
زنان  باید  نیز  را  دارند  اقتصاد  در  تاثیرگزار 
از وضعیتی  نشان  آمارها  اما  دهند  تشکیل 

متفاوت دارند.
نخستین  ایران،  اسالمی  انقالب  از  پس   
مشارکت  وضعیت  بهبود  برای  تالش ها 
داد.  رخ   7۰ دهه  اواسط  از  زنان  اقتصادی 
جایی که نرخ مشارکت اقتصادی زنان زیر 1۰ 
درصد بود و تا پایان دولت های هفتم و هشتم 

به 17 درصد رسید.
با این حال با آغازفعالیت دولت یازدهم بازهم 
تالش هایی برای افزایش مشارکت اقتصادی 

براساس  وحاال  داد  رخ  زنان 
مشارکت  آمارنرخ  جدیدترین 
 139۴ سال  در  زنان  اقتصادی 
آماری  رسید.  درصد   13،3 به 
که نشان می دهد سهم زنان در 
مشارکت اقتصادی در سال 139۴ 
نسبت به سال 1393 یک درصد 

رشد داشته است.
ازآنجا که مساله توانمندسازی زنان 
نقش اولیه وموثر برای حضوربانوان 
زنان  معاونت  دارد؛  را  دراقتصاد 
خود  وظیفه  جمهوری  ریاست 
دانست تا با حمایت خود از زنان 

بردارد؛  راه  این  در  را  مهم  قدمی  کارآفرین 
بنابراین در سال 9۴ با انجام پروژه هایی با 
عنوان › توسعه و ساماندهی امور اقتصادی - 

معیشتی › به حمایت از زنان پرداخته است.
معاونت امور زنان وخانواده ریاست جمهوری با 
حمایت ازنمایشگاه های توانمندی های زنان 
استان سیستان و بلوچستان و توانمندسازی 
زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست استان 
مازندران گام مهمی را در حضور فعال زنان 

در اقتصاد ایفا کرد.
معاونت  این  دیگرعملکردهای  جمله  از 
همکاری با سازمان فنی و حرفه ای کشور بود 
که با هدف توسعه و ساماندهی امور اقتصادی، 
معیشتی برای دو گروه زنان شهری جویای 
کار و زنان آسیب دیده دوره هایی را تحت 
بازارمحور  مهارتی  آموزش  گسترش  عنوان 
زنان با محوریت فعالین اقتصادی با رویکرد 
اشتغال پایدار و توانمندسازی مهارتی زنان 
اجتماعی  آسیب  درمعرض  و  دیده  آسیب 
و  سرپرست  بد  زنان  سرپرست،  بی  )زنان 
معتادین بهبود یافته( استانها با رویکرد اشتغال 

پایدار را به انجام می رساند.
همکاری  گرفته  نظر  در  های  دوره  ازدیگر 
با سازمان نهضت سواد آموزی و حمایت از 
توسعه سوادآموزی زنان و دختران عشایری 
است و درادامه سازمان ملی استاندارد ایران 
این معاونت وبا هدف توسعه و  با همکاری 

برای  معیشتی  و  اقتصادی  امور  ساماندهی 
زنان تسهیلگر کشاورزی، زنان عضو سازمان 
مردم نهاد، زنان کارآفرین نخبه، دوره هایی 
تحت عنوان انتخاب، ارائه خدمات مشاوره و 
ساماندهی زنان کشور در جهت ارتقا کیفیت و 
استاندارد سازی تولیدات آنها برای رسیدن به 
افزایش و پایداری اشتغال را برگزار کرده است.
بازمانده  دختران  همیشه  مانند  راه  دراین 
از تحصیل فراموش نشده اند و با همکاری 
آموزش و پرورش افزایش پوشش تحصیلی 
دختران بازمانده از تحصیل مناطق محروم 
هزینه  و  التحریر  لوازم  تامین  طریق  از 
تحصیلی دانش آموزان و تولید و توزیع بسته 

فرهنگی ویژه والدین آنها در1۰ استان انجام 
خواهد پذیرفت که این هم با هدف توسعه 

و ساماندهی امور اقتصادی و معیشتی است.
در ادامه راه با همکاری وزات جهاد کشاورزی 
و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سه پروژه 
با عنوان ›حمایت از تعاونی های زنان فعال 
در صنعت تولید پوشاک اسالمی‹ و ›برگزاری 
نمایشگاههای محصوالت تولیدی تعاونی های 
زنان برای شاغلین در تعاونی ها‹ در سطح 
ملی و منطقه ای برگزار شده است از طرف 
دیگر‹ آموزش و ترویج کارآفرینی‹ و ›توسعه 
کسب و کار پایدار زنان روستایی و عشایری 
و آموزش مدیریتی، مهارت افزایی و اشتغال 
زایی اعضاء و ارکان تعاونی های روستایی زنان 
برای زنان روستایی و عشایری‹ در سطح ملی 

برگزار می شود.
وزارت کشور هم برای ارتقای توانمندی های 
زنان مدیر و نخبه طرحی را با همکاری معاونت 
زنان ریاست جمهوری در جهت ›حمایت از 
توان افزایی زنان مدیر و مسئول استان ها‹ 
›ارتقاء  آموزشی  کارگاه  برگزاری  طریق  از 
مدیریت‹ برای مدیران دولتی، اعضای شورای 
اسالمی شهر و روستا، شهردارن و دهیاران زن 
در استان های کشور برگزار خواهد کرد که 
شامل برگزاری کارگاه آموزشی یک و نیم روزه 
)1۲ساعته( در کل کشور برای دو هزار و ۲5۰ 

نفر از زنان مدیر و مسئول استان ها است.

نقش زنان دراقتصاد مقاومتی ربیعی: 6/5 میلیون شاغل غیررسمی داریم
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103نمایندهخواستارتعیین
ضرباالجلبرایتوقفبرجام

1۰3 نماینده مجلس شورای اسالمی در تذکری 
کتبی که در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس قرائت 
شد، از رییس جمهوری خواستند برای توقف اجرای 

برجام ضرب االجل تعیین کند.
در این تذکر که محمد دهقان عضو هیات رییسه 
آن را قرائت کرد، ابراهیم کارخانه نماینده همدان و 
1۰۲ نمایند دیگر از رییس جمهوری خواستارتعیین 
ضرب االجل شدند. هدف از این ضرب االجل » 
تجدید نظر در اقدامات داوطلبانه ، از سرگیری کلیه 
فعالیت ها در چارچوب ان پی تی و براساس قانون 
اقدام متقابل و متناسب دولت در اجرای برجام در 
صورت عدم استرداد دارایی های سرقت شده ایران 
و ادامه شیطنت ها و بد عهدی ها و کارشکنی ها و 
عدم پایبندی آمریکا در عدم رفع تحریم ها و ایجاد 
فضای مسموم در اجرای برجام« عنوان شده است.

برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام از روز ۲7 دی 
ماه 9۴ اجرایی شد. با این حال ،به دلیل نارضایتی 
ایران از روند اجرای تعهدات طرف مقابل، کارگروهی 
در کمیسیون مشترک ایران و 1+5 تشکیل شده 

است تا به موضوع لغو تحریم ها رسیدگی کند.
سید عباس عراقچی رییس ستاد پیگیری اجرای 
که  گفت  خبرنگاران  به  دوشنبه  امروز  برجام 
مسئولیت این کارگروه با وزیر اقتصاد و جلسات آن 

در حال برگزاری است.

كلينتون:
تحریمهایایرانابتکارعملمنبود

نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
اذعان کرد که وضع تحریم ها علیه ایران ابتکار عمل 

وی بوده است.
هیالری کلینتون نامزد پیشتاز حزب دموکرات در 
انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا در گفت وگو 
با شبکه تلویزیونی سی بی اس نیوز با تکرار ادعاهای 
غرب و آمریکا علیه برنامه هسته ای کشورمان و 
آورد،  مذاکره  میز  پای  را  ایران  تحریم ها  این که 
گفت: اگر به تصمیم های دشواری که من در آنها 
دخیل بوده ام نگاه کنید، می بینید که وقتی من 
وزیر خارجه بودم تحریم های ضد ایرانی را وضع 
کردیم که باعث شد ما به مذاکرات برسیم و برنامه 
تسلیحات هسته ای شان را متوقف کنیم. همچنین از 
طریق مذاکرات آتش میان اسرائیل و حماس، یکی 

از جنگ ها در غزه را خاتمه دادیم.
وی ادامه داد: شما می توانید به سابقه من نگاه کنید 
و ببینید که پنجمین سالگرد بن الدن هم گذشته 
است. من رویکردی جدی و متمرکز دارم تا به فکر 
امور کشور باشم. کلینتون در بخش دیگری از این 
گفت وگو به مواضع رقیب انتخاباتی خود از حزب 
جمهوری خواه تاخت و افزود: من در ستاد انتخاباتی 
دونالد ترامپ، هیچ انسجامی در سیاست خارجی 
از دیدگاه من  یا امنیت ملی آمریکا نمی بینم.  و 
صحبت های او نگران کننده است چه این صحبت ها 
درباره تسلیحات هسته ای یا شکنجه و یا هر چیز 
دیگری باشد. این ادعاها در حالی مطرح شده است 
که مقامات ایران همواره هرگونه اتهام علیه برنامه 
که  می کنند  تاکید  و  رد  را  کشورمان  هسته ای 
فعالیت های هسته ای ایران ماهیت کامال صلح آمیز 
دارد و این کشور تنها برای تعامل با جهان وارد 

مذاکرات هسته ای شد.

پاسخگوییمعاونرئیسجمهوریبه
مردمكرمانباسامانهسامد

معاون اجرایی رئیس جمهوری با حضور در ستاد 
مرکزی ارتباطات مردمی سفر ریاست جمهوری در 
کرمان به برخی تماس های مردم با سامانه سامد 
پاسخ گفت. محمد شریعتمداری روز دوشنبه پس 
از افتتاح سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت 
تلفنی  های  تماس  به  کرمان  شهر  در  )سامد( 

تعدادی از مردم با این سامانه پاسخ داد.
یکهزار و 6۰۰ کاربر در چهار شیفت کاری قرار است 
در سامانه سامد انتقادات، پیشنهادت و درخواست 

های مردمی را در سفر رئیس جمهور ثبت کنند. 
این سامانه تا ۲۴ ساعت بعد از سفر رئیس جمهوری 

به کرمان فعال خواهد بود. 
مردم می توانند با شماره 111 به صورت رایگان، 
و کد رهگیری  را مطرح  نظر خود  مطالب مورد 
دریافت کنند.  مردم استان کرمان امروز سه شنبه 
بیست و یکم اردیبهشت میزبان کاروان تدبیر و امید 
خواهند بود. برنامه های رئیس جمهوری و هیات 
دولت در بیست و هفتمین سفر استانی، دیدار با 
مردم در مصالی کرمان،نشست با نخبگان، علما 
و ایثارگران، افتتاح طرح ها و پروژه ها،شرکت در 
جلسه توسعه و سرمایه گذاری استان، شورای اداری 
و مصاحبه مطبوعاتی است.  کاروان تدبیر و امید از 
۲۴ دی سال 9۲ تاکنون به استانهای خوزستان، 
هرمزگان، سیستان و بلوچستان، ایالم ، لرستان، 
چهارمحال و بختیاری ، اردبیل، خراسان رضوی، 
زنجان، گلستان، خراسان جنوبی ، بوشهر، اصفهان، 
قم، گیالن ، فارس، آذربایجان شرقی، شهرستانهای 
استان تهران )شهریار ، مالرد و قدس(، خراسان 
تهران)  استان  شهرستانهای  کردستان،  شمالی، 
همدان،  بهارستان(،  و  کریم  رباط   ، اسالمشهر 
و  یزد  تهران(،  )جنوب  ری  شهرستان  مازندران، 

سمنان سفر داشتند.

بازگشت۷3قطعهاشیاباستانیاز
آمریکابهایران

با رایزنی های به عمل آمده، تعداد73 قطعه با ارزش 
دولت  توسط  ساسانیان  دوره  به  متعلق  باستانی 
آمریکا به جمهوری اسالمی ایران عودت داده شده 

است.
مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت خارجه 
کشورمان اعالم کرد: با رایزنی های به عمل آمده، 
با ارزش باستانی متعلق به دوره  تعداد73 قطعه 
ساسانیان توسط دولت آمریکا به جمهوری اسالمی 

ایران عودت داده شد.
یکشنبه طی  روز  باستانی  ارزش  با  این محموله 
به  امورخارجه  وزارت  نماینده  طرف  از  مراسمی 

رییس موزه ملی ایران تحویل شد.

سرلشکررضایی:
بزودیتقاصسختیازتکفیریهاگرفتهخواهدشد  

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به شما وعده می دهم که از 
تکفیری ها، این عمله های صهیونیسم، به خاطر شهدای خان طومان 

تقاص سختی گرفته خواهد شد.
نظام طی  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  رضایی  محسن  سرلشکر 
رزمندگان  حماسه  یادآوری  ضمن  خود  اینستاگرام  در  یادداشتی 
مازندرانی در عبور از اروند در روزهای دفاع مقدس، به شهادت 13 
شهید مدافع حرم در سوریه اشاره کرد و گفت: به زودی تقاص سختی 

از تکفیری ها گرفته خواهد شد.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

»چند ماه پیش خان طومان در جنوب حلب آزاد شد ولی چند روز 
گذشته تکفیری ها با سوءاستفاده از آتش بس در حالی که نه هواپیماها 
و نه توپخانه ارتش سوریه فعال بود، غافلگیرانه به نیروهای سوری و 

مستشاران ایرانی حمله کردند و آن منطقه را گرفتند.
از نیروهای ارتش عربستان و ترکیه در پشتیبانی آتش برای تکفیری ها 
استفاده  شده است، در این نبرد مازندرانی های قهرمان با همان روحیه 
عبور از اروندرود، جنگیدند و تلفات سنگینی به تکفیری ها وارد کردند، 
البته در هر جنگی فراز و نشیب پیروزی و شکست وجود دارد. اجر این 

شهدای مخلص نزد خداوند متعال محفوظ است.
این عمله های صهیونیسم،  از تکفیری ها،  به شما وعده می دهم که 
تقاص سختی گرفته خواهد شد. بی تردید نتیجه نهایی به عون الهی 

پیروزی مقاومت، دولت و ملت سوریه و ایران اسالمی است«

بررسیطرح»سازمانمبارزهبامفاسداقتصادی«
درمجلس

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسالمی از بررسی طرح سازمان مبارزه 
با مفاسد اقتصادی در هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی خبر داد.

به گزارش مهر، در جلسه دیروز مجلس نادر قاضی پور نماینده مردم 
قرار نگرفتن  از در دستور کار  انتقاد  با  آئین نامه ای  ارومیه در تذکر 
طرح »تعیین دوره آزمایشی قانون تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد 
به صحن  این طرح  رئیسه گفت: چرا  هیأت  به  اقتصادی«، خطاب 

مجلس نیامده است؟
وی افزود: اختالف ما با دولت بر سر بانک اطالعاتی افراد است که در 
اجرای این قانون باید مورد بررسی قرار بگیرد؛ چرا که دولت می خواهد 
آن را در اختیار خود بگیرد اما ما معتقدیم باید در اختیار قوه قضائیه 

هم باشد.
در پی تذکر این نماینده، محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را 
بر عهده داشت، پاسخ داد: این طرح، طرح خوبی است اما چند ایراد 
از سوی دولت و نمایندگان نسبت به آن مطرح شده است که فردا 
در هیأت رئیسه مجلس مطرح می شود و طراحان طرح نیز حضور 
دارند تا انشاءا... در نهایت آنچه را که نسبت به صالح مملکت است، 

اقدام کنیم.

هالكتشماریازتکفیریهادرحمالتنیروهایمقاومت
جنبش مقاومت اسالمی »نجباء« در سوریه با هدف قرار دادن مواضع 
تکفیریها در منطقه »خان طومان« حلب شماری از آنها را به هالکت 

رساند.
جنبش مقاومت اسالمی »نَُجباء« در سوریه مواضع و مراکز وابسته به 
تروریست های تکفیری در استان حلب را هدف حمالت خمپاره ای 

گسترده قرار داد.
بر اساس این گزارش، به دنبال این حمالت شمار زیادی از تروریست 
های تکفیری جبهه النصره به هالکت رسیده و تعدادی دیگر به شدت 

زخمی شدند.
همچنین در ادامه این حمالت یگان موشکی مقاومت اسالمی نَُجباء 
دو خودروی حامل تروریستها در محور »خان طومان« را منهدم کرد 

که به هالکت تمامی سرنشینان آن انجامید.
این در حالی است که برخی از رسانه های عربی از آمادگی ارتش 
سوریه و نیروهای مقاومت برای بازپس گیری منطقه »خان طومان« 

واقع در جنوب حلب خبر می دهند.
تروریست های تکفیری چندی پیش بر منطقه »خان طومان« حلب 
مسلط شدند. تکفیری ها پس از تسلط بر این منطقه با انتشار تصاویر 
از تحوالت  نادرست  اخبار  انتشار  و  اجتماعی  جعلی در شبکه های 
»خان طومان« در راستای تضعیف روحیه نیروهای مقاومت و تقویت 

صفوف ازهم پاشیده نیروهای خود تالش کردند.

كلینتونوترامپ،انتخابمیانبدوبدتر
بودند که هفته گذشته  ایندیانا  ایالت  این رای دهندگان  نهایت  در 

تقریبا نامزدهای نهایی دموکرات و جمهوری خواه را تعیین کردند.
عرصه  زیاد  احتمال  به  آمریکا  جمهوری  ریاست   ۲۰16 انتخابات 
نمایش رقابت هیالری کلینتون دموکرات است که از قضا اکثر رای 
دهندگان عالقه ای به وی ندارند با دونالد ترامپ جمهوری خواه که 

حتی اکثریت بیشتری از او بدشان می آید.
وال استریت ژورنال در یادداشتی به تحلیل فضای انتخاباتی آمریکا 
و دموکرات  نامحبوب جمهوری خواه  رقیب  دو  بین  رقابت  ویژه  به 
پرداخته و نوشته است: اگر ظهور ترامپ هیچ صبغه روشن و پیش 
بینی پذیری نداشت این انتخابات هم دقیقا همین شرایط را دارد و 
به هیچ وجه شباهتی به هیچ یک از انتخابات آمریکا ندارد. کلینتون 
که سابقه خوبش در وزارت خارجه برخی دموکرات ها را متقاعد کرد 
می تواند به سادگی پیروز شود اکنون به اندازه جورج دبلیو بوش در 
انتخابات ۲۰۰۴ نامحبوب است. ترامپ اما محبوبیتش حتی از او نیز 
کمتر است و در بین غیر سفیدپوستان کمترین محبوبیت را از سال 

196۴ و کمپین بری گلدواتر دارد.
سناتور بن راس در این باره می نویسد: در تاریخ انتخابات ما تقریبا 
هرگز کاندیدایی نداشتیم که نیمی از رای دهندگان نسبت به او نظر 
منفی داشته باشند. حتی مفتضح ترین ها در شهر من محبوبیت شان از 

این دو به اصطالح »رهبر« بیشتر است.
عدم  میزان   RealclearPolitics موسسه  میانگین  براساس 

محبوبیت ترامپ 65 درصد وهیالری 55 درصد است!
با گفت وگو با حامیان هر یک از این کاندیداها شما به راز این عدم 
محبوبیت پی نمی برید. زمانی این مساله به خوبی درک می شود که 
اکثر مردم را در حالی می بینید که تنها مشاهده گر انتخابات هستند 

و تمایلی به تصمیم گیری یا حضور در انتخابات ندارند.
پمال هتووود، 51 ساله یکی از حامیان کلینتون است که با قاطعیت 

وی را پیروز میدان می داند: همه هیالری را دوست دارند!
استفان یانوشسکی ۴۰ ساله یکی دیگر از حامیان اوست: به نظر من 
درباره  من  می ترسند.  او  از  مردم  که  است  قدرتمندی  زن  هیالری 
نظرسنجی ها نگران نیستم. نتایج اینها یک هفته خوب است و هفته 
بعد بد می شود، به نظرم آنها از کسانی نظرسنجی می کنند که آنها را 
به نتیجه مورد نظرشان برسانند. اما زمانی که هیالری به طور رسمی 
و شما  بیرون می آیند  از خانه هایشان  نامزد دموکرات ها شود مردم 
شاهد حضور هم جنس گرایان، زنان و مردمان نژادهای مختلف در 

انتخابات خواهید بود.
ترامپ انگیزه خوبی برای این رای دهندگان است؛ حامیان کلینتون 
از  یکی  جریان  در  وی  که  نبودند  خوشحال  این  از  بیش  هرگز 
اشاره  ترامپ  انتخاباتی  بروز درگیری در کمپین  به  سخنرانی هایش 

کرد.
کلینتون در این باره گفته بود: شما این درگیری  را در تلویزیون دیدید 
و وقوع آن را اتفاقی دور انگاشتید. نه؟! شما این اظهارات سرشار از 
نفرت را درباره زنان شنیدید و می خواستید بگویید، بس است! بس 

کن! این کسی نیست که ما هستیم!

خبرخبر اد      امه از صفحه1
وی در ادامه گفت: امیدواریم که رسانه های گروهی 
کشور نیز با توجه به منافع ملی کشور کمک کننده 

جهت طی این مسیر باشد.
جابری انصاری اظهار داشت: بارها اعالم کرده ایم 
سیاست مبتنی بر استفاده ابزاری از تروریسم در 
نتایج  و  است  عقیمی  سیاست  منطقه  تحوالت 

معکوسی را به دنبال داشته است.
وی افزود: مشخص است که جریان های تروریستی 
در کل منطقه حضور دارند و مایلند  اوضاع منطقه 
را به هم ریخته اما نقش آفرینی آنها به نفع هیچ 
یک از بازیگران منطقه ای و بین المللی نخواهد بود.
وی اظهار داشت: ممکن است در مقاطع خاصی 
بهره  مورد  برخی  از سوی  ها  جریان  این  وجود 
برداری قرار بگیرد اما اینها از جمله مسائلی است 
که تبعات و نتایج راهبردی و درازمدت داشته و ما 
در تمام گفتگوهای خود با کشورهای مهم منطقه 
بر این موضوع تاکید کردیم و همواره بنده اعالم 
کردم توقع ما از دوستان و همسایگان این است 
که این مسائل را با نگاه راهبردی مورد اهتمام قرار 
دهند و اجازه ندهند که جریان های تروریستی 
که به دنبال بر هم زدن اوضاع هستند در پیگیری 

اهداف خود موفق شوند.
تروریست ها  داد: موفقیت  ادامه  انصاری  جابری 
دولت های  و  ها  ملت  منافع همه  بر ضد  عمال 

منطقه خواهد بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: امیدواریم 
که فهم مشترک نسبت به پدیده مساله تروریسم 
که در مسیر شکل گیری است هر چه زودتر بین 
همه کشورهای منطقه حاصل شود و امکان برخورد 
و رویارویی درست با این پدیده فراگیر فراهم شود 
و تروریست ها فضای تنفسی در منطقه پیدا نکنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تعلل عربستان در 
پاسخگویی به مساله حج امسال اظهار داشت: در 
جلسه شورای عالی حج آخرین وضعیت تحوالت 
با حج را بررسی شد و کارشکنی دولت  مرتبط 
عربستان سعودی برای بررسی اقدامات مربوط به 

مساله حج تا این لحظه ادامه داشته است.
وی ادامه داد: اگر این روند کارشکنی سعودی ها تا 
روزهای آتی که آخرین زمان برای پیگیری مسائل 
حج است ادامه پیدا کند این دولت عمال سد راه 
اعزام زائران و حجاج بیت ا... الحرام از سوی ایران 

شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ما تا آخرین 
لحظات امیدواریم که عربستان از سیاست و رویه 
اشتباه خودش دست برداشته و به وظایف طبیعی و 
بدیهی خودش به عنوان میزبان مراسم حج متعهد 

باشد.
جابری انصاری ادامه داد: اگر این روند تا روزهای 
آتی ادامه پیدا کند متاسفانه عمال امکان اعزام زائر 

از ایران فراهم نخواهد بود.
خصوص  در  سوالی  به  پاسخ  در  ادامه  در  وی 
تحوالت اخیر در ترکیه و استعفای نخست وزیر آن 
کشور اظهار داشت: تحوالت داخلی ترکیه مرتبط با 
آن کشور است و ما بنا نداریم در خصوص مسائل 

داخلی کشورها اظهار نظر کنیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: آنچه مربوط 
به جمهوری اسالمی ایران است تاکید بر گسترش 
همکاری ها با همسایه بزرگ غربی ایران، ترکیه 
است و امیدوار هستیم تحوالت این کشور در مسیر 
قانونی آن و مطابق با خواست مردمش پیش برود.

جابر انصاری ابراز امیدواری کرد زمینه گسترش 
همکاری ها میان ایران و ترکیه در مقاطع آتی و 

شرایط فعلی هر چه بیشتر فراهم گردد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر اینکه بازگشت اشیای عتیقه ایران از فرانسه 
از چه کانالی صورت گرفته است و آیا پیگیری هایی 
آمریکا  در  ایران  شده  بلوکه  اموال  مابقی  برای 
پی  در  داشت:  اظهار  نیز صورت خواهد گرفت؟ 
رایزنی هایی که بین دو طرف از مدتی قبل صورت 
گرفته بود در یکی دو هفته اخیر بخشی از اشیای 
به سرقت رفته از جمهوری اسالمی ایران توسط 
دولت آمریکا در اختیار طرف ایرانی یعنی وزارت 
امور خارجه قرار گرفت و دیروز طی مراسمی به 
طور رسمی این اشیای تاریخی و باستانی در اختیار 

رئیس محترم موزه ملی ایران قرار گرفت.
جابری انصاری در ادامه گفت: اقداماتی که آمریکا 
علیه جمهوری اسالمی ایران انجام داده مشخص 
است و دستور کار ثابت ما پیگیری برای احقاق 
حقوق ملت ایران است؛ همانطور که بارها اعالم 
کرده ایم دولت آمریکا را مسئول می دانیم و دیر 

یا زود این دولت باید به وظایف بین المللی خود 
در زمینه روابط با کشورهای دیگر عمل کند. از 
بر اساس  قانونی و سیاسی الزم  همه روش های 
تحقق  در جهت  گرفته  که صورت  بررسی هایی 

منافع ملت ایران استفاده خواهد شد.
وی در خصوص حمالت اخیر رژیم صهیونیستی 
شکل  به  فلسطین  وضعیت  گفت:  غزه،  نوار  به 
عمومی و وضعیت غزه به شکل خاص از نمونه هایی 
است که آزمایشگاه عملی تمام شعارها و ادعاهای 
بزرگی است که همواره در جهان مطرح می شود. 
تمامی شعارهای مطرح در سطح بین المللی در 
ارتباط با حقوق بشر، استقالل و حاکمیت ملی 
کشورها، حقوق ملت ها در حق تعیین سرنوشت 
و مسائل دیگر در ارتباط با پتانسیل های بین المللی 
ناظر بر شرایط جنگی و اشغال، همه این مطالب 
کنوانسیون ها، اصول و موازین بین المللی، شعارها 
و برنامه های سیاسی و ارزش هایی که در جهان 
به  ارزش های بشری  به عنوان  و  مطرح می شود 
آن اشاره می شود، در آزمایشگاه عملیاتی فلسطین 
در طول چند سال گذشته به ُسخره گرفته شده 
است و تمامی این موازین و ارزش ها روزانه لحظه به 

لحظه و ساعت به ساعت نقض شده است.
نیاز  بدیهی ترین  خارجه،  امور  وزارت  سخنگوی 
انسان امروزی را زندگی در شرایط عادی عنوان 
کرد و گفت: این انسان حق تعیین سرنوشت و 
حقوق پایه و اساسی دیگری دارد که دائماً توسط 
رژیم صهیونیستی نقض می شود. غزه سال ها است 
و  است  انسانی گرفتار  که در یک محاصره ضد 
اسالمی  دولت های  منطقه،  دولت های  متأسفانه 
و دولت های فلسطین هم که باید بیشترین نقش 
را در این زمینه ایفا کنند، به دلیل گرفتاری ها و 

درگیری های منطقه ای و غیردرستی که در سطح 
به آن دامن زده  منطقه در جریان است و دائماً 
می شود، کمترین توجه را به مسئله فلسطین و 

حقوق ملت فلسطین دارد.
وی مسئله فلسطین را لکه ننگی بر جبین انسان 
معاصر دانست و افزود: سیاست بین المللی، اقدامات 
مناطق  بمباران  خصوص  در  صهیونیستی  رژیم 
مختلف در غزه، دستگیری و بازداشت بی رویه و 
غیرقانونی فلسطینیان و اقدامات مستمر در قدس 
اشغالی در سرزمین های اشغالی فلسطین همواره 
اقدام  هیچ گونه  متاسفانه  و  است  تکرار  حال  در 
بین المللی ای از سوی کسانی که مسئولیت صلح و 
ثبات بین المللی را بر عهده دارند، انجام نمی شود؛ از 

سوی کشورهای منطقه نیز همین طور است.
جابری انصاری در خصوص اینکه آیا جنگی در 
نوار غزه در پیش خواهد بود یا خیر؟ تصریح کرد: 
متأسفانه اقدامات مستمر رژیم صهیونیستی و نقض 
تمامی موازین بین المللی وجود دارد؛ تا هنگامی 
که این وضعیت در فلسطین ادامه دارد، منطقه 
جنگ های  و  حدوث  حال  در  دائماً  فلسطین  و 
و  معاصر  انسان  وجدان  امیدواریم  است.  جدید 
نخبگان  و  مسئوالن  رهبران،  مسئولیت شناسی 
مشترک  اقدامات  جهت  در  اسالمی  کشورهای 
برای مقابله با رژیم صهیونیستی، حل بحران ها و 
تناقضات موجود در منطقه و حرکت به سمت اتحاد 
و اتفاق نظر در مقابله با رژیم صهیونیستی و اقدامات 
توسعه طلبانه آن و همین طور اقدامات جریان های 
تروریستی که امنیت و ثبات منطقه و جهان را 

تهدید کرده اند، فراهم شود.
این  به  پاسخ  در  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
برای  را  تمهیداتی  چه  خارجه  وزارت  که  سؤال 
تعامل با نمایندگان جدید مجلس اندیشیده است 
خاطرنشان  دارد؟  نمایندگان  از  انتظاراتی  چه  و 
کرد: ساز و کارهای قانونی در قانون اساسی ما و 
قوانین کشور در ارتباط با ضوابط قوای مختلف 
کشور به ویژه مجلس شورای اسالمی وجود دارد. 
همکاری بین وزارت امور خارجه با مجلس شورای 
اسالمی، همکاری مستمری است که در مقاطع 
مختلف ادامه داشته و قبالً اعالم کرده ایم امیدواریم 
که با مجلس شورای اسالمی در دوره جدید این 
همکاری  و تعامل در خدمت منافع ملی ایران و 
اهداف راهبردی جمهوری اسالمی ایران به طور 

جدی تر و شفاف تری دنبال شود.
وی تصریح کرد: وزارت امور خارجه و دولت آمادگی 
کامل برای تعامل و نشست های دیگری را دارد. 
نشست های اخیر نمادی از آمادگی کامل وزارت 
خارجه برای حرکت در مسیر تعامل حداکثری با 
مجلس شورای اسالمی برای خدمت به منافع ملت 

ایران است.

در  »هیچگاه  این که  بیان  با  دفاع  وزیر 
آزمایش های  جمله  از  دفاعی  اقدامات 
موشکی توقفی نداشته ایم« گفت: آزمایش 
رسانه ها  در  شده  منتشر  بُرد  با  موشکی 

نداشته ایم.
پاسدار  سرتیپ  سردار  ایسنا،  گزارش  به 
دفاعی  بحث  خصوص  در  دهقان  حسین 
کشور اظهار کرد: آمریکایی ها و عربستانی ها 
تالش می کنند در منطقه فضای التهاب و 
ایران  اصطالحا  و  دهند  توسعه  را  تشنج 
قرار  خود  برنامه های  راس  در  را  هراسی 
موضوع  این  با  می افتد  اتفاقی  هر  و  دادند 

مرتبط می کنند.
وزیر دفاع با تاکید بر اینکه در بحث دفاع 
ما  افزود:  است،  دفاعی  ما  دکترین  اساسا 
هیچ گاه با نگاه تهاجمی حرکت نکرده ایم 
و آن چه انجام می دهیم ارتقاء  توان دفاعی 

کشورمان است.
برای  ما  اقدامات  اینکه  بیان  با  دهقان 
قدرت  زیرا  است  کشورمان  امنیت  تامین 
می  نیز  منطقه  ثبات  عامل  ایران  دفاعی 
در  منطقه  توسعه  و  امنیت  گفت:  باشد، 
این  بر  ضامنی  ما  دفاعی  توان  و  هم  گرو 

موضوع است.
وی افزود: کسانی که از فرامنطقه در منطقه 
ما حضور دارند سعی می کنند حضورشان 
را موجه جلوه دهند و هر خبر و مسئله ای 
تبدیل  خودشان  تهدید  برای  عاملی  به  را 

کنند.
وزیر دفاع تاکید کرد: هیچگاه ایران اسالمی 
چشم طمع به کشوری ندارد و برای ثبات 
لذا  می کند،  پرداخت  هزینه  نیز  منطقه 
این مسائل را مطرح می کنند  کسانی که 
کشورهای  و  آمریکا  روزه  هر  مانورهای 
دوربرد  موشک های  خرید  و  مشترک 

عربستان را نادیده گرفته اند.

بر اساس اعالم شورای رقابت دو خودروی 
حوزه   از  اتوماتیک«  »تندر  و   »دنا« 

قیمت گذاری شورای رقابت خارج شدند.
و  »دنا«  خودروی  دو  ایسنا،  گزارش  به 
 - دیروز  جلسه   در  اتوماتیک«  »تندر 
رقابت  شورای   - ماه  اردیبهشت  بیستم 
انحصاری  خودروهای  بررسی  درباره  که 
کشور  داخل  تولید  انحصاری  غیر  و 
با  رقابتی  بازار  دارای  بود،  شده  برگزار 
و  داده  تشخیص  وارداتی  خودروهای 
رقابت  شورای  قیمت گذاری  شمول  از 

شده،  اعالم  پیش  از  فرمول  با  مطابق 
خارج شدند.

رقابت  شورای  که  جلسه ای  در  پیش تر 
درباره  امسال  اردیبهشت  ششم  در 
انحصاری  خودروهای  قیمت گذاری 
تشکیل داده بود، با افزایش ۰.۴ درصدی 
قیمت گروه سایپا و افزایش 1.8 درصدی 
گروه ایران خودرو موافقت شده بود. ولی 
در جلسه  دیروز »تندر اتوماتیک« و »دنا 
فرمول  طبق  قیمت گذاری  شمول  از   «

شورای رقابت خارج شدند.

سرداردهقان:

آزمایشموشکیبابُردمنتشرشدهدررسانههانداشتهایم
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با  گفت:  خارجه  امور  وزیر  معاون 
کشور  دو  میان  روابط  گسترش 
نخست وزیر ژاپن به زودی به ایران 

سفری خواهد داشت.
اولین  در  عراقچی  سیدعباس 
سمپوزیوم مشترک ایران و ژاپن با 
عنوان »زنان، صلح و توسعه پایدار« 
که روز دوشنبه با حضور موالوردی،  
معاون رئیس جمهور و امور زنان و 
خانواده، آکیه آبه، همسر نخست وزیر 

ژاپن برگزار شد، با بیان اینکه ایران و ژاپن هر دو 
در جهت رشد و توسعه پایدار با یکدیگر همکاری 
می کنند، گفت: توجه به رشد و توسعه پایدار، 
رشد چشمگیر مشارکت زنان در تمام بخش های 

اجتماعی و سیاسی را باعث شده است.
اندیشکده  دو  روابط  که  این  از  گفت:  عراقچی 
بنیاد صلح ساساکاوا و دفتر مطالعات سیاسی 
و بین المللی به این درجه از بلوغ و شکوفایی 
رسیده است که نشست های خود را با حضور 
برگزار می کنند  از دو کشور  بلندپایه  مقامات 
بسیار خوشوقتم. خوشحال هستم که این روابط 
در زمان سفارت اینجانب در توکیو ایجاد و آغاز 

گردید.
وی ادامه داد: کمتر از سه هفته پیش پس از آن 
که خانم دکتر کیوکو هوریه مراسم چای سنتی 
ژاپن را در یکی از موزه های تهران اجرا نموده 
و نحوه پوشیدن کیمونو را نمایش داد، ایشان 
را در منزل سفیر ژاپن مالقات نمودم. با خانم 
هوریه اولین بار از طریق شاهزاده میکاسا عموی 
محترم امپراطور ژاپن که از عالقه مندان به تاریخ و 

فرهنگ و هنر ایران می باشد آشنا شدم.
عراقچی گفت: محققان ژاپنی در زمینه مسائل 
اجتماعی و فرهنگی ایران تحقیقات وسیعی انجام 
داده اند و جالب آن که در این میان نقش استادان 
و ایران شناسان خانم بسیار شاخص است. در 
راس این اساتید خانم امیکو اوکادا قرار دارد که 
از پیش کسوتان این حوزه است و شامل جوان 
ترهایی همچون خانم آیانو ساساکی و خانم بوکو 
فوجیموتو می شود که از آثار سعدی و نظامی و 
خیام و شاهنامه فردوسی گرفته تا آثار نویسندگان 
معاصر همچون صادق هدایت، جمالزاده و جالل 

آل احمد را به زبان ژاپنی ترجمه کرده اند.
سفیر سابق ایران در ژاپن اضافه کرد: روابط دو 
ملت ایران و ژاپن قدمتی بیش از هزار سال دارد 
و تعامالت انسانی آنها به واسطه جاده ابریشم 
همواره برقرار بوده است و به همین دلیل است 
که قرابت های فرهنگی بین دو ملت بسیار است.

وی گفت: علی رغم قرار گرفتن در دو انتهای 
شرق و غرب آسیا، فرهنگ اصیل شرقی در هر دو 
ملت بروز و ظهور دارد و اشتراکات زیادی را بین 
دو طرف ایجاد کرده است. فرهنگی که از ویژگی 
های آن تالش برای حفظ هویت شرقی، استحکام 
خانواده، حاکمیت اخالق و از همه شناخته شده 
تر نوع دوستی و صلح طلبی است. از مثال های 
بارز این شباهت فرهنگی، روحیه حق طلبی و 
حمایت از ضعیفان است که در ژاپن سامواریی 
ها را پدید آورد و در ایران عیاران و جوانمردان را.
عراقچی گفت: تاکید می کنم مناسبات نزدیک 
و خوب ایران و ژاپن ریشه هایی بس عمیق تر 
از نفت و انرژی ایرانی و یا خودرو و تکنولوژی 
های نوین ژاپنی دارد. روابط اقتصادی دو کشور 
که اکنون و پس از رفع تحریم ها در مسیر یک 

تحول بنیادین قرار گرفته است.
وی با قریب الوقوع بودن سفر نخست وزیر ژاپن به 
ایران اظهارد داشت: سفرها و مالقات های وزرای 

خارجه، جناب آقای ظریف و جناب آقای کیشیدا، 
روال مستمری پیدا کرده و مناسبات سیاسی دو 
کشور را تثبیت نموده است و با تشکیل شورای 
حمایت  سند  امضای  ژاپن،  و  ایران  همکاری 
متقابل از سرمایه گذاری، سفر وزیر اقتصاد ایران 
به توکیو و بسیاری رفت و آمدهای دیگر، مسیر 
بالقوه در روابط دو  بالفعل شدن ظرفیت های 

کشور، که بی شمار هستند، آغاز گردیده است.
معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: آرمان برقراری 
توسعه پایدار به عنوان برآیند نهایی اهداف ۲۰3۰ 
اجتماعی  توسعه  اقتصادی،  توسعه  مبنای  بر 
این سه  استوار است و  پایدار  و محیط زیست 
هر کدام به نوبه خود به سطح مشارکت فعال 
جمعیت زنان تکیه دارند و بی شک دستیابی به 
این سه هدف به صورت موازی و همزمان، بدون 
حضور فعال، متناسب، و متوازن این جمعیت در 

هر سه عرصه ناممکن خواهد بود.
تکیه  با  ایران  ادامه داد: جمهوری اسالمی  وی 
بر پشتوانه اعتقادی خود مبنی بر برابری زن و 
مرد در شأن و کرامت انسانی، که در اصول ۲۰ 
و ۲1 قانون اساسی تجلی یافته است، طی سی 
ارتقای جایگاه زنان و  و هفت سال گذشته به 
توانمندسازی آنان اهتمام بسیاری نموده و در 
برنامه های توسعه ای خود همواره این امر را مورد 
توجه قرار داده است و حاصل این توجه، رشد 
چشمگیر سطح مشارکت زنان در تمامی حوزه 
اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  های 
و  کامل  اجرای  در  گفت:  عراقچی  است.  بوده 
ملت  دو  پایدار،  توسعه  دستورکار ۲۰3۰  مؤثر 
ایران و ژاپن فرصت های خوبی برای همکاری 
دارند و تجربیات دو ملت از آثار و نتایج جنگ 
بر زنان و کودکان و سیاست های صلح طلبانه 
دو کشور علیه اشاعه سالح های کشتار جمعی، 
زمینه خوبی را برای همکاری های ایران و ژاپن در 
سطوح دولتی، مردمی، و سازمان های غیردولتی 
فراهم آورده است و در این میان افق همکاری در 

حوزه زنان و کودکان روشن تر است.
وی ادامه داد: جای تاسف بسیار است که اکنون 
خشونت و افراط گرایی به عنوان بزرگترین دشمن 
توسعه پایدار باعث شده است تا پیشرفت و ارتقای 
زنان در مناطق درگیر مناقشه در خاورمیانه و به 
ویژه در فلسطین، سوریه،   عراق و  یمن افول پیدا 
کرده، و در برخی موارد حتی متوقف گردد. در 
آستانه برنامه ریزی و تالش جامعه بین الملل 
برای نیل به »آینده ای که می خواهیم«، زنان 
این کشورها شاهد متالشی شدن خانواده های 
با نابودی  خود در جریان حمالتی هستند که 
زیرساخت های ملی و گسترش ناامنی، آنان و 
کودکانشان را بی خانمان و سرگردان نموده و در 
معرض مرگ، معلولیت، گرسنگی، محرومیت از 
آموزش، فقر و مهاجرت اجباری قرار داده است و 
اینها چالش هایی است که تاثیرات منفی خود را 
تا سال ها و حتی نسل ها بر زنان و کودکان این 

کشورها بر جای خواهد گذارد.

