
تصویب طرح دریافت 
غرامت از آمریکا

 در مجلس

روحانی: روابط ایران و اتحادیه اروپا در حال نوسازی است

رییس جمهوری، روابط ایران و اتحادیه اروپا را در حال 
نوسازی دانست و گفت: اسلواکی پنجره ای برای سرعت 

بخشیدن در همکاری های تهران و اروپاست.
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی هنگام دریافت 
استوارنامه »لوبومیو گلیان« سفیر جدید اسلواکی افزود: 
و  است  نوسازی  درحال  اروپا  اتحادیه  و  ایران  روابط 
زمینه برای همکاری های مشترک در همه حوزه های 

اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی آماده است.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه اسلواکی ریاست آتی 
گفت:  خواهدداشت،  برعهده  را  اروپا  اتحادیه  شورای 
ریاست براتیسالوا بر این شورا، می تواند پنجره ای برای 

سرعت بخشیدن در همکاری های تهران و اتحادیه اروپا باشد.
روحانی با تشریح توانمندی ها و امکانات گسترده ایران گفت: روابط دو کشور در همه حوزه ها و از جمله اقتصادی 
باید بیش از پیش گسترش یابد و بی تردید استحکام روابط بانکی ایران و اسلواکی ، روند این همکاری ها را شتاب 

می بخشد.
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نخستین گام صعود 
به جمع هشت
 تیم برتر آسیا

 چین 
بزرگترین بازار نفت 

ایران شد

نوبخت: بنزین دو نرخی فسادآور است

پرداخت وام ازدواج از اولویت های نظام بانکی است
ارائه تسهیالت به 7500 واحد تولیدی

والدت حضرت قائم)عج( و 
والدت حضرت علی اکبر)ع( مبارک باد
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خروج غیرتورمی مسکن 
از رکود در سال ۹۵

وزیــر راه و شهرســازی گفــت: مــا امســال سیاســت 
خــروج غیرتورمــی مســکن از رکــود را همــگام بــا 
ــم. ــش می بری ــه پی ــی ب ــاد مقاومت ــت های اقتص سیاس

اسباب بازیهای الکترونیکی 
و خطر ناباروری

متخصـص درمـان نابـاروری در خصوص تاثیر منفی اسـباب 
بـازی هـای الکترونیکی بر سـالمت بـاروری کـودکان گفت: 
ایـن گونه وسـایل بازی می توانـد موجب نابـاروری کودکان 

در آینده شـود.

خبرخبر

2

3

زنگ خطر 
2 برابر شدن 

زنان معتاد

الریجانی: تصویب 
برجام جلوی 

سنگ اندازی های 
دشمن را گرفت

الوروف: نمی توانیم بشار 
اسد را به کنار رفتن از 

قدرت وادار کنیم

خبر

خبر

خبر

3

»شورای رقابت« 
گام به گام تا آزادسازی قیمت  ها

انحصار بازار خودرو 
شکسته مي شود؟

3 17 1

11

آگهي مناقصه عمومي )تجدید(
شهرداري كرج درنظر دارد باتوجه به بودجه مصوب شوراي اسالمي شهر پروژه مندرج در جدول 

ذیل را از طریق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرایط واگذار نماید.

1- سپرده شركت در مناقصه به یكي از روشهاي ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 
90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فيش نقدي به مبلغ فوق به حساب ٧00٧869٤8623 بانک 
شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد 
شد. 3- شهرداري كرج در رد یا قبول هر یک از پيشنهادها مختار است. ٤- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه 
خرید اسناد به حساب ٧00٧85313٧95 نزد بانک شهر شهرداري واریز و رسيد آنرا ارائه نمایند. 5- متقاضيان 
مي توانند از تاریخ انتشار آگهي جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پيمانهاي شهرداري كرج 
واقع در ميدان توحيد- بلوار بالل شهرداري كرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 6- در هر شرایط مدارك مندرج در 
اسناد مناقصه مالك عقد قرارداد خواهد بود. ٧- توضيح اینكه به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد 
و مدارك مربوط به پيمانكاران شركت در مناقصه در نزد شهرداري باقي مي ماند. 8- الزم به ذكر است هنگام 
خرید اسناد معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهي تغييرات اعضاي شركت و كد 
الزامي ميباشد. 9- شركت كنندگان در مناقصه مي بایست كليه فرمها و اطالعات مورد درخواست  اقتصادي 
شهرداري را تكميل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. 10- سایر اطالعات و جزئيات 
در اسناد مناقصه مندرج است. 11- بدیهي است پيشنهادات مناقصه گران مي بایست در پاكت الك و ممهور به 
مهر شركت شده تا پایان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 95/3/11 به آدرس كرج- ميدان توحيد- بلوار بالل 

دبيرخانه شهرداري كرج تحویل داده مي شود. در ضمن هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
• جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاي  35892٤23-026 و 35892٤٤3-026 تماس و یا به سایت

 www.karaj.ir مراجعه نمائيد.
 اداره امور قراردادها و پیمانها- شهرداري كرج

ردیف
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شرح عملیات

خرید و تحویل و نصب وسایل 
بازي پلي اتیلني كودكان 
به همراه كفپوش پلیمري 

منطقه5

مبلغ اعتبار به ریال

1/700/000/000

مبلغ سپرده به ریال

85/000/000

مدارك مورد نیاز

انجام دادن 
كارهاي مرتبط و 

رزومه مربوطه

میزان غیرنقدي

25 درصد

شهرداري كرج

رییس جمهوری، روابط ایران و اتحادیه اروپا را در 
حال نوسازی دانست و گفت: اسلواکی پنجره ای برای 
سرعت بخشیدن در همکاری های تهران و اروپاست.

المسلمین حسن روحانی هنگام  حجت االسالم و 
جدید  سفیر  گلیان«  »لوبومیو  استوارنامه  دریافت 
اسلواکی افزود: روابط ایران و اتحادیه اروپا درحال 
نوسازی است و زمینه برای همکاری های مشترک 
و  علمی  سیاسی،  اقتصادی،  های  حوزه  همه  در 

فرهنگی آماده است.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه اسلواکی ریاست 
برعهده خواهدداشت،  را  اروپا  اتحادیه  آتی شورای 
تواند  می  شورا،  این  بر  براتیسالوا  ریاست  گفت: 
پنجره ای برای سرعت بخشیدن در همکاری های 

تهران و اتحادیه اروپا باشد.
روحانی با تشریح توانمندی ها و امکانات گسترده 
ایران گفت: روابط دو کشور در همه حوزه ها و از 
جمله اقتصادی باید بیش از پیش گسترش یابد و 
بی تردید استحکام روابط بانکی ایران و اسلواکی ، 

روند این همکاری ها را شتاب می بخشد.
مشترک  همکاری  ضرورت  به  جمهوری  رییس 
بخش های خصوصی ایران و اسلواکی اشاره کرد 
و گفت: تقویت روابط میان اتاق های بازرگانی دو 
نقش  مشترک‹  بازرگانی  ›اتاق  تشکیل  و  کشور 
اقتصادی و  ارتقاء سطح همکاری های  مهمی در 

تجاری تهران – براتیسالوا برجای می گذارد.

سفیر جدید اسلواکی در تهران نیز در این دیدار با 
تشریح اولویت های ماموریت خود در تهران گفت: 
همه  های  همکاری  توسعه  به  مصمم  اسلواکی 

جانبه با جمهوری اسالمی ایران است.
»لوبومیو گلیان« با تقدیم استوارنامه خود به دکتر 
مردمی  با  غنی،  کشوری  ایران  افزود:  روحانی، 
تالش  و  است  متمدن  فرهنگی  با  و  تحصیلکرده 
اسلواکی، بنای روابطی مستحکم با تهران در همه 

حوزه ها بویژه سیاسی و اقتصادی است.
تهران،  در  اسلواکی  اینکه سفارت  به  اشاره  با  وی 
با برعهده داشتن همزمان فعالیت های دیپلماتیک 
عمال  خاورمیانه  و  پاکستان  افغانستان،  با  مرتبط 
اظهارداشت:  است،  ای  منطقه  ای  سفارتخانه 
اروپا  اتحادیه  شورای  بر  ریاست  دوره  در  اسلواکی 
این  برای تقویت همکاری های  را  نیز تالش خود 

اتحادیه با ایران بکار می گیرد.

روحانی: روابط ایران و اتحادیه اروپا در حال نوسازی است

وزیر راه و شهرسازی گفت: ما امسال سیاست 
با  همگام  را  رکود  از  مسکن  غیرتورمی  خروج 
سیاست های اقتصاد مقاومتی به پیش می بریم.

عباس آخوندی با بیان اینکه به تدریج در حال 
از  مسکن  خروج  با  و  هستیم  رکود  از  خروج 
رکود سایر بخش های اقتصادی همچون صنایع 
لوازم خانگی، فوالد و سیمان نیز از رکود خارج 
کل  اخیر  های  سال  در  گفت:  شد،  خواهند 
اقتصاد کشور در رکود بود که به تبع آن بخش 

مسکن نیز در رکود به سر می برد.

وی افزود : این بخش در اقتصاد خانوار اهمیت 
زیادی دارد و شاید مهمترین پس انداز هر خانوار 
و  راه  وزیر  باشد.  مسکونی  واحد  یک  تملیک 
شهرسازی با بیان اینکه تحریک تقاضای مسکن 
تحریک  بدون  سویی  از  و  است  سخت  بسیار 
تقاضا کاری نمی توان برای بخش مسکن کرد، 
اظهارداشت: در تهران در آمارهای سال های ۹۱ 
و ۹۲ گفته می شد ۴۰۰ هزار واحد ساخته شده 

است اما فروش نمی رود.
نیز  کشور  سراسر  در  کرد:  تصریح  آخوندی 

داریم  خالی  مسکونی  واحدهای  زیادی  تعداد 
مسکن  عرضه  بنابراین  هستند،  تقاضا  فاقد  که 
بدون تقاضا به این وضعیت دچار می شود که در 
گذشته شاهد بودیم؛ باید بین عرضه و تقاضای 

مسکن تعادل ایجاد شود.
اقداماتی  سلسه  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
با کمک بانک مرکزی و همکاری شبکه بانکی 
انجام  مسکن  تقاضای  و  عرضه  تحریک  برای 

داده ایم. 
اد      امه د      ر صفحه 2

آخوندی عنوان كرد:

خروج غیرتورمی مسکن از رکود در سال ۹۵

تاثیر  خصوص  در  ناباروری  درمان  متخصص 
منفی اسباب بازی های الکترونیکی بر سالمت 
بازی  وسایل  گونه  این  گفت:  کودکان  باروری 
آینده  در  کودکان  ناباروری  موجب  تواند  می 

شود.
دکتر جلیل پاکروش در نشست خبری عوامل 
حفظ باروری و تهدید کننده آن، به خانواده ها 
توصیه کرد که کودکان خود را تا د امکان از 

این گونه اسباب بازی دور نگه دارند. 
پاکروش شیرخشک را هم در کاهش احتمالی 
توان باروری فرزندان در آینده، به شدت موثر 

دانست. 
آرایشی  مواد  که  این  به  اشاره  با  همچنین  وی 
میزان خطر ناباروری و نازایی در دختران را افزایش 

می دهد، خاطرنشان کرد: متاسفانه استفاده از 
مواد آرایشی که می تواند بر باروری تاثیر منفی 

بگذارد، در میان دختران افزایش یافته است .
وی بهترین سن باروری را بین ۲۰ تا ۲5 سال 
پیشرفته  کشورهای  در  گفت:  و  کرد  اعالم 
تخمک های زنان را بارور و فریز می کنند تا 
آنها در سنین باالتر بتوانند صاحب فرزند سالم 
شوند که این فرهنگ در کشور ما وجود ندارد.

در  ازدواج  سن  کاهش  اهمیت  بر  پاکروش 
و خواستار تالش مسووالن  کرد  تاکید  جامعه 
برای فراهم کردن زمینه ازدواج جوانان جامعه 

و فرزندآوری آنها شد. 

متخصص ناباروری هشدار داد:

اسباب بازیهای الکترونیکی و خطر ناباروری

جناب آقای اسماعیل صادق زاده
مدیرمحترم روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار

بدینوسيله كسب رتبه روابط عمومی برترفرمانداری های استان تهران را خدمت جنابعالی تبریک عرض نموده، توفيق روزافزون شما 
روزنامه زمان- سرپرستی غرب استان تهرانرا آرزومندیم.