سفرنخستوزیرژاپنبهایران

جابریانصاری:عربستانتغییررویهدهد
وزارتخارجهباجدیتحصولنتایجبرجامراپيگيریمیكند
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دادنامه
مجتمع  دو  کیفری  کالسه93۰998۲1351۰۰۲1۴شعبه1۰۰8دادگاه  پرونده 
شماره  نهایی  سابق(تصمیم  جزایی  تهران)1۰۰8  ولیعصر  شهید  قضایی 

95۰997۲1858۰۰۰53
شاکی:افسانه درسه مه منش فرزند فردؤالدین به نشانی م منیریه خ صداقت ک 

کاووسی پ1۲ زنگ3 واحد5
متهم:مهرداد باقری-مجهول المکان

اتهام:کالهبرداری
رای دادگاه:درخصوص اتهام آقای مهرداد باقری فرزندمحمود که به لحاظ متواری 
بودن مشخصات دیگری از ایشان در دسترس نمی باشد دایربرکالهبرداری موضوع 
شکایت خانم افسانه درسه مه منش با عنایت به محتویات پرونده از جمله شکایت 
شاکی اظهارات گواهان تحقیقات انجام شده درمرحله دادسرا وعدم حضور متهم 
جهت دفاع ازخود دردادگاه علیرغم ابالغ از طریق جراید کثیراالنتشار ارتکاب بزه 
انتسابی از درجه چهار از سوی متهم را محرز وتشخیص داده لذا به استناد ماده یک 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس وکالهبرداری ناظربرماده19قانون 
مجازات اسالمی مصوب139۲متهم را به تحمل دوسال حبس تعزیری وپرداخت 
این  معادل  وپرداخت  شاکیه  درحق  مال  رد  عنوان  به  ریال  میلیون  پانصد  مبلغ 
مبلغ به عنوان جزای نقدی درحق ندوق دولت محکوم می نمایدرای صادره غیابی 
محسوب وظرف مدت بیست روز پس ازتاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی ورسیدگی 
دراین دادگاه سپس ظرف بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی ورسیدگی در محاکم 

تجدیدنظراستان تهران می باشد.
316399/مالفرئيسشعبه1008دادگاهكيفریدوتهران

دادنامه
پرونده کالسه9۴۰998۰۲۴53۰۰1۴6شعبه1166دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی 

قدس تهران)1166جزایی سابق(تصمیم نهایی شماره 95۰997۲18۰6۰۰۰73
شاکی:علیرضا افشار مقدم-فرزندمحمد-به نشانی تهران-اتوبان همت-خیابان کبیری-

شاهین شمالی-باالتر از35متری گلستان-الله8-پالک7-واحد۴
متهم:قاسم پورموسوی-مجهول المکان

اتهام:کالهبرداری
رای دادگاه:درخصوص اتهام آقای قاسم پورموسوی که به لحاظ عدم دسترسی به ایشان 
اطالعات بیشتری در اختیار نمی باشد،دایربرکالهبرداری به مبلغ بیست میلیون وپانصد 
هزارتومان موضوع شکایت آقای علیرضا افشارمقدم که منجر به صدور کیفرخواست 
در پرونده کالسه9۴۰15۰مورخه9۴/1۰/۲5از دادسرای عمومی وانقالب ناحیه۲تهران 
شده است.بااین توضیح که حسب اعالم شاکی،متهم مبلغ مذکوردر فوق را به مبلغ پنج 
میلیون وپانصد هزارتومان ازطریق واریزبه حساب وی ومبلغ پانزده میلیون تومان را به 
صورت نقدی دریافت نموده است تا برای او ویزای اتریش تهیه نماید ومتعاقباً پس از 
دریافت پول از تهیه ویزا خودداری نموده است.متهم درهیچ یک از مراحل تحقیق 
است،فلذا  ننموده  مطرح  خودرا  ودفاعیات  نیافته  حضور  دادگاه  ورسیدگی  دادسرا 
با عنایت به معرفی شهود از سوی شاکی واخذ اظهارات ایشان به صورت جداگانه 
مالحظه می گردد تفاوت فاحشی در اظهارات شهود وشاکی پیرامون محل وزمان 
وچگونگی دریافت وتحویل وجوه)مبلغ پانزده میلیون تومان(ازسوی شاکی به متهم 
وجود دارد،شاکی مکان تحویل پول را طبقه چهارم اداره ایشان و دونفرشاهد طبقه 
دوم اعالم نموده اند وزمان تحویل را شاکی ساعت11 الی1۲ قبل از ظهر اعالم نموده 
اند واحد از شهود به نام بامداد موسوی آن را ساعت9تا1۰قبل ازظهر وشاهددیگر به 
نام علیرضا نوحی ساعت تحویل را۲ الی۴ بعدازظهراعالم نمود،وشاکی دراظهارات خود 
بیان نموده است پول را ازقبل تهیه نموده بودم درکشوی میز کارم بود وپس ازحضور 
متهم به وی تحویل دادم وشاهد آقای بامداد موسوی اظهارداشته است درحضور ماپس 
ازحضور آقای قاسم پورموسوی،کتهم در آنجا منتظر ماند وشاکی رفت مبالغ را از بانک 
گرفت وآورد وبه متهم تحویل داد،فلذا باعنایت به اینکه عدم حضور متهم،بدون وجود 
دالیل قانونی،دلیل بر بزهکاری ایشان نمی باشدو اخذ مبلغ پرداختی در قبال انجام 
کار بوده است)مبلغ پنج میلیون وپانصدهزارریال( وشاکی می تواند از طریق حقوقی 
اقدام الزم معمول نماید فلذا باعنایت به تلقینی بودن اظهارات شهود وعدم ارائه دالیل 
کافی،عدم اقناع وجدانی،عدم احراز وقوع بزه وحاکمیت اصل کلی برائت مستندا به 
اصل37قانون اساسی وماده۴قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم صادر 
واعالم می نماید رای صادره حضوری وظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در 

محاکم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
316400/مالفرئيسشعبه1166دادگاهكيفری2تهران

دادنامه
دادنامه شماره 95۲/113/15۲7۲ تاریخ 139۴/11/۲۴ کالسه پرونده: 9۴/1۰61

مرجع رسیدگي: شعبه هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي
خواهان: یحیي دشتي به نشاني استان البرز- شهرستان کرج- گوهردشت- خ شهید 

دستغیب دوم اوقافي ک کوثر پ 3۰8 تلفن:
خوانده: کفش ملي- کفش صنعتي به نشاني   مجهول – تلفن:

خواسته:  طرح طبقه بندي مشاغل / سایر/
گردش کار:

خواهان با طرح دادخواست، با اعالم اینکه عنوان شغلي در لیستهاي بیمه صحیح قید 
نگردیده، درخواست تکلیف کارفرما به درج صحیح عنوان شغلي در لیستهاي بیمه را دارد. 
دعوتنامه روز رسیدگي به خواهان و طبق ماده ۴8 آئین رسیدگي کار ابالغ گردیده، خوانده 
یا نماینده وي در جلسه حضور نیافتند الیحه ارائه نگردید و هیات تشخیص بشرح ذیل 

مبادرت به صدور راي نموده است.
راي هیات

هیات تشخیص باستناد ماده 55 آئین دادرسي کار و با حضور امضا کنندگان ذیل راس 
ساعت و تاریخ مقرر تشکیل و ضمن بحث و تبادل نظر راجع به محتویات پرونده و استماع 
اظهارات کارگر و عدم حضور کارفرما یا نماینده قانوني وي و باتوجه به نامه گواهي سابقه 
کار به تاریخ 79/9/8 و برگه گزارش حادثه کارگر که تاریخ استخدام و عنوان شغلي نامبرده 
را برشکار درج نموده، رابطه کارگري و کارفرمایي في مابین اصحاب دعوي را باستناد مواد 
۲ و 3 قانون کار از تاریخ 68/8/3۰ لغایت 79/8/7 با حداقل مزد و با عنوان شغلي برشکار 
احراز نموده است. النهایه و با عنایت به اینکه طبق صورتجلسه تنظیمي کارگر اعالم داشته 
که منظور از طرح طبقه بندي مشاغل در دادخواست، تکلیف کارفرما به درج عنوان شغلي 
در لیستهاي بیمه ارسالي به سازمان تامین اجتماعي بابت مدت کارکرد مي باشد و از 
طرف کارفرما علیرغم ابالغ قانوني دعوتنامه )ماده ۴8 ائین دادرسي کار رعایت گردیده( 
ادله موجهي مبني بر رعایت مقررات در خصوص عنوان شغلي کارگر ارائه نگردیده، لذا 
اعضاي هیات تشخیص به اتفاق آرا دادخواست را وارد اعالم و شرکت کفش صنعتي ایران 
را باتوجه به بند الف از ماده 1۰ قانون کر مکلف مي نمایند نسبت به درج عنوان شغلي 
)کارگر برشکار( در لیستهاي بیمه ارسالي به سازمان تامین اجتماعي بابت کارکرد آقاي 

یحیي دشتي از تاریخ 68/8/3۰ لغایت 79/8/7 اقدام نماید.
تجدیدنظرخواهي در هیات حل  قابل  روز  ماده 159 ظرف 15  استناد  به  راي  این 
اختالف مي باشد و در صورت عدم اعتراض هر یک از طرفین و قطعي و الزم االجرا 
شدن راي، راي مزبور به استناد تبصره ۲ ماده 16 قانون تشکیالت و آئین دادرسي 
دیوان عدالت اداري ظرف مدت 3 ماده از تاریخ ابالغ براي اشخاص داخل کشور و ظرف 
مدت 6 ماه از تاریخ ابالغ براي افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهي در دیوان 

عدالت اداري خواهد بود.

آگهیابالغوقتدادرسی
به موجب پرونده کالسه 9۲۰998۰8688۰11۴1 دادگاه عمومی کیفری دهلران 
آقای مهرداد بهارلو به اتهام خیانت در امانت نسبت به لوله های متعلق به شرکت 
نفت مرکزی ایران مستقر در منطقه ی دهلران تحت تعقیب کیفری می باشد وقت 
تعیین  صبح   1۰:3۰ ساعت   1395/۰3/۲5 مورخ  چهارشنبه  روز  برای  رسیدگی 
گردیده به علت مجهول المکان بودن متهم طبق ماده 18۰ قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده 
در موعد مقرر فوق جهت رسیدگی به اتهام خود رد دادگاه حاضر شود در صورت 
عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی خواهد نمود و چنانچه منبعد ابالغی به وسیله 

آگهی الزم باشد فقط یک نوبت و مدت ان ده روز خواهد بود.
رئيسشعبه101دادگاهعمومیكيفریدودهلران–رضازارع

هياتموضوعقانونتعيينتکليفوضعيتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده3قانون
وماده13آئيننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتیواراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول  139۴6۰316۰۰۲۰۰6895هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
شوکت  خانم  متقاضی   بالمعارض  مالکانه  تصرفات  آباد  اسالم  ملک  ثبت  حوزه 
یک  در  غرب  گیالن  از  صادره   ۲۴66 شناسنامه  شماره  به  افشار  فرزند  شریفی 
باب ساختمان به مساحت ۲۰۰ متر مربع پالک ۲653 فرعی از 1 اصلی واقع در 
اسالم آباد غرب خ کشاورز کوچه 1۲ متری جنب باغ عسکری شامل مبایعه نامه 
و استقرار ملک در سهم زارعین طبق قانون اصالحات ارضی و عدم دسترسی به 
به  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  اولیه محرز گردیده است.لذا  مالک 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
مقررات سند  اعتراض طبق  عدم وصول  و  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395،۰۲،۲1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،۰3،۰8

محمدعباسیرئيسثبتاسنادوامالکشهرستاناسالمآبادغرب

آگهیابالغ
ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به آقای نادر زارعی

ساکن :کرمانشاه
فعال مجول المکان،آقا:حشمت کمری زاد   دادخواستی به خواسته مطالبه بطرفیت 
شما به شورای حل اختالف مجتمع امام)ره( کرمانشاه تقدیم داشته که به این:شعبه 
ارجاع و به کالسه 88۰،9۴ ثبت و جهت رسیدگی مورخه 95،۴،۲ ساعت 1۰ صبح 
تعیین وقت گردیده چون اقامتگاه شما نامعلوم است علیهذا حسب تقاضای خواهان 
و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشارآگهی و از شما دعوت میشود جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست وضمائم به این دفتر مراجعه و در وقت مقرر برای رسیدگی در 
این شعبه حاضر شوید در صورت عدم حضور تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد گردید.
رئيسشعبه27شورایحلاختالفمجتمعامامخمينی)ره(كرمانشاه

توسعهاقتصادمقاومتیبانگاهویژه
بهبخشكشاورزی

بیمه  اینکه   بیان  با  مجلس  در  مالرد  قدس،  شهریار،  مردم  نماینده 
کشاورزی نباید  سقف داشته باشد، گفـت: هیچ محدودیتی  برای کشاورز 
در راستای  بیمه  شدن  نباید لحاظ شود، بنابراین اگر کمبود اعتبار در 

بیمه کشاورزان و کارگران دیده می شود دولت الیحه بیاورد. 
حسین گروسی درباره بیمه کشاورزان ،گفت: ما نباید محدویت بودجه ای 
برای بیمه کارگران  و کشاورزان داشته باشیم و این درحالی است که بیمه 
شدن کشاورزان و کارگران  مسلم است که بار مالی به همراه دارد،اما این  

بار مالی نباید منجر به عدم بیمه شدن کشاورزان وکارگران شود.
نماینده مردم  شهریار درمجلس شورای  اسالمی با بیان اینکه موانع  
بیمه شدن کشاورزان  باید  برداشته شود، تصریح کرد:کمبود اعتبار نباید 
مانع بیمه شدن کشاورزی  شود، زیرا کشاورزان  و کارگران جزو اقشار 
زحمتکش جامعه  به شمار می آیند  و بنابراین هیچ توجیهی  نداردکه این  

اقشار زحمتکش بیمه نشوند.
وی ادامه داد:  بدیهی است که بیمه شدن کشاورزان و کارگران بار مالی 
به همراه دارد و اگر بیمه کشاورزان نیازمند تزریق اعتبار است  باید دولت 

هرچه سریع تر الیحه ای را  برای تصویب  به بهارستان  ارائه دهد.
 گروسی افزود:صنعت کشاورزی نیازمند نگاه ویژه است،بنابراین برای 
توسعه اقتصادمقاومتی باید امتیازهای ویژه ای برای بخش کشاورزی قائل 
شد و این درحالی است بیمه کشاورزی در زمان خسارت پوشش کافی 
را نمی دهد. نماینده  مردم شهریار در مجلس همچنین درباره  نرخ  
نجومی میوه نوبرانه در بازرار کشاورزی،خاطرنشان کرد: میوه های نوبرانه 
باید در مراکز مستقیم بفروش برسد تا بسترهای حضور دالالن در فروش 
محصوالت  نوبرانه مهیا نشود، اما متاسفانه به علت نبود مراکز  مستقیم  

برای میوه های نوبرانه  ما شاهد جوالن دالالن در این عرصه  هستیم.
عضوکمیسیون صنایع ومعادن  مجلس با بیان اینکه  بیمه کشاورزان نباید  
سقف داشته باشد،گفـت: هیچ گونه محدودیتی  برای کشاورز در راستای  

بیمه  شدن  نباید لحاظ شود.
بودجهتاميناجتماعیكشاورزانكافینيست

رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران گفت: در سال گذشته 1۴ میلیارد 
تومان برای بیمه تأمین اجتماعی بخش کشاورزی درنظرگرفته شد که با 

این رقم تنها قابلیت بیمه 5 هزار نفر وجود داشت.
محمد شفیع ملک زاده در نشست خبری نظام صنفی کشاورزی ایران 
اظهار کرد: نظام صنفی کشاورزی مسئولیت صدور پروانه های فعالیت 
کشاورزان را برعهده دارد که تا به امروز برای حدود 7۰۰ هزار نفر از ۴ 

میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کشاورز کشور پروانه صادر کرده است.
وی افزود: نظام صنفی کشاورزی برای اینکه بتواند کشاورزان بیشتری را 
عضو این سازمان کند به دنبال ایجاد انگیزه الزم برای کشاورزان است تا 
آنها خود بر لزوم عضویت در این نظام و بهره مندی از خدمات مربوط به 

هویت کشاورزان را داشته باشند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: تا به امروز 3۰۰ شغل در بخش 
کشاورزی کشور شناسایی شده که برای آنها کد جداگانه درنظر گرفته 

شده است.
وی تصریح کرد: تشکیالت نظام صنفی کشاورزی غیرسیاسی و غیرورزشی 
است و این نظام صنفی قرار نیست که تسهیالت مالی به کشاورزان ارائه 

کند بلکه از حقوق کشاورزان در جامعه حمایت می کند.
ملک زاده در پاسخ به سوال  خبرنگاری  مبنی براینکه چرا قوانین مربوط 
به نظام صنفی کشاورزی از الزام اجرایی الزم در میان کشاورزان برخوردار 
نیست، گفت: اکنون قوانین مربوط به نظام صنفی کشاورزی در حد الیحه 
است که ما تالش می کنیم که آن را به قانون تبدیل کنیم تا از این طریق 

بتوانیم مواردی مانند اجرای الگوی کشت را در کشور پیاده کنیم.
وی تأکید کرد:نظام صنفی زبان گویای کشاورزان است تا از این طریق 
صداق اعتراض آنها در جامعه مطرح شود و در این ارتباط خواسته های 

کشاورزان را به مسئولین انتقال داده و پیگیری می کنیم.
رئیس نظام صنفی کشاورزی تأکید کرد: از دولت انتظار می رود که در 
برنامه ششم اعتباری برای نظام صنفی کشاورزی درنظر گیرد تا ما بتوانیم 
حداقل دریافت حق عضویت نظام صنفی کشاورزی را برای عضویت 

کشاورزان در این سازمان برداریم.
ملک زاده در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه در بخش کشاورزی 
بانک اطالعاتی و آمار دقیقی از تعداد کشاورزان نداریم، گفت: برای اجرای 
الگوی کشت در بخش کشاورزی باید ابتدا بانک اطالعاتی ایجاد شود تا 
برآن اساس بتوانیم برنامه ریزی های الزم برای اصالح الگوی کشت در 
کشور داشته باشیم. وی گفت: اکنون فاصله زیادی بین بخش دولتی 
و کشاورزان وجود دارد نظام صنفی به عنوان قوی ترین تشکل بخش 
کشاورزی می تواند با انسجام تشکل ها پیگیر امور صنفی کشاورزان در برابر 
دولت باشد. رئیس نظام صنفی کشاورزی در پاسخ به سوال دیگری مبنی 
بر اینکه چه تعدادی از کشاورزان به طور سالیانه از خدمات بیمه تأمین 
اجتماعی استفاده می کنند، گفت: برای تأمین منابع مالی بیمه تأمین 
اجتماعی کشاورزان دولت در نظر گرفته بود که ۲۰ درصد از عوارض 
واردات میوه و سبزیجات به این کار اختصاص داده شود اما با توجه به 
اینکه واردات میوه و سبزی در سال های اخیر به حداقل رسیده است، 

درآمد کمی به این بخش اختصاص یافت.
وی افزود: در سال 9۴ از این طریق 1۴ میلیارد تومان برای بیمه تأمین 
اجتماعی کشاورزان اختصاص داده شد که تنها با این رقم قابلیت ارائه 
خدمات به 5 هزار نفر وجود داشت. ملک زاده تأکید کرد: با پیگیری هایی 
که از مجلس، دولت و تأمین اجتماعی بعمل آمده است به دنبال آن 
هستیم که منابع جدیدی از محل خرید تضمینی کشاورزان به بیمه تأمین 

اجتماعی آنها اختصاص داده شود.

سدگتوند؛خروجازمداریاانحاللكوه
نمکی؛راهکارحلمشکل

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی، با 
بیان اینکه شوری آب سدگتوند در حد اشباع کامل  
است، از مدار خارج کردن سد یا انحالل کوه نمکی 
را تنها راه جلوگیری  از تخریب اراضی پایین دست 

این سد و محیط زیست پیرامون آن دانست. 
وضعیت سد  آخرین  توضیح  در  پاپی زاده  عباس 
گتوند، گفت: کارشناسان دانشگاه تهران در مدت 
اخیر مطالعاتی در خصوص سد گتوند انجام داند 
اما در حال حاضر وضعیت سد بدتر از گذشته شده 
و شوری آب رودخانه کارون بزرگ را افزایش داده 

است.
محیط زیست  شورای عالی  در  ناظر مجلس  عضو 
از حل شدن درصد باالیی از کوه نمکی واقع در 
سد گتوند خبر داد وگفت: الیه های پایینی آب سد 
گتوند به شدت شور و در حد اشباع کامل و نزدیک 
اراضی  سد  آب  شوری  متاسفانه  است؛  تبلور  به 
پایین دست را تخریب و به محیط زیست پیرامون 

نیز آسیب بسیار وارد کرده است.
وی با تاکید بر اینکه سدگتوند چندین برابر منفعت 
موردنظر در زمان احداث، برای محیط زیست کشور 
آسیب داشته است، افزود: تاالب های پایین دست 
سدگتوند محل رسوب های نمک شده به شکلی که 
حیات جانوری و گیاهی تاالب ها را به خطر انداخته 
و مهم تر آنکه احتمال خشکی حتمی تاالب های 

پایین دست را نیز رقم زده  است.
ورود  برای  حاضر  حال  در  شد:  یادآور  پاپی زاده 
درصد کمتری از شوری به رودخانه کارون، آب سد 
از الیه های باالتر آزاد  می شود، البته کارشناسان 
دانشگاه تهران هم طبق مطالعات چند راه حل ارائه 
کردند اما هیچ کدام عملیاتی نیست؛ انتقال آب سد 
با خط لوله یکی از پیشنهادات مطرح بود که به 

دلیل هزینه  بسیار باال اجرا نشد.
وی دور زدن آب ورودی به سد را راه حل دیگر 
طبق مطالعات دانست و گفت: این راه حل نیز به 
دلیل مقاومت وزارت نیرو عملیاتی نشد، در حقیقت 
با وضعیت فعلی سد از مدار خارج کردن سد گتوند 
باید  بوده که  این سد ضرر ملی  است؛ متاسفانه 
پذیرفت. نماینده مردم دزفول در مجلس نهم، از 
ایجاد الیه رسی فشرده در مقابل کوه نمکی واقع 
در سد گتوند، به عنوان یکی از اقدامات انجام گرفته 
جهت کاهش شوری آب خبر داد و گفت: این الیه 
بین آب سد و کوه نمکی بود اما پس از نفوذ پذیری 
بسیار آب سد، این الیه از بین رفت بنابراین با این 
انحالل کوه  یا  از مدار خارج کردن سد  وضعیت 
نمکی در آب باید در دستور قرار گیرد. عضو ناظر 
مجلس در شورای عالی محیط زیست با تاکید بر 
تخریب محیط زیست پیرامون سدگتوند، گفت: این 
سد آسیب قطعی به کشاورزان و اراضی کشاورزی 
پایین دست  سد زده لذا باید اقدامات اساسی برای 

کاهش آسیب در دستور کار دولت قرار گیرد.

عضویتهمزماندرهیاتمدیرهبیشاز
یکشركتممنوع

نمایندگان مردم در مجلس، مقرر کردند که هیچ 
فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص 
حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام 
یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها 
سمت  به  است  غیردولتی  عمومی  موسسات  یا 

مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. 
 نمایندگان  در جریان رسیدگی به ماده واحده اعاده 
شده از شورای نگهبان در خصوص اصالح قسمتی 
از قانون تجارت با 135 رأی موافق، 9 رأی مخالف 
و 7 رأی ممتنع از مجموع ۲۲3 نماینده حاضر 
در جلسه رأی به اصالح تبصره ماده واحده ۲۴1 
قانون تجارت دادند. براساس این گزارش تبصره ۲ 
اصالحی ماده واحده طرح اصالح قسمتی از قانون 

تجارت به شرح ذیل اصالح شد:
از  نمایندگی  به  یا  اصالتا  نمی تواند  فردی  هیچ 
شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت 
که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت 
یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به 
سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. 
متخلف عالوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت 
به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم 

می شود.

خانی نژاد- سرویس گزارش؛ هر روز صفحات کوتاه از مجلس
نیازمندی روزنامه های مختلف را ورق می زنم. 
به ستون خرید و فروش خانه سرک می کشم و 
به دنبال مسکنی مناسب، رویای شیرین خانه دار 
شدن را در صفحات روزنامه ها جستجو می کنم. 
پایین ترین متراژ، کمترین قیمت، سقفی باالی سر. 
بدون داشتن صاحبخانه ای که هر ماه طلبکارانه 

مبلغ سرسام آور کرایه را طلب کند. 

خانهارزانشدهاست؟
های  سال  که  هایی  گذاری  سیاست  با  مسکن 
را  بسیاری  فرودهای  و  فراز  شد،  انجام  گذشته 
شاهد بود. سیاست هایی که گاهی باعث رونق 
مسکن شد و گاهی با رکودهای سنگینی مواجه 
بود. برخی را خانه نشین کرد و برخی دیگر را خانه 
دار. و حال که به امروز رسیده ایم رشد قیمت 
ها باعث شده تا رویایی دست نیافتنی را تجربه 
کنیم و با روی کار آمدن دولت نهم و دهم و وعده 

مسکن مهر نیز مشکالت مردم حل نشد.
با سرک کشیدن به بنگاه های مسکن رکود را 
کرد.  حس  خود  پوست  و  گوشت  با  توان  می 
برخی مسکن را احتکار کرده اند و با خانه های 
خالی که در آنها قفل شده، انتظار افزایش قیمت 
هایی بیش از این را می کشند و عده ای دیگر در 
حسرت بدست آوردن سقفی باالی سر به هر دری 
می زنند تا شاید پولی جور کنند و چهار دیواری 

داشته باشند.
آپارتمان هایی که به قیمت متری سه تا چهار 
میلیون در محله های پایین شهر به فروش می 
رسد و مناطق باالی شهر که حتی نباید فکرش 
را کرد. هزینه رهن و اجاره نیز با وضعیت موجود 
روز بروز افزایش یافته و بدون داشتن تعرفه ای 
خاص هر صاحبخانه ای با هر قیمتی که دوست 
دارد خانه اش را رهن و اجاره می دهد. همه چیز 
دست به دست هم داده تا به طریقی حسرت خانه 

دار شدن را حس کنید.
مسووالن از حرف تا عمل

با وجود اینکه مسئوالن در رسانه های مختلف 
حرف از ارزانی بازار مسکن می زنند، اما واقعیت 
تلخ است که بگوییم همه گفته های آنان تنها در 

حد همان حرف است.
با افزایش قیمت مصالح ساختمانی، مسکن نیز 
تحت تاثیر آن قرا رگرفته و بر قیمت آن افزوده 
شد. هر کسی هر قیمتی که دوست دارد را مطرح 
کرده و کسی نیست تا بر این خرید و فروش ها 

نظارت کند.
تبدیل  مصرفی  کاالیی  بعنوان  مسکن  واقع  در 

به کاالیی سرمایه ای شده که با روش نامناسب 
عرضه و تقاضا تعادل بازار را برهم زده و روز بروز 
بر مشکالت متقاضایان واقعی مسکن دامن زده 

است.
وقتی تعادل بازار از بین می رود با این شرایط 
متقاضي نیز به دلیل نیاز به آن در هر صورت تن 
به قیمت عرضه خواهد داد که این امر شکست 
بازار را بدنبال دارد. اگر از زاویه ای دیگر به موضوع 
بنگریم ورود بخش غیر دولتی توانایي الزم را براي 
ایجاد تعادل در بخش مسکن نداشته و ساز وکار 
بدون ضابطه بازار نمي تواند بدون حضور و نظارت 
را کم کند.   تقاضا  و  فاصله عمیق عرضه  دولت 
و  است حضور  ضروري  مسکن  بخش  در  آنچه 
نظارت دولت در این عرصه و مهار بحران مسکن 
است که با تقویت بخش خصوصی و کنترل قیمت 

ها است.
داشتنمسکنبهچهقيمتی؟

عدم استقبال از خرید خانه ناشی از عدم اعتماد و 
ترس از کاهش قیمت هاست، از طرفی قیمت هر 
مترمربع از خانه مسکونی واقعی نیست. بنابراین 
مردم هم نقدینگی الزم را ندارند و هم رغبتی به 
خرید خانه ای که با قیمت کاذب به فروش می 

رسد، وجود ندارد. 
بازار مسکن در حالی خروج  برخی کارشناسان 
بخش مسکن از رکود در سالجاری را خبر می 
دهند که عده ای دیگر از کارشناسان و فعاالن 
بازار مسکن دیدگاه غیر داشته و بر این باورند که 

ممکن است معامالت بخش مسکن در سال 95 
رونق گیرد، اما همین مسئله  به معنی خروج از 
رکود مسکن نبوده؛ چرا که خروج از رکود مسکن 
نیاز به بهبود وضعیت کالن در اقتصاد کشور است.
گزارش ها از سطح بازار مسکن نشان می دهد 
که فعاالن این بازار به رونق معامالت مسکن در 
سالجاری خوشبین هستند اما با گذشت دو ماه  
از ابتدای سال هنوز درمعامالت خرید و فروش 
بازار  چند  هر  شود.  نمی  دیده  رونقی  مسکن 
امتحانات دانش  بعلت  تا حدودی  اجاره  و  رهن 
آموزان و فصل جابجایی رونق گرفته است. برخی 
کارشناسان نیز نظر به ثبات قیمت ها دارند که در 
نتیجه معتقدند در سال 95 انتظار افزایش قیمت 
نداشته و در برخی مناطق نیز ممکن است کاهش 

قیمت در خرید و فروش ملک داشته باشیم.
نسخه پیجیده شده دولت برای افزایش تسهیالت 
بخش مسکن نیز دردی از دردها را دوا نکرده چرا 
که با افزایش بهره های بانکی و حساب و کتابی 
که تنها بانکها از آن سر درآورده اند، این تسهیالت 
قادر به برطرف کردن موج بهای مسکن نیست. 
از آنجایی که مالکان نیز با افزایش تسهیالت بها 
مسکن را افزایش می دهند و با خواسته های خود 
منتطبق می کنند همچنان بر اسب خود تاخته و 

متقاضیان مسکن سواره راه را می دوند.
پرداخت تسهیالت به بافت های فرسوده

شاید اگر بانکها نرخ سود تسهیالت خود را کاهش 
دهند در بخش اجاره مسکن نیز با کاهش اجاره 

بها مواجه شویم، اما این آرزویی محال چه از طرف 
بانکها و چه از طرف مالکان خانه هاست.

در بخش مسکن برخی افراد که متقاضی مسکن 
بوده اند در بافت های فرسوده ساکن هستند که 
می توان با استفاده از پرداخت تسهیالت مسکن 
با اولویت بخشی به بافت فرسوده به این نابسامانی 

ها پایان داد.
اعتقاد  این  بر  مجلس،  عمران  کمیسیون  عضو 
است که در پرداخت هر نوع تسهیالتی به بخش 
مسکن باید نوسازی بافت های فرسوده اولویت 

دولت باشد.
مهرداد بائوج الهوتی با اشاره به ضرورت نوسازی 
یک  را  کشور  ساالنه  نیاز  فرسوده  های  بافت 
کرد  ذکر  مسکونی  واحد  هزار   5۰۰ و  میلیون 
که هر چقدر به این موضوع بی توجهی صورت 
گیرد این میزان افزایش یافته و در نتیجه کمبود 
عرضه تبعاتی سنگین از جمله رشد سلیقه ای نرخ 

مسکن را بدنبال دارد.
به نقل از خانه ملت؛ نماینده مردم لنگرود با در 
های  مشوق  و  مالی  های  معافیت  گرفتن  نظر 
کارآمد ایجاد تسهیالت برای بافت های فرسوده را 
موجب رونق بازار مسکن از حیث رشد ساخت و 
سازها ذکر کرد که اگر ساخت و ساز با محدودیت 
مواجه شود تاثیر آن بر افزایش قیمت ها خواهد 
به خانه دار شدن مردم  این شرایط  بود که در 

کمکی نخواهد کرد.
با اعمال قانون از آنجایی که برای نوسازی بافت 
های فرسوده 5۰ درصد معافیت در نظر گرفته 
شده الهوتی اجرای این طرح را در جهت بهبود 
شرایط مسکن وخارج شدن از رکود مناسب می 

داند.
و  مالیاتی  های  مشوق  از  استفاده  با  همچنین 
بافت های  نوسازی  برای  های مختلف  معافیت 
فرسوده درابتدا این بافت های فرسوده شناسایی 
و سپس با نظارت دقیق نوسازی شده و با هزینه 
نوسازی  مناسب  جای  در  تسهیالت  این  کرد 

صورت گیرد.
آنچه دغدغه دولت را افزایش داده اقشار ضعیف 
جامعه اند که جهت بهبود وضعیت و توان مالی 
آنان قادر به پرداخت تسهیالتی با نرخ های این 
چنینی و بهره های باال نبوده و نیاز آنان را با توجه 

به اشتغال آنان برآورده نخواهد کرد.
نسخه های پیچیده شده در بخش مسکن مانند 
تجویز پزشکی است که هر بار داروی خود را برای 
بیمار تغییر داده و نسخه ای جدید تجویز می 
کند اما هر بار بیمار درمان نشده و همچنان در 

راه درمان می دود.

رویاییدستنیافتنی

ایـنخـانهچنـد؟

نماینده مردم اهواز در مجلس ضمن انتقاد از روند 
بی کاری ، انتقال آب کارون و بی اعتنایی به مشکل 
ریزگردها گفت: مردم خوزستان منتظرند تا مقصران 
جرم  به  قضائیه  قوه  دادگاه  در  ساخت سدگتوند 
تضییع بیت المال و نابودی کشاورزی محاکمه شوند.
سید شریف حسینی در جلسه علنی روز گذشته 
مجلس گفت: می خواهم از خوزستانی سخن بگویم 
که زخم های ترکش و خمپاره بر قامت استوارش 
هک شده، خوزستانی که بسان مادری مهربان تکه 
استخوان ها و پالک های شهدا را در خود جای داده 
و به یادگار بماند صدای نخل های سوخته و صدای 

فریاد محرومیت خوزستان.
وی ادامه داد: موضوع تبعیض در انتصابات به رغم 
محکوم کردن این پدیده توسط بسیاری از مسئوالن 
همچنان ادامه دارد و مردم خوزستان شاهد تبعیض 

در استخدام ها و انتصابات هستند.
داشت:  اظهار  مجلس  در  اهواز  مردم  نماینده 
خوزستان دیار معترض و تبعیض ، دیار منتقد وضع 
موجود و منادی دردهای مزمن و زخم های کهنه 

است.
حسینی همچنین به معضل آب شرب در حوزه 
انتخابیه خود اشاره و افزود: تردید نکنید که با کلید 
عنوانی خوزستان  انتقال آب تحت  خوردن طرح 
به خاکستان تبدیل خواهد شد. حقیقت این است 
که خوزستان به اندازه ی شکوهش مورد توجه قرار 

نگرفته است.
این نماینده مجلس یاد آور شد: خوزستان شایسته 
از حداقل  این همه بی مهری نیست، اگر سخن 
فرصت ده ساله برای حل بحران ها می گوییم پس 

از یک جا شروع کنیم.

نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: بیش از یک 
دهه از پدیده نامیمون ریزگردها می گذرد ، در این 
واقعیت  به یک  بیماری های ریوی  و  مدت آسم 
دردناک تبدیل شده است. علی رغم هزاران مشکل 
پیش آمده برای مردم خوزستان هنوز اراده ای برای 
حل مشکل به وجود نیامده است. اگر صحبت از 
فرصت 1۰ ساله برای حل مشکل ریزگردها مطرح 
شده است ، از یک نقطه باید اقدام عملی آغاز شود.

نیاز برای حل  اعتبارات مورد  ادامه گفت:  وی در 
مشکل ریزگردها را به کارهای دیگر اختصاص یافته 
است. تاکنون اقدامی در خصوص حورالعظیم صورت 
نگرفته است. متاسفانه در بودجه سال 95 ردیف 
اعتباری مورد نیاز مقابله با ریزگردها لحاظ نشده 
است. مگر آمار بیماری ریوی ، قلب و فرار سرمایه 
های مادی و معنوی خوزستان را ندارند که هیچ 

اقدامی انجام نمی دهند.
حسینی تاکید کرد: گردنامهربانی را باید از چهره 
برای آالم مردم خوزستان  خوزستان زدوده شود. 
باید چاره ای اندیشیده شود تا دردهای این مردم 

محروم کاهش یابد.
وی گفت: انتخابات مجلس دهم تمام شده است 
و مردم مرا معاف کردند. مردم 3جوان را انتخاب 
کردند که به آنها تبریک گفته و با تمام توان در 
کنار آنها خواهیم بود. بزرگ ترین افتخار من این 
بود که چندسال نماینده مردمی بودم که در اوج 
صبوری دردها و مشکالت را تحمل کردند. در طول 
سال هایی که به عنوان نماینده مردم خوزستان در 
مجلس شورای اسالمی حضور داشتم با تمام توان 
تالش کردم مشکالت آنها را پیگیری کنم تا از میزان 

محرومیت ورنج آنها کاسته شود.

گردنامهربانیازچهرهخوزستانزدودهشود

رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، با 
تاکید بر اینکه اعدام بابک زنجانی نهایت آمال 
نفتی  فساد  پرونده  در  پرده  پشت  های  دست 
است،گفت: بازگرداندن بیت المال و شفاف سازی 

این پرونده باید هر چه سریع تر پیگیری شود. 
سیدحسین دهدشتی با اشاره به اظهارات اخیر 
وزیردادگستری درباره اینکه اعدام بابک زنجانی 
پول نمی شود،گفت: اعدام متهم نفتی به پنهان 
برای  پرونده  این  های  الیه  از  بسیاری  ماندن 

همیشه کمک می کند.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی، 
با بیان اینکه بیش از اینکه اعدام بابک زنجانی 
اهمیت داشته باشد بازگشت بیت المال به خزانه 
مهم است، افزود: اعدام بابک زنجانی از این جهت 
که به رهایی بسیاری از افراد دخیل در پرونده 

فساد نفتی می انجامد به صالح نیست.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه 
شفاف سازی پرونده فساد نفتی به رو شدن دست 
بسیاری از افراد منجر خواهد شد، تصریح کرد: 
هر چند بازگرداندن بیت المال منافاتی با اعدام یا 
محاکمه بابک زنجانی ندارد،اما باید ابتدا بازگشت 

منابع مالی کشور در دست کار قرار بگیرد.
وی ادامه داد: مشخص کردن عوامل پشت پرده 
فساد نفتی درحال حاضر دستور کار قوه قضاییه 
با اشاره به اطاله دادرسی در  است.  دهدشتی 
خصوص پرونده بابک زنجانی، گفت: بیش از ۲ 
سال از آغاز بررسی این پرونده می گذرد،اما هنوز 

شفاف سازی در این پرونده دیده نمی شود.
یادآور  نهم،  درمجلس  مردم  نماینده  این 

شد:متاسفانه هنوز افراد مسئول در پرونده فساد 
نفتی به دادگاه برای ارایه توضیحات و همچنین 

دادخواهی احضار نشده اند.
بابک  پرونده  به  رسیدگی  کمیته  رئیس 
زنجانی،افزود:قوه قضاییه باید پیگیر بازگرداندن 
»رضا ضراب« به ایران و محاکمه وی باشد تا بدین 
ترتیب نقاط ابهام آمیز پرونده فساد نفتی شفاف 
شود.  سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اظهارات شب گذشته وزیردادگستری 
زنجانی دولت  بابک  اعدام  با  اینکه  با  رابطه  در 
نمی تواند پولی را به بیت المال بازگرداند، گفت:در 
رابطه با این پرونده باید تا زمان تأیید و اجرای 
حکم آن صبر کرد. وی ادامه داد: طبق کارشناسی 
صورت گرفته اموال متهم نفتی بالغ بر 5 هزار 
میلیارد است که این مقدار تکافوی بدهی او را 
نمی کند، همچنین هنوز اموال دیگری از متهم 
از  بخواهند  ای  عده  که  نشده  شناسایی  نفتی 

بازگرداندن آن سرباز بزنند.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای تصریح 
کرد:رسیدگی به پرونده متهم نفتی هنوز به پایان 
نرسیده است و ما نهایت تالشمان را می کنیم تا 

اموال وی را شناسایی و استیفا کنیم.
متهم  گفت:  ادامه  در  قضا  دستگاه  سخنگوی 
احساس خطر  اگر  و  است  وکیل  دارای  نفتی 
اقدام  اموالش  از  صیانت  برای  تواند  می  کند، 
کند و دادستان هم مراقبت ها و نظارت های الزم 
را انجام می دهد؛ همچنین این متهم نفتی به 
وزارت نفت در رابطه با سرپرستی و اداره اموالش 

وکالت داده است.

اعدامبابکزنجانیآمالدستاندركارانپشتپرده
فسادنفتی
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دادنامه
دو  کیفری  کالسه9۴۰998۲115۰۰1158شعبه1۰۰8دادگاه  پرونده 
شماره  نهایی  سابق(تصمیم  جزایی  تهران)1۰۰8  ولیعصر  قضایی  مجتمع 

95۰997۲1858۰۰۰7۴
شاکی:مهدی کاظمی فرزند طاهر به نشانی تهران-خیابان وحدت اسالمی-بعدازپل 

ابوسعید-کوچه شهید محمدپورولی-پالک۲1-واحد۴
متهم:سیدمیثم سادات فرزندسیدشمس الدین به نشانی مجهول المکان

اتهام:صدورچک بالمحل
الدین  سیدشمس  فرزند  سادات  سیدمیثم  آقای  اتهام  دادگاه:درخصوص  رای 
شماره8۴3/13۲۴95مورخ9۴/7/1عهده  به  بالمحل  چک  فقره  یک  دائربرصدور 
صدورگواهی  شاکی  شکایت  به  توجه  با  مبلغ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  به  مسکن  بانک 
عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه وکیفرخواست صادره از دادسرای عمومی 
از  بندب  استناد  وبه  محرز  موصوف  متهم  به  اتهام  توجه  ناحیه1۲تهران  وانقالب 
ششم  ودرجه  مصوب138۲/6/۲  چک  صدور  ازقانون  موادی  اصالح  ماده7قانون 
ناظربر ماده19قانون مجازات اسالمی مصوب سال139۲نامبرده به تحمل ده ماه 
حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی وظرف بیست روز پس از ابالغ 
واقعی قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 

در دادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
316401/مالفرئيسشعبه1008دادگاهكيفریدوتهران

دادنامه
مجتمع  دو  کیفری  کالسه93۰998۲1۴31۰۰686شعبه1۰۴۰دادگاه  پرونده 
شماره  نهایی  سابق(تصمیم  تهران)1۰۴۰جزایی  قدوسی  شهید  قضایی 

95۰997۲1915۰۰۰۲۰
شاکی:شهرداری تهران منطقه3)خلیل ولی زاده(به نشانی منطقه3

متهم:حسین کالهدوز رحیمی-مجهول المکان
اتهام:قطع درختان

گردشکار:دادگاه با بررسی جمیع اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
وبا استعانت از خداوند متعال وبه شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید.

رأی دادگاه:درخصوص اتهام آقای حسین کالهدوز رحیمی که مشخصات هویتی 
بیشتری از وی در دسترس نیست واز طریق نشرآگهی در روزنامه های کثیراالنتشار 
سه  منطقه  شهرداری  شکایت  درخت،نظربه  اصله  ده  گردیده،دایربرقطع  احضار 
تقدیمی،نظریه  انتظامی،کیفرخواست  مرجع  سبز(گزارشهای  فضای  تهران)اداره 
کارشناس رسمی دادگستری باتوجه به اینکه متهم در دادسرا ودرجلسه دادرسی 
حضور پیدانکرده واز خود دفاع موثری به عمل نیاورده وسایر امارات وقرائن مؤید 
قانون  به مواد1و6از الیحه  بوده ودادگاه مستنداً  در پرونده،اتهامش محرز ومسلم 
حفظ وگسترش فضای سبز در شهرها،رأی به محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ 
ده میلیون ریال به ازای هراصله درخت)جمعاً یکصد میلیون ریال(به عنوان جزای 
نقدی درحق صندوق دولت صادر واعالم می نماید.این رأی غیابی وظرف مهلت 
بیست روزپس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه وسپس در بازه زمانی بیست 
محترم  دادگاههای  در  تجدیدنظرخواهی  واخواهی،قابل  مهلت  اتهام  از  پس  روز 

تجدیدنظر استان تهران است.
316403/مالفرئيسشعبه1040دادگاهكيفریدوتهران

دادنامه
دو  کیفری  کالسه93۰998۰۲9۰6۰۰58۰شعبه11۴6دادگاه  پرونده 
شماره  نهایی  سابق(تصمیم  تهران)11۴6جزایی  بعثت  قضایی  مجتمع 

95۰997۰۲111۰۰۰6۰
شاکی:حسین یعقوبی فرزند ایمان با وکالت ثریا احمدپوررحیمی نژاد فرزند رضا 
اسکو  خ  سپیده  سینما  جنب  وصال  چهارراه  اسالمی  انقالب  خ  تهران  نشانی  به 

پالک1۲ واحد5
متهم:محمدناظری صومعه –مجهول المکان

اتهام ها:1-انتقال مال غیر ۲-خیانت در امانت
گردشکار:متهم باتهام فوق تحت تعقیب واقع گردیده پرونده امربدادگاه ارسال پس 
کننده  امضاء  تصدی  به  دادگاه  مقرر  وقت  در  طرفین  واحضار  قانونی  ازتشریفات 
زیرتشکیل است با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبشرح زیر 

مبادرت بصدور رأی می نماید.
عمومی  شماره3۲51-9۴/1۰/1۲دادسرای  کیفرخواست  موجب  به  دادگاه:  رای 
غیر  مال  انتقال  اتهام  به  داود  فرزند  صومعه  ناظری  محمد  متهم  تهران  وانقالب 
حسین  شاکی  که  شرح  است.بااین  قرارگرفته  تعقیب  تحت  امانت  در  وخیانت 
یعقوبی وخانم معصومه حاجی لو با وکالت خانم ثریا احمدپور رحیمی نژاد بیان 
داشته اند که سه دستگاه سواری پراید مدل139۰به شماره پالک363ب53/ایران 
55وسمند مدل1388به شماره پالک85۴ ه 78/ایران66 وپژو پارس مدل1386به 
شماره پالک1۲8و5۲/ایران۴۴را به متهم تحویل داده تا به مشتریان نشان داده تا 
در صورت خرید بفروش برساند امانه تنها خودروها را مستردنکرده بلکه خود نیز 
متواری شده اند حال دادگاه با توجه به شکایت شاکی ووکیل مدافع-شهادت شهود 
در مرجع انتظامی دادسرای عمومی وانقالب-آراء صادره از دادگاه حقوقی وتصویر 
شماره  به  سمند  سواری  دستگاه  یک  فروش  متضمن  که  شده  ارائه  نامه  مبایعه 
پالک85۴ ه 78/ایران66می باشد وعدم حضور متهم در جلسات دادسرا ودادگاه 
جهت دفاع از اتهامات منتسبه بزهکاری متهم را احراز وبه استناد ماده67۴قانون 
مجازات اسالمی)تعزیرات(وماده1قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده1قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس-کالهبرداری متهم را عالوه بر رد مال به 
شاکی متهم را دربزه خیانت در امانت به سه سال حبس تعزیری ودر بزه انتقال 
مال غیربه هفت سال حبس تعزیری وجزای نقدی به مبلغ13۴میلیون ریال)یکصد 
وسی وچهارمیلیون ریال(غیاباً محکوم واعالم می دارد در راستای ماده13۴قانون 
مجازات اسالمی تنها مجازات اشد قابل اجرا است وچنانچه مجازات جرم اشد به 
دالیل قانونی تقلیل یا تبدیل یاغیرقابل اجرا گردد مجازات اشد بعدی قابل اجرا 
می باشد رای صادره غیابی وظرف۲۰روزپس از ابالغ قابل واخواهی دراین مرجع 
وسپس ظرف۲۰روزپس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان 

تهران است.
316402/مالفرئيسشعبه1146دادگاهعمومیجزاییتهران

دادنامه
دو  کیفری  کالسه9۴۰998۲1۴11۰۰۲۴5شعبه1۰۴۰دادگاه  پرونده 
شماره  نهایی  سابق(تصمیم  تهران)1۰۴۰جزایی  شهیدقدوسی  قضایی  مجتمع 

95۰997۲1915۰۰۰۲5
شاکی:علیرضا نادری فرزند رشید به نشانی شهرستان تهران خ دکتر محمدقریب 

نبش چهارراه طوس پ7۴
متهمین:1-پیمان زابلی پیله رود فرزند قنبر ۲-مهدی ایمانی فرزند حسین-مجهول 

المکان اتهام:انتقال مال غیر
گردشکار:دادگاه با بررسی جمیع اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 

وبا استعانت از خداوند متعال وبه شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید.
ایمانی  1-مهدی  آقایان  علیه  نادری  علیرضا  آقای  شکایت  دادگاه:درباره  رأی 
یک  به  نسبت  انتقال  غیر)موضوع  مال  دایربرانتقال  رود  پیله  زابلی  ۲-پیمان 
شکایت  به  ایران63)۲18ب68(نظر  انتظامی  شماره  به  بنز  خودروی  دستگاه 

شاکی،گزارشهای مکرر وموثق مرجع انتظامی،کیفرخواست تقدیمی،مالحظه
عدم  به  وباتوجه  طرفین  فیمابین  وقرارداد  گرفته  صورت  استعالمات  پاسخهای 
قبال  در  موثر  دفاع  وعدم  دادگاه  دادرسی  ودرجلسه  دادسرا  در  حضورمتهمان 
بزه انتسابی محرز ومسلم بوده ودادگاه مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات 
قانون  یک  ماده  به  مصوب)1367(ناظر  وکالهبرداری  ارتشاء،اختالس  مرتکبین 
مجازات انتقال مال غیر مصوب13۰8رأی به محکومیت نامبردگان هریک بصورت 
از  اشتراکی خودروی موردشکایت  ورد  تعزیری  یکسال حبس  به تحمل  جداگانه 
فیمابین  قرارداد  در  نامبرده شده  مبلغ  ونیزپرداخت  متهمان درحق شاکی  سوی 
می  واعالم  ریال(صادر  دولت)دومیلیارد  صندوق  حق  در  نقدی  جزای  عنوان  به 
نماید. این رأی غیابی وظرف مهلت بیست روزپس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
واخواهی،قابل  مهلت  پایان  از  پس  روزدیگر  بیست  زمانی  بازه  در  وسپس  شعبه 

تجدیدنظرخواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران است.
316404/مالفرئيسشعبه1040دادگاهكيفریدوتهران

آگهیابالغ
ابالغ وقت رسیدگی دادخواست و ضمائم به:

کالسه پرونده:۴3،661،9۴
وقت رسیدگی:95،3،17  ساعت 16:3۰ عصر

خواهان:حشمت کمری زاد فرزند حسین 
خوانده:شهناز کوالنی فرزند:-   آدرس: )مجهول المکان(

خواسته:مطالبه وجه
کرمانشاه  شهرستان  دادگستری  تسلیم  فوق   خواسته  به  دادخواستی  خواهان 
نموده که جهت رسیدگی به شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی ارجاع و 
وقت رسیدگی به شرح پیش گفته تعیین شده  بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
و به در خواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
از جراید  نوبت در یکی  امور مدنی  مراتب یک  انقالب در  و  دادگاههای عمومی 
کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یکماه به 
دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم 
را دریافت کرده و دروقت رسیدگی معنونه حضور یابد.واال تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد کرد.
رئيسشعبه25شورایحلاختالفمجتمعشهيدمطهریكرمانشاه

آگهیابالغ
نظر به اینکه در پرونده کالسه 9۴۰998۰868۴۰1۰7۲ شعبه دادستانی دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان دهلران آقای یاور بهرامی فرزند علی تحت تعقیب این 
مرجع می باشند و به لحاظ مجهول المکان بودن نامبرده احضار وی مقدور نمی باشد 
بدین وسیله در اجرای ماده 17۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 
میگردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دادستانی دادسرای عمومی 
و انقالب شهرستان دهلران جهت پاسخگویی به اتهام مزاحمت تلفنی و تهدید حسب 
شکایت آقای یعقوب رحمتی فرزند سبزمراد در این شعبه حاضر شود و در صورت 

عدم حضور پس از مهلت فوق تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
معاونشعبهدادستانیدادسرایعمومیوانقالبشهرستاندهلران

آگهیابالغ
ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به آقای شیخ محمد محمدی

ساکن :کرمانشاه
مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  زاد    کمری  المکان،آقا:حشمت  مجول  فعال 
بطرفیت شما به شورای حل اختالف مجتمع امام)ره( کرمانشاه تقدیم داشته که 
به این:شعبه ارجاع و به کالسه 881،9۴ ثبت و جهت رسیدگی مورخه 95،۴،۲ 

ساعت 9:3۰ صبح تعیین وقت گردیده چون اقامتگاه شما نامعلوم است 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شورا  دستور  و  خواهان  تقاضای  علیهذا حسب 
دادرسی مدنی  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشارآگهی و از شما 
دعوت میشود جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم به این دفتر مراجعه 
و در وقت مقرر برای رسیدگی در این شعبه حاضر شوید در صورت عدم حضور 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد گردید.
رئيسشعبه27شورایحلاختالفمجتمعامامخمينی)ره(كرمانشاه

مثلثمرگدركمینجوانان
از  برخی  ویژه  به  جوانان  نابهنگام  مرگ  علت  بهداشت،  وزیر  معاون 

ورزشکاران را تشریح کرد.
سالگرد  دومین  با  رابطه  در  که  خبری  نشست  در  سیاری  علی اکبر 
وزارت  به  که  زمانی  داشت:   اظهار  شد،  برگزار  تحول  طرح  اجرای 
بهداشت آمدم گزارشی از مرگ نابهنگام برخی از جوانان را دیدم که 
علت برخی از آنها نارسایی قلب، کلیه و کبد بود در همان زمان فرزند 
یکی از پزشکان کشور نیز دچار مرگ نابهنگام شده بود و از آن پس 

من شروع به مطالعه در رابطه با علت این مسئله کردم.
آرایشگاه  و  بدنسازی  باشگاه  ماهواره،  شامل  مرگ  مثلث  افزود:  وی 
زیبا  دارند  دوست  جوانان  متأسفانه  و  بوده  جوانان  کمین  در  زنانه 
و الغر بوده و این مسئله آنها را تحت تأثیر تبلیغات ماهواره ای قرار 

می دهد.
به گفته وی، مواد روانگردان از جمله آمفتامین ها، از جمله مسائلی 
مصرف  صورت  در  و  می شود  جوانان  نابهنگام  مرگ  سبب  که  بوده 
سلول ها  عملکرد  در  و  دارد  همراه  به  فرد  برای  را  مختلفی  عوارض 
تأثیرگذار است.معاون وزیر بهداشت در پایان ضمن هشدار به جوانان 
افراد  با این مسئله گفت: مواد روانگردان اعتیادآور بوده و  در رابطه 

باید نسبت به تبلیغات ماهواره ای هوشیار باشند.

مشکلاشتغالدرجامعهمامایي
 

را  مامایي  جامعه  در  اشتغال  مشکل  پزشکي،  نظام  سازمان  رئیس 
جدي دانست و گفت: جایگاه ماما در عرصه سالمت خوب نیست و در 

مجموع ماماها از این جایگاه رضایت ندارند.
 علیرضا زالي در مراسم گرامیداشت روز جهاني ماما )15 اردیبهشت 
هاي  خواسته  تحقق  بمنظور  و  نمادین  بصورت  روز  این  افزود:  ماه( 
آنها  بررسي مشکالت  و  جایگاه  به  توجه  و همچنین  مامایي  جامعه 
برگزار مي شود اما با توجه به زحمات ماماها و نقش آنها، هر 365 
و  نقش  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  وي  است.  ماما  روز  سال  روز 
ببینیم در  باید  المللي  وظایف تعریف شده ماما در عرصه هاي بین 
سال هاي اخیر خواسته و ناخواسته، چه قدر به این وظایف نزدیک 
بودیم یا اینکه از آنها دور شده ایم. زالي گفت: اگر از خدمات ماماها 
بهینه استفاده نشود، به مردم و جامعه ضرر مي رسد و اکنون جایگاه 
ماما در عرصه سالمت خوب نیست. رئیس کل سازمان نظام پزشکي 
همچنین  و  جمعیتي  سیاست  دو  بکارگیري  با  کرد،  امیدواري  ابراز 
ماما  مهم  اصلي  وظایف  و  نقش  به  بتوانیم  طبیعي  و  ایمن  زایمان 
بحث  کرد:  تاکید  پزشکي  نظام  سازمان  رئیس  بپردازیم.  جامعه  در 
اشتغال، مطالبه اصلي و روزمره جامعه مامایي است. زالي گفت: در 
بخش خصوصي فعالیت ماماهایي که دفتر داشتند از رونق افتاده و 
ماماهاي جوان نیز انگیزه اي براي تاسیس دفتر ندارند. وي درمورد 
اشتغال ماماها در بخش دولتي نیز تصریح کرد: در سال هاي اخیر 
کمترین جذب نیروي انساني در حوزه پزشکي در بخش مامایي بوده 

اما امسال دو هزار ردیف براي بکارگیري ماماها آزاد شده است. 

خداحافظیفرهنگیانبابازنشستگی
پیشازموعد

بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
اینکه زمان اتمام اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات 
ارفاقی پنجم شهریورماه سال 9۴ بوده است ، گفت: به همین دلیل 
از موعد در  بازنشستگی پیش  در سال تحصیلی 95-9۴ هیچ گونه 

آموزش و پرورش نداریم.
به گزارش پیام زمان به نقل از مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی 
وزارت آموزش و پرورش ، سید محمد بطحایی در خصوص شرایط 
بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان در سال تحصیلی 95-9۴ ، اظهار 
کرد: به استناد نامه شماره 9591/د/۲1۰ به تاریخ 9۴/1۰/3۰ صندوق 
بازنشستگی کشور و باتوجه به اتمام زمان اجرای قانون بازنشستگی 
پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی در تاریخ 9۴/6/5 اجابت درخواست 
با  شد.وی  نخواهد  صادر  ای  بخشنامه  و  باشد  نمی  میسر  همکاران 
زن  و  مرد  کارمندان  برای  موعد  از  پیش  بازنشستگی  اینکه  بیان 
بدون شرایط سنی، ۲5 و ۲۰ سال خدمت قابل قبول طبق قوانین 
و مقررات امور استخدامی است، تصریح کرد: باتوجه به قانون تمدید 
بر  کارکنان دولت مصوب 86/6/5 مبنی  از موعد  بازنشستگی پیش 
تمدید آن به مدت 5 سال از تاریخ انقضای مهلت قانونی مزبور، اجرای 
این دستورالعمل در مورد کارکنانی که درخواست بازنشستگی پیش 
از موعد خود را ارائه و ثبت دفتر شده باشد، حداکثر تاتاریخ 9۴/6/5 

ابالغ بازنشستگی صادر شده باشد، امکان پذیر است.
از  پیش  بازنشستگی  قانون  اجرای  هزینه  کرد:  خاطرنشان  بطحایی 
موعد کارکنان موضوع این دستورالعمل به میزان سنواتی که زودتر 
بازنشسته می شوند، می بایست از محل اعتبارات سال جاری دستگاه 
به  واریزی  مدارک  و  واریز  کشوری  بازنشستگی  صندوق  حساب  به 

همراه پیشنهاد برقراری حقوق بازنشستگی ارائه شود.

كاهش33درصدیصپرداختی
ازجیبمردم

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: مشارکت بیمه و 
دولت با اجرای طرح تحول سالمت به 51 درصد 
افزایش یافته یعنی به مردم فشار کمتری آمده و در 
خدمات بستری پرداخت از جیب در روستا و شهر به 

33 درصد کاهش یافته است.
ایرج حریرچی در بررسی عملکرد وزارت بهداشت 
اعالم  به  توجه  با  گفت:  سالمت  تحول  طرح  در 
سازمان های بین المللی در بیان شاخص توسعه انسانی 
کشور طی 3۲ سال نشان می دهد که این شاخص به 
طور متوسط هر سال 1.67 درصد رشد کرده است. 
استانداردهای  و  آموزش، سالمت  در  این شاخص 
زندگی است. در واقع ما دو برابر سایر کشورها رشد 
داشته ایم.وی ادامه داد: شاخص مرگ و میر نوزادان از 
51 به 1۰ در هزار، شاخص مرگ اطفال زیر 5 سال 
از 6۰ به 19 در هزار، مرگ مادران از 1۴۰ هزار به 
۲۰ در 1۰۰ هزار و دسترسی به سالمت از ۲۰ به 95 

درصد رسیده است.
حریرچی گفت: همچنین پوشش واکسیناسیون 99 
درصد شده، اعزام بیمار به خارج از کشور صفر و اعزام 
پزشک خارجی به ایران نیز صفر شده است در واقع 
شاخص امید به زندگی از ۴8.5 طی سالها به 75.3  
رسیده است.سخنگوی وزارت بهداشت افزود: سطح 
مرگ و میر در ثروتمندان و فقیران و همچنین بر 
اساس سطح سواد بر دسترسی به خدمات درمانی 
متفاوت است که این شاخص کاهش یافته و عادالنه 
شده است.وی با انتقاد بر اینکه بطور کلی هزینه 
کمتری را به سالمت اختصاص می داده ایم گفت: 
پرداخت از جیب به طرز قابل توجهی بر خدمات 
در  این  و  رسیده  کاهش  درصد   33 به  بستری 
سطوح روستایی و شهری بوده است.حریرچی افزود: 
هزینه های کمرشکن سالمت کاهش یافته و علی رغم 
باال رفتن تعرفه های درمانی و واقعی شدن آن شاهد 
کاهش هزینه های پرداختی هستیم چرا که میزان 
مشارکت بیمه و دولت در سال 9۰ ، 35 درصد بود اما 
اکنون بعد از طرح تحول سالمت به 51 درصد رسیده 

یعنی به مردم فشار کمتری آمده است.

آغازآموزشهایخودمراقبتی
بهدانشآموزان

معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه آموزش های خودمراقبتی دانش آموزان 
را در بعد افزایش دانش در حد وسیعی آغاز کرده ایم 
گفت: اطمینان داریم که به سمت تغییر نگرش پیش 
می رویم و امید است استمرار فعالیت های انجام شده 

به افزایش خودمراقبتی در دانش آموزان بیانجامد.
»آموزش  خبرنگار  با  گفت وگو  در  حمیدی  مهرزاد 
و پرورش« ایسنا، درباره اقدامات انجام شده در این 
اجتماعی  آسیب های  کاهش  راستای  در  وزارتخانه 
در کشور و عمل به مطالبات مقام معظم رهبری در 
این حوزه اظهار کرد: دوکار بزرگ در راستای تحقق 
نهضت  آنکه  دادیم. نخست  انجام  مطالبات رهبری 

فرهنگی پیشگیری را در سطح مدارس گستراندیم.
وی افزود: بروشورها و محتوای آموزشی به صورت ویژه 
برای معلمان آماده شد. همچنین برای پنج میلیون نفر 
از والدین که فرزندانشان در سنین خطرپذیری هستند 

بسته های آموزشی تهیه و توزیع شد.
معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش 
از  ثابت و سیار پیشگیری  نمایشگاه های  برپایی  به 
آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: پیشگیری 
موضوع بسیار مهمی است و اگر سایر دستگاه ها نیز 
قصد داشته باشند به این سمت حرکت کنند باید از 

آموزش و پرورش و مدارس شروع کنند.
حمیدی ادامه داد: دومین اقدام مهمی که انجام شد 
تعامل و تفاهم با دستگاه های ذیربط بود. در این راستا 
آموزان(  دانش  اجتماعی  مراقبت  )نظام  نماد  طرح 
تدوین و تصویب شد و 9 سازمان بزرگ مرتبط با 
آسیب های اجتماعی شامل وزارت آموزش و پرورش، 
وزارت کشور، سازمان  رفاه،  وزارت  بهداشت،  وزارت 
مدیریت، سازمان بهزیستی، بنیاد برکت، فرماندهی 
نیروی انتظامی و معاونت پیشگیری قوه قضائیه گرد 

هم آمدند و امسال این طرح اجرا می شود.

کوتاه از جامعه  آنچه در شهر گذشت

فرمانـده نیـروی انتظامـی با اشـاره بـه منویات 
مقـام معظـم رهبـری گفـت: برخـورد و مبارزه 
بـا قاچـاق کاال و ارز بـرای تحقق شـعار اقتصاد 
در  ناجـا  برنامـه  اولویت هـای  جـزو  مقاومتـی 

سـال 95 است.
حاشیه  در  دوشنبه  روز  اشتری  حسین  سردار 
فرماندهان،  سراسری  همایش  یکمین  و  بیست 
روسا و مدیران نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران 
به  زمینه  این  در  خوبی  خبرهای  امسال  افزود: 
حضور  به  اشاره  با  کرد.وی  خواهیم  اعالم  مردم 
فرماندهان نیروی انتظامی در دیدار با رهبری در 
مقام معظم رهبری در دیدار  روز گذشته گفت: 
مبارزه  راستای  در  تا  کردند  تاکید  گذشته  روز 
انتظامی و دستگاه های مربوط  نیروی  با قاچاق 
انجام دهند بویژه در زمینه دانه   اقدامات الزم را 
نوع  این  زیرا  یافته،  سازمان  قاچاق  و  ها  درشت 
قاچاق بسیار مهم است و باید برخوردهای الزم با 

آن صورت گیرد.فرمانده نیروی انتظامی اضافه کرد: 
ناجا بر اساس تدابیر مقام معظم رهبری و وظایف 
خود در این عرصه اقداماتی را انجام داده است اما 
همچنان نیازمند به کمک دستگاه های ذیربط بویژه 
قوه قضاییه هستیم که البته برنامه هایی در این 
زمینه داریماشتری افزود: یکی از محورهای همایش 
دو روزه فرماندهان و روسای ناجا مبارزه با قاچاق 
است تا با همکاری دستگاه ها و عظم و اراده ای 
که در نیروی انتظامی وجود دارد با این پدیده شوم 
برخورد الزم را انجام دهیم.فرمانده نیروی انتظامی 
با اشاره به آغاز به کار نمایندگان جدید در مجلس 
نزدیک  هماهنگی  برلزوم  اسالمی  شورای  دهم 
نمایندگان با نیروی انتظامی تاکید کرد.وی با اشاره 
به حضور خود در بین نمایندگان جدید مجلس 
شورای اسالمی طی روز گذشته گفت: امیدواریم 
با هماهنگی صورت گرفته خالهای قانونی با کمک 
نمایندگان برطرف شود و هماهنگی های خود را 

دهیم.فرمانده  افزایش  ها  آن  با 
قانون  مورد  در  انتظامی  نیروی 
قانون  گفت:  ناجا  استخدامی 
استخدامی ناجا موقت بوده است 
و نیاز به انجام برخی اصالحات 
داشته که اکنون این اصالحات 
در نیروی انتظامی و ستاد کل 

نیروهای مسلح صورت گرفته که به مجلس شورای 
اسالمی ارسال، تصویب و الزم االجرا می شود.

وی تصریح کرد: البته قانون قدیم اجرا و تمدید 
شده است که قانون جدید برای نیروی انتظامی 
قوانین  اصالح  مورد  در  بود.وی  خواهد  راهگشا 
را  اسیدپاشی  موارد  گفت:  اسیدپاشی  به  مرتبط 
شناسایی کرده، برخورد الزم با آن ها انجام شده 
و تحویل مراجع قضایی شده است که برخورد با آن 
ها بستگی به احکامی دارد که برای آن ها صادر می 
شود با این حال از قوه قضاییه تقاضا داریم احکام به 

گونه ای باشد که بازدارندگی داشته و هزینه جرم 
را باال ببرد.فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به برنامه 
ششم توسعه، گفت: با توجه به نیازمندی های ناجا، 
کسری بودجه و حضور گسترده و پر رنگ پلیس در 
تمام نقاط کشور؛ درخواست دارم تا ناجا از لحاظ 
جذب نیروی انسانی مورد توجه قرار گیرد تا تدابیر 

مقام معظم رهبری در این رابطه محقق شود. 
سردار اشتری در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: 
تعامل و ارتباط خوبی بین ناجا و مجلس وجود دارد 

که باید این ارتباط و تعامل استمرار داشته باشد. 

اشتریتاكيدكرد:

برخوردبادانهدرشتهایقاچاقاولویتناجا

اطالعیهوزارتتعاوندرخصوص»كاراكارت«

که  )کاراکارت(  ایرانیان  اجتماعی  رفاه  اعتباری  کارت 
با همکاری  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  از سوی 
بانک رفاه کارگران برای بازنشستگان و مستمری بگیران 
سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است، برای 
تمامی بازنشستگان استان تهران و استان البرز صادر شده 
به  بانک رفاه کارگران مربوطه آماده تحویل  و در شعبه 

بازنشستگان است.
به گزارش ایسنا، بر این اساس بازنشستگان گرامی با در 
دست داشتن مدارک شناسایی خود می توانند به شعبه 
دریافت  آن  از  را  خود  حقوق  که  کارگران  رفاه  بانک 

می کنند حداکثر تا 31 خرداد 1395 مراجعه کنند.
استانها  سایر  مشمول  متقاضیان  است؛  ذکر  به  الزم 
نشانی:  به  رفاهی  خدمات  سامانه  طریق  از  می توانند 
سامانه  همچنین  و   www.smanehrefah.ir

پیامکی 1۰۰۰1۴۲۲ اقدام به ثبت نام کنند.
و  کاالها  کلیه  خرید  ویژه  شده  صادر  اعتباری  کارت 
تعاونی های  و  زنجیره ای  فروشگاه های  تمامی  از  خدمات 
بار خرید  هر  از  و صرفا پس  بوده  قرارداد  مصرف طرف 
بصورت اقساط 1۲ ماهه با سود 1۲ درصد بانکی از حقوق 

بازنشستگان توسط بانک رفاه کارگران کسر می شود.
و  قرارداد  طرف  فروشگاه های  دامنه  است؛  ذکر  به  الزم 
حال  در  طرح  در  ارائه  قابل  خدمات  و  کاالها  همچنین 
افزایش است. گفتنی است تا کنون بسیاری از دستگاه ها 
و سازمان های دولتی و غیردولتی درخواست پیوستن به 

این طرح را داشته اند.

ارائهخدماتخاصبهبیمارانخاص

سازمان تامین اجتماعی، نحوه ارائه خدمات و تعهدات به 
ام اس،  پیوند،  تاالسمی،  بیماران خاص شامل هموفیلی، 
و سرطانی  العالج  های صعب  بیماری  و همچنین  دیالیز 

را اعالم کرد.
به گزارش پیام زمان، تعهدات بیمه پایه در زمینه خدمات 
خاص  های  بیماری  مصرفی  داروهای  و  لوازم  درمانی، 
به  بیماران  به   MS و  هموفیلی  تاالسمی،  دیالیز،  شامل 
طور دقیق مطابق آخرین بسته ابالغی مراجع ذیصالح به 

سازمان های بیمه گر است.
عالوه  اجتماعی  تامین  سازمان  اما  گزارش،  این  براساس 
بودجه داخلی  بر اساس تبصره های  یادشده،  تعهدات  بر 
گر  بیمه  سازمانهای  تعهد  مورد  خدمات  تمامی  سازمان 
ارائه شده در بخش های بستری و سرپایی شامل داروهای 
سازمان  تعهد  مورد  داروهای  لیست  اساس  بر  نیاز  مورد 
دارویی  نامه  تفاهم  در  موجود  داروهای  و  گر  بیمه  های 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  های  وزارتخانه  فیمابین 
خدمات  تمامی  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  و 
پاراکلینیک مورد تعهد را برای بیماران مبتال به هموفیلی 
نوع A و B، تاالسمی ماژور و دیالیز مزمن بر اساس تعرفه 

های دولتی و به شکل رایگان به بیماران عرضه می کند.
سازمان تامین اجتماعی بر اساس دستورالعمل های ذکر 
شده و به منظور کاهش پرداخت از جیب بیمار و جبران 
کاهش  یا  به حذف  نسبت  درمان،  های  هزینه  از  بخشی 
و  العالج  صعب  خاص،  بیماران  خدمات  و  دارو  فرانشیز 

سرطانی اقدام کرده است.

تدوینجریمهتخلفاتمتناسببا
ضرروزیانبهجامعه

گفت:  انتظامي  نیروي  راهور  پلیس  حقوقي  اداره  رئیس 
محرومیت  هاي اجتماعي و جریمه تخلف از مقررات باید 

متناسب با ضرر و زیان وارده به جامعه تدوین شود.
جامعه  آحاد  تمام  افزود:  ترحمي  محمد  سرهنگ 
نقلیه،  وسایط  سرنشین  پیاده،  عابر  راننده،  عنوان  به 
متصدي حمل و نقل و یا بهره بردار از فواید جابجایي، 
کاربر ترافیک محسوب مي شوند و رفتار آنها در ایمني 
غلط،  رفتارهاي  بروز  حاصل  و  بوده  آفرین  نقش  تردد 

تصادف و بروز زیان به جامعه است.
حقوق  از  که  ترافیک  امنیت  واقع  در  افزود:  ترحمي 
مي شود  قلمداد  حاکمیت  وظایف  جزو  و  شهروندان 
مهندسي  اصالح  فرهنگسازي،  مقررات،  اجراي  حاصل 
هر  در  تخطي  که  بوده  خودروها  سازي  ایمن  و  معابر 
در  را  شهروندان  حقوق  تضییع  شده  یاد  موارد  از  یک 

پي دارد.
در  داد:  ادامه  ناجا  راهور  پلیس  حقوقي  اداره  رئیس 
جهت بازدارندگي از ارتکاب تخلفات رانندگي و تضمین 
و  ضرر  میزان  دادن  قرار  نظر  مد  با  باید  سفر  سالمت 
رانندگي  و  راهنمایي  مقررات  از  تخلف  بروز  که  زیاني 
با  با قاطعیت  در منافع و سالمت اجتماعي جامعه دارد 
برخورد شود  رانندگي  و  راهنمایي  مقررات  نقض  موارد 
و همسو با این موضوع، فرهنگسازي و اطالع رساني، از 
عواقب تخلفات رانندگي براي مردم اثرات اجراي قانون 

را مضاعف مي کند.

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  درمان  معاون 
پزشکی آخرین آمار مربوط به طرح تحول نظام 
سالمت طی دو سال اخیر را اعالم کرد و گفت: 
در اجرای این طرح 9۰۰ تخت روانپزشکی طی 
امسال  و  اندازی شد  راه  در کشور  سال گذشته 
نیز این برنامه ادامه دارد.دکتر محمد آقاجانی در 
دومین سالگرد طرح تحول نظام سالمت در وزارت 
بهداشت افزود: برنامه بهبود خدمات ناباروری به 
تازگی آغاز شده و برای ساخت 17 مرکز جدید 
ناباروری و تجهیز ۲۴ مرکز ناباروری برنامه داریم تا 
در همه استان ها به این خدمات دسترسی ایجاد 
شود.وی ادامه داد: همچنین برنامه ساخت، توسعه 
و بهسازی 666 بلوک زایمان در دست اجرا است و 
امیدواریم امسال یک هزار و 1۲3 واحد اختصاصی 
داریم  نظر  در  که  چرا  کنیم  اندازی  راه  زایمان 

فرهنگ زایمان طبیعی را تغییر دهیم.

شده  ریزی  برنامه  گفت:  بهداشت  وزیر  معاون 
همسر  حضور  امکان  طبیعی  زایمان  هنگام  تا 
زن باردار در کنار او فراهم شود؛ ارتقای خدمات 
زایمان طبیعی منجر به کاهش نرخ عفونت ها و 
عوارض زایمان منجر شود.وی با تاکید بر ضرورت 
باردار هنگام زایمان  حفظ حریم خصوصی زنان 
خاطرنشان کرد: برنامه ریزی شده تا امسال تمام 
واحدهای زایمان طبیعی را در راستای سیاست 
های جمعیتی به واحدهای تک نفره تبدیل کنیم 
و تا کنون 3۰۰ واحد تک نفره زایمان در کشور 

ایجاد شده است.معاون وزیر بهداشت گفت: برنامه 
زایمان طبیعی 9 محور دارد که رایگان شدن آن 
فقط یکی از محورهای آن است. آقاجانی افزود: 
رایگان بودن زایمان های طبیعی موجب شده تا 
زایمان های غیرایمن در مناطق محروم در مراکز 
بهداشتی انجام شود. وی خاطرنشان کرد: برگزاری 
5۰۰ دوره آموزشی برای عامالن زایمان در مرکز 
ارتقای مهارت های مامایی طی دو سال از دیگر 

محورهای برنامه زایمان طبیعی به شمار می رود. 
وی ادامه داد: تا کنون 1۴۰ هزار دوره آموزشی برای 

توانمندسازی مادران باردار برگزار شده است. 
بیمار  میلیون   15 گفت:  بهداشت  وزیر  معاون 
در  بهداشت  وزارت  های  بیمارستان  در  بستری 
قالب طرح تحول سالمت از خدمات آن استفاده 
کرده اند. آقاجانی افزود: همچنین ۴۲ درصد هزینه 
های مردم در تجهیزات پزشکی، کاهش یافته و 
پرداختی آنان در بیمارستان ها از 37 درصد به 

کمتر از 6 درصد رسیده است. 
وی اضافه کرد: میزان ارجاع مردم برای خرید دارو 
و تجهیزات پزشکی به خارج از بیمارستان از نزدیک 

6۰ درصد به حدود 3 درصد کاهش یافته است. 
ارتقای  راستای  در  گفت:  بهداشت  وزیر  معاون 
در  ارزان  و  سرپایی  ویزیت  خدمات  کیفیت 
و  محروم  اقشار  برای  دولتی  های  بیمارستان 
متوسط 9۴ میلیون ویزیت در این بیمارستان ها 

انجام شده است. 
آقاجانی افزود: مردم فقط حود سه هزار تومان برای 

این ویزیت ها پرداخته اند. 
زایمان  هزار   9۲۰ گفت:  بهداشت  وزیر  معاون 
قالب طرح تحول سالمت در کشور  طبیعی در 

صورت گرفته است. 
آقاجانی افزود: شاخص سزارین ـ که باالترین آمار 
جهانی را در کشور داشتـ  با کاهش 6.5 درصدی 

از عدد مطلق مواجه شد. 

اجرایبرنامهخدماتناباروری
درسالجاری

آمارباالیسزارینباكاهش
6/5درصدیمواجهشد
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دادنامه
پرونده کالسه 9۴۰998۰۲137۰۰5۲7 شعبه 186 دادگاه عمومي حقوقي تهران 

دادنامه 9۴۰997۰۲137۰۰889
خواهان : تعاوني اعتبار ثامن االئمه با وکالت عسل کاظمي فرزند عطاءاله 

خوانده : محمدرضا مختاري فرزند احمد بنشاني مجهول المکان 
خواسته : مطالبه وجه – خسارات تاخیر تادیه و دادرسي 

راي دادگاه 
بطرفیت  کاظمي  عسل  وکالت  با  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاوني  دعوي  خصوص  در 
محمدرضا مختاري بخواسته مطالبه مبلغ 76/5۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 
دادرسي  خسارت  بانضمام  چک  سررسید  تاریخ  از   تادیه  تاخیر  خسارت  بعالوه 
باستناد یک فقره چک بشماره 6۲۴171-9۴/5/18 عهده بانک ملي ایران شعبه 
خ شهید  حیدري و گواهي عدم پرداخت نظر باینکه چک ابرازي از ناحیه خواهان 
داللت بر استقرار دین بمیزان خواسته بر عهده خوانده داشته و بقا اصول مستندات 
مذکور در ید مدعي داللت بر بقا دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه را دارد و توجها باینکه خوانده در جلسه دادرسي حاضر نگشته و 
از دعوي مطروحه و مستند منسوب بخویش هیچگونه ایراد و دفاعي بعمل نیاورده 
و عدم حضورشان تمکین به دعوي مستفاد  و  مستبط تلقي بنابراین اشتغال ذمه 
خوانده به بقا دین با استفاده از اصل استصحاب محرز و دعوي خواهان را محمول 
بر صحت تشخیص و مستندا بمواد 198-519 ق آدم مواد 31۰-31۲-31۴ ق ت 
و تبصره ماده ۲ قانون چک بالمحل خوانده را بپرداخت مبلغ 76/5۰۰/۰۰۰ ریال 
الوکاله  بابت اصل خواسته و مبلغ ۲/395/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسي و حق 
وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم مي نماید ضمنا دایره اجرا مکلف است 
خسارت تاخیر تادیه ر ا از تاریخ سررسید چک تا یوم الوصول محاسبه و از خوانده 
وصول بخواهان ایصال نماید رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 

در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.
110/14644ریيسشعبه186مجتمعشهيدمطهریتهران

مزایدهاموالمنقول
بموجب اجراییه ۲95-89/8/۲ صادره از شعبه ۲۴1 دادگاه حقوقي تهران محکوم له 
سهیال تودوي محکوم علیه خلیل ابریشمي محکوم است بپرداخت 1۰۰ سکه تمام 
بهار آزادي از اصل خواسته در حق محکوم له و همچنین محکوم است بپرداخت 
۲/55۰/۰۰۰ ریال هزینه اجرایي در حق صندوق دولت بابت نیم عشر دولتي چون 
محکوم علیه در موعد مقرر قانوني نسبت به اجراي مفاد راي و اجراییه صادره اقدام 
ننموده حسب تقاضاي محکوم له پژو ۲۰6 سفید رنگ بشماره انتظامي 317ه55 
ایران ۴۴ محکوم علیه خلیل ابریشمي توسط اجراي احکام شعبه ۲۴1 تهران بابت 
وصول محکوم به توقیف گردیده و طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري تهران 
الي   9 ساعت  از   95/3/9 تاریخ  در  که  گردیده  ارزیابي  ریال   195/۰۰۰/۰۰۰ به 
1۰ در محل اجرای احکام مدنی مجتمع شهید مطهري از طریق مزایده  بمبلغ  
195/۰۰۰/۰۰۰ ریال  نظریه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی 
و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه 
مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی 
ظرف یک ماه   بصندوق سپرده دادگستري بشماره حساب ۲171۲99۰17۰۰1 
واریز و فیش واریزي را به اجراي احکام شعبه ۲۴1 تسلیم نماید  در صورتی که در 
مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه 
های مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد کلیه هزنیه های نقل و 
انتقال بعهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهدشد طرفین می 
توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه مزایده اعتراض نمایند که در 
اینصورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل 
نخواهدشد ضمنا طالبین بشرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز  قبل از مزایده 

با اطالع از این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند 
مشخصات خودرو عبارتند از پژو ۲۰6 مدل سال 139۰ تیپ ۲ بشماره انتظامي 
317ه55-ایران ۴۴ برنگ سفید سپر جلو خوردگي دارد درب سمت شاگرد تعویض 
گلگیر جلو سمت  نقاشي شده  و  گلگیر جلو شاگرد صافکاري  رنگ شده  و  شده 
راننده خوردگي دارد با کلیه اوصاف خودرو مذکور که بمبلغ 195/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
شهید  قضایي  مجتمع  تهران  خانواده  دادگاه   ۲۴1 شعبه  احکام  اجراي  طریق  از 

مطهري بفروش مي رسد 
110/14625مدیرشعبه241خانوادهمجتمعشهيدمطهريتهران

دادنامه
پرونده کالسه 93۰998۰۲13۲۰۰۴5۲ شعبه 179 دادگاه عمومي حقوقي تهران 

دادنامه شماره بایگاني 93۰۴55
خواهان: مرتضي جعفري فرزند حسین با وکالت سید مجید میرحبیبي فرزند سید 

آیت اله و فرنام فاضلي روشن فرزند فرهاد 
زاده صمدي فرزند حسین ۲- مکرم محمدي  اله  اسماعیل عین   -1 : خواندگان 
منش فرزند تراب 3- فریدون ۴- محبوبه  5- حسن 6- جعفر همگي عین اله زاده 
صمدي فرزند حسین 7- بختیار دونفره فرزند غالمحسن همگي بنشاني مجهول 

المکان 
بتنظیم سند  الزام   -۲ بتنظیم سند رسمي صلح سرقفلي  الزام   -1  : ها  خواسته 

رسمي اجاره 3- مطالبه خسارت دادرسي 
راي دادگاه 

در خصوص دعوي مرتضي جعفري با وکالت سید مجید میرحبیبي و فرنام فاضلي 
روشن بطرفیت 1- بختیار دو نفره ۲- فریدون 3- اسماعیل ۴- حسن 5- جعفر 
6- محبوبه جملگي عین اله زاده صمدي 7- مکرم محمدي منش بخواسته الزام 
بتنظیم سند رسمي اجاره و صلح سرقفلي )یک باب مغازه تجاري بمساحت تقریبي 
از ۲ اصلي  89 متر و 8۰ سانتي متر مربع احداثي در پالک ثبتي ۲87۴ فرعي 
واقع در بخش 1۲ تهران ( و مطالبه خسارت دادرسي دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده و مالحظه مستندات ابرازي خواهان از جمله سند صلح سرقفلي و اجاره نامه 
مورخ 86/۲/1 اجارنامه مورخ 8۰/6/1۰ تنظیمي فیمابین خواهان و خوانده ردیف 
اول و نماینده وراث مرحوم حسین عین اله زاده صمدي و رسید تنظیمي توسط 
خوانده ردیف اول و احراز خواندگان و وراث آن مرحوم بتاریخ 93/1/۲۴ و همچنین 
بتاریخ  رسید عادي تنظیمي توسط خوانده ردیف اول و نماینده سایر خواندگان 
بشماره  صمدي  زاده  اله  عین  حسین  مرحوم  وراثت  حصر  گواهي  و   88/11/19
دادنامه 1366 مورخ 73/3/۲6 صادره از شعبه 69 دادگاه عمومي حقوقي ۲ تهران 
و مصونیت دعوي مطروحه از هر گونه دفاع و تعرض خواندگان دعوي خواهان را 
ثابت تشخیص و مستندا به مواد 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 
و 1۲57 ق م و 198-515-519 ق آدم حکم به محکومیت و الزام خوانده بتنظیم 
سند رسمي صلح سرقفلي و اجاره مغازه موصوف که پس از اصالح به 7۰ مترمربع 
با اجاره بهاي ماهیانه بمبلغ 1/5۰۰/۰۰۰ ریال و سایر شرایط  تبدیل شده است 
مندرج در اجاره نامه فوق الوصف بنام خواهان و پرداخت مبلغ 1/9۲۴/۰81 ریال 
بابت هزینه دادرسي و حق الوکاله وکال مطابق تعرفه قانوني در حق خواهان صادر و 
اعالم مي دارد رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای 

تجدیدنظر استان تهران می باشد.
110/14641ریيسشعبه179مجتمعشهيدمطهریتهران

دادنامه
پرونده کالسه 93۰998۰۲13۴۰۰3۲۴ شعبه 18۲ دادگاه عمومي حقوقي تهران 

دادنامه 93۰997۰۲13۴۰۰9۲۴
خواهان : فرامرز رسول زاده آبرس با وکالت ولي رحماني 

خواندگان : 1- پروین سرفراز راد ۲- فاطمه خوارزمي 3- افشین سرفراز راد ۴- 
تراب  دادرس 7- محمد  راد 6- محمدرضا  انوشه سرفراز  راد 5-  شاهین سرفراز 
عراقي 8- شهناز طاهري 9- اکبر ابراهیمي 1۰- موالقلي فوالدي 11- محمدرضا 

فالح عسگري 
خواسته ها : 1- الزام بتنظیم سند رسمي ملک ۲- الزام بتفکیک ملک 3- مطالبه 
خسارت دادرسي ۴- الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکي 5- الزام به اخذ پایان کار 

راي دادگاه 
در خصوص دعوي خواهان فرامرز رسول زاده آبرس با وکالت ولي رحماني بطرفیت 
1- محمد تراب عراقي ۲- پروین 3- انوشه ۴- افشین 5- شاهین کلهم سرفراز راد 
6- فاطمه خوارزمي 7- شهناز طاهري 8- اکبر ابراهیمي 9- موال قلي فوالدي 1۰- 
محمدرضا فالح عسگري 11- محمدرضا دادرس بخواسته الزام خواندگان بتنظیم 
سند رسمي یک باب مغازه بپالک ثبتي 5۲58 فرعي از ۲ اصلي بخش 1۲ تهران و 
همچنین اخذ پایانکار صورتمجلس تفکیکي بانضمام خسارت دادرسي بشرح متن 
تقدیمي با عنایت به محتویات پرونده و ادله ابرازي خواهان شامل کپي قراردادهاي 
عادي و پاسخ استعالم ثبتي در تاید مالکیت رسمي خوانده و مصون ماندن دعوي 
مطروحه و مستندات ابرازي از هر گونه دفاع خواندگان با وصف ابالغ وقت دادرسي 
به غائبین و حضور بعضي از خواندگان در جلسه رسیدگي النهایه دادگاه با احراز 
عقدبیع  قالب  در  آن  انتقال  و  عنه  مبحوث  در پالک  مالکیت خواندگان موصوف 
دلیل  فقدان  و  بخواهان  آن  انتقال  نهایت  در  و  موصوف  عقد  کامل  واجد شرایط 
دال بر بطالن یابي اعتباري و فسخ قراردادهاي مدرکیه و فرض قانوني بر صحت 
الرعایه بودن مفاد قرار بین متعاقدین  آن معامالت به داللت اصل صحت و الزم 
بنام متصرف ملک در  قانوني و قطعي مورد معامله  انتقال  به  التزام مالک پس  و 
راستاي تعهدات ناشي از قرارداد من حیث المجموع دادگاه دعوي مطروحه را وارد 
و ثابت دانسته مستندا بمواد 1۰-19۰-۲19-۲۲۰-۲۲3-۲۲5 ق م و مواد 198-
تراب  محمد   – ابراهیمي  اکبر  خواندگان  محکومیت  بر  آدم حکم  ق   519-515
عراقي و محمدرضا دادرس بحضور در یکي از دفاتر اسناد رسمي و انتقال رسمي 
موضوع خواسته بنام خواهان و اخذ صورت مجلس تفکیکي و پایانکار و محکومیت 
کلیه خواندگان بپرداخت هزینه دادرسي و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
 – پایانکار  – اخذ  نماید دعاوي مطروحه تنظیم سند  اعالم مي  خواهان صادر و 
تفکیک چون انجام آن از عهده خواندگان دیگر خارج بوده و الزام آنها ممکن نیست 
دادگاه مستندا به بند ۴ ماده 8۴ ق آدم قرار رد دعوي در این خصوص صادر مي 
نماید راي صادره نسبت بخواندگان پروین – انوشه – افشین – شاهین سرافراز راد 
و مالقلي فوالدي غیابي و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
سپس ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر 
استان تهران می باشد و نسبت به بقیه خواندگان حضوري بوده ظرف ۲۰ روز پس 