ــوده اســت كــه نشــان  ــدون احتســاب نفــت 1.6 ب ــا احتســاب نفــت 2 درصــد و ب ــرای ســه ماهــه چهــارم ســال 9٤ ب ســخنگوی دولــت گفــت: رشــد اقتصــادی ب
ــت. ــاء داده اس ــد ارتق ــه دو درص ــک ب ــادی را از ی ــد اقتص ــور رش ــادی كش ــای اقتص ــت ه ــه سياس ــد مجموع می ده
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كمال الدين للصدوق، ج 2، ص 485

کالم  نور

اختصاص 2درصد از بودجه پروژه های 
نفتی به طرح های اجتماعی

جمهوری  رییس  به  پارسال  گفت:  نفت  وزیر 
پیشنهاد دادم 2 درصد از هزینه های مربوط به 
اجتماعی  اهداف  برای  نفت  صنعت  های  طرح 

هزینه شود که با آن موافقت شد.
به گزارش ایرنا، بیژن زنگنه در همایش مسوولیت 
اجتماعی صنعت نفت که در پژوهشگاه صنعت 
نفت برگزار شد، افزود: صنعت نفت به مسوولیت 
اجتماعی توجهی ویژه دارد و یک برنامه از 11 
اقتصاد  ابالغی  های  سیاست  در  که  موردی 

مقاومتی وجود دارد، مربوط به نفت است. 
نفت  صنعت  زنجیره  توسعه  به  کرد:  اضافه  وی 
و مسوولیت  رویکرد عدالت محوری  به  توجه  با 

اجتماعی تاکید شده است. 
وی بر لزوم همراهی بیشتر صنعت نفت با مردم 
که صنعت  این  به  توجه  با  گفت:  و  کرد  تاکید 
نفت با مردم سر و کار دارد، رفتار شرکت های 
نفتی باید به گونه ای باشد که مردم محلی با آنها 

احساس همدلی و همراهی داشته باشند. 
زنگنه ادامه داد: براین اساس باید توانمندسازی 
در  که  گیرد  قرار  توجه  مورد  محلی  جوامع 
حل  مشکالت  از  بسیاری  آن  تحقق  صورت 

خواهد شد. 
توانمندسازی  برای  اول  این که گام  بیان  با  وی 
مناطق  مدیران  به  کرد:  اضافه  است،  آموزش 
مختلف نفتی توصیه کردم به آموزش در مناطق 
ویژه آموزش های فنی و حرفه ای  به  و  محلی 

توجه ویژه ای شود. 
زنگنه گفت: کارآمدی آموزش های فنی و حرفه 
ای حتی از دانشگاه هایی که فقط فارغ التحصیل 

تولید می کنند، بیشتر است. 
در  و  آینده  در  نفتی  های  پروژه  اجرای  به  وی 
منطقه جاسک استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: 
و  فنی  مرکز  ام یک  داده  االن دستور  از همین 
حرفه ای در این منطقه راه اندازی شود تا در آینده 
که پروژه ها آغاز به کار می کنند نیروی کار بومی 

در آن منطقه وجود داشته باشد. 
زنگنه با انتقاد از شهرک سازی شرکت های نفتی 
باعث  سازی  گفت: شهرک  عملیاتی  مناطق  در 
جدایی و اختالف جوامع محلی با کارکنان صنعت 

نفت می شود و کار اشتباهی است. 
عمران  برای  بودجه  اختصاص  به  ادامه  در  وی 
کرد  اشاره  نفت  وزارت  توسط  عملیاتی  مناطق 
افزود: در سال 1379 پیشنهاد داده شده که  و 
به میزان دو در هزارم بودجه طرح های نفتی به 
عمران مناطق اختصاص پیدا کند که بعدها به دو 

درصد افزایش یافت. 
وزارت  در  ای  بودجه  مشکالت  به  ادامه  در  وی 
نفت اشاره کرد و افزود: تصور پولدار بودن وزارت 
نفت درست نیست و شرایط وزارت نفت با گذشته 

تفاوت زیادی پیدا کرده است. 
زنگنه ادامه داد: صنعت نفت پول زیادی تولید می 
کند اما بخش اصلی آن صرف هزینه هایی مانند 
پرداخت یارانه می شود و بخش کمی برای این 

صنعت باقی می ماند. 

کشف سالح های ارسالی برای 
تروریست ها در سوریه

نیروهای امنیتی سوریه یک محموله سالح های 
ساخت آمریکا و رژیم صهیونیستی را در حومه استان 

السویدا سوریه کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(، این منابع 
دیروز یک محموله که شامل 200 گیلو گرم مواد 
منفجره و 32 مین ساخت رژیم صهیونیستی و آمریکا 
و نیز موشک های تاو و انواع خمپاره را حومه استان 

السویداء کشف کردند.
خودروی حامل این مهمات نظامی از حومه شرقی 
درعا در جنوب سوریه در مرزهای اردن به سمت 
گروه های تروریستی در منطقه البادیه شرقی در 

حرکت بود.
نیروهای امنیتی سوریه در پنج ماه گذشته ده ها مین 
ضد تانک و مهمات نظامی را در استان سویدا که 
برای تروریست ها ارسال می شد را شناسایی و ضبط 

کرده اند.
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جزییات برنامه های وزیر اقتصاد در سفر
 به اندونزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی که برای شرکت در چهل و یکمین اجالس 
گروه بانک توسعه اسالمی به جاکارتا رفته است، امروز با وزیر دارایی 

اندونزی مالقات خواهد کرد.
به گزارش مهر، علی طیب نیا که برای شرکت در چهل و یکمین اجالس 
گروه بانک توسعه اسالمی به جاکارتا رفته است، در بدو ورود مورد 
استقبال رسمی »احمد محمدعلی« رییس بانک توسعه اسالمی قرار 
گرفت. در حاشیه این اجالس، طیب نیا امروز با وزیر دارایی اندونزی 
مالقات خواهد کرد. همچنین مراسم افتتاحیه اجالس هیات عامل، با 
حضور وزرا، مقامات ارشد کشورهای عضو و رؤسای برخی سازمان های 

بین المللی برگزار می شود
بانک توسعه اسالمی در سال های گذشته برای برنامه های توسعه ای 
بخش دولتی و پروژه های بخش خصوصی ایران تامین مالی کرده است.

مقیمی: وزارت کشور برنامه مدون برای 
تغییرات ندارد

معاون سیاسی وزیر کشور گفت که وزارت کشور برنامه از پیش تعیین 
شده و مدون برای تغییرات از جمله تغییر فرمانداران و استانداران ندارد .

محمدحسین مقیمی افزود: البته فرماندارانی که در سن بازنشستگی 
هستند یا خودشان درخواست داشتند که در این پست نباشند ، در 

فهرست تغییر قرار دارند. 
وی گفت: فرماندارانی هم که عملکرد ضعیفی در انجام وظایف داشتند، 
تغییر خواهند کرد و این برنامه های عادی در وزارت کشور است ولی 
این که تصور شود وزارت کشور برنامه مدونی برای تغییرات داشته یا 
فهرستی از فرمانداران برای تغییر در این وزارتخانه وجود داشته باشد، 
تصور نادرستی است.  مقیمی همچنین در باره احتمال تغییرات در 
سطح استانداران گفت : در این سطح هم همانند فرمانداران ، ما فهرست 

تدوین شده ای از قبل نداریم و مالک عملکرد استانداران است . 
جایی  به  جا  و  تغییرات  هرحال  به   : کرد  اضافه  کشور  وزیر  معاون 
مسئوالن یک روال عادی کاری در وزارت کشور در تمام دوره ها بوده 

و چیز جدیدی نیست. 
رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین در پاسخ به پرسشی در باره نتیجه 
پرونده مینو خالقی یکی از منتخبان مردم اصفهان برای مجلس دهم 
نیز گفت که شورای حل اختالف قوا هنوز نتیجه بررسی های خود را 
اعالم نکرده است.  وی افزود : نتایج پرونده مینو خالقی در اختیار شورای 
نگهبان قرار می گیرد.  معاون سیاسی وزیر کشور اجرای مفاد اقتصاد 
مقاومتی ، حل معضالت اجتماعی و تکریم ارباب رجوع را از برنامه های 

اولویت دار وزارت کشور در سال جاری اعالم کرد. 
اجرای  برای  کشور  وزارت  سوی  از  الزم  اختیار  که  گفت  مقیمی 

برنامه های اقتصاد مقاومتی به استان ها واگذار شده است . 
سیاست  این  اجرای  برای  ها  ظرفیت  تمام  از  باید  کرد:  اضافه  وی 

اقتصادی استفاده شود. 

انفجار بمب بار دیگر بغداد را لرزاند

منابع خبری روز سه شنبه گزارش کردند، انفجار دو بمب در شهرک 
صدر بغداد شماری کشته و زخمی برجای گذاشت.

شبکه اسکای نیوز در خبری فوری گزارش کرد، دو انفجار شهرک صدر 
و محله امین در شرق بغداد را لرزاند.

در همین حال پایگاه خبری السومریه نیوز عراق گزارش کرد که انفجار 
بمبی در شهرک صدر بغداد 10 کشته و 25 زخمی برجای گذاشته 

است.   جزئیات بیشتری از این خبر نیز منتشر نشده است.
در حالی خبرها حاکی از انفجار جدیدی در شرق بغداد است که دقایقی 
پیش نیز دو انفجار در منطقه شعب در شمال بغداد 38 کشته و 70 

زخمی برجای گذاشت.
یکی از این انفجارها در نزدیکی بازاری در منطقه پرجمعیت »الشعب« 
در شمال بغداد اتفاق افتاد. انفجار در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله 
نخست، یک بسته انفجاری منفجر شد و سپس یک فرد انتحاری با 
کمربندی انفجاری به محل انفجار اول که مردم تجمع کرده بودند، 

حمله ور شد و خود را منفجر کرد.
روز گذشته نیز انفجار دو بمب در شرق و غرب بغداد دستکم 3 کشته و 

14 زخمی برجای گذاشت.
بر اثر بحران سیاسی داخلی، برخی شهرهای عراق به ویژه بغداد در 
روزهای اخیر، شاهد چند مورد انفجار خونبار بوده که بر اثر آن ده ها تن 

از شهروندان بیگناه این کشور کشته یا زخمی شدند.
گروه تروریستی داعش از 19 خرداد ماه سال 93 بخش های زیادی از 

عراق را اشغال کرده است.

احتمال کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد

رئیس سابق شورای هماهنگی بانک ها در 
اظهارات رسمی خود در شبکه  آخرین 
بانکی اعالم کرد که قرار است تا دو هفته 
آینده بانک ها گرد هم بیایند و در رابطه با 
کاهش نرخ سود که می تواند تا 15 درصد 

هم باشد، توافق کنند.
عبدالناصر همتی که  ایسنا،  گزارش  به 
در هفته جاری با تایید هیئت وزیران به 

ریاست بیمه مرکزی منصوب و جایگزین محمد ابراهیم امین شد، در 
جریان تقدیر از تیم فوتبال استقالل خوزستان در بانک ملی، خبر تازه ای 
برای شبکه بانکی داشت و از احتمال مجدد کاهش نرخ سود در آینده ای 

نزدیک خبر داد.
وی از برنامه بانک ها برای برگزاری جلسه ای در دو هفته آینده خبر داد 
و گفت که قرار است مدیران عامل بانک ها در این گردهم آیی موضوع 

کاهش نرخ سود را بررسی کنند.
مدیرعامل سابق بانک ملی که قبال اعالم کرده بود معتقد است نرخ 
سود سپرده باید تا 1٦ درصد کاهش یابد، در تازه ترین اظهارات خود 
در مورد اینکه آیا نرخ مورد توافق بانک ها همان 1٦ درصد خواهد بود 
عنوان کرد که حتی فضای کاهش نرخ سود تا نرخ پایین تر و در حد 15 

درصد نیز وجود دارد.
همتی که در جمع خبرنگاران سخن می گفت، با توجه به خروج خود از 
حوزه بانکی درباره آرزوی خود برای شبکه بانکی نیز اعالم کرد که پایان 
رقابت مخرب بین بانک ها آرزوی او برای این شبکه است. هر چند که 
وی تاکید دارد بانک ها در حال حاضر نیز تا حد زیادی ضوابط، به ویژه در 

حوزه سود را رعایت کرده و از رقابت تخریبی دور شده اند.
رئیس سابق شورای هماهنگی بانک ها، در رابطه با برنامه خود در بیمه 
مرکزی نیز عنوان کرد که امروز من در بانک ملی هستم و هیچ صحبتی 

در رابطه با بیمه نخواهم داشت.
به گزارش ایسنا، روز گذشته - دوشنبه - همتی، مدیر سابق بانک ملی 
و مجموعه این بانک میزبان تیم فوتبال استقالل خورستان که به تازگی 
قهرمان لیگ برتر شده است بودند و به عنوان حامی این تیم از آنها 
تقدیر کردند. علت حمایت بانک ملی از تیم فوتبال استقالل خوزستان 
به این برمی گردد که این تیم از زیرمجموعه های گروه ملی فوالد است 
که در ازای تسویه بخشی از بدهی مه آفرید خسروی )جریان اختالس 

سه هزار میلیارد تومانی( به بانک ملی واگذار شده بود.
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سخنگوی دولت گفت: رشد اقتصادی برای 
سه ماهه چهارم سال 94 با احتساب نفت 2 
درصد و بدون احتساب نفت 1.٦ بوده است 
نشان می دهد مجموعه سیاست های  که 
اقتصادی کشور رشد اقتصادی را از یک به 