از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد
110/14603ریيسشعبه182مجتمعشهيدمطهریتهران

احضارمتهم
درامور  وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  ماده17۴قانون  استناد  به 
کیفری به علت مجهول المکان بودن بدینوسیله به متهم پگاه منصوری فرزندعلی 
اعالم می گرددکه شاکی خانم اشرف گچ پزی ممقانی علیه وی به اتهام سرقت 
چهارم  کالسه۴ب/95۰۰63درشعبه  به  وپرونده  نموده  شکایت  همراه  گوشی 
طی  مراتب  میباشد.  رسیدگی  )صادقیه(مطرح  ناحیه5تهران  دادسرای  بازپرسی 
انتشارآگهی  تاریخ  از  یکماه  مهلت  ظرف  متهم  تا  منتشر  روزنامه  در  نوبت  یک 
جهت دفاع از اتهام انتسابی به این شعبه مراجعه نمایند.نتیجه عدم حضور اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهد بود.
316392/مالفبازپرسشعبهچهارمدادسرایناحيهپنجتهران

آگهیحصروراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای   5 شعبه   5/116/95 کالسه  پرونده  حکایت  به 
جوانرود آقای حسین رحمتی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است 
و بیان داشته شادروان هوشیار رحمتی در تاریخ 1393/1۲/۲3 در اقامتگاه دائمی 

خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
1- حسین رحمتی  زایچه 133۲/۲۰9  کدملی 5959813۲9۰  پدر متوفی
۲- گرجی رحمتی  زایچه 1337/۲81  کدملی 5969771619  مادر متوفی

3- سمیرا محمدی زایچه 137۴  کدملی 596۰۰376۰۲  همسر 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.
شعبهپنجمشورایحلاختالفشهرستانجوانرود

دادنامه
هیئت رسیدگي کننده: آقاي صولتي- آقاي مینائي- آقاي صدري

دادگستري  تجدیدنظر  دادگاه   ۴ شعبه   9۲۰998۲6۲۲7۰۰۲۲۰ کالسه  پرونده 
کل استان البرز تصمیم نهایي شماره 95۰997۲6139۰۰191

تجدیدنظرخواه: شرکت مهندسین مشاور ایران بن با وکالت آقاي محسن موسوي 
و سید میثم حاجي سیدي به نشاني خیابان کارگر شمالي- نبش آراسته- پالک 

1765- واحد ۴
تجدیدنظرخوانده: آقاي شاهین عالي نسب فرزند سید حسن مجهول المکان

خواسته: تجدیدنظرخواهي
راي دادگاه

بموجب دادنامه به شماره 3۰۰917 مورخه 9۴/7/۲7 صادره از شعبه 1۰3 دادگاه 
مهر  تحصیل  اتهام  به  فرزند حسن  نسب  عالي  شاهین  آقاي  هشتگرد  دو  کیفري 
شرکت ایران بن بدون مجوز و استعمال آن به ضرر شرکت موضوع شکایت شرکت 
مذکور با وکالت آقاي سید میثم حاجي سیدي فرزند سید ابراهیم به لحاظ فقد عنصر 
مادي و رواني تبرئه شده است، اداره شاکي با تقدیم الیحه اعتراضیه به راي صادره 
اعتراض و تقاضاي تجدیدنظر نموده است دادگاه پس از بررسي اوراق و محتویات 
پرونده و امعان نظر در آن و بررسي الیحه اعتراضیه تقدیمي و تحقیقات انجام شده و 
عدم حضور متهم در مراحل تحقیق و رسیدگي و کیفرخواست صادره دالیل مندرج 
در آن و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاري وي محرز است و با استناد 
به بند پ ماده ۴55 قانون آئین دادرسي کیفري و ماده 53۰ قانون مجازات اسالمي 
ضمن نقض دادنامه معترض عنه عالوه بر جبران خسارات وارده به تحمل یکسال 
حبس تعزیري محکوم میگردد راي صادره غیابي و ظرف مهلت مقرر قانوني بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین شعبه مي باشد. ۴۰889 م/الف
رئيسشعبه4دادگاهتجدیدنظراستانالبرز

آگهیابالغوقترسیدگی
بنا به تجویز ماده 115 و 18۰ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری به خانم هانیه )فوزیه( رضایی فعال مجهول المکان ابالغ می گردد جهت 
دفاع از اتهام خود دائر بر افترا در پرونده کالسه 95۰11۲ شعبه 1۰۴ کیفری ۲ 
ایالم در جلسه مورخ 1395/۰3/۲6 ساعت 13:15 در این دادگاه حاضر در صورت 

عدم حضور دادگاه رأسا مبادرت به صدور رأی غیابی خواهد بود.
منشیدادگاهكيفریشعبه104دادگاهكيفریدوشهرستانایالم–مصطفیملکی

آگهیحصروراثت
دزفول  از  165صادره  بشناسنامه  رجبعلی  پدر  ،نام  زاده  بیژن  رضا  محمد  آقای 
که  داده  توضیح  و  تقدیم  وراثت  حصر  گواهی  صدور  بخواسته  درخواستی 
در  دزفول  از  ۲1صادره  بشناسنامه  زاده  بیژن  رجبعلی  مرحوم  ۲39/۲۴9/95ح 
تاریخ 1395/1/۲6در دزفول اقامتگاه دائم فوت ورثه اش عبارتنداز 1-متقاضی از 
باال ۲-محمد بیژن زاده بشناسنامه 18۰95دزفول3-مهدی بیژن زاده بشناسنامه 
بشناسنامه 896دزفول 5-زهرا  زاده  بیژن  متوفی(۴-فاطمه  )پسران  3۰95دزفول 
7۴9۲دزفول7- بشناسنامه  زاده  بیژن  بشناسنامه۲668دزفول6-فریبا  زاده  بیژن 
گلی  ماه  متوفی(8-گوهر  )دختران  ۴3۴دزفول  بشناسنامه  زاده  بیژن  مریم 
بشناسنامه 368دزفول)زوجه متوفی(و ال غیر.پرونده کالسه ۲39/۲۴9/95در شورا 
قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می  انجام تشریفات  با  ثبت شد.اینک 
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.
رئيسشعبه249شورایحلاختالفدادگاهعمومیدزفول

آگهیحصروراثت
آقای رمضان رحیم زاده دارای شناسنامه شماره ۲7۴۰393377 بشرح دادخواست 
به کالسه  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان دورنا جهانگیرزاده بشناسنامه 15۰6 در تاریخ 95/۲/۴ اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم/مرحومه منحصراست به
1-گلی عظمی ش.ش 1۴1 فرزند بابا نسبت مادر

۲- رحیم رحیم زاده ش.ش ۲7۴۰۴85۰3۴ فرزند محمد نسبت فرزند
3-جاوید علی اصغر اقدم ش.ش 3۴6۴ فرزند مجید نسبت فرزند

۴-عیوض رحیم زاده ش.ش ۲7۴۰88۲6۴5 فرزند محمد نسبت فرزند
5-رمضان رحیم زاده ش.ش ۲7۴۰393377 فرزند محمد نسبت فرزند

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 36۲ قانون امور  با  اینک 
حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

متنآگهیرئيسشعبه57شورایحلاختالفاروميهگواهی صادر خواهد شد.
و  خبازان  محمدرضا  مدیرعاملی  به  سهند  افالک  شرکت  شاکی   / خواهان 
جاویدکشاورز میرزا محمدی به وکالت حجت اله دیربازیان دادخواستی به طرفیت 
خوانده / متهم شرکت سازه آب ورزان به مدیریت آقای حسنی به خواسته مطالبه 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دفتری  حساب  و  فاکتور  بابت  طلب  وجه 
خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 18 شورای حل اختالف مجتمع امام 
لرستان  استان  کل  دادگستری  عدالت  میدان  آباد  خرم  شهرستان  )ره(  خمینی 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  به کالسه 9۴۰9986693۰۰۰۲68  و  ارجاع 
1395/3/۲۴ و ساعت ۰9:3۰ تعیین شده است است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 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.
دبيرشعبهشورایحلاختالفشعبه18شورایحلاختالفمجتمعامامخمينی)ره(
شهرستانخرمآباد–مریمیوسفوند.

نسخهایطبیعیبرایاسترس!

 بررسي ها نشان مي دهد استرس باعث ضعیف شدن سیستم ایمني که به 
شما در مقابله با بیماري ها کمک مي کند، مي شود. چگونه استرس را کاهش 
دهید؟ به هر چیزي که شما را نگران یا مضطرب مي کند، نه بگویید. زماني 
را براي آرامش خود بگذارید و کارهایي را انجام دهید که براي شما لذت 

بخش است.

نگرشمثبتداشتهباشيد
در  بررسي  بک  مي شود.  ایمني  سیستم  تقویت  باعث  خوب  فکرهاي 
دانشجویان حقوق نشان داد، وقتي آنها خوش بین بودند، سیستم ایمني آنها 
قوي تر بود. کارهایي را انجام دهید که از آنها لذت مي برید، در شرایط سخت 

نیمه پر لیوان را ببینید و سعي کنید فکرهاي منفي بر شما غلبه نکنند.

شبکهقويازدوستانداشتهباشيد
همه ما مي دانیم داشتن دوست بسیار مهم است،  اما داشتن روابط اجتماعي 
قوي تأثیر زیادي روي سالمتي نیز دارد. بررسي جدیدي نشان مي دهد طول 
عمر افرادي که روابط سالم دارند، بیشتر از افرادي است که روابط اجتماعي 
دهید؟  گسترش  را  خود  اجتماعي  روابط  مي خواهید  آیا  دارند.  ضعیفي 
مي توانید به صورت داوطلبانه در کالس ها یا گروه هایي که براي شما جذابیت 

دارند،  شرکت کنید. و ارتباطاتي که در حال حاضر دارید را قوي تر کنید.

مصرفنيکوتينراكناربگذارید
یک دلیل دیگر براي ترک سیگار: سیگار سیستم ایمني را ضعیف مي کند. 
حتي اگر خیلي سیگار نمي کشید، بازهم نسبت به افرادي که تا به حال 
سیگار نکشیده اند، احتمال مشکالتي مانند حمله قلب، سکته مغزي و آسم، 
در شما وجود دارد. اگر براي ترک سیگار نیاز به کمک دارید، به پزشک خود 

مراجعه کنید.

آنتياكسيدانبخورید
رژیم غذایي غني از میوه ها و سبزیجات میزان الزم آنتي اکسیدان را به بدن 
مي رساند. این ترکیبات موجود در غذا سلول ها را در مقابل رادیکال هاي 
آزاد، مولکول هایي که به سلول ها آسیب مي زنند، محافظت مي کند. براي 
اینکه بدن شما انواع آنتي اکسیدان ها را دریافت کنید، میوه ها و سبزیجات 
در رنگ هاي مختلف، مانند پرتقال،  فلفل سبز،  بروکلي، کیوي،  توت فرنگي، 

 هویج،  لیموشیرین،  پاپایا، سبزیجات سبز و طالبي بخورید.

گياهانومکملهايغذایيبخورید
بسیاري از مردم براي افزایش سالمتي خود از گیاهان و مکمل هاي غذایي 
استفاده مي کنند. برخي از این محصوالت به تقویت سیستم ایمني کمک 
مي کنند. این محصوالت شامل سیر، جین سینگ،  گیاه خار مریم، گون و 
پروبیوتیک هایي مانند الکتوباسیلوس و بیفدوباکتریوم، است. براي اینکه 
ببینید بدن شما به چه مکمل غذایي نیاز دارد، با پزشک خود مشورت 

کنید.

هميشهورزشكنيد
ورزش راهي ساده براي تقویت سیستم ایمني است. استرس را کاهش 
از  خاصي  انواع  و  قلبي  بیماري  استخوان،  پوکي  احتمال  و  مي دهد 
سرطان را کم مي کند. روزانه 3۰ دقیقه ورزش مالیم،  بیشترین فایده 
را براي بدن دارد. هر نوع حرکتي مي تواند کمک کند، دوچرخه سواري، 

راه رفتن، یوگا، شنا یا ورزش هاي دیگر.

خوابهاییكهلعنتوعقوبت
بهدنبالدارند

پیغمبر اکرم)ص( فرمود: خواب برای انسان بر 
هفت قسم است...

خواب هایی که لعنت و عقوبت به دنبال دارند 
پیغمبر اکرم)ص( فرمود: خواب برای انسان بر 

هفت قسم است؛
خواب غفلت ) که آن در مجلس ذکر است 
مطالب  و  خدا  یاد  آن  در  که  مجلسی  یعنی 

دینی تذکر داده می شود(.
خواب شقاوت ) که آن در وقت صبح است(.

خواب عقوبت و کیفر ) که آن در وقت نماز 
است(.

رحمت  از  شدن  محروم  و  لعنت  خواب 
خداست ) که آن بعد از نماز صبح است(.

خواب راحت ) که آن وقتی است که روز به 
نصف رسیده که آن را خواب قیلوله می گویند(.
خواب رخصت ) که بعد از نماز عشاء می باشد(.
خواب حسرت ) که آن خواب درشب جمعه 

است(.
منابع:

زبده االحادیث، جلد اول، ص1۴7
المواعظ العددیه

نصایح، نوشته مرحوم ایت ا... مشکینی
احادیث الطالب

آموزه های اخالقی در کالم معصومین)ع(

گوناگون  دین و اندیشه

براساس توصیه پزشکان، پس از شش ماهگی 
شیردهی،  بر  عالوه  مادران  است  بهتر  نوزاد، 
پایه  بر  را  مکملی  و  ساده  غذاهای  آرام آرام 
به  کودکان  مخصوص  تغذیه ای  توصیه های 
فعال  به  کردن  کمک  بر  عالوه  تا  بدهند  آنها 
و  امالح  برخی  او،  گوارشی  سیستم  شدن 
نیاز  بدن  رشد  سبب  به  که  را  ویتامین هایی 
تأمین  نیز  می شود  احساس  آنها  به  بیشتری 

کرده باشند.
این غذاهای مکمل براساس سن و سال کودک 
متفاوت است. در این میان ممکن است برخی 
از والدین با خود چنین بپندارند که فرزندمان 
مادر  از شیر  غیر  می تواند خوراکی هایی  دیگر 
زمینه  این  در  حساسیتی  نتیجه  در  و  بخورد 

نشان ندهند.
دوره  این  در  کودکان  برای  که  خوردنی  چند 

مفید نیست، اشاره می شود:
1-آبميوههایصنعتیبهجایآبميوه

طبيعی
که  دارند  را  تصور  این  والدین  از  برخی 
همان  واقع  در  پاکتی  به  معروف  آبمیوه های 
آنها گرفته  میوه هایی است که به طریقی آب 
و بسته بندی شده است! در آبمیوه های صنعتی 
گرچه مقادیری میوه طبیعی استفاده می شود 

نگهدارنده هایی  و  افزودنی ها  و  اسانس ها  اما 
گوارش  سیستم  و  بدن  برای  که  است  همراه 

کودک و بخصوص نوزادان مناسب نیست.
عالوه بر این باید به یاد داشت که مقدار مجاز 

فقط  لیوان  یک  از  بیش  هم  طبیعی  آبمیوه 
براساس توصیه پزشک مجاز است. با این حال 
اگر کودکتان به سنی رسیده است که می تواند 
او  به  آبمیوه  به جای  است  بهتر  بخورد،  میوه 

کرده  دریافت  نیز  را  میوه  فیبر  تا  دهید  میوه 
باشد.

2-چایبهجایآب
رفع  بر  عالوه  می تواند  طبیعی  و  سالم  آب 

مقاوم  به  کودک  بدن  آب  تأمین  و  تشنگی 
کردن بخش هایی از بدن برای مبارزه با بعضی 
مفید  اطفال  یبوست  بخصوص  بیماری ها  از 
این تصور که چای  با  والدین  اما برخی  باشد، 

هم در دسته بندی مایعات قرار می گیرد ممکن 
خوردن  تازه  فرزندشان  که  سنینی  در  است 
آب  جای  به  کرده،  شروع  را  مکمل  غذاهای 
است  این  واقعیت  بدهند.  او  به  مقداری چای 
بدن  برای  مفید  مواد  برخی  چای  گرچه  که 
بزرگساالن را در خود دارد ولی به دلیل داشتن 

کافئین کودکان مناسب نیست.
به یک سالگی  نزدیک  و  باالتر  در سنین  البته 
کرده  رشد  بهتر  کودک  گوارش  سیستم  که 
فواصل  در  چای  کمی  مقدار  فقط  می توان 
یا  دمنوش  دادن  از  داد.  کودک  به  چندروزه 
آن که  مگر  کرد،  خودداری  باید  نیز  جوشانده 
مقداری  نوشیدن  اطفال  متخصص  پزشک 

معین از نوعی خاص را بالمانع دانسته باشد.

3-پفکوچيپس

دو  یکی  از  بعد  در سال های  والدین  از  بعضی 
یا  پفک  کمی  مقدار  می کنند  هوس  سالگی 
کامال  کار  این  بدهند.  کودکشان  به  چیپس 
ارزش  نه تنها  مواد  این  زیرا  است،  نادرست 
غذایی چندانی ندارد، بلکه ممکن است باعث 
بروز مشکالتی برای سیستم گوارش آنها شود 
و در سنین باالتر میل به خوردن موادی از این 

دست را در کودک تقویت کند.

این سه خوراکی را به کودکتان ندهید!

یا  و  سقف  پوشش  در  که  صورتی  در 
دیوارهای خانه خود از کاغذ دیواری استفاده 
باشد،  می  شستشو  نیازمند  که   اید  نموده 
صحیح  نحوه  مورد  در  بیشتر  اطالع  برای 
تمیز  و  مراقبت  ها،  دیواری  کاغذ  انتخاب 

کردن آن ها با ما همراه باشید.
نازک  های  دیواری  کاغذ  کردن  تمیز  برای 
استفاده از آب گرم تمیز بدون صابون، توصیه 

می  شود.
اساسی  نکته ی  به چند  از هر چیز  پیش 

در مورد کاغذ دیواری ها توجه کنید:
کاغذ  روی  از  زود  به  زود  باید  را  ها  لکه 
لکه  است  پاک کنید چرا که ممکن  دیواری  
حد  را  دیواری  کاغذ  روی  خاک  شود.  پایدار 
آن  است  ممکن  چرا  کنید  تمیز  زود  االمکان 
را بد رنگ کند و به مرور زمان آن را از جال 

می اندازد.
تمیز کنید.  باال  به  پایین  از  را   کاغذ دیواری 
برای کاغذهای نازک استفاده از آب گرم تمیز 
بدون صابون، توصیه می  شود. برای کاغذهای 
قابل شست  و شوی ضخیم تر، از محلول آب 

و صابون مالیم استفاده کنید.
مالیم  صابون  و  ولرم  آب  با  لکه ها  معموال 
را  آن  پاکیزه  آب  با  بعد  و  رود  می  بین  از 

خشک  را  آن  آبگیر  حوله  یک  با  و  بشویید. 
شما  است  تر  عمیق  که  لکه های  برای  کنید، 
باید از پاک کننده های قوی تر استفاده کنید.
حتما بعد از ماده پاک کننده شیمیایی از آب 

برای شست و شو استفاده کنید.
 حتما بعد از ماده پاک کننده شیمیایی از آب 

برای شست و شو استفاده کنید
زبر  اسکاج های  حتی  و  فلزی  های  سیم  از   
مثل  قوی  حالل های  یا  و  قوی  پودر های  و 
دیواری  کاغذ  کردن  تمیز  برای  اصال  استون 
استفاده نکنید چرا که  این ها به کاغذ دیواری  

صدمه وارد می کند.
که  دهید  انجام  جایی  تا  را  لکه  کردن  پاک   
بلند  موجب  و  نکرده  نفوذ  کاغذ  پشت  به  آب 
در  نشود. مخصوصا  دیوار  روی  از  کاغذ  شدن 
دیواری  کاغذ  های  رول  گرفتن  قرار  محل 
دقت بیشتری داشته باشید زیرا در این نقاط 
احتمال  باشد،  می  ها  رول  اتصال  محل  که 

نفوذ آب بیشتر خواهد بود.
لکه  شما  منزل  دیواری  کاغذ  روی  بر  اگر 

کردن  پاک  به  نسبت  فورا  شود،  ایجاد  چربی 
لکه  این  رفتن  بین  از  برای  نمایید.  اقدام  آن 
از  یکی  و  مالیم  کننده  پاک  مایع  ابتدا  ها 
پودرهای جذب کننده رطوبت٬ از گچ خیاطی 
و  بمالید  لکه  روی  بر  و  بسازید  خمیر  یک 
آن  سپس  شود  خشک  کامال  تا  دهید  مهلت 
پاک  مسواک  یا  نرم  برس  یک  کمک  به  را 

نمایید.
برای پاک کردن لکه مدادرنگی از روی کاغذ 
پاک  مایع  به  آغشته  پارچه  یک  از  دیواری، 

کنید استفاده  کننده 
در صورت چکیدن شمع بر روی کاغذ دیواری 
، ابتدا شمع را با دقت فراوان و با نوک کارد از 
بقیه  پاکن  مداد  با  بکنید و سپس  دیوار  روی 

آن را خوب تمیز کنید.
از یک  مدادرنگی،  لکه های  پاک کردن  برای 
استفاده  کننده  پاک  مایع  به  آغشته  پارچه 
کنید و خواهید دید که به آرامی تمیز می شود. 
مدادرنگی   های  لکه  بودن  پررنگ  صورت   در 
کمی  و  مسواک  یک  از  استفاده  با  توانید  می 

خمیردندان آن را تمیز کنید.
سعی کنید تا حد امکان بر روی کاغذ دیواری 
ایجاد  ای  لکه  شو   و  شست  قابل  غیر  های 
را  شده  ایجاد  لکه  تونید  نمی  زیرا  نشود، 
دیواری  کاغذ  و  ببرید  بین  از  کامل  طور  به 
شیک و مدرن شما از نما می افتد! تنها کاری 
با  که  است  این  دهید  انجام  توانید  می  که 
امکان  تاحد  کن  پاک  گوش  یک  از  استفاده 
ذرات مواد قرار گرفته بر روی کاغذ را از روی 
آن برداشته و سپس توسط یک دستمال تمیز 

و خشک، لکه را پاک نمایید.
کاغذ دیواری را با استفاده از آب گرم، صابون 
ساینده  ابزار  از  هرگز  و  بشوئید  نرم  اسفنج  و 

نکنید استفاده 
لکه  دیواری  کاغذ  روی  بر  که  صورتی  در 
جوهری ایجاد شود با استفاده از گچ خیاطی، 
کمک  به  سپس  و  جذب  را  نظر  مورد  لکه 
مسواک و یا برس پاک کنید. این کار باید در 
انجام شود و مراقب باشید تا لکه  کمال دقت 

جوهر پخش نشود.

خانه  در  مدرن  های  دیواری  کاغذ  کاربرد 
غالبا  که  ونیلی  یا  اکریلیک  نوع  است،  بسیار 
از  استفاده  با  را  دارند  شو  و  شست  خاصیت 
آب گرم، صابون و اسفنج نرم بشوئید و هرگز 

ابزار ساینده استفاده نکنید. از 
لکه  اثر  شده  ارائه  روشهای  با  که  صورتی  در 
از شستشوی آن  بطور کامل پاک نشد دست 
سطح  حد  از  بیش  سایش  که  چرا  بردارید 
رسانده  آسیب  آن  به  تواند  می  دیواری  کاغذ 

اثری بدتر از لکه بر جای بگذارد.
لکه ها را از روی کاغذ دیواری های غیر قابل 

شستشو نمی توان بطور کامل از بین برد

پاکكردنلکههاازرویكاغذ
دیواریهایغيرقابلشستوشو

های  کاغذ  از  نوع  این  های  لکه  معموال 
برد  بین  از  کامل  بطور  توان  نمی  را  دیواری 
گوش  یک  از  استفاده  با  شود  می  توصیه  اما 
پاک کن تا حد امکان ذرات مواد قرار گرفته 
بر روی کاغذ را از روی آن برداشته و سپس 
تا  را  لکه  و خشک  تمیز  دستمال  یک  توسط 
جایی  تا  را  کار  این  نمایید.  پاک  امکان  حد 
و  دستمال  تعویض  بار  هر  با  که  دهید  ادامه 

لکه گیری٬ شاهد کاهش اثر لکه باشید.

بهترینراههایتمیزكردنكاغذدیواریمنزل!
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دادنامه
پرونده کالسه 93۰998۰۲۲81۰۰5۴1 شعبه ۲1 دادگاه عمومي حقوقي تهران 

دادنامه 9۴۰997۰۲۲81۰۰1313
خواهان : شرکت کوشیار فوالدگستر با مسئولیت محدود با وکالت شیرزاد حیدري 

شهباز فرزند اکبر 
خوانده : بانک پارسیان با وکالت روح اله متدین فرزند حسین 

خواسته : صدور حکم ورشکستگي 
گردش کار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در 
وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 
به  مبادرت  آتی  بشرح  متعال  احدیت  درگاه  از  استعانت  و  دادرس  ختم  پرونده 

صدور رای می نماید
راي دادگاه 

دعوي شیرزاد حیدري شهبار به وکالت از شرکت کوشیار فوالد گستر با مسئولیت 
اله متدین رسیدگي و صدور حکم  محدود بطرفیت بانک پارسیان با وکالت روح 
آراي  مبناي  بر  دیون  پرداخت  در  توقف  سبب  به  موکل  شرکت  ورشکستگي 
بشماره  تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه   ۲6 شعبه  راي  جمله  از  دادگاه  متعدد 
مبلغ  بپرداخت  خواهان  محکومیت  بر  مبني  مورخه 87/7/3۰  دادنامه 87۰78۴ 
33/6۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق بانک پاسارگاد از محل هفت فقره چک بالمحل 
بشماره سریال 371۰81 الي 371۰78 و شماره هاي ۴159۰7 . ۴159۰9 همگي 
عهده بانک سپه شعبه بلوار کشاورز پس از جري تشریفات دادرسي وکیل خوانده 
در مقام دفاع اظهار داشته است نظر به موثر بودن حکم ورشکستگي و تاریخ توقف 
در مورد سود و جرایم بسیاري از تسهیالت اعطایي به شرکتهاي تجاري از جمله 
خواهان بررسي دقیق دفاتر و احراز توقف واقعي را خواستار شده است متعاقبا در 
راستاي بررسي ادعاي مطروحه مراتب به کارشناس رسمي دادگستري ارجاع که 
کارشناس منتخب با بررسي دفاتر و عملکرد شرکت خواهان در فاصله سالهاي مالي 
1386 تا 1393  به این نتیجه رسیده که در اثر زیانهاي وارده طي سنوات مذکور 
سرمایه شرکت از بین رفته و شرکت مشمول ماده 1۴1 قانون اصالحي تجارت قرار 
گرفته است و همچنین در تاریخ 93/1۲/۲9 بمیزان ۲6/۴56/833/6۴3 ریال بابت 
اصل و فرع تسهیالت دریافتي بدهي بانکي دارد در نتیجه بنا به موارد مذکور و 
نظر به بدهي هاي متعدد به بانکها از محل اقساط تسهیالت و چک هاي برگشتي 
نظریه  توقف حاصل شده است  این  اواخر سال 1389  از  بوده  شرکت ورشکست 
مذکور مورد اعتراض وکیل خوانده قرار گرفته است که بمنظور بررسي به اعتراض 
و در راستاي ماده 199 ق آدم مراتب به هیات سه نفره کارشناسي ارجاع که این 
مرجع با تاکید بر نظریه کارشناس یک نفره در خصوص تحقق ورشکستگي با تکیه 
بر دادنامه استناد وکیل خواهان صادره از شعبه ۲6 دادگاه عمومي و برگشت چک 
371۰78 تاریخ توقف شرکت خواهان را به طور دقیق 86/7/۲5 اعالم کرده است 
که نظریه هیات در مهلت مقرر از هر گونه ایراد یا اعتراض وکیالن طرفین دعوا 
مصون مانده است مع هذا بنا به موارد مذکور دادگاه دعوا را وارد تشخیص داده 
و باستناد مواد ۴1۲-۴15-۴16-۴۲3 ق ت حکم ورشکستگي شرکت خواهان با 
تاریخ توقف 86/7/۲5 صادر و اعالم مي شود راي صادره حضوري و ظرف ۲۰ روز 
از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهي در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و 
باستناد ماده 8 قانون اداره تصفیه  امور ورشکستگي مصوب 1318 همین که حکم 
ورشکستگي قابل اجرا شد رونوشت آن به اداره تصفیه امور ورشکستگي تهران و 
اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري تهران ارسال مي شود همچنین با رعایت 
قسمت آخر ماده ۲6۴ ق آدم خواده مکلف بپرداخت مبلغ ۴5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

تتمه دستمزد هیات سه نفره کارشناسان رسمي دادگستري است 
110/14599ریيسشعبه21مجتمعشهيدبهشتيتهران

دادنامه
تهران   ۲ خانواده  دادگاه   ۲73 شعبه   9۴۰998۰۲173۰۰۴7۲ کالسه  پرونده 

دادنامه 95۰997۰۲173۰۰۰55
واخواه : خدیجه کاظمي فرزند عبادا... با وکالت هادي اسداله زاده گودرزي فرزند 

محمدرضا 
واخوانده : رسول سلگي فرزند ابوالقاسم بنشاني مجهول المکان 

واخواسته : الزام بتمکین 
گردش کار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در 
وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 
به  مبادرت  آتی  بشرح  متعال  احدیت  درگاه  از  استعانت  و  دادرس  ختم  پرونده 

صدور رای می نماید
راي دادگاه 

در خصوص واخواهي خدیجه کاظمي با وکالت هادي اسداله زاده گودرزي بطرفیت 
رسول سلگي بخواسته واخواهي نسبت به دادنامه 9۴۰997۰۲173۰1۰۴۰ مورخه 
باینکه  نظر  تقدیمي  به شرح دادخواست  توجه  با  این دادگاه  از  9۴/7/13 صادره 
وکیل واخواه در مقام واخواهي از دادنامه فوق بعدم پرداخت نفقه از سوي زوجه 
و محبوس  نموده  ترک  را  زندگي مشترک  نامبرده  است  اینکه مدت 1۰ سال  و 
بودن خوانده در زندان بلحاظ ارتکاب جرم کالهبرداري و عدم وجود منزل مناسب 
جهت تمکین استناد نموده اند واخوانده علي رغم ابالغ در جلسه دادرسي حاضر 
نفقه  پرداخت  و  است  ننموده  اقامه  در خصوص دالیل مطروحه  پاسخي  و  نشده 
فرع بر تمکین مي باشد علیهذا دادگاه دعوي واخواه را وارد تشخیص و ضمن نقض 
دعوي  بطالن  به  حکم  آدم  ق   197 بماده  مستندا  فوق  مشروحه  غیابي  دادنامه 
واخوانده صادر و اعالم مي نماید راي صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل 

تجدیدنظر خواهي در دادگاه تجدیدنظر استان تهران مي باشد 
110/14587ریيسشعبه273مجتمعخانواده2تهران

دادنامه
پرونده کالسه 9۲۰998۰۲۲73۰۰981 شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي تهران 

دادنامه 9۴۰997۰۲۲73۰۰88۰
خواهان : فریدخت کیوانفر فرزند فرج ا... با وکالت مسعود صالحي فر فرزند مجید 
خواندگان : 1- فرامرز کیوانفر فرزند فرج ا... ۲- صوفیا کیوانفر 3- کیانوش کیوانفر 

۴- علي کیوانفر 
خواسته ها : 1- مطالبه اجرت المثل اموال ۲- مطالبه و انتقال سهم االرث

گردش کار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در 
وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات 
به  مبادرت  آتی  بشرح  متعال  احدیت  درگاه  از  استعانت  و  دادرس  ختم  پرونده 

صدور رای می نماید
راي دادگاه 

بطرفیت  فر  صالحي  مسعود  وکالت  با  کیوانفر  فریدخت  دادخواست  خصوص  در 
المثل  اجرت  مطالبه  بخواسته  کیوانفر  همگي  کیانوش  و  علي  و  صوفیا  و  فرامرز 
ایام تصرف از سال 1389 لغایت اجراي حکم مقوم به 51/۰۰۰/۰۰۰ ریال با جلب 
نظر کارشناس و مطالبه خسارت دادرسي دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و 
 9۴/5/6/۲11۰ بشماره  اجاره  قرارداد  بموجب  باینکه  نظر  و  تقدیمي  دادخواست 
مورخ 8۴/۴/11 میان بنیاد مستضعفان انقالب اسالمي و کیوان و فرامرز و فریدخت 
همگي کیوانفر مالکیت خواهان و خواندگان بر منافع پالک ثبتي 385 الي 39۰ 
واقع در بخش 9 تهران و تصرفات خواندگان محرز و مسلم است و دادگاه جهت 
تعیین و برآورد اجرت المثل ایام تصرف خواندگان بلحاظ فني بودن موضوع نظر 
کارشناس دادگستري جلب و نظریه مزبور بشماره ۴۲۰1-93/1۲/17 ثبت دفتر 
دادگاه گردیده است و بطرفین ابالغ و مصون از تعرض باقي مانده است و اینکه 
و  اند  نکرده  پیدا  حضور  دادرسي  جلسه  از  استحضار  و  ابالغ  علیرغم  خواندگان 
دفاعي در قبال دعوي مطروحه بعمل نیاورده اند علیهذا دادگاه دعوي خواهان را 
وارد تشخیص و مستند ا به مواد 198-519 ق آدم حکم به محکومیت خواندگان 
ایام تصرف و پرداخت  المثل  بابت اجرت  بپرداخت مبلغ 1/3۴8/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
اعالم مي دارد ضمنا صدور  تعرفه در حق خواهان صادر و  هزینه دادرسي طبق 
دیگر  خواسته  خصوص  در  و  باشد  مي  دادرسي  هزینه  ابطال  به  منوط  اجراییه 
همگي  شهرت  کیانوش  و  علي  و  صوفیا  و  فرامرز  خواندگان  بطرفیت  خواهان 
نامه عادي مورخ 9۲/5/3 مقوم  برابر تقسیم  انتقال سهم االرث  کیوانفر بخواسته 
باینکه خواهان  نظر  پرونده  به محتویات  عنایت  با  دادگاه  ریال  به 51/۰۰۰/۰۰۰ 
مالک را جز خوانده قرار نداده است و دعوي به نحو صحیح تنظیم نگردیده است 
مستندا بماده ۲ ق آدم قرار عدم استماع دعوي صادر و اعالم مي دارد راي صادره 
در خصوص شق اول غیابي و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین 
دادگاه و در خصوص شق دوم ظرف ۲۰ روز از ابالغ قابل اعتراض دادگاه تجدیدنظر 

استان تهران مي باشد 
110/14592ریيسشعبه13مجتمعشهيدبهشتيتهران

آگهیمفقودی
اینجانب غالمرضا میردریکوند فرزند اکبر مالک خودرو سواری سیستم پژو تیپ پارس 
مدل 1389 رنگ سفید روغنی به شماره شهربانی 31 ایران 37۴ ج ۴3 و شماره بدنه 
NAAN ۲1 Ac 5 KB 797۰5۴ به شماره موتور 1۲۴89۲13۰۴6 بعلت فقدان 
اسناد فروش و سند کمپانی تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا 
چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید 

بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 
لرستان–خرمآباد.

آگهیفقدانمدرکتحصیلی
اصل مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مهدی اکبری ثانی فرزند محمد باقر به شماره 
شناسنامه 88۰ صادره از تنکابن درمقطع کارشناسی رشته مهندسی معماری صادره 
از واحد دانشگاهی شوشتر با شماره 1688۲۰۴۰15۰8 مفقود گردیده وفاقد هر گونه 
اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
شوشتر به نشانی شوشتر منطقه شوشتر نو – بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

شوشتر کد و صندوق پستی 6۴517۴1117 ارسال نماید
آگهیمزایدهاموالغیرمنقول)اسنادرهنی(

به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق شش دانگ یک باب / مغازه پالک ۲8/1۰18 
است طبق سند  تسلیم گردیده  و  ایرج مطهری منش صادر  آقای  نام  به  و  ثبت 
مبلغ  قبال  در  شیراز   19۲ دفترخانه   139۰/11/9 مورخه  شماره 17619  رهنی 
کارشناس  نظر  طبق  و  گرفته  قرار  بانک/ملت  رهن  در  ریال   1/۴55/3۴۰/۰۰۰
رسمی به مبلغ ۲۰۰/79۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای ۲9/1۰ متر 
مربع اعیانی در یک طبقه با قدمت که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک 
می باشد پالک فوق از ساعت 9 الی 1۲ روز یکشنبه مورخ 1395/3/9 در اداره 
فروش می  به  مزایده  از طریق  فجر  واقع در کنگان خیابان  امالک  و  اسناد  ثبت 
پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  مبلغ ۲۰۰/79۰/۰۰۰ریال شروع  از  مزایده  رسد 
نقدأ فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به ّآب،برق،گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدأ وصول می گردد ضمنأ 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار:1395/۲/۲1
مالف82رئيسثبتاسنادوامالکشهرستانكنگان–عيسیرضایی

آگهیابالغ
ابالغ وقت رسیدگی دادخواست و ضمائم به:

کالسه پرونده:۴3،56۰،9۴ وقت رسیدگی:95،3،17  ساعت 17 بعدظهر
خواهان:حشمت کمری زاد فرزند حسین  خوانده:احمد احمدیان    فرزند:-   آدرس: 

)مجهول المکان( خواسته:مطالبه وجه چک
خواهان دادخواستی به خواسته فوق  تسلیم دادگستری شهرستان کرمانشاه نموده که 
جهت رسیدگی به شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی ارجاع و وقت رسیدگی 
به شرح پیش گفته تعیین شده  بعلت مجهول المکان بودن خوانده و به در خواست 
خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود 
تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یکماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت کرده و دروقت رسیدگی 

معنونه حضور یابد.واال تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
رئيسشعبه25شورایحلاختالفمجتمعشهيدمطهریكرمانشاه

آگهیحصروراثت
آقای مهدی محمدی ینگجه دارای شناسنامه شماره ۲9 بشرح دادخواست به کالسه 
7۰۰165/ش پ /67  از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اکبر محمدی ینگجه بشناسنامه ۲75 در تاریخ 1395/۲/6 

در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصراست به 
1-مهدی محمدی ینگجه ش.ش ۲9 صادره شهر ری متولد 1357/6/6 فرزند متوفی
۲- فرشاد محمدی ینگجه ش.ش ۲7۴۴۰8۴557 صادره ارومیه متولد 1365/8/۲ 

فرزند متوفی 
فرزند  متولد 136۴/6/3۰  ارومیه  صادره  ینگجه ش.ش 3976  محمدی  3-فرامرز 

متوفی 
فرزند  متولد 1361/8/۲5  ارومیه  ینگجه ش.ش 1738 صادره  ۴-نرمین محمدی 

متوفی 
متولد 13۴1/1/3 همسر  ارومیه  باریجوق ش.ش ۲61 صادره  پور  5-مهناز صادق 

متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئيسشعبه67شورایحلاختالفاروميه

متنآگهی
در پرونده کالسه 95۰998661۲7۰۰1۰۴ آقای داور عبدالهی )کارفرمای شرکت 
نظارت  عدم  و  دولتی  نظامات  و  اصول  رعایت  عدم  اتهام  به   ) اردبیل  بهساز  آذر 
بر محیط کار منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان قصور هفتاد و پنج 
آقای علی حسین سرشار فرزند حسین تحت تعقیب می  درصد موضوع شکایت 
باشد حالیه به لحاظ عدم شناسایی متهم در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق 
ماده 17۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا نامبرده در مورخ 
95/3/۲5 در شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی  و انقالب خرم آباد حاضر و 
از عنوان اتهامی دفاع نماید و در صورت عدم حضور نامبرده در موعد مقرر مطابق 

با قانون رسیدگی و اظهار عقیده بعمل می آید. 
دادیارشعبههفتمدادسرایعمومیوانقالبشهرستانخرمآباد–ابراهيممظفریكيا.

دادنامه
مجتمع  اختالف  حل  شورای   7 شعبه   9۴۰998669۰7۰۰337 کالسه  پرونده 
 95۰997669۰7۰۰۰۰8 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  قدوسی 
خواهان : آقای علی اشرف نوروزی فرزند گردل با وکالت آقای مراد مرادی فرزند 
وکالت  دفتر  پاساژشهبازی  فوقانی  طبقه  امام  میدان  کوهدشت  نشانی  به  ایمان 
الوار فرزند عباس به نشانی  : آقای علی قبادی  – خوانده  امانی  سیاوش رحیمی 

مجهول المکان – خواسته : مطالبه وجه چک 
بتاریخ چهاردهم فروردین ماه یکهزارسیصد نود و پنج  در وقت فوق العاده جلسه 
شعبه هفتم  شورای حل اختالف خرم آباد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل 
است پرونده کالسه 9۴۰3۴۰ از دفتر واصل و تحت نظر است با توجه به اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 

نماید.
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست آقای علی اشرف نوروزی فرزند گردل 
با وکالت آقای مراد مرادی بطرفیت آقای علی قبادی الوار فرزند عباس بخواسته 
مطالبه مبلغ 9/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه یک فقره چک بشماره 76۰۲۲3 عهده 
انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر  به  بعنوان اصل خواسته  بانک تجارت 
تادیه با توجه به اوراق و محتویات پرونده تصویر مصدق چک – گواهینامه عدم 
پرداخت صادره از بانک محال علیه و بقا اصل چک در ید خواهان که داللت بر 
استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده را دارد و اینکه خوانده علیرغم دعوت از طریق 
آگهی )بدلیل مجهول المکان بودن ( در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای 
نیز ارسال نداشته و دلیلی دال بر برائت ذمه خود ارائه ننموده و با مالحظه نظریه 
مشورتی اعضاء شورا دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد 
31۰-31۲-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک مصوب 
138۲ و مواد 198-515-519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
اختالف  حل  شوراهای  قانون   9 ماده  اجرای  در  و   1379 مصوب  مدنی  امور  در 
مصوب 139۴ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 9/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل 
خواسته و مبلغ 18۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ) طبق 
رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  و   ) وکالتنامه  به  الصاقی  تمبر 
چک 85/11/15 تا یوم االداء براساس نرخ شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می 
شود در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس بیست روز دیگر قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضیشعبههفتمشورایحلاختالفشهرستانخرمآباد–سلماناسماعيلی.