دو درصد ارتقاء داده است.
خبری  نشست  در  نوبخت  محمدباقر 
در  آمار  مرکز  از  گزارشی  ارائه  با  دیروز 
در سه  اقتصادی  وضعت شاخص  خصوص 
گروه  در  افزود:  گذشته  سال  چهارم  ماهه 
رشد  پارسال  سوم  ماهه  سه  در  کشاورزی 
ماهه  سه  در  که  داشتیم  درصدی   3.3

چهارم به 5.5 درصد افزایش یافت. 
وی ادامه داد: گروه صنعت نیز از منفی 4.4 
درصد در سه ماهه پایانی سال گذشته به 
های  زیرشاخه  یافت.  افزایش  درصد   0.٦
که  معدن  و  صنعت  از  عبارتند  گروه  این 
مثبت  درصد  سه  به  درصد   1.3 منفی  از 
و معدن از منفی 7.3 درصد به مثبت 9.1 
از  طبیعی  گاز  و  نفت  استخراج  و  درصد 
منفی 9 درصد به 1٦.5 درصد بهبود یافته 

است. 
بخش  در  داشت:  اظهار  دولت  سخنگوی 
تامین آب، برق و گاز طبیعی نیز از منفی 
بخش  در  و  درصد   7.9 به  درصد   1.1
منفی  به  درصد   21.7 منفی  از  ساختمان 

1٦.5 درصد رسیده ایم. 
از  اینکه در بخش خدمات  بیان  با  نوبخت 
اقتصادی  رشد  درصد   0.8 به  درصد   0.4
رفع  به  توجه  با  امروز  افزود:  ایم،  داشته 
به  گردشگران  سفر  افزایش  و  ها  تحریم 
گونه  به  کشور  های  هتل  وضعیت  ایران، 
برای  دولتی  مسئوالن  حتی  که  است  ای 
شهرهای  در  ها  مراسم  برخی  برگزاری 
محل  تامین  برای  قبل  از  باید  مختلف 
استقرار در هتل ها هماهنگی های الزم را 

انجام دهند. 
اخیر  مصوبه  در  کرد:  اضافه  همچنین  وی 
هیات وزیران در خصوص ساخت 200 هزار 
واحد مسکونی در روستاها به بانک مرکزی، 
بنیاد  و  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 

مسکن انقالب اسالمی ماموریت اجرای این 
مصوبه داده شد.

نوبخت گفت: مقرر شد بانک مرکزی برای 
 120 تا   - روستایی  مسکونی  واحد  هر 
میلیون   180 واحد  هر  برای  واحد-  هزار 
و  دهد  اختصاص  درصد  پنج  با سود  ریال 
به  مربوط  باقیمانده  واحد  هزار   80 برای 
و  واحدها  درجاسازی  مرزی،  روستاهای 
هر  ازای  به   ،19 مبحث  استاندارد  رعایت 
واحد 200 میلیون ریال با سود پنج درصد 

اعطا شود. 
سازمان  شد  مقرر  همچنین  گفت:  وی 
پنج  التفاوت  مابه  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
رایج  صورت  به  که  سودی  با  سود  درصد 
را  قراردارد  کار  دستور  در  ها  بانک  برای 
را  تسهیالت  این  فرع  و  اصل  و  پرداخت 

تعهد و تضمین کند.
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  افزود:  کشور 
نیز موظف شد نسبت به ساخت 200 هزار 

واحد مسکونی در سال جاری اقدام کند.
دولت  سیاست  کرد:  خاطرنشان  نوبخت 
به  شهرها  در  مسکن  کردن  فعال  برای 
صورت طرحی جامع تهیه شده است که در 
مقرر  همچنین  شد.  خواهد  تصویب  آینده 
شده برای مسکن ارزان قیمت، اقداماتی در 
زمینه فعال کردن بخش مسکن در شهرها 

انجام شود.
é  خروج برای  دولت  برنامه های   

واحدهای تولیدی نیمه فعال از رکود
فعال  برای   94 سال  دوم  نیمه  افزود:  وی 
کردن واحدهای تولیدی نیمه فعال به ویژه 
اقداماتی  رکود،  از  خروج  سیاست  برای 
انجام خواهد شد که یکی از آنها پرداخت 
های  طرح  برای  ریال  میلیارد  هزار   75
ها  بانک  شدن  فعال  همچنین  و  عمرانی 
برای ارائه تسهیالت برای صنایع خودرو و 
صنایعی است که به عنوان کاالی مصرفی و 

بادوام تعریف شده بود. 
کنم  می  تاکید  گفت:  دولت  سخنگوی 
آنچه  برای  اقتصادی  رشد  و  اعداد  این  با 
انتظار داریم تا در راستای توسعه، تولیدات 
افزایش یابد و مردم در زندگی و سفره خود 
نیازمند  اقتصادی را حس کنند،  این رشد 
کمک بیشتری هستیم و همه تالش خود 
را برای بهبود وضعیت اقتصادی و رضایت 

مردم انجام خواهیم داد. 
é  دولت موافق دو نرخی شدن بنزین 

نیست 
پرسش  به  پاسخ  در  دولت  سخنگوی 
خبرنگاری در مورد دو نرخی شدن قیمت 
بودجه  الیحه  در  وی  گفته  به  که  بنزین 
95 مصوب شده است، تصریم کرد: دولت 
موافق دو نرخی شدن قیمت بنزین نیست 

فسادآور  دونرخی  قیمت  که  کرده  اعالم  و 
است. 

کننده  پرسش  به  ادامه خطاب  در  نوبخت 
گفت: در این زمینه به تبصره 14 گزارش 
کمیسون تلفیق بودجه 95 اشاره کردید در 
حالی که هنوز این قانون به ما ابالغ نشده 

تا دولت اقدامی انجام دهد. 
که  شده  گفته  تبصره  این  در  افزود:  وی 
همین  و  بماند  باقی  سوخت  های  کارت 
باشد و مازاد  برقرار  وضعیت تعیین قیمت 
از سهمیه ای که دولت مشخص می کند، 
محاسبه  شده  تمام  قیمت  نرخ  براساس 

شود.
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
فرآیند  در  دولت  کرد:  تاکید  باردیگر 
مخالفت  مجلس(  )در   14 تبصره  تصویب 
دو  با  موافق  که  کرد  اعالم  را  خود  صریح 

نرخی شدن قیمت بنزین نیست. 
é  واحد  7500 به  تسهیالت  ارائه   

تولیدی
به  پاسخ  در  ادامه  در  دولت  سخنگوی 
پرسشی درباره اشتغالزایی نیز گفت: یکی از 
مهمترین رویکردهای ما برای رشد اقتصاد 
یکی  بنابراین  است؛  اشتغالزایی  در  تاثیر 
مقاومتی  اقتصاد  اجرای  برنامه مهم  از 12 
تولید  »ارتقا  شده  تعریف  امسال  برای  که 
ملی« است؛ طبق این برنامه به هفت هزار 
و 500 واحد تولیدی در سراسر کشور که از 
سوی ستاد اقتصاد مقاومتی ابالغ شد، باید 

تسهیالت داده شود تا فعال شوند.
é  پرداخت وام ازدواج از اولویت های 

نظام بانکی است
نوبخت در مورد وام ازدواج نیز گفت: اکنون 
به  نیز  امسال  و  هستند  نوبت  در  تعدادی 

تعداد آنها افزوده می شود.
جز  را  جوانان  به  ازدواج  وام  دادن  وی 
مندیم  عالقه  افزود:  و  دانست  ها  اولویت 
وام  مبلغ،  این  از  بیشتر  بسیار  و  فوریت  با 
ازدوج پرداخت شود اما منابع بانک مرکزی 
وام  پرداخت  حال  این  با  است؛  محدود 

ازدوج از اولویت های نظام بانکی ماست.

نوبخت: بنزین دو نرخی فسادآور است

پرداخت وام ازدواج از اولویت های نظام بانکی است

جان کری گفت آمریکا به تقویت تالش ها 
برای  سالح  انتقال  از  جلوگیری  برای 
گروه های تروریستی در سوریه پایبند است.

تلویزیونی  شبکه  سیما  و  صدا  گزارش  به 
داد: جان  فوری گزارش  المیادین در خبر 
نشست  در  آمریکا  امور خارجه  وزیر  کری 
کشورهای  نشست  پایان  از  پس  خبری 
سوریه  از  حمایت  المللی  بین  گروه  عضو 
در وین گفت: نشان دادیم کاستن از سطح 
خشونت ها در سوریه و تعیین جدول زمانی 
برای مذاکره بین همه طرف ها به منظور 
این  انتقالی در  رسیدن به مرحله سیاسی 

کشور امکان پذیر است. 
وزیر خارجه آمریکا افزود: همه طرف ها در 
اولویت  این کشور  باید به صلح در  سوریه 
بدهند. نشست گروه وین اهمیت رویارویی 
با داعش و پایان دادن به درگیریها در سوریه 

را نشان داد.
سوریه  مسئله  با  مرتبط  های  طرف  همه 
توافق دارند سوریه باید متحد و به دور از 
طایفه گرایی باشد و حکومت انتقالی در این 

کشور تشکیل شود. 
توقف  شدن  تبدیل  درباره  ما  افزود:  کری 
عملیات خصمانه به آتش بس دائم توافق 
کردیم. ناکامی در توقف عملیات خصمانه 
ایجاد مانع در رسیدن کمک ها در  باعث 

سوریه شد. 
تقویت  به  آمریکا  کرد:  نشان  خاطر  وی 

تالش ها برای جلوگیری از انتقال سالح برای 
گروه های تروریستی در سوریه پایبند است. 
روسیه متعهد شد با نظام برای جلوگیری از 
بمباران مناطق مسکونی در سوریه تعامل 
کمک های  رسیدن  از  اگر  باشد.  داشته 
ملل  سازمان  از  شود  جلوگیری  انسانی 
خواهیم خواست تا پل هوایی برای رساندن 

کمک ها ایجاد کند. 
در  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  کری  جان 
نشست  پایان  از  پس  خبری  نشست 
کشورهای عضو گروه بین المللی حمایت از 
سوریه در وین گفت: استفان دی میستورا 
فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور 
درباره  توافقی  به  دستیابی  برای  سوریه، 
آزادی بازداشت شدگان و زندانیان در سوریه 

تالش خواهد کرد. 
تشکیل  برای  آینده  اوت  ماه  افزود:  کری 

دولت انتقالی الزام آور نیست، اما ما خواهان 
تشکیل دولت انتقالی در سوریه تا آن زمان 
هستیم. ما از همه طرف ها می خواهیم تا 
خود را از داعش و جبهه النصره جدا کنند. 
ما بر لزوم توقف حمایت از تروریست ها در 
سوریه تأکید می کنیم. بعضی بازیگران در 
زدن  برهم  برای  سوریه  در  طرف  دو  هر 
تالش های مشترک درباره حل این بحران 

تالش می کنند. 
توقف  شدن  تبدیل  درباره  ما  افزود:  کری 
عملیات خصمانه به آتش بس دائم توافق 
کردیم. ناکامی در توقف عملیات خصمانه 
ایجاد مانع در رسیدن کمک ها در  باعث 

سوریه شد. 
تقویت  به  آمریکا  کرد:  نشان  خاطر  وی 
تالش ها برای جلوگیری از انتقال سالح برای 
گروه های تروریستی در سوریه پایبند است. 

روسیه متعهد شد با نظام برای جلوگیری 
سوریه  در  مسکونی  مناطق  بمباران  از 
کمک  رسیدن  از  اگر  باشد.  داشته  تعامل 
های انسانی جلوگیری شود از سازمان ملل 
خواهیم خواست تا پل هوایی برای رساندن 

کمک ها ایجاد کند. 
دی  استفان  گفت   آمریکا   خارجه  وزیر 
میستورا فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل 
توافقی  به  دستیابی  برای  سوریه،  امور  در 
درباره آزادی بازداشت شدگان و زندانیان در 

سوریه تالش خواهد کرد. 
تشکیل  برای  آینده  اوت  ماه  افزود:  کری 
دولت انتقالی الزام آور نیست، اما ما خواهان 
تشکیل دولت انتقالی در سوریه تا آن زمان 
هستیم. ما از همه طرف ها می خواهیم تا 
خود را از داعش و جبهه النصره جدا کنند. 
ما بر لزوم توقف حمایت از تروریست ها در 
سوریه تأکید می کنیم. بعضی بازیگران در 
زدن  برهم  برای  سوریه  در  طرف  دو  هر 
تالش های مشترک درباره حل این بحران 

تالش می کنند. 
وی خاطر نشان کرد  این جنگ در سوریه 
پایان  سیاسی  توافق  به  دستیابی  بدون 

نخواهد یافت. 
کری افزود: روسیه تأکید کرد بشار اسد برای 
مشارکت جدی در مذاکرات آمادگی دارد. 
بشار اسد و حامیان آن بدون دستیابی به 

راهکار سیاسی درامان نخواهند بود. 