سرمربي استقالل: با قدرت ادامه مي دهم
»پرویز مظلومي« سرمربي استقالل تهران گفت: اخراجي در کار نیست و با 

قدرت به کارم در تیم ادامه مي دهم.
وي در گفت و گویي که پایگاه اطالع رساني باشگاه فرهنگي ورزشي استقالل 
متن آن را منتشر کرد، گفت: فصل فوتبال هنوز به پایان نرسیده است و ما 
فینال جام حذفي و یک دیدار در لیگ برتر را در پیش داریم. من به این مسایل 

کاري ندارم و تمرکزم به دیدارهاي باقي مانده است.
سرمربي استقالل تهران در باره بازي تیمش مقابل تراکتورسازي تبریز در 
هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال ایران، گفت: از هواداران پرشمار استقالل 
عذرخواهي کنم که در این دیدار پیروز نشدیم. هواداران استقالل براي این دیدار 
سکوها را پر کردند و حمایت خوبي از تیم محبوبشان داشتند، اما متاسفانه نشد 

که پاسخ زحمت آنها، با پیروزي داده شود و از این بابت شرمنده ایم.
وي افزود: روز یکشنبه همه هدف و تالش ما کسب سه امتیاز بود تا همچنان 
مدعي قهرماني باقي بمانیم. زود هم به گل رسیدیم و از روحیه و توانایي براي 
رسیدن به گل هاي بعدي نیز برخوردار بودیم. قصد توجیح ندارم، اما استقالل 

روز خوبي را پشت سر نگذاشت و موفق نشدیم. 
سرمربي استقالل از زحمات سنگربان تیمش قدرداني کرد و گفت: رحمتي 
یک بازیکن بسیار خوب و اثرگذار براي استقالل است که درخشش و اثرگذاري 
او در دیدارهاي این فصل فراموش شدني نیست. سایر بازیکنان نیز خیلي 
زحمت کشیدند و از همه آنها تشکر مي کنم که با همه وجود براي موفقیت 
تیم زحمت کشیدند.  مظلومي گفت: پیش از شروع فصل، بارها اعالم کردیم، 
هدفمان کسب سهمیه آسیایي است و هیچ قولي بابت قهرماني ندادیم. برنامه 
اي هم که به باشگاه دادم، هدف گذاري سال نخست را کسب سهمیه آسیایي 
اعالم کردم و حاال هم در آستانه رسیدن به این هدف هستیم. ضمن این که به 

فینال جام حذفي رسیده ایم و در آستانه کسب یک جام قرار داریم. 
وي افزود: استقالل در فصل جاري جوانگرایي خوبي داشت و جوان هایي در 
تیم چهره شدند که شاید کسي انتظارش را نداشت و بدون تردید این جوان 

ها سرمایه هاي ارزشمندي براي استقالل در سال هاي آینده خواهند بود.
سرمربي استقالل گفت: نباید از بدشانسي هاي بسیار ما غافل شد. استقالل 
هفته هاي طوالني صدرنشین بود، اما در میانه راه »ریوالدو« و »کرار« را از 
دست دادیم، »روزبه چشمي« مصدوم شد. البته »عادل شیحي« که براي 
تقویت تیم اضافه شد، در چند بازي اخیر مصدوم شد. این وضعیت سبب 

ایجاد مشکالت براي تیم شد.

دغدغه هاي تیرانداز المپیكي ایران
تیرانداز عضو تیم ملي تیراندازي ایران روز دوشنبه گفت: چنانچه اردوهاي 
آماده سازي برون مرزي تیم ملي تیراندازي ایران لغو نشوند، شانس مدال 

آوري این رشته در المپیک ۲۰16 ریو زیاد است.
الهه احمدي که در رنکنیگ نخست تیراندازي جهان ایستاده است، در گفت و 
گو با ایرنا، گفت: شانس کسب مدال در المپیک ریو فقط با شرکت در اردوهاي 

خارجي امکان پذیر است.
وي دغدغه هایش براي حضور قدرتمند در المپیک ۲۰16 ریو را تشریح کرد 
و توضیح داد: فقط در اردوهاي خارجي مي توانیم بدون نگراني با فشنگ 

تمرین کنیم.
تیرانداز المپیکي ایران در خصوص عملکردش در مسابقات جام جهاني برزیل 
گفت: از عملکردم در این رقابت ها راضي نیسم و علت آن کم تجربگي ام است.
احمدي افزود: بین فردي که در فاصله چهار ساله بین دو المپیک تمرین منظم 
همراه با امکانات و فشنگ کافي براي هدف گیري دارد، با فردي که یک سال 
و نیم مانده تا المپیک تمرینات را دنبال مي کند و فشنگ براي تمرین ندارد، 

تفاوت معني داري وجود دارد.
دارنده عنوان ششم تیراندازي المپیک ۲۰1۲ لندن گفت: ما ظاهرا در تمرینات 
عملکرد خوب داریم و رکوردهاي باالیي مي زنیم، اما در مسابقات و تورنمنت ها 

رسمي عملکرد خوبي ارایه نمي کنیم.

باقری: تاج مشكالت فوتبال 
ایران را می داند

تنها  به  می گوید  پرسپولیس  فوتبال  تیم  مربی 
چیزی که اعضای این تیم فکر می کنند بازی با 
راه آهن است، البته آنها نیم نگاهی هم به بازی 

استقالل خوزستان و ذوب آهن دارند.
کریم باقری در گفت وگو با ایسنا درباره شرایط این 
روزهای تیم فوتبال پرسپولیس اظهار کرد: خدا 
را شکر االن وضعیت بسیار خوبی داریم. تیم ما 
پس از یک برد خوب مقابل گسترش فوالد روحیه 
می کنیم  سعی  حاضر  حال  در  و  گرفته  خوبی 

خودمان را آماده رویارویی با راه آهن کنیم.
باقری در بخش دیگری از صحبت هایش به ریاست 
مهدی تاج بر فدراسیون اشاره کرد و گفت: ابتدا 
تبریک  فدراسیون  در  را  تاج  ریاست  می خواهم 
و  دارد  ایران  فوتبال  در  خوبی  تجربه  او  بگویم. 
می شناسد.  را  ایران  فوتبال  مشکالت  مطمئنا 
تمام  که  است  این  دارد  اهمیت  که  چیزی  آن 
تمرکزش را بر این بگذارد که مشکالت را برطرف 
کند و با استفاده از یک برنامه درست و هدفمند به 

پیشرفت فوتبال ایران کمک کند.

چراغ سبز زالتان به میالن

ستاره پاری سن ژرمن با اظهار نظری که بر زبان 
شاید  که  کرد  امیدوار  را  میالن  هواداران  آورد 

فصل بعد دوباره به این تیم برگردد.
به گزارش ایسنا و به نقل از فوتبال ایتالیا، قرارداد 
ابراهیموویچ با پاری سن ژرمن تابستان  زالتان 
بازیکن  این  و  رسد  می  پایان  به  جاری  سال 
سوئدی هنوز باشگاه بعدی خود را انتخاب نکرده 
به  دارد  دوست  که  رسد  می  نظر  به  اما  است 

میالن برگردد.
او گفت: وقتی می خواستم میالن را ترک کنم 
نمی  من  نداشتم.  جدایی  به  ای  عالقه  اصال 
خواسته  با  باید  و  کنم  گیری  تصمیم  توانستم 
سران باشگاه موافقت می کردم. میالن بزرگترین 
و  ام  کرده  بازی  آن  برای  که  است  باشگاهی 

هیچگاه این تیم را فراموش نمی کنم.
عنوان  به  میالن  با  که  ژرمن  سن  پاری  ستاره 
داد:  ادامه  انتخاب شد،   A گلزن سری  بهترین 
با پیراهن  بازی خود  آینده آخرین  شنبه هفته 
از  بعد  و  داد  خواهم  انجام  را  ژرمن  سن  پاری 
منتظر پیشنهادات هستم. همه چیز بستگی به 
من ندارد و دیگران هم در انتقالم نفش خواهند 
داشت. فقط می خواهم فصل بعد بازی کنم و در 
ترکیب اصلی تیم جدیدم به میدان روم. امسال 
بهترین سال من بود و بسیار فراتر از انتظار خودم 

ظاهر شدم.
مانند  دیگری  های  باشگاه  میالن  بر  عالوه 
منچستریونایتد هم به جذب این ستاره سوئدی 

عالقه دارند.

خبرخبر

می گوید  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
سرنوشت قهرمانی تا ثانیه آخر مشخص نیست.

دیروز  تمرین  حاشیه  در  ایوانکوویچ  برانکو 
کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  سرخ پوشان 
به بازیکنانم به خاطر یک بازی بزرگ تبریک 
می گویم و به آن ها افتخار می کنم. آن ها ویژگی 
یک تیم و بازیکن بزرگ را نشان دادند و صد 
البته که ما با یک انگیزه بسیار زیاد برای بازی 

آخرمان مقابل راه آهن داریم.
تنها  و  است  تمرین  حال  در  بنگر  افزود:  وی 
مشکلی که در ارتباط با مصدومیت داریم مربوط 

به کفشگری و کمندانی است.
سرمربی پرسپولیس درباره نقل و انتقاالت این 
تیم در فصل آینده گفت: چه کسی مواردی که 
عنوان می کنید مطرح کرده؟ قطعا شما به خاطر 
خواهید داشت که در کنار همه شایعات اعالم 
نداریم و  لیست ورودی و خروجی  کردیم که 
متاسفانه  هستیم.  پایانی  هفته  اتمام  منتظر 
مقصر رسانه ها هستند که به جای گوش کردن 
به حرف مسئوالن به حرف برخی افراد گوش 
زبان  از  را  صحبت ها  این  شما  آیا  می کنند. 

طاهری شنیده اید؟
با چه  که  ببینید  بیرانوند  مورد  در  افزود:  وی 
کسی صحبت کرده؟ تنها کسی که در این رابطه 

حق مذاکره دارد من و آقای طاهری هستیم.
برانکو در مورد درگذشت نوروزی و باال رفتن 
گفت:  قهرمانی  برای  پرسپولیسی ها  انگیزه 
جایگزینی  هیچ  که  است  کاپیتانی  نوروزی 
تیم  این  از  بخشی  او  ندارد.  وجود  او  برای 
است و اگر قهرمان شویم افتخار این قهرمانی 
به نام او هم ثبت می شود ولی ما اول ما باید 
قهرمان شویم. درباره استقالل خوزستان هم 
باید صحبت کنید. آن ها در خانه با ذوب آهن 

مسابقه دارند و تا ثانیه آخر معلوم نیست که 
چه کسی قهرمان می شود.

درخصوص  همچنین  پرسپولیس  سرمربی 
دستیارانش و اینکه چه تصمیمی پس از جدایی 
پانادیچ از پرسپولیس گرفته خواهد شد، افزود: 
فعال راه آهن تنها موضوع ماست و این مسئله 
برای هفته بعد اصال مهم نیست و ما فعال فقط 
به راه آهن فکر می کنیم. در ارتباط با راه آهن هر 

سوالی دارید در خدمت شما هستم.

برانکو همچنین درباره شانس بقای راه آهن و 
اینکه پرسپولیس برابر این تیم برای قهرمانی 
آنچه  کرد:  بیان  است  پرگل  پیروزی  نیازمند 
من آرزو دارم تنها پیروزی مقابل راه آهن است. 
می دانم که نیاز به پیروزی داریم و در هر صورت 
برای کسب پیروزی می جنگیم، همانند کسب 
پیروزی مقابل گسترش و هر بازی دیگر و در 
واقع به همین دلیل به بازیکنانم افتخار می کنم. 
این دیدار مسابقه راحتی نیست و ما کار مهمی 

را پیش رو داریم.
وی درباره اشتباهات دروازه بانی این تیم و اشتباه 
لوبانف و احتمال بازگشت سوشا گفت: در درون 

دروازه باید دروازه بان بایستد!
دروازه بانان  از  یک  هیچ  اینکه  درباره  برانکو 
پرسپولیس نتوانسته اند انتظارات را برآورده کند 
عنوان کرد: دروازه بانی که در زندگی اش اشتباه 
نکرده را به من نشان دهید. گلرها معموال موقع 

گرم کردن گل نمی خورند.
سرمربی پرسپولیس در ادامه با بیان اینکه راه 
آهن برای بقا در لیگ شانس دارد، اظهار کرد: 
همه می دانیم که آن ها در فصل گذشته نیز چه 
مشکالتی را برای پرسپولیس ایجاد کردند. باید 
تمام تمرکزمان را روی این بازی قرار دهیم و 

بتوانیم نتیجه مورد نظرمان را کسب کنیم

برانکو:سرنوشتقهرمانیتاثانیهآخرمشخصنیست

فدراسیون جهانی بسکتبال در گزارشی به دو 
دیدار دوستانه ایران و فیلیپین اشاره کرده  است.

جهانی  فدراسیون  سایت  ایسنا،  گزارش  به 
بسکتبال در گزارشی به دو دیدار دوستانه ایران 
و فیلیپین در مسیر رقابت های انتخابی المپیک 
اشاره کرده  است. در این گزارش نوشته شده: 
تیم بسکتبال فیلیپین میزبان تیم ملی بسکتبال 
ایران است و بعد از برگزاری دو بازی دوستانه 
برابر این حریف راهی یک تور 17 روزه اروپا 

می شود و در قاره سبز اردو می زند.
فیلیپین میزبان یکی از سه منطقه مسابقات 
این  برای  و  است  ریو  المپیک  انتخابی 

رقابت ها آماده می شود.
ایران و فیلیپین در شهر مانیل دو بازی دوستانه 
برگزار می کنند که اولین مسابقه پشت درهای 
بسته خواهد بود. دو تیم به خوبی از یکدیگر 
شناخت دارند و آخرین باری که برابر هم به 
میدان رفتند در رقابت های قهرمانی آسیای سال 
گذشته بود؛ جایی که فیلیپین در کوارتر پایانی 

بازی باخته را با برد تمام کرد.
تب بالدوین سرمربی فیلیپین قرار است تیمش 
را راهی تورنمنتی در ایتالیا کند و در این کشور 

با ایتالیا، کانادا و چین رقابت می کند.
کشورهای  میزبان  امسال  تابستان  فیلیپین 
ترکیه، فرانسه، نیوزلند، سنگال و کانادا است 
و برای کسب سهمیه المپیک رقابت می کند؛ 
سهمیه ای که بدست آوردن آن با حضور فرانسه 
نایب   ۲۰13 سال  در  فیلیپین  است.  دشوار 
قهرمان آسیا شد و به جام جهانی بسکتبال 
صعود کرد. در آن تورنمنت سنگال را شکست 
داد. در سال ۲۰15 هم نایب قهرمان آسیا شده 
و حاال برای کسب سهمیه المپیک ریو تالش 
می کند. این تیم در رقابتهای قهرمانی آسیای 
سال گذشته عملکرد بسیار خوبی داشت و در 

فینال برابر چین میزبان مغلوب شد.

ایران که  پاراتکواندوی  تیم ملی 
در مسابقات اخیر قهرمانی آسیا 
به عنوان قهرمانی دست یافت، به 
زودی در مسابقات قاره ای آفریقا 

شرکت خواهد کرد.
پاراتکواندوی  ملی  تیم  حضور 
ایران در مسابقات قهرمانی قاره 
که  اجازه ای  اساس  بر  آفریقا 
حضور  برای  جهانی  فدراسیون 
در  قاره  هر  مختلف  کشورهای 
مسابقات قهرمانی دیگر قاره ها 
 ۲۰16 و   ۲۰15 های  سال  در 
صادر کرده است، انجام می شود.

رقابت های پاراتکواندو قهرمانی قاره آفریقا 
دوم خردادماه و به میزبانی کشور مصر برگزار 
می شود. برای حضور در این رقابت های یک 
روزه، تیم ملی پاراتکواندوی ایران با ترکیب 
کیلوگرم،   -75 وزن  در  جعفرزاده  محمود 
محسن  و  نریمانی  احمد  عزیزی،  اصغر 
عبدی در وزن 75+ کیلوگرم همراه با سجاد 
جوانبخت و سعید صادقیان پور در وزن 61- 

کیلوگرم عازم مصر می شوند.

در  ایران  پاراتکواندو  پوشان  ملی  هدایت 
مسابقات قهرمانی قاره آفریقا بر عهده حسین 
مدانلو است. مسعود لشگری نیز سرپرستی 
این تیم را در این سفر عهده دار خواهد بود.

در  حالی  در  ایران  پاراتکواندوی  ملی  تیم 
می  شرکت  آفریقا  قاره  قهرمانی  مسابقات 
کند که چندی پیش در دومین دوره رقابت 
سه  طال،  مدال  سه  با  آسیا  قهرمانی  های 
مدال نقره و یک مدال برنز موفق به کسب 

عنوان قهرمانی در بخش مردان شد.

پاراتكواندو ایران در راه آفریقا تقابل بسكتبال ایران و فیلیپین از نگاه فیبا
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احضارمتهم
در پرونده کالسه 9۴۰998۰۲836۰۰۰۴1 این شعبه حمید آذربایجانی به اتهام 
ممانعت از ورود بازرسان اداره کار تحت تعقیب قرارگرفته است. باعنایت به مجهول 
دادگاههای  دادرسی  آئین  ماده115قانون  مقررات  ودراجرای  متهم  بودن  المکان 
عمومی وانقالب درامورکیفری به نامبرده ابالغ می گردد تاظرف مهلت 3۰روز از 
انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضرگردد.بدیهی است 

درصورت عدم حضور،مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
316389/مالفبازپرسشعبههفدهمدادسرایناحيه5تهران

احضارمتهم
درامور  وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  ماده17۴قانون  استناد  به 
کیفری به علت مجهول المکان بودن بدینوسیله به متهم شرکت دنیای سازههای 
سیزلیو اعالم می گرددکه شاکی آقای مجتبی اعتمادنیا علیه آن شرکت به اتهام 
کالسه۴ب/9۴۰996درشعبه  به  وپرونده  نموده  تقصیرشکایت  به  ورشکستگی 
مراتب  میباشد.  رسیدگی  ناحیه5تهران)صادقیه(مطرح  دادسرای  بازپرسی  چهارم 
طی یک نوبت در روزنامه منتشر تا متهمان ظرف مهلت یکماه از تاریخ انتشارآگهی 
جهت دفاع از اتهام انتسابی به این شعبه مراجعه نمایند.نتیجه عدم حضور اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهد بود.
316390/مالفبازپرسشعبهچهارمدادسرایناحيهپنجتهران

احضارمتهم
مجتمع قضایی قدس تهران به موجب کیفرخواست شماره ۲۴۴۰۰۴98۰ درپرونده 
تقاضای  انفاق  ترک  اتهام  به  فیروزاحمدی  برای  کالسه9۲۰998۰۲۴57۰13۲9 
برای  رسیدگی  ووقت  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  نموده،که  کیفر 
مورخه95/3/3۰ساعت8/3۰ تعیین گردیده است..باعنایت به مجهول المکان بودن 
دادرسی  آئین  مواد115و18۰قانون  مقررات  ودراجرای  متهم  به  دسترسی  وعدم 
دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری مراتب یک نوبت منتشرتا متهم جهت 
درصورت  است  حاضرگردد.بدیهی  دادگاه  در  مقرر  دروقت  انتسابی  اتهام  از  دفاع 

عدم حضور،مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
316394/مالفمدیردفترشعبه1166دادگاهكيفری2مجتمعقضاییقدستهران

احضارمتهم
در اجرای ماده 17۴قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امورکیفری 
به علت مجهول المکان بودن در پرونده کالسه9۴1۲56شعبه5بازپرسی دادسرای 
مال  انتقال  اتهام   به  احمد  فرزند  دوز  کفش  علی  ناحیه5تهران)صادقیه(آقای 
غیربه میزان 5دانگ از خودرو پژو پارس به شماره انتظامی 99-386د59ازطریق 
نشرآگهی  موضوع شکایت آقای داود بلندمرتبه تحت تعقیب می باشد،لذا بدین 
در  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  ابالغ می گردد ظرف مدت یک  نامبرده  به  وسیله 
شعبه5 بازپرسی دادسرای ناحیه5 تهران حاضر واز خود دفاع نماید واال عدم حضور 

موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد گردید.
316385/مالفبازپرسشعبه5دادسرایناحيهپنجتهران

احضارمتهم
آقای  گستر  پالیزان  شرکت  مدیرعامل  شعبه  این   9۴۰3۲۴ کالسه  پرونده  در 
ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت نظامات  اتهام  یاسر جمشید به 
ودراجرای  متهم  بودن  المکان  مجهول  به  باعنایت  است.  قرارگرفته  تعقیب  تحت 
مقررات ماده17۴قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری به 
نامبرده ابالغ می گردد تاظرف مهلت یکماه از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در این شعبه حاضرگردد.بدیهی است درصورت عدم حضور،مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.شاکی علی وظیفه میباشد.
316387/مالفبازپرسشعبهدهمدادسرایناحيه5تهران

احضارمتهم
وانقالب  عمومی  دادسرای  بازپرسی  اول  کالسه9۴1۰۲1درشعبه  پرونده  بموجب 
اتهام  به  ایران  تبعه  یوسف  فرزند  بیضا  بابک  ناحیه 18تهران)شهیدمطهری(آقای 
تهدید،فحاشی،ضرب وجرح عمدی حسب شکایت خانم رقیه میرزایی تحت تعقیب 
کیفری می باشد که بعلت مجهول المکان بودن متهم طبق ماده17۴قانون آئین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود که 
نامبرده ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در این بازپرسی جهت تحقیق ودفاع 
از اتهام انتسابی به خود حاضر شوددر صورت عدم حضور اتخاذتصمیم خواهد شد.
316386/مالفدادیارشعبه1دادسرایناحيه18تهران

احضارمتهم
در پرونده کالسه 9۴۰۲35 این شعبه مهدی طاهری فرزند اسماعیل دایر بر سرقت 
ودراجرای  متهم  بودن  المکان  مجهول  به  باعنایت  است.  قرارگرفته  تعقیب  تحت 
مقررات ماده17۴قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری به 
نامبرده ابالغ می گردد تاظرف مهلت یکماه از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در این شعبه حاضرگردد.بدیهی است درصورت عدم حضور،مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.شاکی محسن رستمی میباشد.
316388/مالفبازپرسشعبهدهمدادسرایناحيه5تهران

آگهیقانونتعیینتکلیف
وضعيتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی)موضوعماده3قانونو

ماده13آئيننامه(
زیر  بشرح  میاندوآب  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیات 
تصرفات مفروزی و مالکانه اشخاص را تایید و به جهت عدم دسترسی به مالکین 
و  گردد  تسلیم  و  مالکیت رسمی صادر  آگهی سند  نشر  از  است پس  مقرر شده 
علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می 
شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار 
اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب 
تسلیم نموده و باید یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد دادخواست 
بمرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند. در غیر اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای 
متصرف بر اساس مدلول رای صادره در حدود و مقررات صادر خواهد شد و صدور 

سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1-رای شماره 139۴6۰313۰۰6۰19۲67 و 139۴6۰313۰۰6۰19۲68  مورخه 
9۴/1۲/18 تقاضای دهقان محمدیان حاج حسن علیا و سیروس محمدیان حاج 
مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  کدام  هر  مالکیت  سند  صدور  بر  مبنی  علیا  حسن 
اصلي بخش  از 39  فرعي  از پالک ۲8۰  قسمتی  خانه   یکباب  اعیانی  ششدانگ 
1۴ مراغه حوزه ثبتی میاندوآب خریداری شده از وراث نوراله رضاپور پرونده هیات 
آن  برای  که  مربع  متر   1۰۰/۲۰ ششدانگی  مساحت  ۲387-91به  و   91-۲388

پالک 9۰9 فرعی معین شده است.
خيري-ریيسادارهثبتاسنادوامالکمياندوآب

تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 95/۰۲/۰6
تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 95/۰۲/۲1

آگهیابالغ
رای دادگاه- در خصوص دعوای آقای محمد بحرانی فرزند عبد االمیر به طرفیت 
آقای عیسی خادمی مبنی بر مطالبه مبلغ هفتاد و هشت میلیون ریال بابت وجه 
85۲۰91-1393/3/۲8و5۲۰89-1393/۲/۲8از  سریال  شماره  به  چک  فقره  دو 
احتساب  با  خرمشهر  شعبه  ملی  بانک  ۰1۰135۰۴۲۴۰۰۴عهده  جاری  حساب 
خسارت دادرسی و تاخیر تادیه ،با توجه به اوراق و محتویات پرونده و دادخواست 
تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی از جمله رو گرفت مصدق چک موصوف و گواهی 
عدم پرداخت بانک محال علیه و نظر به اینکه خوانده علی رغم ابالغ از طریق نشر 
آگهی در جلسه دادرسی حاضر نشده و الیحه ای ارسال ننموده است و وجود الشه 
چک در ید خواهان دال لت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و بنا بر اصل اسصحاب بقای 
دین به عهده خوانده با این وصف محرز ودعوای خواهان وارد است و به استناد مواد 
دادگاه  دادرسی  آیین  5۲۲،519،515،198قانون  ومواد  تجارت  31۰و313قانون 
های عمومی در امور مدنی مصوب 1379حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
هفتاد و هشت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ دو میلیون سیصد هزار 
ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارات تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت )با رعایت تغییر شاخص ساالنه نرخ تورم(
که محاسبه  اخذ آن پس از هزینه دادرسی به عهده اجرای احکام است.در حق 
خواهان صادر و اعالم می شود . رای صادر شده غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز تجدید نظر خواهی در محاکم 

تجدید نظر استان خوزستان است. شماره م الف)۲9/118(
رئيسشعبهسومدادگاهحقوقیخرمشهر–ضرغامخسروی

آگهیابالغوقترسیدگی
مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ارومیه

مهدی  آقای  خوانده  بطرفیت  وجه  مطالبه  بخواسته  کارگران  رفاه  بانک  خواهان: 
ارومیه  انقالب  و  عمومی  دادگاه  به  دادخواستی  صیاد  فرزند  داغی  قزل  مختاری 
تقدیم و به شعبه نوزدهم حقوقی ارومیه ارجاع و به کالسه بایگانی 9۴1175 ثبت 
گردیده و از سوی دادگاه به مورخ 95/۰3/۲3 راس ساعت 1۲/۰۰ وقت رسیدگی 
تعیین شده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده مراتب به تجویز ماده 73 
از  قانون آیین دادرسی چاپ و آگهی میشود خوانده محترم پرونده میتواند قبل 
حلول موعد دادرسی در دفتر دادگاه حاضر و از محتویات پرونده مطلع و ضمائم  
را دریافت و در جلسه دادرسی شرکت نماید و یا وکیل قانونی انتخاب کند واال 

بصورت غیابی رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود.
جعفرنژاد-مدیردفترشعبه19حقوقیاروميه

متنآگهی
سودابه  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  عادلی  جالل  شاکی   / خواهان 
عصار به خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
آباد  خرم  شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  به  رسیدگی 
بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه  انتهای  خیابان ولیعصر 
و    1395/3/۲3 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت    9۴۰998661۰1۰۰8۰3
ساعت 1۲:۰۰تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 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.
مدیردفترشعبهاولدادگاهعمومیحقوقیدادگستریشهرستانخرمآباد–كرمرضا
هاشمی.

دادنامه
پرونده کالسه 9۴۰99866958۰۰۰99 شعبه ۴3 شورای حل اختالف مجتمع امام 
خمینی )ره( شهرستان خرم آبادی تصمیم نهایی شماره 95۰99766958۰۰۰۰8 
آقای  وکالت  با  عبدالعلی  فرزند  آبادی  سعد  داراب  رحیم  محمد  آقای   : خواهان 
شهاب فراشی فرزند شکرعلی به نشانی لرستان – خرم آباد –خ انقالب روبروی 
: 1-آقای علیرضا کیان  –خواندگان  کوچه ۲ آراسته ط دوم ساختمان منصوری 
پیشه ۲-آقای داریوش نوروزی همگی به نشانی مجهول المکان –خواسته :مطالبه 

وجه بابت 
 بتاریخ بیست و یکم بهمن ماه یکهزارسیصد نود چهار در وقت فوق العاده جلسه 
شعبه ۴3 شورای حل اختالف خرم آباد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است 
و  اوراق  به  توجه  با  است  نظر  تحت  و  واصل  دفتر  از   9۴۰۰99 کالسه  پرونده 
محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 

نماید.
رای قاضی شورا :در خصوص دادخواست آقای محمد رحیم داراب سعد آبادی فرزند 
عبدالعلی با وکالت آقای شهاب فراشی بطرفیت 1-داریوش نوروزی ۲-علیرضا کیان 
انضمام  به  خواسته  اصل  بعنوان  ریال  مبلغ 37/۰۰۰/۰۰۰  مطالبه  بخواسته  بشیر 
خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه )وکیل خواهان حسب صورتجلسه مورخ 
9۴/6/۲6 خواسته خود را به مبلغ ۲5/۰۰۰/۰۰۰ ریال کاهش داده و دعوای خود 
خواهان  وکیل  توضیح  بدین   ) است  نموده  استرداد  اول  ردیف  خوانده  به  نسبت 
اظهار داشته موکل وی مبلغ ۲5/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت کارت به کارت از دستگاه 
خود پرداز به حساب خوانده ردیف دوم واریز نموده است و از پرداخت آن امتناع 
می نماید علی ایحال با توجه به اوراق و محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی 
مکاتبه شماره 1۰5۴1/3 مورخ 9۴/8/1۰ بانک ملی که اظهارات وکیل خواهان را 
تائید نموده است و اینکه خوانده ردیف دوم علی رغم دعوت از طریق آگهی )بدلیل 
مجهول المکان ( در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال نداشته و 
دلیل و مدرکی دال بر برائت ذمه خود ارائه ننموده و با عنایت به نظریه مشورتی 
اعضاء شورا دعوای خواهان را وارد تشخیص و به استناد ماده 1۲57 قانون مدنی و 
انقالب در  آیین دادرسی دادگاههای عمومی و  قانون  مواد 5۲۲-519-515-198 
امور مدنی مصوب 1379 و در اجرای ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف حکم 
بابت اصل  ریال  پرداخت مبلغ ۲5/۰۰۰/۰۰۰  به  به محکومیت خوانده ردیف دوم 
خواسته و مبلف 17۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل )طبق تمبر 
الصاقی به وکالتنامه ( و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
تا یوم االداء بر اساس نرخ شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران که محاسبه و وصول آن  بر عهده اجرای احکام نهاده می شود در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید و نسبت به خوانده ردیف اول نظر به اینکه وکیل خواهان 
دعوای خود را نسبت به وی استرداد نموده است علیهذا قرار رد دعوای خواهان در 
این قسمت از خواسته صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع سپس روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکمعمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضیشورایحلاختالفشهرستانخرمآباد–سلماناسماعيلی.

دادنامه
پرونده کالسه 9۴۰9986696۲۰۰۲57 شعبه ۴7 شورای حل اختالف مجتمع امام 
خمینی )ره( شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 95۰9976696۲۰۰۰37 
خواهان :آقای یوسف شیراوند فرزند صفر خان به نشانی لرستان خرم آباد خیابان 
فرزند  پاپی جعفری  : خانم مریم  –خوانده  آپادانا کوچه شهید شیر طال سپهوند 
محمد به نشانی مجهول المکان – خواسته : الزام به پرداخت اقساط معوقه بانکی

بتاریخ سی ام فرودین ماه یکهزار و سیصد و نود پنج در وقت فوق العاده جلسه 
شعبه ۴7 شورای حل اختالف خرم آباد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است 
و  اوراق  به  توجه  با  است  نظر  تحت  و  واصل  دفتر  از   9۴۰۲6۰ کالسه  پرونده 
محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 

نماید. 
فرزند صفرخان  شیراوند  یوسف  آقای  دادخواست  در خصوص   : شورا  قاضی  رای 
بطرفیت خانم مریم پاپی جعفری فرزند محمد بخواسته مطالبه مبلغ 7/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال بعنوان اصل خواسته هزینه دادرسی بدین شرح خواهان حسب دادخواست 
تقدیمی اظهار داشته ضمانت تسهیالت دریافتی خوانده در بانک صادرات را نموده 
خود  را  معوق  اقساط  دلیل  همین  به  و  امتناع  اقساط  پرداخت  از  مشارالیه  که 
پرداخت نموده ام لذا تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت وجوه پرداخت شده 
پرونده مفاد دادخواست  اوراق و محتویات  به  توجه  با  ایحال  نموده است علی  را 
تقدیمی اظهارات خواهان مکاتبه شماره 5-711 ش مورخ 95/1/3۰ بانک صادرات 
و اینکه خوانده علی رغم دعوت از طریق آگهی )بدلیل مجهول المکان بودن ( در 
جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال نداشته و دلیل و مدرکی دال 
دعوای  اعضاءشورا  مشورتی  نظریه  مالحظه  با  و  ننموده  ارائه  خود  ذمه  برائت  بر 
خواهان را وارد تشخیص و به استناد ماده 7۰9 قانون مدنی و مواد 515-198-
مصوب  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   519
به  قانون شوراهای حل اختالف مصوب 139۴ حکم  1379 و در اجرای ماده 9 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/6۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
نماید و  اعالم می  بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و  ۲3۰/۰۰۰ ریال 
نسبت به مابقی خواسته نظر به اینکه حسب مکاتبه با بانک انصار وجوه پرداخت 
اعالم نموده و خواهان دلیل و  را مبلغ 6/6۰۰/۰۰۰ ریال  ناحیه خواهان  از  شده 
مدرکی دال بر استحقاق خود نسبت به کل خواسته ارائه ننموده علیهذا به استناد 
ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان در این قسمت از 
خواسته صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این مرجع و سپس بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضیشورایحلاختالفشهرستانخرمآباد–سلماناسماعيلی.

متنآگهی
خواهان آقای محمدحسن رحمتی طرهانی فرزند علی مراد با وکالت آقای صادق 
صالحی دادخواستی به طرفیت خوانده احمد علی سلطانی فرزند محمود به خواسته 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
آباد  به شعبه نهم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خرم  رسیدگی 
اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  آباد خیابان  واقع در خرم 
به کالسه 95۰998661۰9۰11۴۲ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  و  ارجاع 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   1۲:3۰ ساعت  و   1395/3/۲۴
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 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.
منشیشعبهنهمحقوقیدادگستریشهرستانخرمآباد.

 

مدیركلبهزیستیاستانمركزی:
مراقبتازكودكاناوتیسمینیازمند

آموزشاست
بهروز رفیعی در دیدار با کودکان مبتال به اوتیسم 
اظهار کرد: بر اساس برآوردهای اولیه تاکنون 15۰ 
بیمار مبتال به اوتیسم در استان شناخته شده اند 
که نگهداری و مراقبت از این کودکان نیازمند دقت 
و توجه بیشتر از سوی خانواده ها و مراکز متولی 
آموزش آنان است. وی تصریح کرد: مراکز نگهداری 
ببرند،  باال  را  این کودکان چنانچه ظرفیت خود 

می توانند یارانه بیشتری را دریافت کنند.
اینکه  بیان  با  مرکزی  استان  بهزیستی  مدیرکل 
آموزش نحوه درمان و برخورد با بیماران مبتال به 
اوتیسم ضروری است، بیان داشت: بهزیستی این 
آمادگی را دارد که با استفاده از کارشناسان خبره 
به  زمینه  این  در  را  الزم  آموزش های  کارآمد  و 
مراکز متقاضی ارائه دهد. رفیعی با تأکید بر اینکه 
همه کودکان مبتال به اوتیسم می توانند از خدمات 
بهزیستی استفاده کنند، گفت: مبتالیان به اوتیسم 
در ارتباطات کالمی و غیر کالمی، تعامالت اجتماعی 
و فعالیت های مربوط به بازی، مشکل دارند که این 
اختالل، ارتباط با دیگران و دنیای خارج را برای 
مبتالیان دشوار می سازد که می توان با ارائه خدمات 

توان بخشی از این مشکالت کاست.

تشکرویژهوزیرنفتازمدیرعاملو
كاركنانمناطقنفتخیزجنوب

و  مدیرعامل  از  نفت  وزیر  زنگنه  بیژن  مهندس 
کارکنان شریف و زحمتکش شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب برای افزایش تولید و صادرات نفت 

خام قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب، مهندس سید عبدا... موسوی مدیر برنامه 
ریزی تلفیقی این شرکت با بیان این مطلب اظهار 
داشت: در جلسه ای که روز گذشته 18 اردیبهشت 
ماه  با حضور وزیر نفت تشکیل شد، اقدامات این 
شرکت برای تحقق طرح افزایش تولید و صادرات 
نفت تشریح گردید که مراتب تقدیر و تشکر ویژه 
ایشان از تالش و پیگیری های مدیرعامل و مجموعه 
کارکنان مناطق نفت خیز جنوب را به همراه داشت.

وی درباره جزییات طرح افزایش تولید نفت توضیح 
داد: بر اساس سیاست های ابالغی وزارت نفت به 
منظور افزایش سریع صادرات نفت خام به سطح 
مدیرعامل  ریاست  به  کارگروهی  تحریم،  از  پیش 
شرکت ملی نفت ایران تشکیل و  با بررسی همه 
جانبه توان تولید در شرکت های تابعه به سرعت 

وظایف هر یک از شرکت ها ابالغ نمود.
ملی  شرکت  تعهدات  افزود:  موسوی  مهندس 
مناطق نفت خیز جنوب که مسوولیت تولید بیش 
از 8۰ درصد نفت خام کشور را عهده دارد، در اواخر 
اسفند9۴ توسط مدیریت نظارت بر تولید شرکت 

ملی نفت ایران ابالغ شد.

مشکالتعدیدهمعابرغیراستانداردترددمعلوالندركرج
مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: معابر غیر استاندارد تردد معلوالن و 

جانبازان در سطح شهر را با مشکل مواجه کرده است.
داریوش بیات نژاد اظهار کرد: معلوالن نیز همانند افراد عادی حق حضور 
درجامعه را دارند و نباید به خاطر محدودیت های جسمی خانه نشین 

شوند.
وی با اشاره به برخی مشکالت معلوالن ادامه داد: مشکل عمده معلوالن 

برای حضور درسطح شهر نامناسب بودن معابر و خیابان ها است.
بیات نژاد خاطرنشان کرد: معابر و خیابان های اغلب شهرهای به گونه ای 

طراحی شده که تردد معلوالن و جانبازان را با مشکل مواجه می کند.
این مسئول توضیح داد: بدون شک  فرد معلول نمی تواند هر روز و برای 
هرکارکوچکی از یکی از اعضای خانواده اش بخواهد که برای خروج از منزل 

او را همراهی کنند .
مدیرکل بهزیستی استان البرز ابراز کرد: عالوه براین نباید انتظار داشت 
که معلوالن برای انجام امور بیرون از منزل از تاکسی تلفنی استفاده کنند؛ 
چراکه ممکن است برخی از آنها توان مالی  پرداخت هزینه باالی آژانس 

را نداشته باشند.
وی اضافه کرد: برای بهبود شرایط فعلی دستگاه ها و ادارات استان باید 
بخشی از بودجه خود را برای اصالح و مناسب سازی معابر شهری هزینه 

کنند .
بیات نژاد یادآورشد: به جزموضوع نامناسب بودن معابر شهری ،  دسترسی 
معلوالن به  ادارات و دستگاههای استان نیزبا مشکالت بسیاری همراه 
است . وی افزود: معلوالن برای ورود به اغلب ادارات استان باید از نفر دومی 

کمک بگیرند که این امکان همیشه فراهم نیست .
سال  سه  ظرف  باید  ادارات  قانون،  براساس  کرد:  خاطرنشان  وی 
دسترسی های خود را برای جانبازان و معلوالن مناسب سازی کنند که 

متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
اداره کل  از عهده  تنهایی  به  بهبود شرایط فعلی  پایان گفت:  وی در 
بهزیستی برنمی آید و دراین خصوص سایر ارگان ها و دستگاه ها به ویژه 

شهرداری باید جدیت بیشتری به خرج دهند.

اجرایطرحنجاتآبهایزیرزمینیدرمدارسالبرز
مدیرحفاظت و بهره برداری از منابع آب استان البرز از اجرای طرح دانش 
آموزی نجات آب های زیر زمینی در مدارس البرز خبر داد و گفت: تا پایان 
سال تحصیلی 9۴-95 حدود ۲3 هزار دانش آموزش البرزی با مدیریت 

صحیح مصرف آب آشنا خواهند شد.
حمیدرضا منصوری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان 
ایران)ایسنا( منطقه البرز، گفت: از آنجایی که مردم در مدیریت مصرف 
آب نقش به سزایی دارند؛ آب منطقه ای استان تشخیص داد که این نقش 
باید ابتدا در مدارس و مهدکودک ها تبیین شود تا اثر بیشتری داشته باشد.

وی به طرح دانش آموزی نجات آب های زیرزمینی اشاره کرد و افزود: 
برای اطالع رسانی در این خصوص در سال 9۲-93 ، تعداد 16 مدرسه با 
هفت هزار دانش آموز با چگونگی مدیریت صحیح مصرف آب آشنا شدند.

منصوری خاطرنشان کرد: این تعداد در سال تحصیلی 93-9۴ به 1۲ 
مدرسه با 15 هزار دانش آموز افزایش یافت و در سال تحصیلی 9۴-95 به 

57 مدرسه با ۲3 هزار دانش آموز رسید.
این  ادامه داد:  البرز  از منابع آب استان  برداری  بهره  مدیر حفاظت و 
نیز  آموزگاران  با  و  نمی شود  آموزان محدود  دانش  به  فقط  آموزش ها 

نشست هایی ترتیب داده می شود.
منصوری یادآور شد: بردن فرهنگ مصرف صحیح آب در میان دانش 

آموزان تاثیر بسیار خوبی در کاهش بحران آب در استان خواهد داشت.

راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
وشهرسازی استان مرکزی. اصغر حمزه لو یی 
سرپرست مدیریت فنی و اجرایی   اداره کل راه 
وشهرسازی استان مرکزی در پایان بازدید تنی 
چند از مسئولین حوزه فنی و اجرایی وزارت راه 
 13۰ بیمارستان  اجرایی  روند  از  وشهرسازی 
تختخوابی خمین   ضمن اعالم این خبر گفت: 
نظر به اهمیت شهرستان خمین به عنوان زادگاه 
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی ) ره( و نیاز این 
تکمیل  درمانی.  و  بهداشتی  مراکز  به  منطقه 
با  شهرستان  این  تختخوابی   13۰ بیمارستان 
اداره کل راه وشهرسازی  جدیت در دستورکار 

قرار دارد.
راه  کل  اداره  اجرایی  و  فنی  مدیر  سرپرست 
ارزیابی  مثبت  با  مرکزی  استان  وشهرسازی 
کردن روند تکمیل این بیمارستان  اظهار داشت:
های  ویژگی  با  توجه  با  درمانی  مراکز  احداث 

اختصاص  مستلزم  ها  سازه  اینگونه  مهندسی 
امر می  نگاه خاص مسئولین  و  ویژه  اعتبارات 
باشد لذا در بازدیدی که به همراه  رضایی معاون 
و  دولتی  ساختمانهای  مجری  سازمان  اجرایی 
مجتبایی مدیرکل مناطق 5 و 6 این سازمان، از 
روند ساخت و تکمیل این پروژه انجام پذیرفت 
مقرر شد با هدف تسریع در تکمیل پروژه مذکور 

اقدامات ذیل انجام پذیرد:
1-عملیات نماسازی سازه با توجه به توضیحات 

مشاور در اسرع وقت اجرایی شود.
۲-موضوع افزایش بنا و اصالح بخش اورژانس که 
با توجه به توضیحات مشاور مقرر گردید جهت 
افزایش حدود 1۴۰ متر مربع به مساحت این 
بخش اقدامات الزم جهت تعیین تکلیف و ابالغ 

آن به پیمانکار صورت پذیرد.
3- موضوع اجرای آسانسور سازه در اسرع وقت 

اجرایی شود.

تختخوابی   13۰ بیمارستان  است  گفتنی 
تاکنون 55 درصد پیشرفت  شهرستان خمین 
فیزیکی داشته و برای تکمیل آن نیاز به حداقل 

3۰۰هزار  میلیون ریال اعتبار بوده و درصورت 
اختصاص اعتبارات الزم پیش بینی می شود تا 

پایان دولت یازدهم به بهره برداری برسد.

تکمیلبیمارستان130تختخوابیشهرستانخمین
کوتاه از  شهرستانها  کوتاه از شهرستانها

ارومیه - خبرنگار پیام زمان: معاون حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری ارومیه گفت: طرح تراموا 
را طی می  پایانی مطالعات  ارومیه مراحل  در 
کند که در صورت اجرایی شدن در کشور اولین 
شهری است که از این سیستم بهره مند می 

شود.
سیروس ذاتی با بیان اینکه درصورت اتمام این 
پروژه، ارومیه در کشور اولین شهری خواهد بود 
که از این سیستم حمل و نقل بهرمند می شود 
افزود: در حال حاضر مطالعات که مهمترین بخش 
اجرای این پروژه است در حال اجراست، مراحل 

مقدماتی و مطالعاتی آن انجام شده است.
وی ادامه داد: پروژه تراموای شهر ارومیه یکی 
در  آن  راهبری  مطالعات  که  بوده  شاخص  از 
معاونت حمل و نقل و ترافیک انجام و کلیات 
شورای  و  شهر  اسالمی  شورای  در  پروژه  این 
ترافیک استان تصویب و برخی مراحل مطالعاتی 

آن تکمیل شده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه 
افزود: مراحلی که در پروژه تراموا به اتمام رسیده، 
شامل مراحل انتخاب مسیر، نقشه برداری، مکان 
ایستگاهها، مطالعات سیویل و همچنین  یابی 
مطالعات ژئوتکنیک و سازه در دست اقدام است.

ترین  رایج  از  یکی  تراموا  اینکه  بیان  با  ذاتی 
سیستم های حمل و نقل عمومی شهری در 
شهرهای کوچک و متوسط محسوب می شود 
اظهارداشت: تراموا با استفاده از انرژی الکتریکی 
ارزانتر،  و  کرده  ریلی حرکت  مسیر  یک  روی 
سبکتر و کوتاهتر از قطارهای معمولی و مترو 

است.
ذاتی با اشاره به مشکل ترافیک در شهر ارومیه 
به خصوص خیابان های اصلی و پرتردد از جمله 
خیابان امام )ره( گفت: با راه اندازی تراموا در 
ناوگان  سایر  دهی  خدمات  )ره(،  امام  خیابان 
حمل و نقل عمومی شامل تاکسی و اتوبوس از 

این خیابان حذف می شود.
وی از تراموا به عنوان یکی از نیازهای اساسی 
شهر ارومیه نام برد و عنوان کرد: بر این اساس 
این طرح در سه فاز در مدت زمان مشخص پنج 
ساله با تامین اعتبار از طریق فایناس خارجی 

آغاز و اجرایی می شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه 
یاد آور شد: در فاز اول این طرح به طول 15 
کیلومتر این تراموا در خیابانهای امام خمینی 
)ره(، مدنی، باکری، سه راه کاشانی تا امینی اجرا 
می شود. وی با اشاره به اینکه در فاز دوم نیز 
به طول 3۰ کیلومتر از فلکه دریا که شهرک 
گلمان را شامل می شود آغاز و اجرایی خواهد 
شد عنوان کرد: فاز 3 تراموای ارومیه شامل فلکه 
بهداری، دانشگاه ارومیه خواهد بود که ممکن 
است بر اساس مطالعات انجام شده بخشی از 

مسیرها اضافه و بخشی نیز تغییر یابد.
های حمل  سیستم  ترین  رایج  از  یکی  تراموا 
کوچک  شهرهای  در  شهری  عمومی  نقل  و 
و متوسط محسوب می شود که با استفاده از 
انرژی الکتریکی روی یک مسیر ریلی حرکت 
کرده و ارزانتر، سبک تر و کوتاه تر از قطارهای 

معمولی و مترو است.

ارومیهاولینشهرصاحبتراموا
راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
نصراله  مهندس  مرکزی.  استان  وشهرسازی 
نژاد مدیرکل راه وشهرسازی و رئیس شورای 
حاشیه  در  که  مرکزی  استان  نقل  و  حمل 
برگزاری کارگاه آموزشی سامانه شهراه سخن 
گفت با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: با 
و  راه  وزارت  محور  شهروند  رویکرد  به  توجه 
تقویت  بر  مبنی  اخیر  سالهای  در  شهرسازی 
حوزه ارتباطات مردمی دو سویه  با  استفاده از 
ظرفیتهای  سامانه های الکترونیکی و مخابراتی 
در راستای  ثبت و بهره مندی مستمر از نقطه 
نظرات مخاطبان.  امکان برقراری ارتباط ۲۴ 
مختلف  های  مدیریت  و  ها  حوزه  با  ساعته 
دستگاههای عضو شورای حمل و نقل استان 
مرکزی و سایر نقاط کشور فراهم شده و هم 
استانیهای عزیز به ویژه آن دسته از عالقمندان 
راه  حوزه  جانبه  همه  توسعه  مهم  مقوله  به 
اعضاء  افتخاری.  راهداران  نظیر   ومسکن 
تمامی  و  راهها  ایمنی  طرفداران  جمعیت 
می  حوزه.  این  اندرکاران  دست  و  مخاطبان 
که  متنوعی  های  سامانه  به  ورود  با  توانند 
و  راه  وزارت  عمومی  روابط  مرکز  همت  به 
رسانی  خدمت  سهولت  هدف  با  شهرسازی 
اندازی شده در توسعه و عمران  راه  به مردم 
منطقه محل سکونت و تردد خود سهیم باشند.
مدیرکل راه وشهرسازی و رئیس شورای حمل 
و نقل استان مرکزی با اشاره به برخی از سامانه 
های راه اندازی شده درحوزه مدیریت خدمات 

شهروندی افزود:

شهروندی.  ارتباط  مدیریت  سامانه  )شهراه( 
بانک  و  آمار  اطالعات.  جامع  سامانه  )سجا( 
برنامه  سامانه  )سبا(  نقل.  و  حمل  جامع 
پایش طرح ها و پروژه ها. سامانه  اجرایی و 
تلفن   ( مشتری  با  ارتباط  و  مسافر  صدای 
دریایی  نجات  و  جستجو  سامانه   .  )51۴9
برنامه  سامانه   .)155۰ تلفن  دریایی  )لفن 
 .)51۴9 تلفن   ( بلیط  تهیه  و  قطار  حرکت 
اطالعات پروازها ) تلفن 199(. سامانه مرکز 
اعالم  سامانه   .)1۴1  ( کشور  راهها  مدیریت 
)تلفن  هواشناسی  سازمان  های  بینی  پیش 
جامع  سامانه  روستا.  و  راه  سامانه   .)13۴
برخی  تنها  وشهرسازی  راه  عملکرد  مدیریت 
از دستاوردها و خدمات جدید ما در راستای 

توسعه دولت الکترونیک است.
گفتنی است تاکنون بالغ بر 18 سامانه متنوع 
دولت  توسعه  و  استقرار  درراستای  جامع  و 
کاهش  هدف  با  محور  شهروند  و  الکترونیک 
و  ثبت  همچنین  مردم.  حضوری  مراجعات 
استفاده از نقطه نظرات شهروندان و ساکنین 
استان مرکزی و تمامی مخاطبان مجموعه راه 
راه  مرکزی  استان  نقل  حمل  و  وشهرسازی 
اندازی شده لذا  عالقمندان می توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر و آشنایی کامل با این 
عمومی  روابط  با  جدید.  الکترونیکی  خدمات 
به  مرکزی  استان  شهرسازی  راه  کل  اداره 
شماره تلفن 3۴13۲779 به آدرس اینترنتی 
rah_markazi@yahoo.comتماس 

حاصل نمایند.

نگاهشهروندمحوردرراهوشهرسازیاستانمركزی
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آگهيدعوتمجمععموميعادينوبتدوم
شركتتعاونيتهیهوتوزیعقنادانشهرستانكرج

مجمع  جلسه  تعاوني  شرکتهاي  قانون   32 ماده  مطابق  و  مدیره  هیئت  تصمیم  برابر 
عمومي عادي سالیانه نوبت دوم شرکت تعاوني تهیه و توزیع قنادان شهرستان کرج در 
ساعت 10 صبح روز سه شنبه 95/3/11 در محل مسجد حجت ابن الحسن واقع در کرج، 

بلوار دانش آموز میدان مادر بطرف گوهردشت تشکیل مي گردد.
بدینوسیله از عموم اعضا محترم صنف قناد، کیک پز، بستني ساز، آب نبات چوبي ساز 
دعوت مي شود در جلسه مذکور حضور بهم رسانیده و یا مطابق ماده 24 اساسنامه 
حق راي خود را بموجب وکالتنامه اي به عضو دیگر جهت حضور در مجمع واگذار نماید.

دستور جلسه
1- طرح و تصویب ترازنامه سال مالي قبل و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع 

گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- تعیین خط مشي و برنامه هاي شرکت و تصویب بودجه سال

3- گزارش تغییرات سرمایه سال مالي 
4- انتخاب اعضا اصلي و علي البدل و بازرس

هيئتمدیرهشركتتعاونيتهيهوتوزیعقنادانكرج

اصالحیه
 )94/36( شماره  مناقصه  آگهی  در  
نوبت پنجم و ششم  یک مرحله ای- 
های  نشریه  شماره  در  شده  چاپ 
آرم   داخلی  صفحه   3233 و    3232
اشتباه،  به  اردبیل،  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
این  در  صحیح  آرم  بود.  شده  چاپ  نیر  شهرداری 

آگهی به چاپ می رسد.

آگهیابالغوقترسیدگی

خواهان: آقای سعید رضائی فرزند حسن
خوانده: آقای بهرام خلیلی 

خواسته: مطالبه وجه
پرونده کالسه: 95۰۰97 وقت رسیدگی : 95/3/۲9 ساعت 9  محل حضور: ارومیه، 
بلوار والفجر۲، مجتمع شوراهای حل اختالف ارومیه نظر به مجهول المکان خوانده 
نوبت  یک  مراتب  آ.د.م  ق.  ماده 73  تجویز  به  شورا  درخواست خواهان  و حسب 
در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می نماید تا خوانده فوق در وقت مقرر جهت 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  شورا  صورت  این  غیر  در  گردد  حاضر  شورا  در  رسیدگی 

خواهد نمود./
فتاحی-ریيسشعبه45شورایحلاختالفاروميه

احضاروابالغ
علی  به  مربوطه  نامه  وآئین  کیفری  دادرسی  آئین  17۴قانون  ماده  اجرای  در 
به کالسه  پرونده  ابالغ می گرددکه  باشد  المکان می  فعال مجهول  امین  شریفی 
بایگانی9۴1۰6۲ب6 به اتهام  جعل واستفاده ازسندمجعول ظرف مدت یکماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه6 بازپرسی حاضر واز خود دفاع نماید واال عدم حضور 

موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد گردید.
316397/مالفبازپرسشعبه6دادسرایناحيهدوتهران

دادنامه
مجتمع  دو  کیفری  کالسه9۴۰998۰۲956۰۰665شعبه1139دادگاه  پرونده 
شماره  نهایی  سابق(تصمیم  جزایی  تهران)1153  مطهری  شهید  قضایی 

95۰997۰۲1۴6۰۰۰93
شاکی:سعید اسمعیل نژاد فرزند علی به نشانی شهرستان تهران خیابان حیدری 

شمالی کوچه عادل پالک3 زنگ 3
صفری  خیابان  زاهدی  میدان  تهران  شهرستان  نشانی  به  اکبری  متهم:کاظم 

)علیخانی(پالک81
اتهام:ضرب وجرح عمدی

پرونده  در  ازوی  بیشتری  هویت  که  اکبری  کاظم  اتهام  دادگاه:درخصوص  رای 
اسماعیل  سعید  آقای  به  نسبت  باچاقو  جرح  ایراد  به  دائر  نیست  منعکس 
ونظریه  انتظامی  مرجع  اولیه  وگزارش  خصوصی  شاکی  شکایت  به  نژاد،باعنایت 
ناحیه18تهران  دادسرای  از  صادره  وکیفرخواست  شاهد  وشهادت  قانونی  پزشک 
وعدم حضور متهم ودرنتیجه عدم دفاع وی نسبت به بزه انتسابی،به نظر بزهکاریش 
مصوب  تعزیرات  ماده61۴قانون  ذیل  تبصره  به  مستندا  لذا  بوده  ومسلم  محرز 
به  را  سال139۲مشارالیه  مصوب  اسالمی  مجازات  وماده7۰9قانون  سال1375 
تحمل یکسال حبس بابت جنبه عمومی جرم وپرداخت یک ونیم درصد دیه کامل 
بابت بریدگی قدام ساعد چپ درحق شاکی خصوصی بابت جنبه خصوصی جرم 
محکوم می نماید.رای صادره غیابی بوده وظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل 
دادگاههای  تجدیدنظردر  روزقابل  بیست  ظرف  وسپس  دادگاه  دراین  واخواهی 

تجدیدنظراستان تهران میباشد.
316398/مالفرئيسشعبه1139دادگاهكيفریدوتهران

احضارمتهم
در پرونده کالسه 9۴۰998۰۲۴6۰۰۰۴67 این شعبه رضاعمویی به اتهام تحصیل 
مال نامشروع تحت تعقیب قرارگرفته است. باعنایت به مجهول المکان بودن متهم 
وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  ماده17۴قانون  مقررات  ودراجرای 
درامورکیفری به نامبرده ابالغ می گردد تاظرف مهلت 3۰روز از انتشار این آگهی 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضرگردد.بدیهی است درصورت عدم 

حضور،مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
316393/مالفبازپرسشعبههشتمدادسرایعمومیوانقالبناحيه2تهران

احضارمتهم
به  حسین  فرزند  نکوهمت  فرهاد  شعبه  این  ۲ب/9۴۰۴55  کالسه  پرونده  در 
قرارگرفته است.  تعقیب  امامی تحت  اتهام فروش مال غیرحسب شکایت حسین 
آئین  ماده115قانون  مقررات  ودراجرای  متهم  بودن  المکان  مجهول  به  باعنایت 
گردد  می  ابالغ  نامبرده  به  درامورکیفری  وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی 
در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  آگهی جهت  این  انتشار  ازتاریخ  ماه  تاظرف مهلت یک 
این شعبه حاضرگردد.بدیهی است درصورت عدم حضور،مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی بعمل خواهد آمد.
316395/مالفبازپرسشعبهدومدادسرایناحيه5تهران

احضارمتهم
اتهام  به  مدیر  مسعود  شعبه  این   9۴۰998۰۲836۰۰736 کالسه  پرونده  در 
ترک انفاق تحت تعقیب قرارگرفته است. باعنایت به مجهول المکان بودن متهم 
وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  ماده115قانون  مقررات  ودراجرای 
درامورکیفری به نامبرده ابالغ می گردد تاظرف مهلت 3۰روز از انتشار این آگهی 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضرگردد.بدیهی است درصورت عدم 

حضور،مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
316391/مالفبازپرسشعبههفدهمدادسرایناحيه5تهران

احضارمتهم
در پرونده کالسه 9۴۰998۰۲۴6۰۰۰333 این شعبه صالح الدین  ویسی به اتهام 
سرقت چک وجعل واستفاده ازسندمجعول تحت تعقیب قرارگرفته است. باعنایت 
دادرسی  آئین  ماده17۴قانون  مقررات  ودراجرای  متهم  بودن  المکان  مجهول  به 
دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری به نامبرده ابالغ می گردد تاظرف مهلت 
3۰روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضرگردد.
خواهد  بعمل  غیابی  رسیدگی  مقررات  عدم حضور،مطابق  درصورت  است  بدیهی 

آمد.
316396/مالفبازپرسشعبههشتمدادسرایعمومیوانقالبناحيه2تهران

آگهیفقدانمدرکتحصیلی
اصل گواهی موقت مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مهدی اکبری ثانی فرزند محمد 
ارشد رشته  تنکابن درمقطع کارشناسی  از  به شماره شناسنامه 88۰ صادره  باقر 
مهندسی معماری صادره از واحد دانشگاهی شوشتر مفقود گردیده وفاقد هر گونه 
اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد شوشتر به نشانی شوشتر منطقه شوشتر نو – بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد شوشتر کد و صندوق پستی 6۴517۴1117 ارسال نماید

آگهیمفقودی
سند کمپانی، برگ سبز و کارت خودرو سواری پراید مدل 
انتظامی  به شماره  و  GTXIبه رنگ سفید  تیپ   138۴
موتور۰1۰67885و شماره  ایران 1۴-6۲ب۴5۲و شماره 
مفقود  شولی  علی  نام  شاسیS1۴1۲۲8۴۴935۰6به 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شهرستانهندیجان

اگهیفقدانسندمالکیت


اسناد رسمی  دفتر خانه  در  برگ شهادت شهود که  دو  ارائه  با  تریر  مهران  اقای 
ششدانگ  مالکیت  سند  که  نموده  اعالم  است  شده  امضا  تصدیق  ۲33بابل 
ثبت  ذیل  ان  مالکیت  سند  که  بابل  یازده  بخش  در  واقع  ۴8/1۴۰-اصلی  پالک 
گردیدبر  تسلیم  و  صادر  تریر  مهران  اقای  81بنام  جلد  13دفتر  1۲۲18صفحه 
اثر جابجایی مفقود گردیده بدین سبب صدورالمثنی سند مالکیت را از این اداره 
تبصره  و  ثبت  قانون  اصالحی  1۲۰ائینامه  ماده  اجرای  در  لذا  اند  شده  خواستار 
های ذیل ان مراتب یک نوبت بتاریخ ذیل اگهی میشود تا چنانچه هر شخص اعم 
از حقیقی یا حقوقی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود یا حقی 
نسبت به پالک مرقوم داشته باشند از تاریخ انتشار اگهی بمدت ده روز اعتراض 
انقضای مدت  از  خود را به ثبت اسناد محل تسلیم و رسید دریافت نمایند پس 
مقرر عدم اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت المثنی مطابق مقررات اقدام خواهد 
در  بابل  دادسرای  اول  شعبه  نامه شماره 9۲1638-9۲/11/3۰دادیاری  برابر  شد 

بازداشت میباشد 
تاریخ انتشار :95/۲/۲1

خسروی-رئيسثبتثبتاسنادوامالکبابل.م.الف.9502019

متنآگهی
خواهان / شاکی منصوره حاجی پور دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم حسین 
قاسمی پور وانق علیا به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه 
بلوار  انتهای  ولیعصر  خیابان  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی 
پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 95۰998661۰۴۰۰1۰3 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/3/3۰ و ساعت 11:۰۰ تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد 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.
منشیشعبهچهارمدادگاهعمومیحقوقیدادگستریشهرستانخرمآباد–مظفرپذیرش.

اگهیفقدانسندمالکیت
اقای مهران تریر با ارائه دو برگ شهادت شهود که در دفتر خانه اسناد رسمی ۲33بابل 
تصدیق امضا شده است اعالم نموده که سند مالکیت ششدانگ پالک ۴8/137-اصلی 
واقع در بخش یازده بابل که سند مالکیت ان ذیل ثبت 1۲۲15صفحه ۴دفتر جلد 
81بنام اقای مهران تریر صادر و تسلیم گردیدبر اثر جابجایی مفقود گردیده بدین 
سبب صدورالمثنی سند مالکیت را از این اداره خواستار شده اند لذا در اجرای ماده 
1۲۰ائینامه اصالحی قانون ثبت و تبصره های ذیل ان مراتب یک نوبت بتاریخ ذیل 
اگهی میشود تا چنانچه هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت نزد خود یا حقی نسبت به پالک مرقوم داشته باشند از تاریخ انتشار اگهی 
بمدت ده روز اعتراض خود را به ثبت اسناد محل تسلیم و رسید دریافت نمایند پس 
از انقضای مدت مقرر عدم اعتراض نسبت به صدور سند مالکیت المثنی مطابق مقررات 
اقدام خواهد شد برابر نامه شماره 9۲1638-9۲/11/3۰دادیاری شعبه اول دادسرای 

بابل در بازداشت میباشد  تاریخ انتشار :95/۲/۲1
خسروی-رئيسثبتثبتاسنادوامالکبابل.م.الف.9502018

آگهیاحضارمتهم
دادگاه عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد به موجب کیفر 
خواست شماره 951۰۴36611۰۰۰۲5۴ در پرونده کالسه 
فرزند  هنام  رضائیان  امین  برای   9۴۰998661۲6۰۰۲63
طهماس به اتهام خیانت در امانت تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه 1395/۴/6 ساعت ۰8:3۰ تعیین شده است با 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و 
در اجرای ماده 3۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
مدیردفترشعبهسومدادگاهكيفریدوشهرستانخرمآباد

آگهیفقدانسندمالکیت
بشماره 1۰9/111/95/۲۲۲6-  وارده  ارائه درخواست  با  دیزجی  قادر دهبکری  آقای 
95/۲/1۲ منضم به استشهاد محلی مصدق اعالم داشته که یک جلد سند مالکیت 
شش دانگ یکباب خانه بشماره پالک 53 فرعی از ۲66۴ -اصلی واقع در بخش 15 
مهاباد که بشماره سریال 876777 ذیل ثبت ۲۲5۴۲ در صفحه ۲83 دفتر جلد 1۲5 
بنام آقای علی دهبکری دیزجی صادر و بعدا بموجب سند قطعی 88/۲/7-157۲3 
رهنی 91995-  اسناد  برابر  و  است.  گردیده  واگذار  ایشان  حق  در  مهاباد  دفتر1۲ 
91/9/16 و 9۲۲۰۲- 91/9/۲9 دفتر ۴ مهاباد در قید رهن موسسه قرض الحسنه 
نصر کردستان شعبه جامی مهاباد قرار گرفته است. بعلت سهل انگاری مفقود گردیده 
است. و درخواست المثنی آنرا نموده لذا در اجرای تبصره یک ذیل ماده 1۲۰ آئین نامه 
قانون ثبت مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
چنانچه کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد حداکثر ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی مراتب اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم 
نموده و رسید دریافت نماید.در غیر اینصورت با انقضا مدت مقرر و عدم وصول اعتراض 

این اداره برابر مقرارت المثنی سند مالکیت مورد تقاضا را صادر خواهد نمود.
صدیقرنجبر-رئيسثبتمهاباد

تاریخ انتشار:روز سه شنبه مورخ 95/۲/۲1

پلیسراهوراستانالبرزاعالمكرد:

افزایش1درصدينظارتدرتخلفات
به گزارش پلیس راهور استان البرز؛  در فروردین ماه سال جاري پلیس 

بشرح ذیل با تخلفات برخورد داشته است:
برخورد با  ۲5۴۴3 راننده حادثه ساز که در مدت مشابه سال قبل ۲6 
درصد افزایش، ۲5۰۲5 راننده که داراي تخلفات ساکن بوده اند و در مدت 
مشابه با ۴ درصد کاهش، برخورد با 6۲۴95 نفر راننده که در سایر تخلفات 
نسبت به سال قبل 5 درصد کاهش،  برخورد با 675 راننده متخلف که  به 
دادگاه اعزام شده اند و نسبت به مدت مشابه 35 درصد رشد داشته است.

در این گزارش آمده است در مجموع 1۰6۲۴7 برگ اخطاریه که نسبت 
به مدت مشابه در سال گذشته که ۲ درصد رشد داشته برگه اخطاریه 
صادر شده است که در مجموع 1 درصد برخورد پلیس راهور استان البرز 

با تخلفات نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
برخوردبارانندگانمتخلفدرفروردینماهسالجاری

مرکز اطالع رسانی پلیس راهور استان البرز در ارائه گزارشی از بهره برداری 
سیستم های هوشمند و به روز مرتبط با سامانه ناجا در فروردین ماه سال 
جاری خبرداد.  در این گزارش آمده است 7۴ خودرو داراي خالفي بیش 
از ده میلیون ریال بوده اند که توقیف و 8۲ راننده نیز به جهت دارا بودن 
سابقه بیش از 3۰ نمره منفي به مدت سه ماه از رانندگي محروم شده 
اند که به منظور حفظ جان شهروندان در معابر 35 راننده مست و معتاد 

شناسایي و به مدت 6 ماه از رانندگي محروم شده اند.
توقيف2858دستگاهوسيلهنقليهمتخلفدراستانالبرز

مرکز اطالع رسانی پلیس راهور استان البرز همچنین اعالم کرد:  ۲558 
دستگاه وسایط نقلیه متخلف را در فروردین سال جاري توقیف کرده است 
که این موضوع در راستاي برقراري انضباط اجتماعي- ترافیکي و با هدف 
تسهیل در عبور و مرور و برخورد با موتورسواران و رانندگان متخلف طرح 
ارتقا امنیت اجتماعي در سطح استان به اجرا گذاشته شده است. در این 
گزارش آمده است  در فروردین ماه سال جاري تعداد 1۰88 دستگاه 
خودرو و تعداد 177۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ 
منتقل شده اند که نسبت به سال گذشته ۴ درصد توقیف خودرو و 1 

درصد موتورسیکلت افزایش داشته است.

مدیرعاملشركتخزر:
میداننفتیسردارجنگلدررودسراحداثمیشود

مدیرعامل شرکت نفت خزر گفت: قطعا پس از توافق با سرمایه گذاران 
خارجی،به لحاظ قابلیت های فنی و تولیدی سایت پشتیبانی میدان نفتی 

سردار جنگل در شهرستان  رودسر ساخته می شود.
فرهنگ خطیبی در پایان نشست با استاندار گیالن در مورد فعالیت هاي 
این شرکت در رودسر به خبرنگاران گفت:شهرستان رودسر بهترین منطقه 
در جنوب دریای خزر به منظور پشتیبانی از فعالیت های توسعه میدان 

سردارجنگل است.
نفتی  حوزه  در  جنگل  سردار  نفتی  میدان  باالی  پتانسیل  به  وی 
خزر اشاره کرد و گفت: قطعا پس از توافق با سرمایه گذاران خارجی 
،به لحاظ قابلیت های فنی و تولیدی سایت پشتیبانی میدان نفتی 

سردار جنگل در شهرستان  رودسر ساخته می شود.
این  موقعیت  نفتی  میدان  این  از  رودسر  مناسب  افزود:فاصله  وی 

شهرستان را در غرب دریای خزر متمایز کرده است .
مدیرعامل شرکت نفت خزر با اشاره به اینکه در میدان سردار جنگل 
توافق  از  پس  می شود،گفت:  دالر سرمایه گذاری  میلیون  چند صد 
نهایی و شروع کار سرمایه گذار در مدت 3 تا 5 سال می توانیم به 

نتایج مطلوب در زمینه تولید نفت برسیم.
در  فراوان  صورت  به  قیمت  ارزان  نفت  اینکه  دلیل  به  افزود:  وی 
نفتی  حوزه  در  خزر  جنوب  در  است  دسترس  قابل  کشور  جنوب 
ساختار   8 منطقه  این  در  ما  اینکه  از  پس  اما  است  شده  کار  کم 
این ساختارها پروژه  بزرگ و کوچک را شناسایی کردیم در میان 
سردار جنگل یک پروژ مهم ملی از لحاظ قابلیت های هیدروکربنی 
و حاکمیتی برای کشور محسوب می شود و پروژه ای تعطیل پذیر 

نیست.

اردبیلرتبهاولكشوریدركاهشتلفات
جادهای

مدیرکل پانانه های استان اردبیل از اختصاص رتبه 
اول کشوری در کاهش تلفات جاده ای  در سال 

جاری به استان اردبیل خبرداد.
علی رحمتی  با اشاره به اینکه استان اردبیل از 
سالهای گذشته در تلفات جاده ای در رتبه های آخر 
قرار داشت، خاطرنشان کرد: در سال 93 در رتبه 
۲8 قرار داشتیم که باهمکاری اعضای کمسیون 
ایمنی تواستیم این رقم در سال 9۴ به رتبه اول 
درون  تلفات جاده ای  ارتقا دهیم. رحمتی گفت: 
شهری و برون شهری استان اردبیل از  188نفر در 
سال 93 به 159 نفر در سال 9۴ کاهش یافته است 

که کاهش ۲9 نفری را نشان می دهد.
وی با اشاره به اینکه استان اردبیل توانسته 15.۴ 
درصد جایگاه خود را در  کشور کاهش دهد، یادآور 
آمارهای  شاهد  نزدیک  آینده  در  امیدواریم  شد: 
کمرنگی در جاده های استان اردبیل باشیم واین 
آمارها زمانی به صفر نزدیکتر خواهد شد که مردم و 
دستگاهای ذیربط با فرهنگسازی کرده و با رعایت 
به  اشاره  با  ادامه  در  کنند. رحمتی  ایمنی عمل 
اردبیل  استان  در  راهی  بین  پاسگاه های  احداث 
گفت: احداث پاسگاه های گرمی به سمت بیله سوار 
و اردبیل سرچم در برنامه کار ما در سال جاری 
قرار دارد. مدیرکل پایانه های استان اردبیل انتقال 
ترمینال اردبیل را با خارج از شهر یادآور شد وگفت: 
زمینی را به سمت مسیر کورائیم پیگیر هستیم که 
این زمین مشکل معارضی دارد بین مردم ومسکن 
وشهرسازی که در اولین فرصت بعد از حل مشکل 
خواهیم  ترمینال  ایجاد   به  اقدام  آن  معارضی 
کرد حتی قرار است قبل از ساخت این محوطه 
شرکت های حمل ونقل را بصورت اسکان موقت و 

به کانکس ها منتقل کنیم.

تالشبرایتبدیلرامسربهشهرنمونه
گردشگری

شهردار رامسر گفت: تمام تالش مسئوالن شهری 
و  گردشگری  نمونه  شهر  به  رامسر  تبدیل  برای 

تثیبت گردشگری این شهر است.
با  شهری  مسئوالن  نشست  در  کوزه گر  نصرت 
خبرنگاران خاطرنشان کرد: تمام تالش مسئوالن 
شهری برای تبدیل رامسر به شهر نمونه گردشگری 

و تثیبت گردشگری این شهر است.
وی با بیان اینکه خرید عرصه ها و واحدهای کسبی 
پشت بازار برای حل مشکالت ترافیکی شهر انجام 
شده است، افزود: بازگشایی معابر و بازگشایی پل 

صفارود در دستور کار قرار دارد.
خیابان های  آسفالت  اینکه  به  اشاره  با  کوزه گر 
رامسر پس از برف سال 9۲ دچار آسیبهای جدی 
شده بود، اظهار کرد: بیش از 9۰ درصد طرح های 

آسفالت رامسر در سال 9۴ اجرا شده است.
شهردار رامسر با تاکید بر اینکه رودخانه صفارود 
است،  رسانده  آسیب  مردم  به  اندازه  از  بیش 
حاشیه  در  متر   5۰۰ اندازه  به  کرد:  خاطرنشان 
رودخانه صفارود، جداره سازی شد. در آینده نزدیک 
مازندران،  منطقه ای  آب  اداره کل  هماهنگی  با 
رودخانه برای ساماندهی به شهرداری تحویل داده 
نیز  درباره عملکرد خدمات شهری  می شود. وی 
گفت: واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی 

نیز پیگیری می شود تا شاهد شهری تمیز باشیم. 

کوتاه از شهرستانها

آیین  در  رئیسی  مرتضی  چالوس-نظری:  
تجلیل از فرهنگیان شهرستان چالوس که در 
سینما جهان نمای این شهر برگزار شد با بیان 
پرورش  و  آموزش  اصلی  رکن  معلمان  اینکه 
اصلی دست  معلم محور  اظهار کرد:  هستند، 
یابی به سند تحول آموزش و پرورش و مسیر 
تعالی کشور مطابق با استانداردهای جهانی و 

آرمان های انقالب است.
وی افزود: دانش آموزان نزد معلمان به عنوان 
کشور  و  ها  خانواده  همه  و  هستند  امانت 

تالششان در جهت تعالی آنها است.
رئیسی با تاکید بر اینکه وظیفه نظام جمهوری 
است،  معلمان  وضعیت  به  رسیدگی  اسالمی 
رعایت  معلمان  شان  باید  کرد:  خاطرنشان 
شود و در این مورد همه تالش وزیر آموزش و 
پرورش و سایر مسئوالن و نمایندگان مجلس 
شرایط  که  است  بوده  این  بر  نهم  دوره  در 
مساعدی برای آموزش و پرورش ایجاد کنند.

مطلوب  پرورش  و  آموزش  اینکه  بیان  با  وی 
دارای مولفه های مختلفی است که مهم ترین 
آن معلم است یادآور شد: محتوای آموزشی، 
تامین فضا و تجهیزات و نیز سخت افزاری از 
دیگر لوازم مورد نیاز و مولفه های آموزش و 

پرورش مطلوب است.
شد:  متذکر  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
جمله  از  ها  مولفه  سایر  در  گذاری  سرمایه 
فضاهای آموزشی نیز باید صورت گیرد تا به 

آموزش و پرورش مطلوب دست یافت.
رئیسی با اشاره به نقش مهم و سازنده مردم 
واقعی  جنبه  گفت:  راستا،  این  در  خیرین  و 
امروز  یار،  مدرسه  و خیرین  مردم  مشارکت  
در آموزش و پرورش کشور است که به طور 

عینی نیز مشهود است.
وی با بیان اینکه تعامل خوبی دولت و مجلس 
در جهت رفع مشکالت فرهنگیان وجود دارد،  
افزود: دولت و مجلس شورای اسالمی کمک 
معلمان  و  فرهنگیان  مطالبات  تا  کنند  می 
و  شود  عملیاتی  درستی  و  شایسته  نحو  به 
کمک  مجلس  و  دولت  امکانات  چارچوب  در 
خواهد شد تا معلمان صاحب امکانات مطلوب 

شوند.
رئیسی  با بیان اینکه در حال حاضر 95 هزار 
قرار  کشور  آموزان  دانش  اختیار  در  مدرسه 
دارد که 1۰ درصد دو نوبته است، ادامه داد: 
تعداد 5۰۰ هزار کالس درس  پس از پیروزی 

انقالب اسالمی در کشور احداث شد.
وی تصریح کرد: هر چند در تجهیز و امکانات 
آموزشی در کشور با استانداردها فاصله داریم 
ولی همه تالش ما بر این است در راه اجرای 
عدالت آموزشی  بهترین امکانات آموزشی در 

کل کشور گسترانده شود.
رئیسی در پایان گفت: طی برنامه ششم توسعه 
که دولت الیحه داده است امید است احکامی 
به تصویب برسد که از نظر ایمنی، مدارس ما 
به سطح قابل قبولی برسد و مدارس تخریبی 
نیز نوسازی شود و معیشت فرهنگیان نیز در 

خور شان آنها باشد.
در پایان این مراسم از ۲۲ نفر از معلمان نمونه 
شهرستانی و ۲ معلم نمونه استانی تجلیل شد.

مدیر آموزش و پرورش چالوس در این مراسم 
با اشاره به اینکه  با گرامی داشت هفته معلم، 
همکاران  شامخ  مقام  از  تجلیل  روز  امروز 
پرتالش فرهنگی است، اظهار کرد: در اجرای 
وجود  مشکالتی  بنیادین  تحول  سیاست ها 
جامعه  آحاد  همکاری  و  همدلی  با  که  دارد 

قابل حل است.
اجرای  در  اینکه  اعالم  با  عبداللهی  سلیمان 
ارتقای  تحول  سند  دوازده گانه  سیاست های 
مردمی  مشارکت  تقویت  و  کیفیت بخشی 
افزود:  شد،  مطرح  مدرسه محوری  عنوان  با 
با  جشنواره ها  و  برنامه ها  طرح ها،  اجرای 

همکاری فرهنگیان محقق شد.
وی تصریح کرد: این نهاد با 18 هزار دانش آموز و با 
وجود مشکالتی که در سال قبل داشت از حداقل 

امکانات بیشترین بهره برداری صورت گرفت.
اعالم  با  چالوس  پرورش  و  آموزش  مدیر 
عملکرد  ارزیابی  در  چالوس  شهرستان  اینکه 
در پروژه مهر برتر شد، ادامه داد: با توجه به 
وضعیت اقتصادی موجود توانستیم از 6 پروژه 

دو پروژه را امروز افتتاح کنیم.
محور  پنج  با  جدید  سال  در  گفت:  عبدالهی 

عملکردی برنامه ریزی شده است.
خوب  عملکرد   کرد:  اظهار  فرماندارچالوس  
تالش  که  می دهد  نشان  پرورش  و  آموزش 
بوده  مؤثر  زمینه  این  در  معلمان  و  مدیران 

است.
فرماندار چالوس  بیان کرد: با به فعل رسیدن 
توسط  دانش آموزان  در  بالقوه  استعدادهای 
نهاد آموزش و پرورش، می توانیم شاهد بروز و 
ظهور نوآوری ها و تکنولوژی های جدید علمی 

در کشور باشیم.
دینی  رشد  زمینه  در  چالوس گفت:  فرماندار 
از  دانش آموزان  الگوپذیری  به  توجه  با  نیز 
باید  آنها،  رفتار  و  کردار  اساس  بر  معلمان 
بیشتر به سمت توجه به مسایل دینی پیش 

برویم.
دینی  پایه  تقویت  آنچه سبب  داد:  ادامه  وی 
است  دینی  آموزه های  با  آشنایی  می شود، 
اصلی  زیربنای  حقیقت  در  آن  تقویت  با  که 
علمی  حوزه های  اگر  می شود.  چیده  آموزش 
همین  به  نیز  دینی  پایه های  و  شده  تقویت 
و  کشور  آینده  در  شود،  محکم  موازات 
بیشتری حاصل  موفقیت  حوزه های مدیریتی 

می شود.
درگذشت  تسلیت  با  چالوس  جمعه  امام 
حق  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر  نخستین 
بر  که  است  حقی  مهم ترین  تربیت  و  تعلیم 

گردن انسان ها گذاشته شده است.
راشدی نوری  محمدمهدی  حجت االسالم 
تصریح  مطهری  شهید  خصایص  بیان  با 
موقعیت شناسی  و  دلسوزی  اخالص،  کرد: 
را  مطهری  شهید  که  است  ویژگی هایی  از 
ساخت،  فداکار  معلمی  او  از  و  کرد  جاودانه 
تمام کارهای او بر اساس نیازها و آسیب های 

جامعه آن روز بود.
امام جمعه چالوس با بیان اینکه فضای فکر، 
دل و معرفت انسان باید باال برود تا به متعلمان 
کرد:  خاطرنشان  شود،  داده  بیشتری  آگاهی 
جامعه  به تنهایی  آموزش  که  کرد  توجه  باید 
و  تحقیق  پژوهش،  بلکه  نمی دهد،  رشد  را 
و  کرده  قوی  را  جامعه  که  نوآوری هاست 

پیشرفت می دهد.
ایران  امروز  اینکه  بیان  با  راشدی نوری 
اسالمی در ابعاد علمی در حال سرآمد شدن 
اینکه تمام این  با توجه به  است، اظهار کرد: 
متولیان  و  معلمان  به سبب تالش  پیشرفت ها 
در  ستادی  مسئوالن  و  پرورش  و  آموزش 
دستگاه ها  تمام  لذا  می شود،  محقق  جامعه 
باید تمام فکر خود را برای ارتقای آموزش و 

پرورش به کار بگیرند.

سازماننوسازیمدارسكشورعنوانكرد:

معلممحوریاصلدستیابیبهسندتحولآموزشوپرورش

مدیر عامل جمعیت هالل احمر کردستان با اشاره 
به انجام پروژه های مختلف در کردستان در سال 
9۴، گفت: با انجام این پروژه ها 8 هزار مترمربع 
به وسعت بناهای جمعیت هالل احمر کردستان 
افزوده شده که بیش از 1۲ میلیارد هزینه در بر 
داشته است.  حسن خدابنده لو، در مراسم حلقه 
اتصال مهربانی و دیدار 1۰۰ نفر از اعضای جوانان، 
امدادگران و داوطلبان جمعیت هالل احمر استان 
با استاندار کردستان، اظهار کرد: هالل احمر نهادی 
مستقل، غیرانتفاعی و عام المنفعه با اهداف اصولی 

و مترقی است.
وی افزود: همه فعالیت های این جمعیت در ارتباط 

با انسانیت، بشر دوستانه و با پشتوانه مردمی است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر کردستان با اشاره 
به فعالیت های هالل احمر کردستان در سال 9۴، 
عنوان کرد: هالل احمر استان کردستان در سال 
گذشته در 67۰ حادثه آتش سوزی، برف و کوالک 
... حضور داشته که در این  و حوادث جاده ای و 
حوادث به بیش از 35 هزار و ۴۰۰ نفر خدمات 

امدادی ارائه کرده است.
آموزش های  برنامه  ساله  هر  کرد:  تصریح  وی 
»هر  شعار  تحقق  هدف  با  احمر  هالل  همگانی 
امدادگر« صورت می گیرد که سال  خانواده یک 

گذشته نیز همچنان تداوم داشت.

پروژه های مختلف  انجام  به  اشاره  با  لو  خدابنده 
توسط هالل احمر کردستان در سال گذشته، اعالم 
کرد: با صرف بیش از 1۲ میلیارد تومان اعتبار، 
هشت هزار متر مربع به وسعت بناهای جمعیت 

هالل احمر استان افزوده شد.
تقویت  را  پروژه ها  این  انجام  از  هدف  وی 
بیشتر  مفید  کار  انجام  راستای  در  زیرساخت ها 
اعالم کرد و احداث ۲ پایگاه امداد و نجات جاده ای، 
احداث ۲ سایت اداری در شهرستان های استان، 
 95 فیزیکی  پیشرفت  با  بالگرد  آشیانه  احداث 
درصدی را از جمله پروژه های انجام شده اعالم کرد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر کردستان همچنین 

از فعالیت 3۰۰ کانون طالب، جوانان، دانشجویی 
در  افزود:  و  داد  استان خبر  احمر  ... در هالل  و 
این کانون ها خدمات زیادی به جوانان عضو ارائه 
شده است. وی اظهار کرد: خوشبختانه با انجام این 
فعالیت ها، هالل احمر کردستان به عنوان یکی از 
پنج استان برتر کشور در سال گذشته انتخاب شد.

خدابنده لو به فعالیت ۲۰۰ خانه داوطلب نیز اشاره 
کرد و افزود: در این خانه ها به 16 هزار نفر کمک 

های حمایتی ارائه شده است.
وی در پایان خواستار پذیرش عضویت جمعیت 
هالل احمر کردستان در شورای برنامه ریزی استان 

شد.