الوروف: نمی توانیم بشار اسد را به کنار رفتن از قدرت وادار کنیم

اد      امه از صفحه1
به عنوان مثال در حال حاضر برای تحریک 
عرضه بخش مسکن 150 میلیون تومان وام 
بسیار  مبلغ  که  داده می شود  به سازندگان 
واحد 150  برای یک  یعنی  است،  مناسبی 
مترمربعی به ازای هر مترمربع یک میلیون 
تومان تسهیالت ساخت داده می شود و در 
استان ها نیز 100 میلیون تومان وام ساخت 
مسکن  عرضه  طرف  به  که  می شود  داده 

کمک خوبی می کند.
طرف  تحریک  اینکه  بیان  با  آخوندی 
تقاضای بخش مسکن نیز بسیار مهم است، 
برنامه های  اجرای  برای  کرد:  خاطرنشان 
 1٦0 زوجین  برای  تهران  در  تقاضا  طرف 
میلیون تومان و مراکز استان ها 120 میلیون 
تومان از محل صندوق پس انداز مسکن یکم 
تسهیالت داده می شود که رقم بسیار خوبی 
است و براساس گزارشات بانک مسکن، این 
مبلغ در شهرستان های کوچک معادل 100 

درصد قیمت بازار مسکن است.
تالش  دهنده  نشان  را  اقدمات  این  وی، 
وزارت راه و شهرسازی برای تقویت عرضه و 
تقاضای مسکن عنوان و تصریح کرد: برخی 

استانداران از این اطالعات آگاهی ندارند که 
ما در این جلسه در تالشیم تا این اطالعات 
را به سمع استانداران برسانیم و آنها نیز با 
از این اطالعات در شورای مسکن  استفاده 

استان برنامه ریزی کنند.
در  دیگر  نکته  شهرسازی،  و  راه  وزیر 
مکان یابی  را  مسکن  بخش  رونق  خصوص 
اجرای پروژه های ساخت مسکن ذکر کرد و 
گفت: آنچه ما در دولت تصمیم گرفته ایم، 
بخش  در  مسئله  مهمترین  که  است  این 
است.  داخلی شهرها  بافت  نوسازی  مسکن 
طی سال های گذشته شهرهای ما از درون 
فرسوده و از برون گسترده شدند که از یک 
سو به اتالف سرمایه های اجتماعی، انسانی، 
فرهنگی و اقتصادی شهرهای می انجامد و 
از سوی دیگر هزینه خدمات شهری در شهر 

فرسوده بسیار باال است.
آخوندی ادامه داد: به همین منظور وزارت 
مرکزی  بانک  همکاری  با  شهرسازی  و  راه 
پس انداز  صندوق  تومانی  میلیون  وام 1٦0 
اولی ها  خانه  به  صرفا  که  یکم  مسکن 
پرداخت می شد را به ساکنان بافت فرسوده 
نیز پرداخت می کند تا آنها از این تسهیالت 

بهره مند شوند.
و  راه  وزارت  دوم  راهبرد  کرد:  تاکید  وی 
شهرسازی بعد از تحریک عرضه و تقاضای 
مسکن برای خروج این بخش از رکود، تاکید 
حاشیه ای،  فرسوده،  بافت های  بهسازی  بر 
میانی و روستاهای ملحق شده به شهرها که 
به طور کلی بافت های ناکارآمد و نابسامان 

شهری نامگذاری شده اند، خواهد بود.
از  درخواست  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
استانداران برای تشکیل ستادهای بازآفرینی 
شرکت  عامل  مدیران  از  دعوت  و  شهری 
بانک  و  ایران  شهری  بهسازی  و  عمران 
مسکن، گفت: استانداران همچنین شورای 
مسکن استان را هم تشکیل دهند تا این دو 

ستاد به موازات هم می توانند به تعادل در 
تصمیم گیری های استانی در بخش مسکن 

کمک کنند.
آخوندی با بیان اینکه آمارهای بانک مسکن 
نشان می دهد در سه ماه زمستان 94 نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته میزان تسهیالت 
مسکن این بانک رشد چشمگیری داشته است، 
افزود: به تدریج در حال خروج از رکود هستیم 
از رکود سایر بخش های  با خروج مسکن  و 
اقتصادی همچون صنایع لوازم خانگی، فوالد 
و سیمان نیز از رکود خارج خواهند شد. ما 
مسکن  غیرتورمی  خروج  سیاست  امسال 
اقتصاد  سیاست های  با  همگام  را  رکود  از 

مقاومتی به پیش می بریم.

آخوندی عنوان کرد:

خروج غیرتورمی مسکن از رکود در سال ۹5
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سفر نخست وزیر هند به ایران 
نخست وزیر هند در راستای گسترش همکاری 

های دو کشور، اوایل خرداد وارد ایران می شود.
راستای  در  هند  وزیر  نخست  مودی«  »نارندرا 
گسترش همکاری های دو جانبه اوایل خرداد وارد 

تهران می شود. 
مقامات  با  دیدار  و  ایران  در  حضور  از  پس  وی 
دولتی و رسمی کشورمان، روز سه شنبه مورخ 
سه خرداد، در مراسم افتتاحیه همایش بین المللی 
»ایران و هند دو فرهنگ بزرگ: نگاهی به گذشته 
و چشم انداز آینده« که در تاالر وحدت برگزار می 

شود، حضور خواهد یافت. 
از نسخه خطی »کلیله  این مراسم فرهنگی  در 
و دمنه« با حضور »سائوراب کومار« سفیر هند 
ریاست  عادل«  حداد  »غالمعلی  و   ایران  در 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، صورت رونمایی 

می شود. 
 

تاکید بر لزوم ساماندهی مرزهای 
کشور برای تسهیل صادرات  

جلسه شورای عالی اداری به ریاست معاون اول 
رییس جمهور برگزار شد. 

دستور  از  یکی  به  اشاره  با  جهانگیری  اسحاق 
جلسات شورای عالی اداری مبنی بر اصالح مصوبه 
در  کاال  و  مسافر  نقل  و  حمل  امور  ساماندهی 
مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور، بر 
لزوم ساماندهی امور مرزی تاکید کرد و گفت: الزم 
است با مدیریت یکپارچه در مرزهای کشور، امور 

واردات و صادرات به نحو مطلوب تسهیل گردد. 
سازمان  رییس  از  جمهور  رییس  اول  معاون 
جلسه  خواست  کشور  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
اقتصادی  امور  وزیر  با حضور  ارتباط  این  در  ای 
سازمان  رییس  و  گمرک  کل  رییس  دارایی،  و 
این  و  برگزار  ای  جاده  نقل  و  و حمل  راهداری 
موضوع را به گونه ای جمع بندی کنند که تسهیل 
در امور صادرات و واردات و مدیریت یکپارچه در 

مزرها را به دنبال داشته باشد. 

واکنش مداخله جویانه آمریکا به 
بازداشت مدل های ایرانی  

مداخله  اقدامی  در  آمریکا  خارجه  امور  وزارت 
جویانه به بازداشت چند مدل ایرانی که به طور 

غیر قانونی فعالیت می کردند، واکنش نشان داد. 
جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
در نشست خبری روز دوشنبه خود در پاسخ به 
سوالی درباره ی بازداشت مدل های ایرانی به ویژه 
آنهایی که در فضای مجازی فعالیت می کردند، 
گفت که در حال حاضر تنها گزارشات درباره ی 
این مساله را دریافت کرده ایم و از ایران می خواهیم 
مطرح  آزادانه  برای  خود  شهروندان  حق  به  تا 

کردنشان احترام بگذارد. 
امور  وزارت  اینترنتی  پایگاه  گزارش  اساس  بر 
اظهارات مداخله  ادامه  در  آمریکا، کربی  خارجه 
آزادی  و  بیان  آزادی  از  ما  گفت:  خود  جویانه 
اطالعات در سراسر دنیا پشتیبانی می کنیم و اگر 
این گزارشات صحت داشته باشد، به طور قطع 

نگران این گونه اقدامات خواهیم بود. 
به گزارش ایسنا، مرکز بررسی جرایم سازمان یافته 
ایران روز یک شنبه اعالم کرد، در پی شکایات 
فراوان خانواده ها از سرویس  های پرکاربر اجتماعی 
و ارتباطی به ویژه در شبکه اینستاگرام ، هشت 
نفر را به اتهام ترویج فساد و انتشار عکس های بی 

حجاب دستگیر کرده است. 
سرپرست دادسرای جرایم رایانه ای درباره ی این 
که آیا در این زمینه جرم نگاری انجام شده است، 
گفت که ایران انتشار و توزیع تصاویر مبتدل و 
بخش  در  را  عمومی  عفت  خالف  و  مستهجن 
جرایم رایانه ای جرم تلقی می کند و وظیفه دستگاه 

قضا برخورد با این مسائل است. 
 

چند توصیه به خریداران خودرو  
 در شرایطی که فروش خودروی چپی و تصادفی 
به اسم خودروی بدون رنگ و تصادف به کسب 
و کار پر رونقی در بازار خودرو تبدیل شده است 
یک کارشناس به شهروندان توصیه می کند هنگام 
خرید خودروهای دست دوم از مشاوره کارشناسان 
رنگ خودرو استفاده کنند تا طعمه کالهبرداران و 

مافیای این بازار نشوند. 
علیرضا پورحسنی درباره فعالیت مافیای خرید و 
فروش خودروهای چپی و تصادفی در بازار خودرو، 
بازار خودروهای دست  در  متاسفانه  کرد:  اظهار 
دوم، فروش خودروهای تصادفی به اسم خودروی 

بدون رنگ، بارها اتفاق می افتد. 
وی ادامه داد: در این موارد سودجویان خودروهای 
خریداری  ناچیزی  قیمت  با  را  چپی  و  تصادفی 
کرده و بسته به نوع آسیب دیدگی خودرو؛ نیمه 
عقب خودرو، یا ستون های چپ و راست، یا سقف 
آن  به  را  و بخش جدیدی  داده  برش  را  خودرو 
جوش داده و پس از صافکاری و نقاشی به اسم 

خودروی بدون تصادف می فروشند. 
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: سودجویانی 
این کار می کنند معموال در برخی  به  اقدام  که 
بازارهای غیر رسمی خرید و فروش خودروهای 
شهر  جنوب  در  »ع«  خیابان  مانند  دوم  دست 
فروش  آگهی  انتشار  طریق  از  ویژه  به  و  تهران 
جذب  به  اقدام  سایتها،  و  روزنامه ها  در  خودرو 

خریداران و فریب آنها می کنند. 
وی ادامه داد: متاسفانه برخی خریداران خودروهای 
کاهش  را  هزینه ها  آنکه  برای  نیز  دوم  دست 
دهند هنگام خرید خودرو به صافکاران متبحر و 
کارشناسان رنگ خودرو مراجعه نمی کنند تا از 

صحت خودرو، مطمئن شوند. 
پورحسنی با بیان اینکه کارشناسان رنگ خودرو 
در بیشتر موارد متوجه تصادفی بودن خودرو و 
کرد:  خاطرنشان  می شوند،  آن  خوردگی  رنگ 
در مراکز معاینه فنی، کارشناسان رنگ خودرو 
حضور دارند و پس از کارشناسی، رسید کتبی 
سالمت خودرو را نیز ارائه می کنند بنابراین پس 
از آن در صورت کشف هرگونه رنگ و خوردگی 
در خودرو، در برابر نظر کارشناسی خود مسوول 

هستند. 

تصویب طرح دریافت غرامت از آمریکا در مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسالمی جزئیات طرح الزام دولت به پیگیری 
جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ملت ایران را 

تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی و پس از تصویب کلیات 
طرح »الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات 
آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی« معروف به طرح دریافت غرامت از آمریکا، 

جزئیات طرح را بررسی و در قالب پنج ماده تصویب کردند. 
بر اساس ماده یک این طرح، به منظور استیفای حقوق ملت ایران، دولت 
موظف است رأساً یا از طریق حمایت از اشخاص و اتباع جمهوری اسالمی 
ایران، اقدامات مقتضی از جمله اقدامات حقوقی را برای جبران خسارت و 
اخذ غرامت کامل از دولت ایاالت متحده آمریکا به جهت نقش این کشور 

در موارد زیر به عمل آورد: 
۱ـ خسارت های مادی و معنوی ناشی از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 

۲ـ خسارت های مادی و معنوی ناشی از کودتای نوژه 
۳ـ خسارت های مادی و معنوی ناشی از جنگ تحمیلی 

۴ـ خسارت های مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از ۲۲۳ هزار نفر و 
۶۰۰ هزار نفر ایثارگر )جانباز و آزاده( 

۵ـ خسارت های مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از ۱۷ هزار شهید 
ترور 

۶ـ خسارت های مادی و معنوی ناشی از حمله به سکوهای نفتی 
۷ـ خسارت های مادی و معنوی ناشی از جاسوسی علیه ایران توسط 

ایاالت متحده یا با حمایت و نقش آفرینی ایاالت متحده 
۸ـ خسارت های مادی و معنوی ناشی از انسداد، مصادره و یا تصرف در 
اموال و دارایی های جمهوری اسالمی ایران، نهادها و مؤسسات دولتی یا 

عمومی جمهوری اسالمی ایران یا مقامات آن. 
رژیم غاصب  اقدامات  از  ناشی  معنوی  و  مادی  کلیه خسارت های  ۹ـ 
صهیونیستی که با حمایت یا نقش آفرینی آمریکا انجام پذیرفته یا می پذیرد. 
۱۰ـ کلیه خسارت های مادی و معنوی ناشی از سایر اقدامات یا وقایعی 
که با حمایت یا نقش آفرینی ایاالت متحده روی داده است، یا در آینده 

روی خواهد داد. 
بر اساس ماده ۲ این طرح، دولت موظف است در مواردی که ایاالت 
متحده تعهدات خود در قبال جمهوری اسالمی ایران به ویژه در حوزه 
مصونیت دولت و اموال متعلق به دولت و مقامات جمهوری اسالمی ایران 
را نقض می کند، در راستای اقدام متقابل، تمام اقدامات از جمله اقدامات 

حقوقی مقتضی را به عمل آورد. 
ماده ۳ طرح نیز دولت را موظف می کند که اجرای تصمیمات مراجع 
صالح به نفع جمهوری اسالمی ایران و اتباع آن را در کشورهای ثالثی که 
اموالی از ایاالت متحده در آنها وجود دارد، در چارچوب اقدامات متقابل 
تعقیب کند. در مواردی که دادگاه های کشورهای ثالث نسبت به شناسایی 
و یا اجرای احکام دادگاه های داخلی ایاالت متحده آمریکا علیه ایران اقدام 
می کنند، دولت موظف است اقدام متقابل مقتضی را جهت شناسایی و 
اجرای احکام دادگاه های داخلی ایران در آن کشورها یا سایر کشورها 

حسب مورد عمل آورد. 
بر اساس ماده ۴، اقدامات حقوقی مذکور در این قانون تا آنجا که در قبال 
دولت خارجی )ایاالت متحده بر اساس ماده دو این قانون و یا هر کشور 
دیگر موضوع ماده سه این قانون( اتخاذ می شود و نقض مصونیت آن دولت 
و یا مقامات آن دولت تلقی شود، باید در چارچوب واکنش به نقض تعهد 
بین المللی آن دولت بوده و محدود به حدود اقدامات متقابل بر اساس 

حقوق داخلی باشد. 
است گزارش  امور خارجه موظف  وزارت  این طرح،  ماده ۵  اساس  بر 
اقدامات به عمل آمده در راستای استیفای حقوق ملت ایران، موضوع 
این قانون را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های امنیت ملی و سیاست 

خارجی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی ارائه کند. 
پس از قرائت جزئیات طرح و پیش از رأی گیری برای آن، حجت االسالم 
محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس که اداره جلسه علنی را 
بر عهده داشت، اعالم کرد: این قانون ناقض قوانین گذشته نیست و قوانین 

گذشته به قوت خود باقی است. 
در نهایت نمایندگان با ۱۳۱ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع 
از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن با جزئیات این طرح موافقت 

کردند. 
 

آمادگی مقاومت برای آزادسازی »فلوجه« 
سخنگوی رسمی جنبش مقاومت اسالمی »نَُجباء« تأکید کرد: آمادگی 
آغاز عملیات بزرگ آزادسازی فلوجه را داریم در این مسیر پیمان پیروزی 
می بندیم. »سید هاشم الموسوی« سخنگوی مقاومت اسالمی »نَُجباء« با 
ـ فلوجه توسط رزمندگان  اشاره به شروع عملیات آزادسازی جاده عامریهـ 
سازمان بسیج مردمی عراق )الحشد الشعبی( اظهار داشت: گروههای 
تروریستی که فلوجه را به قندهار تبدیل کرده اند، نتیجه جنایتهای خود 

در میدان جنگ را خواهند گرفت. 
و  »الرقه«  اینکه  بیان  با  الموسوی  این گزارش، سید هاشم  اساس  بر 
»فلوجه« دو روی یک سکه هستند، افزود: هر دوی این شهرها منبع 

تروریسم، ویرانی و نابودی در منطقه اند. 
وی افزود: ورود به شهر فلوجه و پاکسازی آن از اهداف ما است که به هیچ 

وجه قابل تغییر و بازگشت نیست. 
سخنگوی رسمی مقاومت اسالمی نَُجباء با اشاره به برخی صداهای مخالف 
برای جلوگیری از پیشرفت ررزمندگان مقاومت در جریان آزادسازی عراق 
از لوث وجود تروریست های تکفیری داعش، تصریح کرد: هیاهوی سیاسی 
و رسانه اِی به راه افتاده نمی تواند چرخ مقاومت را متوقف کند و اینها توان 
تغییر برنامه ریزی مقاومت برای ورود به شهر تروریستی فلوجه را ندارند. 
هرگونه  آغاز  برای  نَُجباء  رزمندگان  کامل  آمادگی  اعالم  با  الموسوی 
عملیاتی، گفت: مقاومت اسالمی نَُجباء آمادگی کامل خود را برای ورود به 
فلوجه اعالم می کند و با ملت عراق پیمان می بندد که به پیروزی های 

بزرگی بر دشمنان خدا و بشریت دست یابد. 
وی در پایان از تمام رسانه های داخل و خارج عراق خواست که اخبار 
و حوادث میدانی جنگ را با دقت تمام به مردم منتقل کنند و پشتیبان 

نیروهای مقاومت در جنگ علیه گروه تروریستی داعش باشند. 
مدیر رسانه ملی:  

تغییر مدیران کار ضربتی مان نیست
علی عسگری در جمع خبرنگاران از تدارک برنامه هایی برای تحقق بهتر 

منویات مقام معظم رهبری خبر داد.
عبدالعلی علی عسگری رییس جدید سازمان صدا و سیما ظهر امروز ۲۸ 
اردیبهشت ماه و در حاشیه مراسم معارفه خود در جمع خبرنگاران حاضر 
شد و درباره برنامه های خود و اینکه قرار است چه اقداماتی داشته باشد، 
گفت: برنامه ها را بعدا توضیح می دهیم. با این حال برای تحقق بهتر 
منویات و تدابیر مقام معظم رهبری، رشد اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی 
برنامه هایی را تدارک دیده ایم.  وی ادامه داد: همچنین برنامه هایی برای 
ارتقای فرهنگی، حمایت از نهادهای فرهنگی جامعه و رشد هویت فرهنگی 
جوانان برنامه هایی داریم. سازمان صداوسیما قرار است ارتباطات خود را 
گسترده تر کند و بیشتر با نخبگان فرهنگی و اقتصادی جامعه ارتباط 
داشته باشد تا بتوانیم از طریق آنها فایده های زیادی را به مردم برسانیم. 

رییس جدید سازمان عنوان کرد: ما برنامه هایی در حوزه علم و فناوری، 
حمایت از صنایع دانش بنیان و حمایت از تولیدات ملی داریم تا جامعه را 
تشویق کنیم از تولیدات با کیفیت ملی استفاده کند و منجر به رشد صنایع 

و کارخانجات شوند و اشتغال را باال ببرند. 
علی عسگری درباره اولین اقدام خود تصریح کرد: شروع به کار اولین برنامه 
و توجه به اقتصاد و تولید ملی در دستور کار ماست. شما این ها را روی 
آنتن خواهید دید. ما از صنایع کوچک و متوسط حمایت می کنیم. ما ۷۰ 
تا ۸۰ هزار کارخانجات داریم و باید کمک کنیم که آنها راه اندازی شوند، 
تولید کنند، مردم تولید ملی بخرند و کمک کنیم تا تحوالت اقتصادی 

باال برود. 

خبرخبر

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تصویب 
برجام در مجلس نتیجه سه سال مذاکره را نهایی 
کرد، گفت: تصویب برجام جلوی سنگ اندازی های 
نمایندگان  مرهون  را  آن  که  گرفت  را  دشمن 

مجلس هستیم. 
علی الریجانی در سخنانی در جمع خانواده های 
نمایندگان مجلس نهم در محل برگزاری جلسات 
علنی گفت: بسیاری از نمایندگان مجلس را از زمان 
بعد از انقالب اسالمی می شناسیم و در دوره چهار 
ساله ای که در محضر آنها بودیم از نزدیک با همگی 

آشنا شدیم. 
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به شغل 
سخت نمایندگی گفت: کاری که باید به عنوان 
حرفه نمایندگی در مناطق مختلف پیگیری شود، 
زیاد و مشکل است البته شاید شیوه صحیحی نباشد 
اما به هر حال این کار صورت گرفته و نمایندگان 
باید فرصت زیادی برای آن بگذارند لذا باید قدردان 
خانواده های نمایندگان بود که ناچارند زمانی که 
باید برای آنها گذاشته شود را در اختیار نمایندگان 

قرار دهند تا به مشکالت منطقه رسیدگی شود. 
وی در ادامه با اشاره به برخی پیگیری های مهم 
باید  کار  و  فضای کسب  تسهیل  گفت:  مجلس 
پیگیری می شد چون شرایط بسیار پیچیده بود در 
همین رابطه نمایندگان زحمت زیادی کشیدند و 
نظارت های گوناگونی صورت گرفت. از سوی دیگر 
رسیدگی به مسأله هسته ای بعد از سه سال مذاکره 
کاری بود که باید در مجلس نهایی می شد چرا که 
دشمن سال ها موضوع هسته ای را بهانه کرده بود تا 

مشکالتی را سر راه کشور قرار دهد. 
الریجانی در ادامه با تأکید بر ادامه روند پیگیری 
برجام در شرایط کنونی افزود: با تصویب برجام 
جلوی سنگ اندازی های دشمن گرفته شد که این 
مورد را مرهون نمایندگان مجلس هستیم که این 
مورد را )برجام( در حوزه سیاسی و اجتماعی به 

تصویب رساندند. 
وی با بیان اینکه در مجلس نهم ورود خوبی به زمینه 
مسائل اجتماعی شد، گفت: نظارت های خوب مردم 
در حوزه اجتماعی نشان دهنده احساس مسئولیت 
نمایندگان بود که جا دارد از این تالش ها تشکر 
شود، امیدواریم در آینده در هر عرصه ای که حضور 
دارید با همین همت پیش بروید که اگر با همکاری 

شما نبود امور مجلس پیش نمی رفت. همچنین 
امیدواریم در شرایط فعلی کشور که مسئولیت های 
سنگینی در حوزه اقتصادی داریم با همان عزم در 

حوزه نمایندگی و یا غیر از آن حرکت کنید. 
فعلی  شرایط  به  اشاره  با  ادامه  در  الریجانی 
تاریخ  در  وقت  هیچ  ما  منطقه  گفت:  منطقه 
۱۰۰ ساله خود در شرایط کنونی قرار نداشت و 
هیچ گاه مثل حال حاضر کانون آتش فشان های 
سیاسی و امنیتی در منطقه روشن نبود از این 
دقت  منطقه  در  تروریستی  جریانات  ابعاد  رو 
نظر زیادی را می طلبد البته جمهوری اسالمی 
ایران در این مسیر به درستی راه را طی کرد 
از  که  است  ایران  فقط  گفت  بتوان  شاید  و 

استراتژی صحیح برخوردار است که امیدواریم 
بهبود  با همین سیاست شرایط تغییر کرده و 

یابد. 
وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس در تبعیت از 
مقام معظم رهبری عملکرد درستی داشتند، افزود: 
هر جا الزم بود نمایندگان برای حمایت از رهبری 
ورود کردند و تدابیر ایشان را در مسائل به خوبی به 
کار بسته و با درک صحیح از شرایط ورق زرینی را 
برای تاریخ پارلمان رقم زدند همچنین حمایت از 
تفکر رهبر انقالب و دستورات ایشان همواره مد نظر 

نمایندگان قرار داشت. 
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه مقاومت 
انقالب را مدیون خون شهدا هستیم، گفت: نظیر 
ندارد  وجود  دنیا  جای  هیچ  در  اسالمی  انقالب 
که این چنین افراد صاحب نام و بزرگان برای آن 
سرمایه گذاری کنند؛ چنانچه شخصیت های بزرگی 
همچون شهید مطهری و دیگر شهدای عالی مقام 
و شهدای محراب و بسیاری از بزرگانی که جان 
خود را در راه انقالب دادند، از استوانه های نظام 
محسوب می شوند و سرمایه هایی هستند که پای 
را  آن  دستاوردهای  باید  لذا  شدند  انقالب خرج 

حفظ کنیم. 
الریجانی در پایان گفت: خانواده های نمایندگان 
و  ملی  امور  به  رسیدگی  در  آن ها  یاری  برای 
منطقه ای از خودگذشتگی کرده اند که به خاطر 
همین گذشت قدردان آن ها بوده و برای همه شما 
دعاگو هستییم که در تمام عرصه زندگی خود 

موفق و موید باشید. 