افزودهشدن8000مترمربعبهبناهایهاللاحمركردستان

کوتاه از شهرستانها
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آگهیمفقودی
کارت هوشمند به شماره ۲157۰99متعلق به اتوبوس اسکانیا مدل 1387 به شماره انتظامی 

۴3-866ع19به نام فرشید فتحیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شهرستاندزفول

مفقودی
برگ سبز پراید 111 مدل 139۰ به شماره پالک ایران 66- 586 م 3۲ و شماره 
فاطمه  سیده  بنام   S  5۴3۰۰9۰۰5385۲ شاسی  شماره  و   ۴۰66396 موتور 

بابلسرموسوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دادنامه
خواهان:حشمت کمری زاد    به آدرس:کرمانشاه-دیزل آبادخ تاکسیرانی روبه روی 

ایران فلز مغازه جوشکاری کرمی
خوانده:امیر بخت جوشهری         به آدرس:مجهول المکان

خواسته:مطالبه     
مرجع رسیدگی:شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی کرمانشاه

مجتمع  اختالف  حل  شورای  هفدهم  شعبه  جلسه  العاده  فوق  وقت  گردشکار:در 
از دفتر  پرونده کالسه 655،9۴  شهید بهشتی شهرستان کرمانشاه تشکیل است 
واصل وتحت نظر می باشد .نظریه مشورتی اعضای شورا منعکس در پزونده است. 
با توجه به محتویات پرونده،پایان رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به انشاء 

رای می نماید.
))رای شورا((

در خصوص دادخواست حشمت کمری زاد فرزند حسین به طرفیت خوانده امیر 
بشماره  چک  فقره  یک  وجه  مطالبه  بخواسته  هوشنگ  فرزند  جوشهری  بخت 
999۲58 به تاریخ سر رسید 1393،5،19 به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده بانک 
سپه با احستاب خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه به این شرح که خواهان 
به استناد یک فقره چک موصوف و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال 
پنجاه  از  تقلیل خواسته  و  تصحیح  و مضمونا ضمن  متشکله  پرونده  علیه حسب 
میلیون ریال به پنج میلیون ریال خود را مستحق مطالبه دانسته ،از طرفی خوانده 
که  اقدامی  و  نشده  حاضر  رسیدگی  جلسه  مقرر،در  وقت  قانونی  ابالغ  رغم  علی 
موید برائت ذمه خود یا عدم استحقاق خواهان در مطالبه باشد معمول نداشته به 
نحوی که مستند ابرازی خواهان از جرح و تعرض مصون و در امان مانده بنابراین 
با استصحاب بقای دین و از آنجا که ذمه مشغول خوانده تاکنون فراغتی حاصل 
نکرده با اتکاء به خصیصه تجریدی،تنجیزی اسناد تجاری و اینکه بقاء سند تجاری 
در ید مدعی ظهور و داللت بر مدیونیت صادر کننده دارد لذا دعوای خواهان را تا 
میزان پنج میلیون ریال وارد و ثابت تشخیص و با اختیار حاصله از بند الف ماده 9 
قانون شورای حل اختالف مصوب 139۴ به استناد مواد 31۰ و311 قانون تجارت 
تشخیص  محترم  مجمع  مصوب  چک  صدور  قانون   ۲ ماده  به  الحاقی  تبصره  و 
عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519  مواد  و  نظام  مصلحت 
و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت پنج میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ سیصدو پنجاه هزار ریال بابت خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 1393،5،19 لغایت اجرای حکم بر اساس 
شاخص اعالمی از بانک مرکزی از باب قاعده تسبیب در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد و نسبت به چهل و پنج میلیون ریال الباقی وجه مورد خواسته با توجه 
آئین دادرسی  قانون  بند ب ماده 1۰7  به  اعالم شده مستندا  به کاهش خواسته 
مدنی قرار رد دعوا صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا سپس طرف مدت بیست روز دیگر 
پس از آن قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان 

کرمانشاه میباشد
حميدعلیقارداشیقاضیشورایحلاختالفكرمانشاه

دادنامه
شماره پرونده: 95،51،ش۲7 )3 سابق(             شماره دادنامه:95،1،۲۲-38   

   تاریخ رسیدگی:95،1،۲1
امام  مجتمع   ۲7 کرمانشاه)شعبه  اختالف  حل  شورای  رسیدگی:قاضی  مرجع 

خمینی )ره((
خواهان:آقای حشمت کمری زاد فرزند حسین به نشانی:دیزل آباد-خیابان تاکسی 

رانی رو به روی ایران فلز مغازه جوشکاری کمری
خوانده:آقای یزدان طهموری فرزند حسن فعال مجهول المکان

خواسته :مطالبه
گردشکار:خواهان دادخواستی به شرح فوق به طرفیت خوانده تقدیم پس از ارجاع 
قاضی  قانونی  مقرر  تشریفات  وجری  سابق(   3( 95،51،ش۲7  کالسه  به  ثبت  و 
شورا با مطالعه اوراق پرونده و مداقه نظر در یکایک آنها و مالحظه نظر مشورتی 
انشاء  از خداوند متعال بشرح آتی  با استعانت  را اعالم و  سرانجام ختم رسیدگی 

رای می نماید.
 ))رای قاضی شورا((

آقای  بطرفیت  حسین  زادفرزند  کمری  حشمت  آقای  دادخواست  خصوص  در 
مستند  ریال  مبلغ ۲۲،56۰،۰۰۰  مطالبه  بخواسته  فرزند حسن  طهموری  یزدان 
جاری  حساب  ی  عهده   56۲573-9۰،۴،3۰ شماره  به  چک  فقره  یک  به 
پرداخت  و گواهی عدم  دارایی  بانک ملی شعبه  ساختمان   ۰1۰7۲7۲۴7۲۰۰۲
تاخیر  و  قانونی  خسارات  کلیه  انضمام  به   ۲۴583۴ شماره  به  علیه  محال  بانک 
اینکه مستندات یاد شده بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته  تادیه-نظر به 
داللت داشته و نامبرده از آنجا که از طرف خواهان مجهول المکان اعالم شده به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی برای یک نوبت از طریق روزنامه عصر 
ایرانیان مورخ 9۴،11،۲1 دعوت و علی رغم ابالغ قانونی)مضبوط در برگه شماره 
9 پرونده( در جلسه رسیدگی مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوا و مستندات آن 
ذمه  برائت  و  دین  پرداخت  بر  دلیلی  و  نیاورده  عمل  به  موثری  اعتراض  و  ایراد 
بقاء  استصحاب  با  قاضی شورا  اشاره شد  آنچه  به  نظر  است  ننموده  ابراز  خویش 
دین استحقاق خواهان بر مطالبه خواسته را ثابت تشخیص داده با مالحظه نظر 
مشورتی مورخ 95،1،۲1 مستند به ماده ۲۰ ناظر به ماده 11 قانون شوراهای حل 
قانون  و مواد 31۰ و313و31۴  آیین دادرسی مدنی  قانون  ماده 198  و  اختالف 
تجارت ،رای بر محکومیت خوانده به پرداخت میلغ ۲۲،56۰،۰۰۰ ریال به عنوان 
استفساریه  قانون صدور چک و  به ماده ۲  الحاقی  به تبصره  اصل دین و مستند 
تاخیر  به پرداخت خسارت  نظام  تبصره مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
تادیه از تاریخ صدور چک 9۰،۴،3۰ لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی 
ریال هزینه  احکام(و 17۰،۰۰۰  اجرای  در  )قابل محاسبه  بانک مرکزی  ناحیه  از 
دادرسی و تمبر اوراق و 1۴۰،۰۰۰ ریال هزینه یک نوبت نشر آگهی دعوت در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت ۲۰ روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی نزد قاضی شورا و ۲۰ روز پس از آن قابل تجدید نظرنزد 

دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه می باشد.
قاضیشورایحلاختالفكرمانشاه-غالمی
رونوشتبرابربااصلواداریست–مدیردفترشعبه3بهرامی

مفقودی
برگ سبز سواری پیکان مدل 137۲ به شماره انتظامی ایران 7۲- 663 ج 85 و 
نام سید سعید  به  موتور 1۲317۲۰۲571  و شماره  شماره شاسی 7۲1338۰6 

بابلابراهیمی حسینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهیابالغوقترسیدگی
بنا به تجویز ماده 115 و 18۰ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
ابالغ می گردد  المکان  فعال مجهول  فرزند روضان  آقای جواد کرامت  به  کیفری 
جهت دفاع از اتهام خود دائر بر تخریب عمدی در پرونده کالسه 95۰۰99 شعبه 
1۰۴ کیفری ۲ ایالم در جلسه مورخ 1395/۰3/19 ساعت 13:۴5 در این دادگاه 
حاضر در صورت عدم حضور دادگاه رأسا مبادرت به صدور رأی غیابی خواهد بود.
منشیدادگاهكيفریشعبه104دادگاهكيفریدوشهرستانایالم–مصطفیملکی

آگهیابالغوقترسیدگی
در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین   18۰ و   115 ماده  تجویز  به  بنا 
امور کیفری به آقای فرهاد رحیمی فعال مجهول المکان ابالغ می گردد جهت دفاع 
از اتهام خود دائر بر صدور چک بالمحل در پرونده کالسه 95۰۰98 شعبه 1۰۴ 
کیفری ۲ ایالم در جلسه مورخ 1395/۰3/۲9 ساعت 13:۰۰ در این دادگاه حاضر 

در صورت عدم حضور دادگاه رأسا مبادرت به صدور رأی غیابی خواهد بود.
منشیدادگاهكيفریشعبه104دادگاهكيفریدوشهرستانایالم–مصطفیملکی

آگهیابالغوقترسیدگی
بنا به تجویز ماده 115 و 18۰ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری به آقای سهیل همتی فرزند یعقوب فعال مجهول المکان ابالغ می گردد جهت 
دفاع از اتهام خود دائر بر جرح عمدی با چاقو در پرونده کالسه 95۰1۰1 شعبه 1۰۴ 
کیفری ۲ ایالم در جلسه مورخ 1395/۰3/۲9 ساعت ۰8:3۰ در این دادگاه حاضر در 

صورت عدم حضور دادگاه رأسا مبادرت به صدور رأی غیابی خواهد بود.
منشیدادگاهكيفریشعبه104دادگاهكيفریدوشهرستانایالم–مصطفیملکی

دادنامه
شماره پرونده: 95،5۲،ش۲7 )3 سابق(             شماره دادنامه:95،1،۲۲-3۲   

   تاریخ رسیدگی:95،1،۲1 مرجع رسیدگی:قاضی شورای حل اختالف کرمانشاه)شعبه ۲7 
مجتمع امام خمینی )ره(( خواهان:آقای حشمت کمری زاد فرزند حسین به نشانی:دیزل 
آباد-خیابان تاکسی رانی رو به روی ایران فلز مغازه جوشکاری کمری خوانده:آقای قمرولی 

غالمی فرزند یارولی فعال مجهول المکان خواسته :مطالبه
گردشکار:خواهان دادخواستی به شرح فوق به طرفیت خوانده تقدیم پس از ارجاع و ثبت 
به کالسه 95،5۲،ش۲7 )3 سابق( وجری تشریفات مقرر قانونی قاضی شورا با مطالعه اوراق 
پرونده و مداقه نظر در یکایک آنها و مالحظه نظر مشورتی سرانجام ختم رسیدگی را اعالم 

و با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی انشاء رای می نماید.
 ))رای قاضی شورا((

در خصوص دادخواست آقای حشمت کمری زادفرزند حسین بطرفیت آقای قمر ولی 
غالمی فرزندیارولی بخواسته مطالبه مبلغ 3،5۰۰،۰۰۰ ریال مستند به یک فقره چک 
به شماره ۴68۰۰-79،1۰،1۰عهده ی حساب جاری 138۰ بانک ملی شعبه  جمهوری 
اسالمی کرمانشاه و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه به شماره 79،1۰،1۴-915۴۴۴ 
به انضمام کلیه خسارات قانونی و تاخیر تادیه-نظر به اینکه مستندات یاد شده بر اشتغال 
ذمه خوانده به میزان خواسته داللت داشته و نامبرده از آنجا که از طرف خواهان مجهول 
المکان اعالم شده به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی برای یک نوبت از طریق 
روزنامه عصر ایرانیان مورخ 9۴،11،۲1 دعوت و علی رغم ابالغ قانونی)مضبوط در برگه 
شماره 8 پرونده( در جلسه رسیدگی مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوا و مستندات آن 
ایراد و اعتراض موثری به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش 
ابراز ننموده است نظر به آنچه اشاره شد قاضی شورا با استصحاب بقاء دین استحقاق 
خواهان بر مطالبه خواسته را ثابت تشخیص داده با مالحظه نظر مشورتی مورخ 95،1،۲۲ 
مستند به ماده ۲۰ ناظر به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و ماده 198 قانون 
آیین دادرسی مدنی و مواد 31۰ و313و31۴ قانون تجارت ،رای بر محکومیت خوانده به 
پرداخت میلغ 3،5۰۰،۰۰۰ریال به عنوان اصل دین و مستند به تبصره الحاقی به ماده 
۲ قانون صدور چک و استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 79،1۰،1۰ لغایت اجرای حکم بر اساس 
شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی )قابل محاسبه در اجرای احکام(و 17۰،۰۰۰ ریال 
هزینه دادرسی و تمبر اوراق و 1۴۰،۰۰۰ ریال هزینه یک نوبت نشر آگهی دعوت در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی نزد قاضی شورا و ۲۰ روز پس از آن قابل تجدید نظرنزد دادگاه های 

قاضیشورایحلاختالفكرمانشاه-غالمیعمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه می باشد.
رونوشتبرابربااصلواداریست–مدیردفترشعبه3بهرامی

آگهیابالغ
این   9۴۰815 بایگانی  شماره  به    9۴۰998۰8۴18۰۰717 کالسه  پرونده  در 
شعبه متهم به نام مهدی سلیمانی فرزند عبدالرحمان حسب شکایت آقای حبیب 
ظاهریان به اتهام اهانت به مقدسات و تخریب و توهین تحت تعقیب قرار گرفته 
ماده 17۴  مقررات  اجرای  در  و  متهم  بودن  المکان  به مجهول  عنایت  با  و  است 
قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در وعد مقرر )یک ماه 
از تاریخ نشر اگهی( جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی 

است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد امد.
بازرسشعبهچهارمدادسرایعمومیوانقالبایالم–شهبازی

آگهیابالغوقترسیدگی
بنا به تجویز ماده 115 و 18۰ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری به خانم زهرا رسمتی فرزند صید عباس فعال متواری ابالغ می گردد جهت 
دفاع از اتهام خود دائر بر صدور چک بالمحل در پرونده کالسه 95۰111 شعبه 
1۰۴ کیفری ۲ ایالم در جلسه مورخ 1395/۰3/18 ساعت 13:۴5 در این دادگاه 
حاضر در صورت عدم حضور دادگاه رأسا مبادرت به صدور رأی غیابی خواهد بود.
منشیدادگاهكيفریشعبه104دادگاهكيفریدوشهرستانایالم–مصطفیملکی

دادنامه
به تاریخ 95/1/۲۴     پرونده کالسه 398/9۴ شماره دادنامه 1395-31

مرجع رسیدگی کننده:شورای حل اختالف چغادک
خواهان: آقای حسین حاجیان به آدرس چغادک میدان بقیه ا... گالری فرش حاجیان

خوانده: خانم فرخنده رستمی به آدرس مجهول المکان خواسته:مطالبه وجه سفته
گردشکار:خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این حوزه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی 
و ابالغ بطرفین و توجها به نظریه مشورتی اعضاء شورا در وقت مقرر و با توجه به محتویات 

پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای شورا: در خصوص دعوی خواهان بنام آقای حسین حاجیان فرزند – با وکالت – 
بطرفیت خوانده بنام خانم  فرخنده رستمی فرزند – باوکالت – بخواسته مطالبه وجه یک 
فقره سفته بشماره 576913  به مبلغ 1۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعأ بالغ بر 1۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال تقدیمی از طرف خواهان داللت بر استقرار دین بمیزان خواسته در عهده خواهان 
داشته و یقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی نیز داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه 
خوانده موصوف و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد لذا توجها بشرح دادخواست 
و مدارک و مستندات خواهان و نظر باینکه خوانده در جلسه رسیدگی حضور نیافته و 
دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است مع الوصف و با رعایت ماده 11 قانون 
شوراهای حل اختالف و مواد 3۰9 و3۰۴ و۲۴9 قانون تجارت و مستندأ به مواد 198 و 
515 و 519 و 5۲۰ و 5۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی مصوب سال 1379 ادعای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و حکم بر محکومیت 
خوانده موصوف به پرداخت مبلغ 1۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شورا و ظرف مدت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و 

شورایحلاختالفچغادکحقوقی بوشهر می باشد. تاریخ انتشار:95/۲/۲1

تسهیلدسترسیوافزایشایمنیبخشی
ازخط16اینچاهواز-ری

دسترسی و افزایش ایمنی خط لوله 16  اینچ اهواز-ری در محل 
زیر پل محور اصلی جاده بروجرد – خرم آباد صورت گرفت. 

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله 
مهندس  ملکی  علی  مرکزی،  منطقه  ایران  نفت  مخابرات  و 
عملیات  انجام  با  گفت:  منطقه  خط  تعمیرات  و  نگهداری  ارشد 
خاکبرداری دستی و نصب ساپورت بتنی زیر لوله در محل تالقی 
اهواز-ری،  16اینچ  خط  مسیر  و  آباد  بروجرد-خرم  اصلی  محور 

دسترسی به این خط تسهیل شد.
حضور  محدودیت  و  خاص  شرایط  دلیل  به  بر  تاکید  با  وی 
دستی  خاکبرداری  مکعب،  1۰۰۰متر  حدود  سنگین،  تجهیزات 

توسط نیروی انسانی انجام گرفت.
ملکی ادامه داد: ساخت و نصب 5 عدد ساپورت بتنی زیر لوله و 
همچنین احداث دیوار آجری با عرض 35سانتی متر در دو طرف 

دهانه پل در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: به منظور ایمنی بیشتر این قسمت از خط ، 
ساخت درب ورودی و نصب هواکش در طرفین پل انجام گرفت.

تاسیسدفترشركتملینفتایران
دربمبئی

یک مقام وزارت دارایی هند گفت:دولت برای گسترش روابط تجاری 
و اقتصادی با ایران،مجوز خرید ملک از سوی شرکت ملی نفت ایران 

در بمبئی را صادر کرده است .
به گزارش ایرنا، به گفته این مقام وزارت دارایی، با تمایل پاالیشگاههای 
هند به افزایش خرید نفت از ایران ، گشایش این دفتر می تواند گام 

مهمی برای افزایش خرید نفت خام از این کشور باشد.
روزنامه انگلیسی زبان اکونومیک تایمز نیز روز دوشنبه در گزارشی 
با اشاره به اشتیاق قدرت های بزرگ منطقه ای از قبیل چین و کره 
برای افزایش روابط تجاری با ایران نوشت:هند برای عقب نماندن از 

رقبای خود در صدد افزایش مبادالت تجاری با ایران است .
درادامه این مطلب با اشاره به سفر »نارندرا مودی « نخست وزیر هند 
در اواخر ماه جاری میالدی آمده است »مودی« با هدف تقویت هرچه 

بیشتر روابط دو کشور به ایران سفر می کند.
دربخش دیگری ازاین مطلب اضافه شده است هند در حال بررسی 
درخواست مجوز برای گشایش شعبه بانک های پاسارگاد ،پارسیان و 

سامان در این کشور است .
وی افزود:نهادهای ذیربط از جمله بانک مرکزی هند در حال بررسی 

این درخواست هستند.
وزارت دارایی در سال ۲۰1۲ از صدور مجوزی برای گشایش شعبه در 

هند خودداری کرده بود.
تایید امنیتی درخواست های بانک  از  وزارت کشور نیز در آن سال 
پارسیان و دو بانک دیگر بخاطر نگرانی های امنیتی خوداری کرده 

بود.
به گفته کارشناسان ،ایجاد شعبات بانک های ایرانی در هند در کسب 
مشکل  با  ها  تحریم  اثر  در  که  کشور  این  بازرگانی  موقعیت  دوباره 

مواجه شده ،ضروری است.
به رغم گذشت چند ماه از لغو تحریم های ایران،تاکنون هند بدهی 
نفتی حدود 6.5 میلیارد دالری خود را به دلیل باز نشدن کانال های 

نقل و انتقال پول پرداخت نکرده است .
با لغو تحریم ها ،ایران به یک قرارداد سه ساله که براساس آن ۴5 
درصد از بهای نفت را به روپیه و بقیه را به یورو در بانک های هند 

واریز می کرد پایان داد.
به گفته یک مقام هندی، شرکت ملی نفت ایران در حساب روپیه ای 

خود حدود 1۲۰ میلیارد روپیه در بانک یوکو ذخیره دارد.
وی افزود:ایران می خواهد از این سپرده در تسویه حساب مربوط به 

واردات کاال و خدمات از هند استفاده کند.

امضاتفاهمنامهایرانونروژ
درصنعتنفت

پژوهشگاه صنعت نفت ایران و شرکت »آکر« نروژ 
تفاهم نامه همکاری در صنعت نفت را امضا کردند.
این شرکت  و  نفت  پژوهشگاه صنعت  قرار است 
صنعت  جدید  های  فناوری  توسعه  برای  نروژی 
نفت و انتقال فناوری های جدید به کشورمان با 

یکدیگر مشارکت کنند. 
روابط  معاون  حسینی«   »سیدامیرعباس 
بین الملل پژوهشگاه صنعت نفت در مراسم امضای 
این تفام نامه گفت: نروژ یکی از الگوهای توسعه 
فناوری نفت در دنیاست و براین اساس برای انتقال 
فناوری های جدید در این صنعت تمایل داریم با 

آن همکاری داشته باشیم. 
از  »آکر«  کرد:  اضافه  نفت  صنعت  مقام   این 
شرکت های پیشرو در حوزه فناوری های باالدست 
و پایین دست صنعت نفت است که می توان در 

بخش فناوری های جدید با آن همکاری کرد. 

چینیهابرایسرمایهگذاریدر
بخشپاییندستیبهایرانمیآیند

قائم مقام معاون وزیر نفت در امور بین الملل و 
بازرگانی از عالقمندی فدراسیون صنعت نفت و 
در  حضور  برای   )CPCIF( چین  پتروشیمی 
این  گفت:  و  خبرداد  ایران  دستی  پایین  صنایع 
ایران مصمم  برای سرمایه گذاری در  فدراسیون 

است.
مسعود هاشمیان پس از دیدار امیرحسین زمانی 
مدیره  هیئت  رئیس  نایب  شنگ،  ران  لی  با  نیا 
به  چین  پتروشیمی  و  نفت  صنعت  فدراسیون 
شانا گفت: دراین فدراسیون شرکتهای چون سی 
چند شرکت  و  سینوک  ساینوپک،  پی سی،  ان 

پتروشیمایی، نفتی و پاالیشی حضور دارند.
وی با اشاره به این که عمده فعالیت این فدراسیون 
فعالیت در بخش پتروشیمی است، تصریح کرد: 
به  عالقمند  فدراسیون  این  در  شرکتهای حاضر 
و  هستند  پتروشیمی  بخش  در  گذاری  سرمایه 
برای سرمایه گذاری در این بخش مصمم هستند.

به گفته هاشمیان، قرار است مذاکرات تخصصی در 
این زمینه با هلدینگ خلیج فارس و بخش سرمایه 

گذاری شرکت ملی پتروشیمی انجام شود.

افزایشقیمتجهانینفت

روز  آتی  معامالت  بازار  در  نفت  جهانی  قیمت 
دوشنبه با روند افزایشی آغاز به کار کرد.

قیمت جهانی نفت در ساعات اولیه روز دوشنبه 
کاهش  و  کانادا  در  وسیع  آتش سوزی  دلیل  به 
چشمگیر تولید نفت این کشور با روند صعودی 
اولین روز معامالت خود در هفته جاری میالدی 

را آغاز کرد.
با 6۲  برنت  دریای  نفت  قیمت  در همین حال، 
سنت افزایش معادل 1.۴ درصد به رقم ۴5 دالر و 
99 سنت در هر بشکه رسید، ضمن اینکه قیمت 
نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با 85 
سنت افزایش در برابر ۴5 دالر و 51 سنت به ازای 

هر بشکه معامله شد.
همچنین کاهش تولید نفت کانادا به دلیل حریق 
گسترده در ایالت »آلبرتا« این کشور معادل بیش 

از یک سوم تولید نفت روزانه این کشور است.

کوتاه از انرژی  نفت در جهان

با  ایران  اسالمی  جمهوری  بار  نخستین  برای 
آمریکایی  نفتی  شرکت های  انحصار  شکست 
تجهیزات  ساخت  و  طراحی  فنی  دانش  به 
کاربرد  که  گاز  و  نفت  میادین  سرچاهی 
پارس  اجرای  فازهای در دست  گسترده ای در 

جنوبی دست یافت.
تجهیزات  این  بومی  ساخت  با  اساس  این  بر 
پیچیده صنایع نفت و گاز و با توجه به بخشنامه 
وزیر نفت مبنی بر عدم خرید کاالهای خارجی 
کشور،  داخل  در  شده  ساخته  مشابه  دارای 
از شرکت های  این محصوالت  و خرید  واردات 

اروپایی و به ویژه آمریکایی ممنوع شده است.
 ،13 فاز  چهار  توسعه  مجری  زیاری  مسعود 
خبرنگاران  جمع  در  جنوبی  پارس   ۲۴ تا   ۲۲
با بیان اینکه برای نخستین بار ایران به همت 
تولید  آمریکا در  انحصار  به  متخصصان داخلی 
و  نفت  صنایع  سرچاهی  پیچیده  تجهیزات 
اساس  این  بر  گفت:  است،  داده  پایان  گاز 
تجاری  عرضه  و  تولید  برای  نامه ای  تفاهم 

بین  گاز  و  نفت  پیچیده صنعت  این تجهیزات 
سازندگان داخلی، شرکت های پیمانکاری فعال 
سازندگان  انجمن  و  جنوبی  پارس  فازهای  در 

تجهیزات صنعت نفت ایران امضا شد.
امضای  با  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
این تفاهم نامه زمینه برای تولید انبوه و تامین 

گاز  و  نفت  صنعت  مختلف  طرح های  نیازهای 
ایران فراهم شده است، تصریح کرد: به عبارت 
تجهیزات  از  استفاده  امکان  اکنون  هم  دیگر 
ساخت داخل به جای واردات این کاالها با چند 
برابر قیمت از شرکت های آمریکایی و اروپایی 
فراهم شده است.وی همچنین از امضای تفاهم 
نامه ساخت نسل جدید مته دکل های حفاری 
عالوه  افزود:  و  داد  خبر  کشور  در  گاز  و  نغت 
پرمصرف  بار یک کاالهای  اولین  برای  این،  بر 
اطمینان  »شیرهای  تجهیزات  شامل  دیگر 
طراحی  ایران  در  گاز  و  نفت  چاهی«  درون 
اینکه  یادآوری  با  است.زیاری  شده  ساخته  و 
ساالنه  کشور  داخل  در  تجهیزات  این  ساخت 
حدود 3۰۰ میلیون دالر صرفه جویی به همراه 
مشارکت  با  اکنون  هم  کرد:  خاطرنشان  دارد، 
مشارکت  و  داخلی  سازندگان  پیمانکاران، 
شرکت های صاحب دانش و فنآوری بین المللی 
در  پیشرفته  تجهیزات  انواع  ساخت  زمینه 

صنایع نفت و گاز ایران فراهم شده است.

ایران به انحصار شرکت های نفتی آمریکایی پایان داد

حاضریم  اینکه  اعالم  با  نیرو  وزیر  معاون 
متوقف  را  سدسازی  پروژه های  از  بسیاری 
کنیم، گفت: 3۰ هزار کیلومتر از رودخانه های 
آزادسازی  سیالب  عبور  منظور  به  کشور 

می شود.
از  سال   5۰ از  بیش  گفت:  میداني  رحیم 
در  رودخانه ها  به  مربوط  قوانین  تصویب 
کشور مي گذرد اما تاکنون حتي ۲5 درصد از 
مجموع طول 1۴6 هزار کیلومتري رودخانه ها 

آزادسازي حریم و تعیین بستر نشده است.
معاون وزیر نیرو با تاکید بر اینکه حریم 3۰ 
هزار کیلومتر از رودخانه هاي کشور به منظور 
آزادسازي  ششم  برنامه  در  ها  سیالب  عبور 
پنجساله  برنامه  در  اظهارداشت:  شود،  مي 
از  کیلومتر  هزار   3۰ کشور  توسعه  ششم 
رودخانه هاي کشور آزادسازي حریم و تعیین 
بستر مي شود که حداقل به ۲۰ هزار میلیارد 

ریال اعتبار نیاز دارد.
عرصه  در  کشور  امروز  نیاز  کرد:  تاکید  وی 
طراحي  و  پیشگیرانه  اقدامات  انجام  آب، 
نمونه  طور  به  که  است  هشدار  سیستم هاي 
تامین تجهیزات و  و  بروزرساني  با  مورد دوم 

هواشناسي  سازمان  در  اندازه گیري  ابزارهاي 
قابل  ریالي  میلیارد  هزار  دو  هزینه  صرف  با 

دستیابي است.
زیرزمیني  آب  منابع  اینکه  بیان  با  میدانی 
افزون بر 5۰ درصد مصارف کشور را تشکیل 
مي دهد، تصریح کرد: وزارت نیرو حاضر است 
را  کشور  در  سدسازي  پروژه هاي  از  بسیاري 
مدیریت  زمینه  در  در عوض  و  کرده  متوقف 

آب هاي زیرزمیني هزینه کند.
روند  ُکندي  به  اشاره  با  نیرو  وزیر  معاون 
تعیین بستر رودخانه هاي  و  آزادسازي حریم 
و  مسئوالن  بي توجهي  کرد:   تاکید  کشور، 
اصلي  عامل  شهرها  داخل  در  شهرداري ها 
براي  تهران  شهردار  و  است  مسئله  این 
با  سازه  و  ساختمان  هرگونه  برچیده شدن 
اعالم  رودخانه ها  در حریم  نیرو  وزارت  اعالم 

آمادگي کامل کرده است.
تخصیص  نیرو،  وزارت  در  مسئول  مقام  این 
بودجه و اعتبارات و تامین اولویت هاي وزارت 
با  همراه  را  رودخانه ها  مهندسي  در  نیرو 
این  تحقق  اصلي  عامل  اعتبارات  تخصیص 

مهم برشمرد.

معاونوزیرنيرواعالمكرد:

حاضریمسدسازیرامتوقفكنیم
 مدیر برنامه ریزی شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب از تحقق اهداف افزایش تولید نفت ایران 
در مناطق نفتخیز جنوب به عنوان قطب تولید 
نفت ایران دو هفته زودتر از برنامه تعیین شده 
خبر داد و گفت: تمامی اهداف افزایش تولید 

نفت محقق شد.
سیدعبدا... موسوی در جمع خبرنگاران اظهار 
وزارت  ابالغی  سیاست های  اساس  بر  داشت: 
نفت به منظور افزایش سریع صادرات نفت خام 
افزایش  کارگروه  تحریم ها،  از  پیش  سطح  به 
ایران  نفت  ملی  در سطح شرکت  نفت  تولید 
به  کارگروه  این  در  افزود:  شد.وی  راه اندازی 
ریاست مدیرعامل شرکت نفت جزئیات افزایش 
تولید و سهم شرکت های بهره بردار نفت کشور 
تعیین و سپس ابالغ شد و مطابق با مصوبات 
دوران  در  ایران  نفت  تولید  افزایش  کارگروه 
به  پسا تحریم، سهم مناطق نفت خیز جنوب 
عنوان قطب تولید نفت ایران و تامین کننده 
بیش از 8۰ درصد نفت خام کشور در روزهای 
پایانی اسفند ماه سال گذشته تعیین و ابالغ 
مناطق  ملی  شرکت  برنامه ریزی  شد.مدیر 

نفت خیز جنوب تصریح کرد: بر اساس تعهدات 
ابالغی، تولید نفت در مناطق نفت خیز جنوب 
باید تا اول خرداد ماه امسال به سقف مورد نظر 

افزایش می یافت.
وی ادامه داد: 17 اردیبهشت ماه سال جاری 
و حدود دو هفته زودتر از برنامه های ابالغی 
شرکت ملی نفت ایران، برنامه افزایش تولید 
جنوب  خیز  نفت  مناطق  در  سیاه  طالی 
نفت،  تولید  افزایش  تحقق  با  و  عملیاتی شد 
تحقق  عملیاتی  و  فنی  اقدامات  از  نفت  وزیر 
طرح افزایش تولید و صادرات نفت از مناطق 

نفت خیز جنوب قدردانی کرده است.
اجرای یک طرح  با  ایران  به گزارش تسنیم، 
دو مرحله ای به دنبال افزایش حجم تولید و 
صادرات نفت خام خود در دوران پسا تحریم 
بود و مقرر شده بود در مدت زمان یک هفته 
پس از لغو تحریم ها تولید طالی سیاه حدود 
5۰۰ هزار بشکه و سپس در مرحله دوم تولید 
نفت خام کشور 5۰۰ هزار بشکه دیگر در روز 

افزایش یابد.

تحققبرنامهپساتحریمیتولیدنفت
درمناطقنفتخیزجنوب
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درخواستگواهیحصروراثت
آقای جمشید اکبری سعیدآباد دارای شناسنامه شماره 889 به شرح درخواست به 
کالسه 1/95/۲75 ش از این شورا درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که شادروان اکبر اکبری سعیدآباد به شماره شناسنامه 3 در تاریخ 139۴/11/۰9 

در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از عبارتست از:
1- متقاضی  پسر متوفی

۲- مالک اکبری سعیدآباد فرزند اکبر ش ش 89۰ صادره از اردبیل پسر متوفی
3- مهری اکبری سعیدآباد فرزند اکبر ش ش ۲3۲۴ صادره از ساری دختر متوفی

۴- روح انگیز اکبری سعیدآباد فرزند اکبر ش ش 1۰36 صادره از ساری دختر متوفی
5- علی اکبری سعیدآباد فرزند اکبر ش ش 17۴6 صادره از ساری پسر متوفی
6- رضا اکبری سعیدآباد فرزند اکبر ش ش 18۲1 صادره از ساری پسر متوفی

7- سعید اکبری سعیدآباد فرزند اکبر ش ش 9۴77 صادره از ساری پسر متوفی
8- گل آفرین قنبری سعیدخان فرزند سوقات ش ش 615 صادره از نمین همسر 

متوفی
9- زکی اله اکبری سعیدآباد فرزند اکبر ش ش ۴۲ صادره از اردبیل پدر متوفی

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

ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
مالف87مسئولدفترحوزهاولشورایحلاختالفساری–رزاقی

هياتموضوعقانونتعيينتکليفوضعيتثبتیاراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمی

آگهیموضوعماده3قانون
وماده13آئيننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتیواراضیوساختمانهایفاقد

سندرسمی
برابر رای شماره 13936۰316۰۰۲۰۰778۰هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای محسن شریفی فرزند ابراهیم 
به شماره شناسنامه 381 صادره از اسالم آباد غرب در یک باب ساختمان به مساحت 
۲1۰،5۴ متر مربع پالک ۲6۴1 فرعی از 1 اصلی واقع در اسالم آباد غرب چهارراه 
شهرستانی خیابان ابومسلم کوی شهدای 1۰ شامل مبایعه نامه عادی و استقرار ملک در 
سهم زارعین طبق قانون اصالحات ارضی و عدم دسترسی به مالک اولیه محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395،۰۲،۰5 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،۰۲،۲1

محمدعباسیرئيسثبتاسنادوامالکشهرستاناسالمآبادغرب

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول)اسنادرهنی(
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق شش دانگ یک باب / مغازه پالک ۲8/1۰16 
است طبق سند  تسلیم گردیده  و  ایرج مطهری منش صادر  آقای  نام  به  و  ثبت 
مبلغ  قبال  در  شیراز   19۲ دفترخانه   139۰/11/9 مورخه  شماره 17619  رهنی 
کارشناس  نظر  طبق  و  گرفته  قرار  بانک/ملت  رهن  در  ریال   1/۴55/3۴۰/۰۰۰
رسمی به مبلغ 199/893/۰۰۰ ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای ۲8/97 متر 
مربع اعیانی در یک طبقه که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک می باشد 
پالک فوق از ساعت 9 الی 1۲ روز یکشنبه مورخ 1395/3/9 در اداره ثبت اسناد 
و امالک واقع در کنگان خیابان فجر از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده 
از مبلغ 199/893/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته 
می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به ّآب،برق،گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و 
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
برنده مزایده  به  از محل مازاد  بابت هزینه های فوق  وجود مازاد وجوه پرداختی 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدأ وصول می گردد ضمنأ چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 

مکان مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار:1395/۲/۲1
مالف80رئيسثبتاسنادوامالکشهرستانكنگان–عيسیرضایی

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول)اسنادرهنی(
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق شش دانگ یک باب / مغازه پالک ۲8/1۰17 
است طبق سند  تسلیم گردیده  و  ایرج مطهری منش صادر  آقای  نام  به  و  ثبت 
مبلغ  قبال  در  شیراز   19۲ دفترخانه   139۰/11/9 مورخه  شماره 17619  رهنی 
کارشناس  نظر  طبق  و  گرفته  قرار  بانک/ملت  رهن  در  ریال   1/۴55/3۴۰/۰۰۰
رسمی به مبلغ ۲۴۰/1۲۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای 3۴/8۰متر 
مربع اعیانی در یک طبقه که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک می باشد 
پالک فوق از ساعت 9 الی 1۲ روز یکشنبه مورخ 1395/3/9 در اداره ثبت اسناد 
و امالک واقع در کنگان خیابان فجر از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده 
از مبلغ ۲۴۰/1۲۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته 
می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به ّآب،برق،گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و 
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
برنده مزایده  به  از محل مازاد  بابت هزینه های فوق  وجود مازاد وجوه پرداختی 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدأ وصول می گردد ضمنأ چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 

مکان مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار:1395/۲/۲1
مالف81رئيسثبتاسنادوامالکشهرستانكنگان–عيسیرضایی

چهار تن محصوالت کشاورزی 
قاچاق امحا شد

رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان 
تهران گفت: چهار تن محصوالت کشاورزی قاچاق 
در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی امحا 
شد.علی کوهستانی از معدوم سازی میوه و محصوالت 
کشاورزی قاچاق در میدان مرکزی میوه و تره بار شهر 
تهران خبر داد و گفت: این محصوالت کشاورزی امحا 
شده چهار تن و ارزش ریالی آن حدود  378 میلیون 

ریال توسط مرکز اموال تملیکی برآورد شده است.
 

شكر به نرخ مصوب
 ۲۳۰۰ تومان برگشت

 دبیر انجمن کارخانه های قند و شکر با اشاره به افزایش 
قیمت شکر در هفته  اخیر گفت: با افزایش عرضه شکر 
در بورس کاال از ۲ هزار تن به 6 هزار تن قیمت این 
کاال  به ۲3۰۰ تومان مصوب بازگشت.بهمن دانایی در 
مورد قیمت عرضه شکر گفت: براساس مصوبه دولت 

قیمت عرضه شکر درب کارخانه ۲3۰۰ تومان است.

حملونقل

موافقت با پرواز مستقیم ایران - اسپانیا

معاون وزیر اقتصاد گفت: ایران و اسپانیا برای برقراری 
زمینه های  باید  و  دارند  تمایل  مستقیم  پروازهای 
سودآوری و تجاری هم فراهم شود.محمد خزاعی در 
حاشیه دیدار با وزیر مشاور در تجارت خارجی اسپانیا 
مثل  مختلفی  های  زمینه  در  دیدار  این  در  گفت: 
قطعات و لوازم خودرو، گردشگری و ایجاد پروازهای 
مستقیم بین دو کشور بحث و تبادل نظر شد.وی افزود: 
روابط اقتصادی دو کشور در گذشته بیش از دو میلیارد 
دالر بود که متأسفانه کاهش یافته است و دوباره تالش 
می کنیم خطوط اعتباری با سقفی بیش از گذشته 

شروع به کار کند.

پس اندازهای ارزی 8۰ میلیارد 
دالری شد

از  ملی  توسعه  صندوق  ساله  پنج  حدود  عملکرد 
انداز  این صندوق پس  میلیارد دالری  دارایی 8۰ 
شروع به  از  سال  پنج  دارد.حدود  حکایت  ارزی 
که  صندوقی  می گذرد.  ملی  توسعه  صندوق  کار 
و  محتوایی  شکلی،  نظر  از  آن  مدیران  اعتقاد  به 
لحاظ  از  چراکه  است  فرد  به  منحصر  کارکردی 
گونه های  با  کارکردی  و  ماموریتی  ساختاری، 
بانک ها  نظیر  اعتباری  و  مالی  موسسات  مختلف 
کامال متفاوت است.صندوق توسعه ملی بر اساس 
ماده )8۴(، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با 
اهدافی شبیه حساب ذخیره ارزی و سخت تر شدن 
دسترسی به منابع آن تشکیل و قرار شد تا با کف 
واریزی ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی، هر ساله سه 
درصد به آن اضافه شود. مصارف این صندوق هم 
عمدتا بخش های غیردولتی و اعطای تسهیالت به 
بخش خصوصی، تعاونی عمومی غیردولتی با هدف 
تولید، اجرای طرح های زیربنایی بوده و استفاده از 
منابع صندوق برای هزینه های جاری ممنوع است.
واریز اضافه سه درصدی ساالنه به کف ۲۰ درصدی 
از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی را مجلس 
در زمانی تصویب کرد که درآمدهای ساالنه نفتی تا 
حد قابل توجهی باال بوده و هر بشکه نفت تا بیش 
اما در ادامه  از 1۰۰ دالر نیز به فروش می رفت، 
و در حدود دو سال گذشته با افت یکباره قیمت 
نفت که تا 3۰ درصد نیز تنزل کرده و درآمدهای 
دولت از این محل به شدت کاهش یافت، پیشنهاد 
از سوی دولت  مازاد  واریزی  منابع  برداشته شدن 
در بودجه 139۴ مطرح شد و در نهایت با توافق 
بین دولت و مجلس سقف واریز به ۲۰ درصد قانون 

کاهش یافت.

کشاورزي

گروه اقتصاد : بازهم در آستانه فصل اجاره بها، 
نرخ ها افزایش یافته و مالکان قیمت های بیشتری 
را نسبت به سال قبل برای واحدهای خود تعیین 
تاثیر  تحت  مسکن  قیمت  که  کرده اند.هرچند 
رکود با کاهش مواجه شده است اما بازار اجاره 
بها همچنان داغ بوده و هر ساله هم به نرخ های 
آن افزوده می شود. امسال هم با شروع فصل بهار، 
مالکان اجاره بها را افزایش دادند. هرچند که بنابر 
آمارها این رشد متناسب با تحوالت نرخ تورم در 
کشور بوده است اما بازهم سهم زیادی از سبد 
خانوار را به خود اختصاص می دهد.در واقع روند 
افزایشی اجاره بها نسبت به سال هایی که مسکن 
در اوج قیمت بود، کمتر است اما بازهم پرداخت 
مستاجران  اغلب  برای  اجاره  سنگین  رقم های 
دشوار بوده و آنها مجبورند هر ساله رقم بیشتری را 
نسبت به سال قبل بپردازند در حالی که درآمدهای 
آنها تغییر چندانی نسبت به سال گذشته ندارد.از 
سویی دیگر در ماه آینده، فصل نقل و انتقاالت 
آغاز شده و مستاجران برای یافتن خانه مناسب به 
بنگاه های مختلف سر می زنند تا آپارتمانی با قیمت 
مناسب پیدا کنند اما شواهد بازار نشان می دهد 
که امسال هم مانند سال های گذشته، اجاره بها 
وجود  با  و  می شود  تعیین  بیشتری  رقم های  با 
ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن، اجاره بها روند 
افزایشی خود را ادامه می دهد.بنابراین امسال هم 
مستاجران این نگرانی را دارند که صاحبخانه ها 
با گرانی اجاره بها مشکالت بیشتری را پیش روی 
آنها بگذارند؛ موضوعی که هرساله اتفاق می افتد و 
اغلب صاحبخانه حداقل ۲۰ درصد به اجاره بهای 
سال گذشته اضافه می کنند.آمارها هم حاکی از 
آن است که در فروردین ماه سال 1395 شاخص 
کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران و در کل 
مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به 

ترتیب 9.8 و 11.1 درصد رشد نشان می دهد.
é اجاره بها در برخی محله های تهران

آپارتمانی57 متری  در  شریعتی - سیدخندان 
با امکانات 1۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه یک 
میلیون و 7۰۰ هزار تومان اجاره داده می شود و 
در پاسداران - هروی واحدی 6۰ متری یکخوابه با 
امکانات با ۲۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه یک 
رسد. می  اجاره  به  تومان  هزار  و 7۰۰  میلیون 

واحد دیگری در سیدخندان - دبستان با متراژ 
تومان  پارکینگ 3۰ میلیون  با  6۰ متریکخوابه 
رهن و 8۰۰ هزار تومان اجاره داده می شود و 
مالک واحدی در مرزداران به مساحت 6۰متر و 
یکخوابه با عمر چندساله با امکانات بدون انباری 
۲۰ میلیون تومان رهن و ماهیانه یک میلیون و 
15۰ هزار تومان اجاره تعیین کرده است.همچنین 
در شهر زیبا بلوار تعاون آپارتمانی 57 متری و 
رهن  تومان  میلیون  امکانات 5۰  فول  یکخوابه، 
کامل دریافت می شود و در یوسف آباد واحدی 6۰ 
متری با 5۰ میلیون تومان رهن و 9۰۰ هزار تومان 
اساس  داده می شود.براین  اجاره  ماهیانه،  اجاره 
شرایط  با  دبستان  خیابان  در  واحدی 75متری 
۲۰ میلیون تومان رهن و یک میلیون و 8۰۰ هزار 
تومان ماهیانه، اجاره داه می شود و مالک برای 
آچارتمان 6۰ متری در میرداماد در طبقه دوم  با 
انباری 6۰ میلیون تومان رهن و یک میلیون و 
6۰۰ هزار تومان اجاره تعیین کرده است.آپارتمان 
دیگری در خوش - مالک اشتر با مساحت 56 متر 
طبقه ۴ تکواحدی با 1۰ میلیون تومان رهن و 
7۰۰ هزار تومان اجاره به فروش می رسد و در 

پیامبر مرکزی هجرت واحدی 6۰ متری با امکانات 
و بازسازی شده با شرایط ۲۰ میلیون تومان رهن و 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره داده می شود.