الریجانی : 

تصویب برجام جلوی سنگ اندازی های دشمن را گرفت

گفت:  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
به  مهمترین مولفه قدرت که همانا جمعیت 
کشور  در  است  کرده  تحصیل  جمعیت  ویژه 
فراهم بوده و باید از این بستر به نحو مناسب 

و مطلوب بهره برداری کنیم.
سمینار تحوالت و سیاست های جمعیت در 
تحقیقات  مرکز  مشارکت  با  و  دیروز  ایران 
نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  استراتژیک 
ریاست  استراتژیک  های  بررسی  مرکز 
جمهوری و مرکز پژوهش های مجلس برگزار 

شد. 
والیتی  اکبر  علی  برنامه  این  ابتدای  در 
در  کشورها  جمعیت  جایگاه  تشریح  ضمن 
جهت رشد و توسعه بنیادین گفت: جمعیت 
در  عوامل  مهمترین  از  یکی  موثر  و  کارآمد 
امکانات  برخی  نبود  در  حتی  توسعه  و  رشد 
است، چنانچه مالحظه می کنیم در کشوری 
شمالی  کره  نسبت  به  که  جنوبی  کره  مانند 
دارای کمترین منابع طبیعی در زمینه های 
مختلف بوده به دلیل بهره مندی از ظرفیت 
تحصیل  و  فعال  توانمند،  کارآمد،  جمعیت 
کرده توانسته مسیر توسعه یافتگی را شانه به 
شانه کشورهای پیشرفته به خوبی طی کند. 

ایران  مورد  در  توجه  قابل  نکته  افزود:  وی 
منطقه،  دیگر کشورهای  با  مقایسه  در  اینکه 
دارای  کشورها  دیگر  از  بسیاری  و  اسالمی 
می  جوان  و  باال  تحصیالت  کارآمدی، سطح 
باشد و بنابراین از جمله مهمترین مولفه های 
جمعیت  ویژه  به  جمعیت  همانا  که  قدرت 
تحصیل کرده می باشد در  کشور فراهم است 
و باید از این بستر به نحو مناسب و مطلوب 

بهره برداری نمود. 
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک به سخنان 
افزایش  از  نگرانی  بر  مبنی  هانتینگتون 
جمعیت  کاهش  و  مسلمانان  جمعیت 
برنامه  کرد:  تصریح  و  اشاره  هم  مسیحیان 

های نظام سلطه برای کاهش جمعیت جهان 
کنار  در  آن  های  توانمندی  کاهش  و  اسالم 
تالش برای افزایش جمعیت در دیگر کشورها 
نکته بسیار مهمی است که در برنامه ریزی ها 
و سیاست ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد 
برای  جمعیت  افزایش  کنار  در  الزم  بستر  و 
از  عقالنی  و  بهینه  استفاده  و  سازی  توانمند 
ظرفیت و توانمندی های جمعیتی و امکانات 

و منابع مالی و انسانی صورت پذیرد. 
والیتی به ابالغ سیاست های کالن کشور در 
زمینه های مختلف از جمله سالمت و منابع 
رهبری  معظم  مقام  توسط  انسانی  ارزشمند 
اشاره کرد و افزود: تغییر سیاست های کشور 
در حوزه جمعیت و سالمت، تدوین سیاست 
توانمند  و  جمعیت  افزایش  برای  کلی  های 
کشورهای  با  مقایسه  در  ویژه  به  آن  سازی 
به  دستیابی  در  مهمی  گام  و  مثبت  منطقه، 
توسعه محسوب می شود که  و  اقتدار، رشد 
و  تخصصی  های  نشست  اینگونه  امیدواریم 
اهتمام صورت گرفته زمینه های الزم را برای  
و  ریزی  برنامه  در  ملی  اجماع  گیری  شکل 

اجرا فراهم نماید. 
آشنا،  الدین  حسام  همچنین  برنامه  این  در 
رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست 
جمهوری نیز در سخنانی نگاه برنامه ریزی و 
ارتقاء  برای  درست  و  دقیق  گذاری  سیاست 
مورد  را  جمعیت  و  انسانی  منابع  کارآمدی 
جمعیت  اینکه  به  اشاره  با  و  داد  قرار  توجه 
عامل مهمی در رشد و توسعه کشور محسوب 
می شود بر ضرورت افزایش سطح تحصیلی، 
توانمند سازی و ارتقاء کیفیت در کنار کمیت 
به منظور بهره مندی در جهت رشد و توسعه 

کشور تاکید کرد. 
در ادامه این برنامه متخصصان و کارشناسان 
و  ها  دیدگاه  ارایه  به  موضوع  این  با  مرتبط 

نقطه نظرات خود پرداختند. 

والیتی: »جمعیت« بعنوان مهمترین مولفه قدرت 
در کشور ما فراهم است 

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت 
مشکالت  حل  برای  مختلفی  برنامه های 
واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ 
به  بخشنامه ها  سریع  اجرای  خواستار  دارد، 

منظور بازگرداندن رونق به تولید شد.
اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی مشکالت 
واحدهای تولیدی و لزوم فعال سازی تولید در 
با اشاره به اهمیت رفع  سال ۱۳۹۵، گفت: 
مشکالت واحدهای تولیدی برای بازگرداندن 
رونق به اقتصاد کشور، تصریح کرد: دولت در 
قالب طرح ها و برنامه های مختلف به دنبال 
تولیدی  واحدهای  نقدینگی  مشکل  حل 
حال  عین  در  و  است  متوسط  و  کوچک 
برنامه ریزی ویژه ای برای کمک به واحدهای 

تولیدی بزرگ دارد.
ستاد  ابالغیه های  شدن  اجرایی  وی، 
را  اقتصاد مقاومتی در دستگاه ها  فرماندهی 
زمینه ساز رونق و شکوفایی در کشور ارزیابی 
سریع  اجرای  با  کرد:  امیدواری  اظهار  و 
بررسی  کارگروه  به  مربوط  های  بخشنامه 
واحدها  این  تولیدی،  واحدهای  مشکالت 
برطرف  را  خود  نقدینگی  مشکالت  بتوانند 

کرده و شاهد رونق تولید و ایجاد اشتغال در 
کشور باشیم.

کل  رئیس  کشور،  وزیر  که  جلسه  این  در 
بانک مرکزی، رئیس سازمان امور مالیاتی و 
رئیس سازمان تامین اجتماعی حضور داشتند، 
و  معدن  صنعت،  وزیر  نعمت زاده  محمدرضا 
تجارت با تشریح اقدامات و تصمیمات کارگروه 
بررسی مشکالت واحدهای تولیدی برای رفع 
مشکالت مالی و بازگرداندن رونق به ۱۰ هزار 
واحد تولیدی کوچک و متوسط، از شناسایی 
حل  و  استانها  در  راکد  صنعتی  واحدهای 
مشکالت آنها در کوتاهترین زمان ممکن با 

همکاری سایر دستگاه های دولتی خبر داد.
تولید در سال  رونق  ایجاد  به منظور  دولت 
۹۵، عالوه بر اعالم بسته حمایتی از صادرات 
غیر نفتی و خدمات فنی و مهندسی با ابالغ 
بخشنامه هایی توسط بانک مرکزی، سازمان 
تامین  سازمان  و  کشور  کل  مالیاتی  امور 
اجتماعی، سازوکارهای مطلوبی برای تامین 
دریافت  و  مالیاتی  جرایم  رفع  نقدینگی، 
تولیدی  واحدهای  توسط  بانکی  تسهیالت 

اندیشیده است.

درخواست جهانگیری از تیم اقتصادی دولت؛

فورا برای بازگشت رونق به تولید اقدام کنید

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های 
گفت:  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  مردمی 
 ۸۰ سال  از  معتادان  مجموع  از  زنان  سهم 
تا ۹۰، دو برابر شده است و این مساله زنگ 

خطری جدی  به شمار می آید.
افشار  پرویز  را  مطلب  این  ایرنا،  گزارش  به 
در کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی و اصول 
زنان  از  صیانت  و  اجتماعی  حمایت های 
نهاد  مردم  سازمان های  ویژه  بهبودیافته 

کشور، عنوان کرد.
افشار افزود: از آنجا که اعتیاد و آسیب های 
قرار  تاثیر  تحت  را  خانواده  کانون  اجتماعی 
بهداشتی،  شاخص های  از  خیلی  می دهد، 
 اقتصادی و اجتماعی را دچار چالش می کند 
باید  زنان  اعتیاد  موضوع  منظور  همین  به 
بیشتر مدنظر مسئوالن باشد و تاکید جدی 
زنان  ممکن،  روش  هر  به  که  است  این  ما 
را آگاه کنیم که به دام اعتیاد و آسیب های 

اجتماعی نیفتند.
ناخواسته  اشاره کرد که  زنان  برخی  به  وی 
و  آرایشگاه ها  در  سوء  تبلیغات  پی  در  و 
باشگاه های ورزشی گرفتار اعتیاد شده اند و 
عده ای از آنان با مصرف مواد محرک، جهت 
تناسب اندام و الغری به دام اعتیاد افتاده اند.

خاطر  به  هم  دیگر  برخی  داد:  ادامه  وی 
اعتیاد همسر و برخی نیز آگاهانه، معتاد می 
شوند و گاهی هم متاسفانه زنانی را مشاهده 
نشان  و  سیگار  گرفتن  دست  که  کنیم  می 
عادت  برایشان  خودرو،  پنجره  از  آن  دادن 
نهاد  مردم  سازمان های  بنابراین  است؛  شده 
به یاری معتادان زن بشتابند تا فعالیت های 

پیشگیرانه در حوزه زنان انجام شود.
افشار ادامه داد: آسیب های اجتماعی مانند 
یک باران و طوفان شدید مرزهای خانوادگی 

در  را  ما  اجتماعی  و 
نوردیده است؛ باید جلوی 
چتری  و  بگیریم  را  آن 
مردم  که  شود  گسترانده 

دچار اعتیاد نشوند.
ما  کرد:  خاطرنشان  وی 
به  را  زنان  داریم  وظیفه 
سمت پاکی ببریم چرا که 
است  شده  موجب  اعتیاد 
طالق  آنان  از  برخی  تا 
خواب  کارتن  و  بگیرند 
اتفاق  این  اگر  که  شوند 
رخ دهد ، آسیب این افراد 

بسیار زیاد می شود.
با  مبارزه  ستاد  سخنگوی 
مراکز  ایجاد  مخدر،  مواد 
کودکان  و  زنان  اقامتی 
جمله  از  را  پذیر  آسیب 
عنوان  ستاد  های  برنامه 
کرد و افزود: سازمان های 
زنان  حوزه  در  نهاد  مردم 

را  ستاد  فعالیت،  این  انجام  در  توانند  می 
یاری کنند.

اسم  از  نباید  مردم  کرد:  خاطرنشان  افشار، 
و  تحقیر  موجب  و  بیفتند  هراس  به  معتاد 
انگ زدن به آنان شوند به همین منظور ما 
باید واقعیت اعتیاد را به مردم تفهیم کنیم 
چون اعتیاد یک بیماری مزمن و عودکننده 

است.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های 
از برخی  با مواد مخدر  مردمی ستاد مبارزه 
موضوع  به  که  کرد  انتقاد  مردم  و  خیران 

اعتیاد هیچ کمکی نمی کنند.
افشار در این خصوص چنین اظهار کرد: هیچ 

نیست؛ چرا  اعتیاد  از  تر  بیماری، کمرشکن 
و  اقتصاد  اجتماعی،  باالی  های  هزینه  که 
خانوادگی دارد؛ به همین منظور ما اقداماتی 
از  ایجاد مجمع خیران حمایت کننده  برای 
بهبودیافتگان انجام داده ایم و اساسنامه این 
مراحل  زودی  به  و  است  انجام شده  مجمع 
ثبت آن را خواهیم داشت و در حوزه صیانت 
از بهبود یافتگان فعالیت می کند تا بتوانیم 
مقاومت در حمایت از معتادان شکسته شود.

سخنگوی ستاد مبارزه به مواد مخدر گفت: 
فقط  مخدر  مواد  حوزه  در  حاکمیتی  بخش 
درصد  تا ۸۰   ۷۵ و  است  درصد  تا ۲۵   ۲۰
کار دولتی نیست اما متاسفانه سازمان های 
غیردولتی در حوزه پیشگیری اولیه از اعتیاد 

نقش کمرنگی دارند.
معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های 
گفت:  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  مردمی 
حمایت  و  یافتگان  بهبود  از  صیانت  بخش 
حداکثر  و  است  کمرنگ  اجتماعی  های 
از  معتادان  ماندگاری  و  درمان  در  توفیق 
ولی  شد  نخواهد  بیشتر  درصد   ۲۰ تا   ۱۵
اگر مشارکت های مردم افزایش یابد ۳۵ تا 
شاهد  را  زمینه  این  در  موفقیت  درصد   ۴۰

خواهیم شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش از وضعیت 
پوشش پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان 
هم انتقاد کرد و گفت: این پوشش برای دانش 

آموزان ، حداکثر، هشت تا ۱۲ درصد است.
عنوان  به  اولیه  پیشگیری  گفت:  افشار 
اولویت اصلی در برنامه پنجم توسعه در نظام 
آموزش و پرورش بوده است که می بایست 
۴۰ درصد از جمعیت هدف را تحت پوشش 
قرار دهد اما اکنون حداکثر پوشش ۸ تا ۱۲ 

درصد است.
به گفته این مقام مسئول در ستاد مبارزه با 
مواد مخدر، ۲ هزار و ۲۷۱ سازمان مردم نهاد 

در حوزه مواد مخدر فعالیت دارند.
نخستین کارگاه آموزشی ملی سازمان های 
مردم نهاد سطح یک کشور با عنوان آشنایی 
و  اجتماعی  های  حمایت  اصول  و  مبانی  با 
صیانت از زنان بهبود یافته، امروز سه شنبه 
آغاز به کار کرد و به مدت سه روز با حضور 
حوزه  در  نهاد  مردم  های  سازمان  فعاالن 
فعالیت  به  المپیک  ملی  آکادمی  در  اعتیاد 

خود ادامه می دهد.
 ۱۰  ، زنان  آمار،  براساس  ایرنا  گزارش  به 
از جمعیت یک میلیون و ۳۲۵ هزار  درصد 

نفری معتادان کشور را تشکیل می دهند. 

زنگ خطر 2 برابر شدن زنان معتاد
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ارتباطات و روابط عمومی تداعی گر اهمیت و نقش 
آن  پایه  بر  و  است  مهم  مقوله  دو  این  روزافزون 
جوامع بشری با نگرشی تازه به فناوری های نوین 
می کوشند تا در مسیر رشد نظام ارتباطی خویش 

گام بردارند.
ارتباطات از نخستین روزهای آفرینش بشر همراه 
همیشگی انسان بوده و زندگی افراد با آن معنا پیدا 
کرده و در سایه آن گسترش یافته است. در حال 
حاضر بدون برقراری ارتباطات نمی توان به فعالیت 
یا  مستمر  ارتباط  به  کنونی  دنیای  زیرا  پرداخت 
کنش متقابل انسان ها وابسته است و از اوضاع و 

رویدادهای جهان هستی تاثیر می گیرد.
ارتباطات را  می توان  یک   فرآیند   سازمان یافته  برای 
تبادل   اطالعات   میان بخش ها  که  به طور معمول 
به واسطه یک   رشته  عالئم انجام می گیرد، تعریف 
و  یا  همانندی  اقناع  و  ترغیب  را  آن  کرد.  گروهی 
تاثیرگذار  و  گسترده تر  ابعاد  با  اندیشه  اشتراک 
قلمداد کرده اند. عده ای نیز بر پاسخ و بازتاب تاکید 
بیشتری دارند و  برخی دیگر از اندیشمندان عنصر 

 پیام را مطرح می کنند.
مفهوم واقعی ارتباط با   توجه  به  ریشه  التین آن »در 
میان گذاشتن و تقسیم  کردن« است که  می توان 
آن را  تفاهم و اشتراک فکر نیز دانست، یعنی اینکه 
وقتی  با  شخصی ارتباط برقرار می کنیم کار ما در  
تفاهم  و  فکر  اشتراک  نوع  یک  برقراری   حقیقت 

 اندیشه  با او است.
های  شکل  به  گذشته  های  زمان  در  ارتباطات 
پایه  بر  و  داشت  وجود  افراد  میان  در  گوناگون 
نوع زندگی و میزان پیشرفت جهان به روش های 
... صورت می  و  آتش  نور، دود،  مختلفی همچون 
نوین،  های  تکنولوژی  ورود  با  که  آن  تا  پذیرفت 
اینترنت  و  تلفن  تلگراف،  ارتباطی همچون  وسایل 
اساسی  های  تحول  و  یافت  راه  انسان  زندگی  به 
ارتباط  اینک  آورد.  پدید  ارتباطات  برقراری  در 
در  را  اطالعات  به  دسترسی  سهولت  الکترونیکی، 
را  آن  انتشار  سرعت  و  کند  می  فراهم  لحظه  هر 

بسیار شدت بخشیده است.
و  راهبردی  مسیر  یک  عنوان  به  ارتباطات  شاخه 
 ۱۷ در  سازمانی  و  رسمی  صورت  به  المللی  بین 
المللی  بین  اتحادیه  تشکیل  با  میالدی  مه ۱۸۶۵ 
در۳۰  و  شد  واقع  توجه  مورد  ژنو  در  تلگراف 
نام  اتحادیه  کنفرانس  در  میالدی،  اکتبر۱۹۰۶ 
مورد  تلگراف  المللی  بین  اتحادیه  تاسیس  برده، 

تایید قرار گرفت.
دنبال  به  میالدی،   ۱۹۳۲ دسامبر   ۹ در  سرانجام 
بین  اتحادیه  دو،  این  وحدت  از  مادرید،  عهدنامه 
همین  به  گرفت،  شکل  دور  راه  ارتباطات  المللی 
مجمع  مصوبه   پایه  بر  مه   ۱۷ در  ساله  هر  دلیل 
جامعه  جهانی  روز  متحد  ملل  سازمان  عمومی 
گرامی  راهبردی  شعار  یک  انتخاب  با  اطالعاتی 
روز  شعار  جاری  سال  در  که  شود  می  داشته 
جهانی ارتباطات را »کارآفرینی فناوری اطالعات و 
ارتباطات به منظور تاثیر اجتماعی« اعالم کرده اند. 
عنوان  به  هم  عمومی  روابط  از  کنونی  دنیای  در 
هنر هشتم و محصول سده ۲۰ یاد می شود، روابط 
به وسیله آن سازمان  ها  عمومی دانشی است که 
آگاهانه می کوشند، بر مسوولیت اجتماعی خویش 

پشتیبانی  و  تفاهم  بتوانند،  تا  کنند  عمل 
ها  عمومی  روابط  آورند.  دست  به  را  افراد 
تالش دارند تا با ارتباطی هدفمند و موثر، 
با برآوردن نیازهای سازمان خود در مسیر 
و  مخاطبان  ارتباط  به  صحیح  دهی  شکل 
بدین شکل  و  کنند  اقدام  سازمان خویش 

ارتباط آنها را تسهیل کنند.
بار  نخستین  برای  روابط عمومی،  اصطالح 
و  کار رفت  به  آمریکا  آهن  راه  اتحادیه  در 
در ایران نیز در ابتدا در شرکت نفت، دفتر 

روابط عمومی راه اندازی شد.
روابط عمومی از زیر شاخه های ارتباطات 
اجتماعی به شمار می رود و به دلیل جایگاه 
برون  و  درون  ارتباطات  در  آن  ارزشمند 
سازمانی، از نقش بسیار مهمی در پیشبرد 
اهداف سازمان ها و نهادها برخوردار است. 
هوشیار،  شبکه  حقیقت  در  عمومی  روابط 
پل  و  سازمان  متفکر  مغز  اطالعات،  بانک 
مخاطبان  و  عمومی  افکار  با  آن  ارتباطی 
خاص و عام است. جایگاه مهم و اثر گذار 
سازمان  درون  ارتباطات  در  عمومی  روابط 

پیشنهاد شورای  به  تا  برون سازمانی سبب شد  و 
فرهنگ  شورای  تصویب  و  دولت  رسانی  اطالع 
عمومی کشور، ۲۷ اردیبهشت به نام »روز ارتباطات 
جای  کشور  رسمی  تقویم  در  عمومی«  روابط  و 
گیرد تا فرصتی برای تعالی و تکامل روابط عمومی 
آن  اهمیت  بر  گذشته  از  بیش  و  فراهم  کشور  در 

تاکید شود. 
آزاد  دانشگاه  ارتباطات  استاد  ببران«  »صدیقه 
تازه  های  رسان  پیام  نقش  به  اشاره  با  اسالمی 
کنونی  های  در سال  گفت:  امروزی،  ارتباطات  در 
نقش پیام رسان های تازه ارتباطی قابل لمس تر 
بیشتر  ارتباطی  وسایل  در  آن  بروز  و  است  شده 
اجتماعی  های  رسانه  اینک  شود.  می  مشاهده 
کنند  می  ایفا  نقش  جهانی  قدرت های  تعامل  در 
و  متقابل  ارتباط  یعنی  آنها  دو سویگی  میزان  و 
و  بیشتر  ها  رسانه  این  و  مخاطب  میان  تعاملی 
و  شوند  پویاتر  تر،  فعال  مخاطبان  که  شده  سبب 
باشند  داشته  انتخاب  برای  متعددی  گزینه های 
عنوان  به  که  کنند  می  پیدا  جایگاهی  مرور  به  و 
آیند.  می   حساب  به  رسانه ای  اندرکاران  دست 
بسیاری  شدن  سریع تر  باعث  تکنولوژی  پیشرفت 
اینترنت از جمله وسایل  از فعالیت ها شده است، 
در  که  شود  می  محسوب  ای  تازه  جمعی  ارتباط 
به  و  گرفته  قرار  همگان  توجه  مورد  ها  سال  این 
افراد  اجتماعی  و  فردی  زندگی  مراحل  تمامی 
رسوخ پیدا کرده و به عنوان یکی از کار آمدترین 
تعامل  و  ارتباط  برقراری  برای  جهانی  های  رسانه 
بین المللی نقش تعیین کننده ای در انتقال فرهنگ 

و اطالعات بر عهده گرفته است.
مهم  نقش  داشت:  بیان  ارتباطات  استاد  این 
شبکه های اجتماعی و رسانه های ارتباط جمعی در 

نشر پیام های مختلف مشخص است و تاثیرگذاری 
پوشیده  فردی  بر  جامعه  فرهنگی  عرصه  در  آنها 
نیست، نقش عمده رسانه ها بر شکل دهی به افکار 
عمومی باعث شده است اهمیت این پیام رسان های 

تازه مورد توجه قرار بگیرند.
وی نقش شبکه های اجتماعی را در تحول ارتباطات 
و اطالع رسانی بسیار اثرگذار دانست و خاطر نشان 
کرد: شبکه های اجتماعی به گونه ای از وب سایت 
های اینترنتی گفته می شوند که افراد، گروه ها و 
سازمان ها در آن ها یک یا چند ویژگی مشترک، 
اطالعات و مطالب خود را به اشتراک می گذارند، 
بیشتر  توییتر که  همچون شبکه های فیسبوک و 
بسیار  این شبکه ها  اکنون  اما  استفاده می شدند 
زیاد و گسترده تر شده اند و به عنوان نرم افزارها بر 
روی تلفن همراه نصب می شوند و مخاطبان زیادی 
از آن استفاده می کنند و چنان برروی زندگی افراد 
آنها  از خانواده  اند که گویی عضوی  تاثیر گذارده 

محسوب می شوند.
ببران در ادامه افزود: کارکرد شبکه های اجتماعی 
و  فرهنگ  با  متناسب  ای  جامعه  یا  کشور  هر  در 
تعامل های اجتماعی، کارکردهای متفاوتی دارند اما 
برخی عملکردهای آن  در تمامی جوامع با یکدیگر 
مشترک هستند. حریم خصوصی و محرمانه بودن 
اجتماعی  های  شبکه  این  در  شخصی  اطالعات 
بسیار اهمیت دارد معموال در این شبکه ها، جزئی 
مشاهده  و  دریافت  قابل  کاربران  اطالعات  ترین 
انگاری کاربران در فضای شبکه های  است. سهل 
اجتماعی خطرهایی را در ارتباط با حریم خصوصی 
آن ها به وجود می آورد. در برخی مواقع شبکه های 
اجتماعی به محلی برای انتشار شایعه ها تبدیل می 
شوند و بیشترین این شایعه ها بر روی شبکه های 
اجتماعی تلفن همراه مثل وایبر، تلگرام و ... شکل 

می گیرد و به ذهن مخاطبان القاء و سبب می شود 
که جامعه دچار تشویش و التهاب شود.