é شش زنجیر بر پای فعاالن بازار مسکن
 اسیر شدن بخش مسکن در بین چهار زنجیر 
طرف عرضه و دو زنجیر طرف تقاضا باعث شده تا 
بشارت های خروج از رکود این بخش خوشبینانه تر 
از شرایط واقعی آن به نظر برسد.بخش مسکن به 
اذعان کارشناسان در بی سابقه ترین رکود خود در 
سه دهه اخیر به سر می برد؛ چرا که عرضه زیاد و 
تقاضا کم است. برای اقتصاد بدون تقاضا نیز تصور 
بازارگرمی، دور از ذهن به نظر می رسد. برای آن که 
شرایط فعلی بخش مسکن را بهتر درک کنیم 
میلیون عرضه  مثال می زنیم.- وجود 3.6  چند 

مازاد مسکن در کشور
- وجود 1.7 میلیون خانه خالی در کشور

- وجود ۲5۰ هزار خانه خالی در استان تهران
- وجود 118 هزار مسکن مهر بدون متقاضی در 

کشور
- کاهش 8۰ درصدی صدور پروانه های ساختمانی 

تهران از سال 9۲ تا کنون
- رسیدن حجم معامالت کشور به یک دهم دوران 

رونق مسکن
با این که برخی دست اندرکاران مسکن امیدوارند 
باشد  بخش  این  رکود  از  خروج  سال   1395
این که  بر  مبنی  شواهدی  آن  واقعی  وضعیت 
پیشران اقتصاد کشور وارد دوره پیش رونق شده 
نشان نمی دهد؛ هرچند سیر معامالت از نیمه دوم 
سال گذشته نسبت به ماه های قبل از آن مقدار 
افزایش یافت و معامالت شهر تهران در  اندکی 
فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه 
مرجع  دو  از  آمارها  شد.البته  بیشتر  قبل  سال 
متفاوت با هم اختالف فاحشی دارند. به گزارش 
صما ، رییس اتحادیه امالک تهران از افزایش 6.3 
درصدی در فروردین ماه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل سخن می گوید و گزارش بانک مرکزی 
رشد ۲۰.۴ درصدی را تایید می کند.بانک مرکزی 
از اواخر سال گذشته در گزارش های خود تکرار 
اکنون  و  رسیده  به کف  قیمت مسکن  می کرد 
زمان خوبی برای ورود مشتریان مصرفی به بازار 
است. گزارشات برخی رسانه ها از ورود مسکن به 
دوره پیش رونق هم نگرانی خریدارانی که هنوز 
زورشان به قیمت ها نمی رسید را تشدید می کرد.

اما آیا مسکن وارد دوره پیش رونق شده است؟ آیا 
سونامی قیمت مسکن در راه است؟ آیا سرمایه ها از 
طال، ارز و سیستم بانکی به سمت مسکن سرازیر 
می شود؟برای این که به پاسخ این سواالت برسیم 
یا حداقل به جواب نزدیک شویم باید شرایط واقعی 
بخش مسکن را رصد کنیم.هم اکنون حدود 3.6 
میلیون واحد مسکونی مازاد در کشور وجود دارد 
که اقتصاد طرف عرضه را به چالش کشانده است. 
مضافا این که مهاجرت های روستایی کاهش یافته 
و روند رشد جمعیت کند شده است. این در حالی 
است که بررسی ها از تسهیالت ارایه شده در بخش 
مسکن در سال 1393 حاکی از آن است که تقاضا 
برای ساخت مسکن ۲۲ درصد بیش از تقاضای 
خرید است که با توجه به مازاد تولید، سیگنال 
محسوب  مسکن  اقتصاد  برای  امیدوارکننده ای 
کشور  شهری  مناطق  در  سال 9۰  نمی شود.در 
که  شده  عرضه  مسکونی  واحد  میلیون   16.۲
این ارقام طی سال های 91، 9۲، 93 در حدود 
18، 19.9 و ۲1.8 میلیون واحد بوده و موجودی 
عرضه مسکن تا نیمه اول سال 9۴ به بیش از 
۲3.۲ میلیون واحد مسکونی در کشور رسیده که 
این رقم 3.6 میلیون بیش از تقاضای کل است.

طبق برآورد انجمن علمی اقتصاد شهری، از مازاد 
عرضه مسکن، در سناریوی اول )واحدهای خالی از 
میزان عرضه مسکن حذف شده اند( میزان مازاد 
عرضه طی سال های 9۰ تا 9۴ افزایش داشته 
است؛ به طوری که از 1.3 میلیون واحد در سال 
9۰ به حدود 3.6 میلیون واحد مسکونی در سال 
9۴ رسیده است. در سناریوی دوم )میزان عرضه 
و تقاضای کل در نظر گرفته شده( نیز میزان مازاد 
عرضه سیر صعودی داشته و محاسبه مسکن خالی 
از سکنه و نیز واحدهای مسکونی قدیمی در این 
شاخص، باعث افزایش مازاد عرضه از ۴.3 میلیون 
در سال 9۰ به 6۲۰ هزار واحد در سال 9۴ رسیده 
که هر دو سناریو نشان از مازاد عرضه در کشور 
دارد.هم چنین بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، 
حدود 1.7 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه 
در کل کشور وجود دارد که برآورد می شود ۲۰ 
درصد از این میزان در مناطق روستایی و مابقی در 
مناطق شهری موجود باشد. از این رو می توان به 
اندازه 1.3 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در 
مناطق شهری و حدود 33۰ هزار واحد مسکونی 
خالی از سکنه در مناطق روستایی برآورد کرد که 

به نوعی عرضه پنهان مسکن در بازار مسکن کل 
خالی  خانه های  می شوند.تعداد  محسوب  کشور 
عقبایی  گفته ی حسام  به  بنا  نیز  تهران  استان 
تا ۲5۰  اتحادیه امالک تهران بین ۲۰۰  رییس 
هزار واحد مسکونی است. لذا با توجه به جهش 
یکباره قیمت مسکن در سال 91 یافتن مشتری 
برای ۲5۰ هزار واحد استان تهران به دغدغه این 
است. تبدیل شده  امالک  مشاور  دفاتر  روزهای 
بی تعادلی در عرضه و تقاضای مسکن در شرایطی 
دیگر  معتقدند  کارشناسان  از  عده ای  که  است 
شاهد جهش های ادواری قیمت مسکن نخواهیم 
بود. محمد عدالت خواه در این باره می گوید: بخش 
مسکن طی 5 دهه درصد باالیی از اشتغال بخش 
خصوصی را به خود اختصاص داد؛ تا جایی که 
 13۰۰ کرد،  مشغول  خود  به  را  صنعت   3۰۰
نوع شغل درگیر آن شدند و به نوعی 7۰ درصد 
اشتغال کشور را در دست گرفت اما این شرایط 
در حال افول است؛ چرا که مسکن هم اکنون دچار 
بی تعادلی در عرضه و تقاضا شده است.افزایش ۲۰ 
درصدی معامالت تهران در فروردین ماه نسبت به 
مدت مشابه سال قبل نمی تواند مسکن را از خواب 
عمیق بیدار کند؛ زیرا برای این که بتوان در یک 
بخش صحبت از رونق کرد باید شرایط فعلی آن را 
با بهترین دوره آن بخش مقایسه کرد؛ نه با بدترین 
روزهای آن. به نظر می رسد اطالعاتی که از سوی 
مراکز آماری ارایه می شود تماما نسبت به سال 
1393 است که در آن سال حال و روز صنعت 
ساختمان جالب نبود. اما اگر معامالت و ساخت 
با دوران رونق مسکن  را  و ساز در سال 139۴ 
مقایسه کنیم باید بگوییم سال 139۴ سالی سخت 
برای حوزه صنعت ساختمان و تجربه ای تلخ برای 
کارآفرینان و حرفه مندان واقعی این صنعت بود.
یکی از عوامل که می تواند در تحریک طرف تقاضا 
موثر واقع شود باال بردن سقف تسهیالت مسکن 
است. با این که در سال گذشته بانک مسکن در 
تسهیالت  سقف  افزایش  به  اقدام  مرحله  چند 
به  را  وام خرید  اقدام  آخرین  در  و  کرد  مسکن 
از یک  نظر می رسد  به  اما  میلیون رساند   16۰
سو بانک ها تمایلی به پرداخت وام های بلندمدت 
ندارند و از طرف دیگر متقاضیان نسبت به وام های 
محدودکننده بانک مسکن اقبال نشان نمی دهند؛ 
تا جایی که بر اساس اطالعات دریافتی از بانک 
در  مسکن  ساخت  تسهیالت  تقاضای  مرکزی، 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  سال 9۴  ماه   11
قبل ۲۲ درصد رشد داشته اما تسهیالت خرید 
با کاهش ۲۰ درصدی از نظر تعداد همراه بوده 
است.هم چنین جست وجوی فایل های دفاتر مشاور 
امالک از هجوم عرضه حکایت دارد و در مقابل، 
آن چه منجر به خرید می شود قطره چکانی است. 
در اغلب دفاتر تقاضا برای فروش ۲۰ برابر بیشتر از 
تقاضا برای خرید است. البته حسام عقبایی رییس 
اتحادیه مشاوران امالک تهران اواخر سال گذشته 
از افت 9۰ درصدی خرید مسکن طی سه سال 
اخیر خبر داد.بررسی های میدانی نشان می دهد با 
این که حجم مراجعات در ماه های اخیر مقداری 
افزایش یافته، دفاتر مشاور امالک هنوز روزهای 
بدون مشتری را سپری می کنند و به گفته ی یکی 
از کارشناسان مشاور امالک در شمال پایتخت، 
بسیاری از دالالن از این شغل خارج شده اند. به 
گفته ی او روند ریزش کارشناسان مشاور امالک 
از سه سال گذشته آغاز شده و در سال 9۴ شدت 

گرفته است.

 رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربای 
مجلس با بیان اینکه دلیل تورم رکودی کنونی این 
بانکی وظایف خودش را به درستی  است که نظام 
به  دقیقاً  نقدینگی  اگر  گفت:  نمی دهد،  انجام 
کارآفرینی، تولید و اشتغال اصابت کند نتیجه اش 
شد.محمدحسین  خواهد  خدمات  و  کاال  تولید 
حسین زاده بحرینی اظهار کرد: در ارتباط با طرح 

اصالح نظام بانکی مجلس و واکنش به این سؤال 
»مگر نظام بانکی چگونه است که نیاز به اصالح 
را  کشور  یک  بانک های  که  قانونی  گفت:  دارد؟« 
اداره می کند، قانون مادر است. قانون بانک یکی از 
سه قانون مهم در حوزه اقتصاد است.وی افزود: قانون 
مالیات ها یک قانون مادر است و قوانین بسیاری در 
کشور نداریم که مانند مالیات و بانک این قدر دارای 

اهمیت باشند. بانکداری کشورها به خصوص در دو 
ــ سه دهه اخیر سیر تحول عجیبی داشته یعنی 
نظام های بانکی، دانش بانکی به سرعت تغییر کرده 
نیازهای مشتریان عوض شده و شیوه مدیریت  و 
بانک ها کامالً نوین و امروزی شده، البته منظورم در  
ایران نیست بلکه در سایر کشورها است که خودشان 

را با این پیشرفت های روز توانستند هماهنگ کنند.

اجارهبهادرآستانهفصلاجارهافزایشیافت

بازارمسکن؛اقتصادبدونتقاضا!

از  از 3 سال  بعد  رایانه ای گفت:  نظام صنفی  عضو سازمان 
آغاز به کار دولت یازدهم هیچ اتفاق خاصی در صنعت همه 
شده  داده  نرم افزار  صنعت  از  حمایت  درباره  که  وعده هایی 
تبلیغات و نمایش است.فرهاد الیشائی در یک نشست خبری 
با اشاره به مشکالت سیاست های حمایتی در حوزه IT، اظهار 
فناوری  شرکت های  مالیاتی  قانون  ماده 13۲  طبق  داشت: 
اطالعات به مدت 1۰ سال از معافیت های مالیاتی برخوردار 
این  از  نتوانست  نرم افزاری  شرکت  هیچ  عمل  در  اما  بودند 
معافیت بهره مند شود.این عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای 
پروانه  داشتن  مستلزم  معافیت  این  از  برخورداری  گفت: 
برای  پروانه وقتی  این  اخذ  از  تولید است. پس  بهره برداری 
مشمولیت قانون مراجعه کردیم گفتند که قانون مالیات های 
مستقیم در حال بازنگری است و فعال امکان پذیر نیست به 
نشد.وی  ممکن  قانون  این  از  استفاده  گاه  هیچ  ترتیب  این 
ادامه داد: عالوه بر این، در سال  های اخیر اعالم می شود که 
به شرکت های دانش بنیان معافیت مالیاتی تعلق می گیرد و 

شرکت های فناوری با طی هزاران ساعت مستندات خود را 
برای اثبات دانش بنیانی آماده و ارائه می کنند.وي با اشاره 
به اینکه یک نرم افزار ایرانی در حوزه فرآیندهای کسب و کار 
برای نخستین بار موفق به کسب گواهی بین المللی از مرکز 

ارزیابی نرم افزارهای بین المللی )TEC (  شد.
 ) BPMS( نرم افزار ایرانی مدیریت فرآیندهای کسب و کار
اولین نرم افزار ایرانی محسوب می شود که پس از 7 سال موفق 
شد گواهینامه بین المللی را از معتبرترین مرکز ارزیابی نرم افزار 
دریافت کند.مرکز ارزیابی نرم افزارهای بین المللی )TEC کانادا( 
در راستای ارزیابی شرکتهای نرم افزاری با وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات همکاری خود را آغاز کرده و هم اکنون شرکت 
این مرکز،  از  است  بنیان شماران سیستم موفق شده  دانش 
 )ShAuto( برای نرم افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار
گواهینامه دریافت کند. در این ارزیابی، نرم افزار ایرانی در 5۰۰ 
نظر  از  دریافت شده  براساس گواهینامه  و  ارزیابی شد  محور 
استانداردهای جهانی، در سطح نرم افزارهای جهانی قرار گرفت.

عضو انجمن اتوماسیون صنعتی از مذاکره صنعتگران ایرانی با 
سازندگان ماشین ابزار آلمانی برای تأمین نیاز 3۰۰ تا 5۰۰ میلیون 
دالری بازار ایران خبر داد.حسین ریاحی اظهار داشت: در مذاکره با 
شرکت های سازنده ماشین آالت آلمانی به دنبال انتقال دانش فنی 
تولید این ماشین آالت به تولیدکنندگان داخلی هستیم.به گزارش 
فارس ، وی تأکید کرد: رویکرد ما در همکاری با شرکت های خارجی، 
فقط خرید ماشین آالت نیست بلکه به موضوع انتقال دانش فنی و 
صادرات این تجهیزات به کشورهای منطقه نیز توجه داریم.حسن 
عمادی عضو اتحادیه ماشین سازان تهران نیز در این نشست خبری 
با بیان اینکه بیش از ۲5۰۰ شرکت در این اتحادیه عضویت دارند، 
گفت: فعاالن بخش های مختلف صنعتی از جمله قالب سازی، 
قطعه سازی، ماشین سازی، پرس کاری و میل لنگ تراشی در این 
اتحادیه عضویت دارند.وی با اشاره به مصمم شدن کشورهای 
خارجی برای مبادالت تجاری با ایران در شرایط پسابرجام، گفت: 
صنایع داخل نیازمند ماشین آالت پیشرفته و تکنولوژی نوین هستند 
که قصد داریم در این زمینه از تولیدکنندگان آلمانی کمک بگیریم.

وی افزود: به این ترتیب ماشین ابزار صنعتی بدون واسطه از سوی 
شرکت های تولیدکننده آلمانی دراختیار صنعتگران ایرانی قرار 
خواهد گرفت و می توانیم از معافیت حقوق ورودی و حقوق گمرکی 
برخوردار شویم.عمادی، اعطای تسهیالت از سوی بانک های عامل 
شرکت های سازنده آلمانی بابت عرضه ماشین آالت به صنعتگران 
ایرانی را خواستار شد و گفت: اگر این تجهیزات با اقساط 5 ساله در 
اختیار تولیدکنندگان ایرانی قرار گیرد، می توانیم همکاری مناسبی 
در این زمینه با یکدیگر داشته باشیم.وی با بیان اینکه در گذشته 
حدود 7 هزار واحد صنعتی در زمینه ماشین سازی و فلزکاری در 
کشور فعال بودند، گفت: تحریم و رکود باعث تعطیلی بخشی از این 
واحدها شده است، به طوری که در حال حاضر ۲5۰۰ واحد فعال 
در این بخش داریم.به گزارش فارس، کارل شافر مدیر عامل اتحادیه 
ماشین ابزار و ماشین سازان آلمان نیز  با بیان اینکه در حال حاضر 
پتانسیل باالیی برای سرمایه گذاری در ایران وجود دارد، گفت: در 
سال 19۰۰ حدود 19۰ میلیون یورو صادرات به ایران داشتیم و 

ایران نهمین بازار هدف شرکت های آلمانی محسوب می شد.

مذاكرهصنعتگرانایرانیوآلمانیآغازشد

تأمین نیاز 5۰۰ میلیون دالری بازار ماشین ابزار ایران
یکنرمافزارایرانیگواهیبينالمللیكسبكرد

طی ۳ سال اخیر اتفاق خاصی در IT رخ نداده

چرا بانک مرکزی 
سیل نقدینگی را 

به تولید نربد؟
رسالت نخست اقتصاد کشور حمایت از صنایع کوچک

é موید حسینی صدر
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

بخش صنعت سهم عمده ای از تولید داخلی را به خود 
اختصاص داده است.بهترین استراتژی برای کنترل 
نرخ بیکاری در کشور سرمایه گذاری در عرصه مسائل 
صنعتی است، لذا زیر ساخت  های الزم برای توسعه 
بخش صنعت باید در کشور فراهم شود و به منظور 

تحقق اهداف آن باید تمامی دستگاه های اجرایی در این زمینه فعال تر شوند.  
توسعه شهرک های صنعتی و تولید در کشور  شاه کلید کاهش بیکاری است  واین 
وظیفه بانک ها ست که با ارائه تسهیالت مورد نیاز واحدهای تولیدی در کنار آنها 
باشند، و چوب الی چرخ تولید نگذارند.تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در 
شهرک های صنعتی ودر گوشه و کنار کشور تبعات بسیار بدي را در اقتصاد دارد 
.رونق صنایع کوچک با بازگشت واحدهای تولیدی و صنعتی غیرفعال به چرخه 
تولید و بهره برداری از طرح های درحال ساخت ظرفیتی برای توسعه اقتصادی 
و تحقق اقتصاد مقاومتی است.این مختص تنها تهران و کالن شهر هانیست بلکه 
بیکاری درد بسیاری ازاستان های کشور است. معضل بیکاری به درد بسیاری 
ازاستان های کشور تبدیل شده است .غیرفعال بودن بخشی از واحدهای تولیدی 
در شهرک های صنعتی به دلیل کمبود نقدینگی یا مواد اولیه و تعطیلی بخش 
دیگری از این واحدها به دلیل بدهکاری به بانک ها بخش زیادی از فرصت های 
اشتغالزایی و تولید را از کشور سلب کرده است.واحدهای صنعتی برای افزایش 
تولید نیازمند افزایش نقدینگی و سرمایه درگردش هستند.واحدهای صنعتی 
نیازمند افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش برای افزایش تولید هستند.حمایت 
مسئوالن در افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش برای این مراکز رشد خوبی در 
تولیدات آن ها خواهد داشت و حمایت از آنها نه تنها گامی در حمایت از تولید 
ملی است؛بلکه سهمی در صادرات کشور و ایجاد فرصت شغلی برای متقاضیان 
کار است.بخش صنعت سهم عمده ای از تولید داخلی را به خود اختصاص داده 
است.بهترین استراتژی برای کنترل نرخ بیکاری در کشور سرمایه گذاری در عرصه 
مسائل صنعتی است، لذا زیر ساخت  های الزم برای توسعه بخش صنعت باید در 
کشور فراهم شود و به منظور تحقق اهداف آن باید تمامی دستگاه های اجرایی 
در این زمینه فعال تر شوند.منافع موجود در شهرک ها و نواحی صنعتی و مراکز 
تولیدي، صنعتي را نمي توان نادید ه گرفت . با توجه به وجود امکانات زیربنایی 
در شهرکها و نواحی صنعتی تمامی دستگاههای مرتبط با صنعت باید به جذب 
سرمایه گذار در این مناطق توجه جدی کنند.بانک ها باید با ارائه تسهیالت مورد 
نیاز واحدهای تولیدی در کنار آنها باشند، و چوب الی چرخ تولید نگذارند. با وجود 
نقش صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در چرخه اقتصادی و اشتغال رسالت 

نخست اقتصاد کشور حمایت از صنایع کوچک است.
 

فنآوريوارتباطات

8 مرکز مخابراتی توسعه می یابد
  عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید 
مفتح، مهدیه، مالک اشتر، پیروزی، شهید سعادتمند، شهر قدس، خاتم االنبیاء 
و انجم آباد از تاریخ ۲1 اردیبهشت ماه آغاز می شود.با اجرای عملیات مذکور 
ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید مفتح با پیش شماره های 
۲۲8۴ الی ۲۲89 و ۲67۰ در محدوده خیابان های شریعتی و ذکایی به 
مدت ۴8 ساعت و در مرکز مخابرات مهدیه با پیش شماره های 5536 الی 
5539 و 55۴7 الی 55۴9 در محدوده خیابان های ابوسعید، شوش، وحدت 
اسالمی و کارگر، در مرکز مخابرات مالک اشتر با پیش شماره های 6617، 
6619، 6635 الی 6637، 6683 الی 6689 و 6667 در محدوده خیابان های 
دامپزشکی، هاشمی، رودکی و خوش، در مرکز مخابرات شهید سعادتمند با 
پیش شماره های ۴۴۲۰ الی ۴۴۲9، ۴۴38 در محدوده خیابان های چوب 
تراش و شهید گالب، اتوبان شیخ فضل ا... نوری و یادگار امام )ره( به مدت 3 
روز و در مرکز مخابرات شهرقدس با پیش شماره های ۴681 الی ۴689 در 
محدوده خیابان های سرخ حصار، طالقانی، تختی، رجبعلی بهروز و محراب، در 
مرکز مخابرات خاتم االنبیاء با پیش شماره های 366۰ الی 3667 در محدوده 
خیابان گلستان 6۲ و جاده مالرد و در مرکز مخابرات انجم آباد با پیش شماره 
56۴8 در محدوده روستای انجام آباد به مدت 7۲ ساعت با اختالل همراه است.

بانک 

بانک پاسارگاد بر فراز بانكداری بین الملل در دوران پس از برجام

بانک پاسارگاد با استمرار ارتباط خود با شبکه جهانی سوئیفت که هرگز حتی 
در دوران تحریم نیز قطع نگردید و نیز با برخورداری از گروه توانمند و پرتجربه 
خود در زمینه بانکداری بین الملل و تعامل مطلوب با بانک های خارجی و نیز 
به موجب عملکرد چشمگیر بانک طی چند سال اخیر، اکنون پس از اجرایی 
شدن برجام موفق به گسترش دامنه روابط کارگزاری خود در کشورهای مختلف 
شده است.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، این بانک از طریق مبادله رمز 
سوئیفت  با ۴۲ بانک جدید در کشورهای ایتالیا، آلمان، فرانسه، فنالند، آلمان، 
دانمارک، انگلستان، اسپانیا، اسلواکی، لهستان، سوئد، نوروژ، لوگزامبورگ، ایرلند، 
یونان، ژاپن، کره جنوبی، چین، بنگالدش، عمان، عراق، بحرین و ترکیه، در حال 

حاضر دارای ارتباط سوئیفت با بیش از ۲5۰ بانک در سراسر جهان است
انتقادرئيساتاقتعاونایران 

دولت به  جای تدوین بسته اقتصادی، جلوی 
واردات قاچاق را بگیرد

رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه اگر حجم ورود کاالهایی که به طور 
قاچاق وارد کشور می شوند 5۰ درصد کاهش یابد 1۰ میلیارد دالر فرصت 
سرمایه گذاری در داخل کشور ایجاد می کند، گفت: بسته اقتصادی دولت 
به جز در ۲ بنگاه خصوصی، هیچ تأثیری در اقتصاد نداشت.بهمن عبداللهی 
با اشاره به اینکه هم اکنون اقتصاد کشور دچار یک رکود بسیار سنگین در 
بخش های مختلف است، اظهار داشت: این رکود، دامن بخش های خصوصی، 
تعاونی و حتی شرکت های وابسته به دولت را نیز گرفت.وی افزود: هم اکنون 
6۰ درصد از واحدهای داخلی یا با کمترین میزان ظرفیت ممکن کار می کند 
و یا به طور کامل تعطیل شده اند، که این موضوع افزایش بیکاری در سطح 
جمعیت فعال کشور را به دنبال داشته است.رئیس اتاق تعاون ایران با بیان 
اینکه بسته های اقتصادی دولت، تأثیری بر پارامترهای اقتصادی و ایجاد رونق 
در جریان مبادالت داخلی نداشته است، به فارس گفت: این بسته، تنها برای 
۲ بنگاه خودروسازی که مورد توجه دولت بود، مؤثر واقع شد، اما در عرصه 
اقتصاد کشور، هیچ اتفاقی رخ نداد.عبداللهی در ادامه به جریان حجم نقدینگی 
در کشور اشاره کرد و گفت: نقدینگی طبق آمار رسمی بانک مرکزی، به 1۰۰۰ 
هزار میلیارد تومان رسیده است که انتظار این بود که این جریان نقدینگی وارد 

بخش های مولد اقتصاد شود.

یادداشت



دل نوشته مشترک مهندس میرزائی ریاست شورای 
اسالمی شهر و مهندس سید علی حجازی شهردار 
قائم شهر در پی شهادت فرمانده مقر خادم الشهداء 
مازندران و علمدار اردوهای جهادی ،دلداده شهداء 

بسیجی پاسدار شهید محمد بلباسی 
شهادت: 17 اردیبهشت 95 خان طومان سوریه 

بسم ا... الرحمن الرحیم 
به نام خدایی که مرگ را همچون زندگی حق انسان 
قرارداد و با شهادت مرگ را زیبا ساخت.و اینان چون 
مردان مرد،مرد روزهای سخت و کارزار نبرد هستند و 

مردانگی از آنان معنا می یابد. 
جوانمردی،  بلندای  به  است  ای  کلمه  مردانگی 
مردانگی شروع لحظات ناب ایثار است.و چو خوش 
سرودند سرود مردانگی را ،آنانی که درغربت و تنهائی 

به عروج و عرفان رسیدند. 
از مردن چیست، عشق  عقل پرسید که دشوارتر 
فرمود فراق از همه دشوارتر است؛ بگذشت در فراق تو 
شب های بی شمار و ما امروز در انتظار دیدنت لحظات 
فراق را یک به یک می شکافیم،به این امید که فردا 

تو را ببینیم.
شهادت هدیه ایست زیبا و ارزشمند از جانب خدا به 
بهترین و برگزیده ترین بنده اش.وهزاران درود و سالم 
بر دالور مردان و شهدای حرم که از راسخ ترین افراد و 
والیتی ترین افراد هستند.همان هایی که در نزد اهل 
زمین شناخته شده نیستند ولی اهل آسمان آنها را به 

خوبی میشناسند . 
» کلنا عباسک یا زینب« 

رهبرم....ای مقتدای من ....ای واالتر و برتر از جانم ...
امروز توشاهد باش که ایران اسالمی بهترین انسانهای 
خود را با کوله باری ازعزم راسخ و نیتی خالصانه و 
داوطلبانه برای دفاع از حرم عقیله بنی هاشم و عمه 
اینان،بهترین  و  فرستاده  جهاد  میدان  به  سادات 
از حرم  پروردگار،تا آخرین نفس در دفاع  بندگان 
عمه تان ایستاد و جان خود را خالصانه در این راه فدا 
کردند.چرا که ما در این راه جز زیبائی چیزی نمی 

بینیم. 
..........و ما رایت اال جمیال 

آقای من..... سیدنا...... 
مطمئن باش تا جوانانی همانند محمد بلباسیها در 
ایران اسالمی هستند نمی گذارند حتی یک خشت 
از حرم بزرگ بانوی قصه عاشوراء کم شود و اجازه 

نمی دهند که پای نحس و نجس تکفیری ها به حرم 
باز شود.

فرزند زهراء....
به عمه تان عقیله بنی هاشم بفرما که ما امروز در قائم 
شهر فرزندی را پاک و مطهر تربیت کرده تا همچون 
دوستان شهداء در رکابتان تا رفع تمام پلیدی ها و 
ظلم و جورها مبارزه میکنند و در راه حسین بن علی 
علیه السالم فدا میشوند و جانشان را تقدیم به قاسم 

بن الحسن نمایند. 
این شهدا جان خود را فدا میکنند تا پرچم جمهوری 
اسالمی ایران با افتخار به اهتزاز درآید.شهدای مدافع 

حرم ،سند گویای دفاع از انقالب اسالمی هستند. 
خداوندا؛ این هدیه منور را از ما قبول فرما و به خانواده 
اش صبر جزیل عنایت کن تا غم سنگین هجران 
محمد شهیدش را تحمل نمایند و بتوانند در برابر 
تمام صحنه های افراد کج فهم ایستادگی کنند و این 
بار سنگین امانت را به سر منزل مقصود و قرب الهی 

برسانند. 
محمد جان ..... 

تو از این به بعد مزد فرمانده بودنت را از دستان رسول 
ا... می گیری، تو اربابم حسن و اربابم حسین را نظاره 
می کنی، تو رفتی تا حرم زینب امن بماند. همان 

کاری عباس بن علی در صحرای کربال کرد. 
اینک با آمدنت شهرمان حال و هوای جبهه و جنگ 
گرفت. همان روزهائی که مرد و زن ،بزرگ و کوچک 

برای دیدن پیکر مطهر شهداء بیقرار بودند. 
محمد عزیز..... 

بعد از فدایی شدنت به پای ام المصائب کربال، گوئی 
مردم شهرمان صبورتر شدند و انگار پایان تو ،شروع 
فصل بی قراری هایمان است ، بی قراری هایی از جنس 
رفتن و ماندن و مانند تو قربانی آستان دوست شدن. 
بعد از تو هر روز مادران شهداء و همسران داغدار 
اسوه های ایثار، صبر را در کالس تقوایشان مشق 
می کنند و غصه ندیدن لبخندت را می ریزند در کاسه 

تحملشان.
اینها تنها گوشه ای از معجزات شهداء است .شهداء 
هر روز،هر لحظه ،در هر زمان و مکان به ما یادآور 
می شوند که باید هوشیار بود. والئی بمانیم و والیت 
باید خط قرمزمان باشد تا مانند تو فدایی علمدار چفیه 
به دوشمان شویم؛ فدایی رهبری که در دیدارشان 
اینگونه برایمان دعا کردند که انشاء ا... عاقبت بخیر 

شوید و چه عاقبت به خیری بهتر از شهادت.
در خاتمه شهادت دالوران مازندرانی مدافعان حرم 
خصوصا« شهید شهرمان محمد بلباسی را به ساحت 
مقدس قطب عالم امکان حضرت بقیه ا... االعظم 
ارواحنا لمقدم الفداء ، رهبر معظم انقالب اسالمی ، 
مردم شهید پرور استان مازندران خصوصا« قائم شهرو 
خانواده های این عزیزان تبریک و تسلیت عرض می 
نمائیم و با یقین اعالم میداریم که خون پاک این 

شهداء،طومار جبهه کفر را در هم خواهد پیچید.

سعیدمیرزائیکوتنائی-ریاستشورایاسالمی
شهرقائمشهر
سیدعلیحجازی-شهردارقائمشهر

پیامتسلیترییسشورایشهروشهردارقائمشهر؛

در پی شهادت فرمانده مقر خادم الشهداء مازندران پاسدار شهید محمد بلباسی

بازگشت همه بسوي اوست
مغفوره شادروان  مرحومه  دلسوز  و  مهربان  مادري  در گذشت  اندوه  و  درد  از  آكنده  قلبي   با 

حاجیه خانم مهري ایلیات را به اطاع كلیه دوستان و آشنایان محترم مي رساند.
به همین مناسبت مجلس ختم سوم و هفتم آن  عزیز از دست رفته در روز سه شنبه 95/2/21 
 از ساعت 15 الي 17 در مصلي بزرگ شهر ماهدشت واقع در بلوار امام، خیابان الزهرا برگزار 

مي گردد.

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

*فیروزه دهقانی 
ُخلَش کردی، ِچلَش کردی، ُدخی جان            

 َسْرآخر  هم ،ِولَش کردی، ُدخی جان
اگر عاشق نبودی پس خودت را                      

  چرا توی ِدلش کردی ُدخی جان؟
 َحسن،ِمهدی،کمال،آرش،علی،سام               

 حیا را زایِلَش کردی، ُدخی جان!
برای سرعِت َچت، خّط خود را                       

 گرفتی رایِتلَش کردی، ُدخی جان!
  ِکشاندی هرشب او را سمِت کافه                      

    ِز جیَبش غافلَش کردی، ُدخی جان!
         سپس ،استغِفُرا...، با خیانت                                

         َزدی خونین دلَش کردی، ُدخی جان
                             سرانجام از فِراقت خودُکشی کرد                     
                                            به دوزخ واِصلَش کردی، ُدخی جان!!

اگر از انسان آرزو و خواب گرفته شود ، بیچاره 
ترین موجود روی زمین است. 

کانت

سخن حکیمانه

دلنوشته 

گر چه صد رود است از چشمم روان                
   زنده رود باِغ کاران یاد باد

راز حافظ بعد از این ناگفته ماند                        
 ای دریغا! رازداران یاد باد!

امروز با حافظ

ترجمه پرفروش ترین رمان 
2015 به چاپ هفتم رسید

ترجمه رمان »دختری در قطار« پرفروش ترین 
 2015 سال  کتاب 
هفتمین  در  جهان 
همراه  به  نوبت 
از  چاپ  دومین 
اطمینان  »با  کتاب 
اپرا  اثر  می دانم که« 
وینفری به نمایشگاه 

کتاب آمد.
در  »دختری  رمان 

قطار« نوشته پائوال هاوکینز با ترجمه محبوبه 
موسوی، همزمان با بیست و نهمین نمایشگاه 
چاپ  تجدید  هفتمین  در  کتاب  بین المللی 

خود درکمتر از یکسال گذشته، منتشر شد.
کتاب سال  پرفروشترین  عنوان  به  رمان  این 
انتشار  از  پس  ماه  چند  جهان،  در   2015
رکورد  جمله  از  کتاب  فروش  رکوردهای 

فروش هری پاتر را شکست.
چاپ هفتم از این کتاب همراه با دومین چاپ 
از کتاب »با اطمینان می دانم که« نوشتخ پرا 
وینفری مجری مشهور آمریکایی و با ترجمه 
یاسمن رضایی در نمایشگاه کتاب عرضه شده 
خود  توصیه های  کتاب  این  در  است.وینفری 
برای موفقیت و خوشبخت شدن در زندگی را 

برای مخاطبانش ارائه کرده است.

اذان صبح 4/26   طلوع آفتاب 6/03 
اذان ظهر 13/01  اذان مغرب 20/19

در بازار کتاب

ترین  تازه   »2 »رسوایی  سینمایی  فیلم 
ساخته مسعود ده نمکی شب گذشته در 7 
سالن سینما به سانس فوق العاده دست یافت.

شد  آغاز  شرایطی  در  نوروزی  دوم  اکران 
بینی می شد  آنگونه که پیش  که فیلم ها 
جلب  خود  به  را  مخاطبان  نظر  نتوانست 
»رسوایی2«  فیلم  تنها  میان  این  در  کند. 
توانسته است با مخاطب ارتباط برقرار کند. 
از تبلیغات  این درحالی است که این فیلم 
مهمتر  و  نیست  برخوردار  مناسبی  شهری 
رسانه  در  محدودی  بسیار  تبلیغات  آن  از 
ملی به این فیلم اختصاص یافته است. این 
فیلم که انتقاد به وضعیت و شرایط جامعه 
دارد برخالف نظر منتقدانی که فیلم را در 

جشنواره دیدند با اقبال مواجه شده است.

شده  اکران  شرایطی  در  »رسوایی2«   
است که هنوز فیلم های اکران نوروزی در 
های  سالن  تعداد  و  است  اکران  سینماها 

فیلم هم محدود است.
شد  مواجه  مخاطبان  استقبال  با  فیلم  این 
سینماهای  در  آن  نمایش  بامداد   3 تا  و 
پردیس  آزادی،  کورش،  جمله  از  مختلف 

ملت، استقالل، ایران و ماندانا ادامه داشت.
زیادی  فرعی  ماجراهای  دارای  رسوایی 2« 
است و یکی از ماجراهای این داستان فرعی 
نام کامبیز  به  این قرار است که »فردی  از 
با بازی »رامین راستاد« طی یک درگیری 
او  شدن  کشته  باعث  پسری  با  فیزیکی 
محوطه چیتگر  در  است  قرار  و  است  شده 
اعدام شود. حاج یوسف »اکبر عبدی« برای 

گرفتن رضایت نزد مادر کامبیز رفته است 
و  نمی دهد  مادر رضایت  این  نهایت  در  که 
قرار بر اعدام کامبیز می شود.«داستان اصلی 
محور  شخصیت  سینمایی حول  فیلم  این 
حاج یوسف با بازی »اکبرعبدی« است که 

منتظره  غیر  پیش بینی  یک  با  است  قرار 
»آمدن زلزله« قصه اصلی را پیش ببرد، از 
نکات قابل توجه این اثر داستان های فرعی 
قرار  فیلم  اصلی  قصه  درون  در  که  است 

گرفته است.

»رسوایی2« به سانس فوق العاده رسید

شهرزاد و سیگارش مسئله ساز شد

انجمن  از  انتقاد  با  شهرزاد،  سریال  سرمایه گذار 
دادن  نشان  به  را  شهرزاد  سریال  که  ایران  دخانیات 
در  باید  ارگانی  هر  است، گفت:  کرده  سیگار محکوم 
حوزه خودش فعالیت کند و از دوستان دخانیات می 
خواهیم به جای انتقاد از سریال شهرزاد، جلوی قاچاق 

سیگار را بگیرند.
از  یکی  داشت:  اظهار  رضوی  محمدهادی  سید   
دادن  نشان  واقعی  شهرزاد  سریال  از  استقبال  دالیل 
که  آنجا  تا  ایم  کرده  تالش  ما  و  است.  شخصیت ها 
امکان دارد اتفاقات آن روز را به صورتی واقعی و باور 

پذیر نشان دهیم.
می  روایت  شهرزاد  سریال  که  دورانی  در  افزود:  وی 
شود مهمترین تفریح های بخشی از قشر سرمایه دار، 
یا  حضور در کاباره ها، جاذبه های جنسی، سیگار و 
مشروب بوده است که ما بجز نشان دادن سیگار و تا 
حدودی کمی مشروب نمی توانستیم چیز دیگر نشان 
وجود  ما  برای  که  بوده  اجباری  این  بنابراین  دهیم 

داشته است.
دادن  نشان  از  انتقاد  با  شهرزاد  سریال  سرمایه گذار 
سیگار در سریال ها و اینکه ما به هیچ وجه به دنبال 
ترویج رفتار هایی مثل سیگار کشیدن نیستیم، ادامه 
به  هستند  مسئول  حوزه  این  در  که  کسانی  اما  داد: 
قاچاق  عظیم  حجم  این  با  سریال  ازیک  انتقاد  جای 

سیگار مبارزه کنند قطعا بهتر جواب خواهد داد.

انیمیشن »شهر موش های 2« در 
جشنواره فیلم سبز

بهنود  و  بابک  کارگردانی  به  گشت«  »باید  انیمیشن 
از هنگامه مفید و موسیقی  ترانه ای  اساس  بر  نکویی 
پنجمین  انیمیشن  مسابقه  بخش  به  دهقانیار  بهرام  

جشنواره بین المللی فیلم سبز راه یافت.
این  کبود؛  گنبد  استودیو  عمومی  روابط  از  نقل  به   
انیمیشن با تکنیک دو بعدی ساخته شده و در روایتی 

کوتاه، یادآور زیبایی و بخشندگی طبیعت است. 
بابک نکویی درباره انیمیشن »باید گشت« گفت: این 
انیمیشن به سفارش بانک گردشگری به روی ترانه ای 
از »شهر موش ها 2« با همین نام تولید شد و در زمان 

اکران فیلم در ابتدای آن پخش می شد. 
این انیمیشن کودکان را ترغیب می کرد تا از طبیعت 
اثر  این  موسیقی  ببرند.  لذت  طبیعت  در  گردش  و 
مفید  را هنگامه  آن  و شعر  بهرام دهقانیار ساخته  را 
»خونه  سریال  در  بزرگ«  »مادر  صدای  گوینده 

مادربزرگه« سروده است.
ملی  سینمای  بخش  انتخاب  هیأت  است؛  گفتنی 
توحیدی،  فرزاد  از  متشکل  »سبز«  فیلم  جشنواره 
مهرداد زاهدیان، جعفر صانعی مقدم، مهدی قربان پور، 
دیکرانوهی  و  نصیریان  وحید  کیارستمی،  بهمن 
هواکیمیان انیمیشن های راه یافته به این جشنواره را 

معرفی کرده اند.

محافظه  کاری تلویزیون درباره ایدز

ایفای  سابقه  که  تلویزیون  و  سینما  بازیگر  یک 
است:  معتقد  دارد،  اچ.آی.وی  بیماری  درمورد  نقش 
محافظه کاری در سیاستگذاری ها سبب شده در سینما 

و تلویزیون به سوژه ایدز به خوبی پرداخته نشود.
به گزارش ایرنا فاطمه گودرزی اظهار کرد: بهترین راه 
اصالح جامعه استفاده از زبان رسانه های پرمخاطبی 
اگر می خواهیم سوء  است،  تلویزیون  و  نظیر سینما 
را کاهش  ایدز می شود  به  ابتال  باعث  رفتارهایی که 
راه  این  در  نمایشی  محصوالت  تولید  به  نیاز  دهیم، 
رسانه  میان  تفاوت  مخاطبان  داد:  ادامه  وی  داریم. 
است  بهتر  و  هستند  قائل  تصویری  و  مکتوب  های 
مضمون  با  آثاری  ساخت  سراغ  تلویزیون  و  سینما 
این  به  ابتال  های  ریشه  و  دردسرها  ایدز،  بیماران 
بیماری بروند. بازیگر سریال های »فاصله ها« و »ترانه 
از  نمایشی  مادری« در چرایی کم کاری رسانه های 
یک  تلویزیون  در  گفت:  ایدز،  درباره  تلویزیون  جمله 
سری محدودیت و محافظه کاری در پرداختن به ایدز 
وجود دارد و البته که این محدودیت ها در خیلی از 
محافظه  دیده می  شود. همین  دیگر هم  های  حوزه 
کاری های سیاستگذاران تلویزیون است که سبب می 
شود نویسندگان رغبتی به استفاده از سوژه های واقع 

گرایانه درباره مبتالیان به ایدز نشان ندهند. 

افتتاح جشنواره کن تحت تاثیر تدابیر 
شدید امنیتي

جشنواره بین المللي فیلم کن فرانسه چهارشنبه در حالي گشایش 
مي یابد که فرانسه هنوز در حالت آماده باش امنیتي قرار دارد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، شش ماه پس از حمالت تروریستي 
در  رسما  همچنان  فرانسه  گذاشته  باقي  کشته   130 که  پاریس 
المللي فیلم  حالت اضطراري قرار دارد و این اقدام جشنواره بین 

کن را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
اقدامات صورت  بر  نظارت  براي  فرانسه  وزیر کشور  کازنوو‹  ›برنار 

گرفته شخصا از استراحتگاه کن دیدار مي کند.
وي وعده اتخاذ بیشترین سطح امنیتي با توجه به محتواي حمله 
تروریستي را داده است.با توجه به ستارگان هالیوودي مثل رابرت 
فراست  و جودي  پن  ثرون، شین  چارلیز  کلوني،  نیرو، جورج  دو 
هیچ  پلیس  باشند  داشته  حضور  جشنواره  این  در  است  قرار  که 

مخاطره اي را نمي پذیرد.

آن سوی آب ها