نرم  با  ارتباط  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  استاد 
افزارهای تلفن همراه و حریم خصوصی بیان داشت: 
استفاده از شبکه های اجتماعی بستگی به فرهنگ 
افراد و کاربران دارد. از این شبکه ها هم می توان 
استفاده درست یا نادرست کرد، اگر فرهنگ درست 
باشد  داشته  وجود  ها  این شبکه  از  هوشمندانه  و 
بسیار کاربردی و اگر به عنوان تفریح استفاده شود 
جای  به  خود  از  فرهنگی  سوء  آثار  است  ممکن 
زیرا  است  سخت  خیلی  آن  جبران  که  بگذارند 
جامعه را دچار نگرانی می کند. باید برای استفاده 
از این شبکه های اجتماعی مرزی مشخص در نظر 
گرفت تا از آسیب های اجتماعی دور ماند. خانواده 
ها و نظام آموزشی بایستی آموزش استفاده از این 
شبکه ها را از سطوح پایین به کاربران بیاموزند و 
بپردازند.  آنها  کردن  استفاده  درست  گسترش  به 
مورد  مربوطه  نهادهای  از طرف  باید  آنها  واقع  در 
ادامه  اجازه  نیاز،  صورت  در  و  گیرند  قرار  بررسی 

فعالیت به آن ها داده شود. 
های  شبکه  در  افراد  نادرست  فعالیت  درباره  وی 
اجتماعی یادآور شد: این رسانه ها مملو از کاربرانی 
سوء  برای  و  جعلی  های  هویت  با  که  هستند 
دیگر  و  فحشا  اشاعه  کالهبرداری،  مثل  استفاده 
با کاربران  ارتباط گیری  اقدام های غیر قانونی به 
اقدام می کنند و پذیرفتن افرادی با هویت نا آشنا 
در این شبکه ها کار منطقی و عاقالنه ای نیست. 
یکی دیگر از ویژگی های این شبکه های اجتماعی 
این است که افراد به راحتی حرف و شایعه را بدون 
توجه به منبع خبر می پذیرند و بررسی صحت این 
اخبار را انجام نمی دهند و با باز نشر این اخبار در 
دیگر گروه ها سبب می شوند تا زنجیره های شایعه 

پراکنی تکمیل شود.
ببران با اشاره به اینکه گسترش فعالیت های 
آن  نقش  و  جهان  در  اجتماعی  های  شبکه 
ها در شکل گیری افکار عمومی چه تاثیری 
بر کاهش عمر روابط عمومی ها دارد، خاطر 
شبکه  از  باید  ها  عمومی  روابط  کرد:  نشان 
خود  های  برنامه  با  متناسب  اجتماعی  های 
ها  آن  پیشرفت  باعث  تا  کنند  برداری  بهره 
آنان  برای  را  ای  ویژه  های  فرصت  و  شوند 
فراهم کنند. ایجاد شبکه های اجتماعی می 
باعث  سازمان  هر  عمومی  روابط  در  تواند 
ارتباط بهتر کارمندان در بخش های مختلف 
بازده کاری را باال  با یکدیگر شود و  سازمان 
این می  این شبکه ها سبب  از  استفاده  برد. 
یک  یا  خبر  یک  فوریت  از  کاربران  که  شود 
می  ارائه  ها  آن  به  سازمان  که  تازه  امکان 
از  استفاده  برای  کنند.  پیدا  آگاهی  دهد، 
درستی  به  را  اطالعات  بایستی  امکانات  این 
دریافت کرد و از امکانات نرم افزاری متنوعی 
بهره برد که در این صورت تحول بزرگی در 

روابط عمومی ها خواهیم داشت.
مهمترین  را  آموزش  ارتباطات،  استاد  این 
و  کاربردی  پویا،  عمومی  روابط  تحقق  راهکارهای 
موثر دانست و بیان داشت: آموزش ابزار نخستین 
اعطای  کارآمد و متخصص،  نیروهای  است. جذب 
اختیارهای الزم به روابط عمومی ها، اجازه حضور 
روابط عمومی ها در جلسه ها و شوراهای سیاست 
گذاری و تصمیم گیری از جمله این ابزارها به شمار 
افرادی که وارد حوزه روابط عمومی می  می رود. 
شوند باید از یک سطح ناظر به سطح مشاور ارتقاء 
پیدا کنند و از سنتی بودن بیرون بیایند، در واقع 
متخصصان این حوزه باید علم، فن و هنر این عرصه 

را به خوبی بیاموزند. 
به  عمومی  روابط  هر  داد:  توضیح  ادامه  در  وی 
سازمانی  درون  ارتباطات  برای  دریچه  یک  عنوان 
را  رسانی  اطالع  نوع  که  است  سازمانی  برون  و 
صورت  به  ها  عمومی  روابط  از  برخی  بداند،  باید 
این یک  و  دارند  بر عهده  را  تبلیغات  نقش  صرف 
نقص است و علت شکست برخی از سازمان ها و 
شرکت ها می شود. روابط عمومی عالوه برانتقال 
و انعکاس اخبار باید از حالت انفعالی به دور باشد 
مختلف  های  زمینه  خویش  اثربخش  فعالیت  با  و 
با  و  بدهد  ارتقاء  را  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
پویایی و تحرک خاصی تحلیل گر مسائل مختلف 
باشد. نتایج پویایی روابط عمومی را می توان نشانه 
واحد  این  دانست چنانچه  نشاط سازمان  و  حیات 
سازمان  بلکه  خودش  تنها  نه  شود  ایستایی  دچار 
و  توسعه  مسیر  در  گرفتن  قرار  از  هم  را  مربوطه 

پیشرفت باز می دارد.
ببران در ادامه درباره تاثیر رسانه های الکترونیکی 
عمومی  روابط  توسعه  گفت:  ها،  عمومی  روابط  بر 
اجبار  یک  بلکه  ضرورت  یک  تنها  نه  الکترونیکی 

را  های سنتی  روش  باید  ها  عمومی  روابط  است. 
عمومی  روابط  ابزار  از  استفاده  با  و  بگذارند  کنار 
الکترونیک وظایف خود را انجام دهند، هنگامی که 
آنها به صورت الکترونیکی فعالیت خود را شروع می 
باید در تمام شبانه روز آنالین و پاسخگوی  کنند 
باشند. یعنی مخاطبان سازمان در  مخاطبان خود 
هر زمان و مکان که اراده کنند می توانند به مطالب 
واقع،  در  کنند،  پیدا  دست  خویش  دلخواه  مورد 
موجود  های  محدودیت  الکترونیک  عمومی  روابط 

را از میان برده است. 
این استاد ارتباطات تصریح کرد: روابط عمومی ها 
از رسانه  را  به خود  الکترونیکی مربوط  فنون  باید 
استفاده  و  بگیرند  فرا  خوبی  به  اجتماعی  های 
روابط  کارگزاران  باشند.  داشته  آن  از  صحیح 
ها، سایت ها  پایگاه  از  استفاده  واسطه  به  عمومی 
مخاطبان  به  بیشتر  سرعت  با  الکترونیک  پست  و 
اینک روش  پیدا می کنند.  فراوان تری دسترسی 
بندی حجم داده  به دسته  قادر  های سنتی دیگر 
اقتصادی و خدماتی  اجتماعی،  های سازمان های 
الکترونیک  عمومی  روابط  از  استفاده  و  نیستند 

بسیاری از این مشکالت را حل می کند. 
یک  الکترونیک  عمومی  روابط   شد:  یادآور  وی 
اختیار  در  که  رود  می  به شمار  مدرن  و  برتر  فن 
این  است.  گرفته  قرار  عمومی  روابط  کارگزاران 
روش زمینه بالقوه  ای برای کمک به ایجاد ارتباطی 
ساده، روان و مؤثر میان سازمان  ها، نهادها و ارائه 
خدمات ارزان قیمت و فوری به تمامی گروه های 
کاربر را فراهم خواهد کرد و ارتباطی دو سویه میان 

سازمان ها و مردم حاکم می کند.
روابط  وظایف  از  یکی  اینکه  بیان  با  ببران  صدیقه 
عمومی ها پیش بینی و پیشگیری از ایجاد بحران 
است، گفت: نظام اطالع رسانی روابط عمومی باید 
تخصصی  غیر  از  بایستی  و  باشد  روز  به  و  دقیق 
اقدام  و  برود  به طرف تخصصی شدن پیش  بودن 
ها و سیاستگذاری های الزم برای مدیریت بحران 

را در نظر بگیرد. 
از  را  خود  عمومی  روابط  حوزه  کارشناسان  اگر 
ارتقاء  سازمانی  مشاور  سطح  به  کارگزاری  سطح 
دهند، یعنی به توسعه فردی برسند، روابط عمومی 
معنای  به  این  و  می یابد  توسعه  نیز  سازمان  آن 
توسعه اصول عمومی و برنامه  های کاربردی است. 
اگر  کرد:  تصریح  پایان  در  ارتباطات  استاد  این 
روابط عمومی از پویایی و خالقیت برخوردار باشد، 
می تواند تحرک و نشاط را به تمامی سازمان منتقل 
روابط  های  برنامه  و  ها  فعالیت  در  نوآوری  کند. 
عمومی فعال یکی از کارهای اصلی به شمار می رود 
دارای  و  تر  تخصصی  ها  عمومی  روابط  چه  هر  و 
و  با مخاطب  تعامل  تبلیغات،  بخش هایی همچون 
... باشند به صورت بسیار حرفه عمل خواهند کرد 
و می توانند در هنگامه بحران نقش برجسته تری 
بر عهده داشته باشند. آینده نگری آنها سبب می 
شود برخی از بحران ها را پیش بینی کنند و میزان 
آنها را به کمترین حد برسانند. اگر روابط عمومی 
ها وظایف اصلی خود را شناسایی کنند و از ورود 
الزم  وقت  بپرهیزند،  حاشیه  و  روزمره  مسائل  به 
برای مدیریت بحران را پیدا خواهند کرد و به افق 

روشنی در آینده خواهند رسید.

آگهی
 پرونده کالسه ۹۳۰۹۹۸۲۱۶۴۵۰۰۲۴۷شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
فغانزاده  هادی  آقای  خواهان  شماره    نهایی  تصمیم  تهران  مفتح  شهید  قضایی 
الکه فرزند مرحوم قاسم با وکالت آقای منصور مسعودی فرزند براتعلی به نشانی 
تهران –بلوار آیت اله کاشانی – خ بهنام – ک بهنام یکم – پ۱ – ط۳ – واحد۱۰   
خواندگان ۱- آقای امیر حسین ظفری فرزند تقی ۲-خانم حبیبه ابوالمعالی فرزند 
محمود ۳-خانم مینا ظفری فرزند تقی ۴- آقای محمد علی میرزایی فرزند علی 
اصغر ۵-آقای محسن افتخاری فرزند موسی   ۶-خانم صغری محمد ارنگه فرزند 
علی نقی ۷-آقای غالمرضا محمدی فرزند ابراهیم  همگی به نشانی مجهول االمکان  
جنوبی  ستارخان خسرو  تهران  نشانی  به  احمد  فرزند  اصل  عنایتی  عبداله  آقای 
رسمی  سند  تنظیم  به  الزام   -۱ ها   خواسته     ۸.۳ واحد   ۱۶ پالک  شرقی   ۲۵
ملک  ۲-مطالبه خسارت دادرسی گردشکار:خواهان دادخواسی به خواسته فوق به 
طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت  به کالسه 
فوق وجری  تشریفات قانونی در وقت فوق العاده  به تصدی امضاءکننده زیرتشکیل 
است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید  رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای هادی فغان زاده 
الکه بطرفیت خواندگان بخواسته تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان و خسارت 
و  بیع شرعی  تحقق  اینکه  به  نظر  ریال،  مبلغ -/۵۱۰۰۰۰۰۰  به  مقوم  دادرسی  
قانونی ما بین نامبردگان ثابت و محرز بوده و       با عنایت به پاسخ ثبت منطقه 
به شماره ۱۵۹۶۱-۹۴/۴/۶ مالکیت خواندگان ردیف ۲-۳-۴-۶-۸ بر پالک مورد 
ترافع ثابت و محرز میباشد وعالوه بر آن واگذاری ملک موصوف فی ما بین طرفین 
هم مفروع عنه از اختالف است و نظر به اینکه خواندگان دعوی به موجب مبایعه 
نامه مورخ ۸۷/۵/۲۲ اقدام به انتقال ملک نموده است نظر به اصل لزوم و صحت 
الوفا بودن شرط ضمن عقد و تقسیم نامه     و قرارداد مشارکت  قراردادها الزم 
موجود فیمابین خواندگان، دادگاه با احراز تحقق عقد بیع  به نحو شرعی و قانونی  
مدنی  قانون  مواد  ۳۶۷-۳۶۲-۳۳۸-۲۳۱-۲۲۳-۲۱۹-۱۰  مدلول  به  عنایت  با  و 
و لحاظ مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۰۱-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مذکور و 
پرداخت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۵۱۹-۵۱۵-۵۰۳-۵۰۲-۱۹۸ مواد 
پالک  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  و  دادرسی  خسارت  ریال   ۲۶۶۵۰۰۰/- مبلغ 
ثبتی فوق الشعار در حق خواهان دعوی صادر و اعالم می دارد. رای صادره به غیر 
ازعبداله عنایتی اصل ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در این شعبه  و ظرف ۲۰ روز 

قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
110/16463 رئیس شعبه 220 دادگاه حقوقی تهران –خرمی زاده 

آگهي
هاي۱۲۱۸۹۹۷و۱۲۱۸۹۹۸و۱۲۱ ه  شمار  به  فقره  چهار  تعداد  به  سپرده  اوراق 
آقاي  توسط  شده  خریداري  ریال  میلیون  ده  مبلغ  به  ۸۷۰۰و۱۲۱۸۷۰۱هریک 
پرونده  خصوص  همین  ودر  رفته  سرقت  به  رضا  علي  فرزند  نصیریان  عبدالرضا 
۳شهرکرد  شماره  اختالف  حل  شوراي  ۹۴۰۰۹۹۸۳۸۴۴۳۰۰۲۱۲در  کالسه 
اوراق  ابراز  به  میگرددنسبت  اخطار  اوراق  دارنده  به  بدینوسیله  گردیدلذا  تشکیل 
فوق از تاریخ درج آگهي به مدت سه سال به این مرجع اقدام در غیر این صورت 

در مهلت مقرر حکم بطالن آنها صادر خواهد شد.

نوبت اول 95/2/29 نوبت دوم 95/3/12
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده12 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

هیات  جلسه   ۹۴/  ۱۰/۲۰ مورخ  شماره۱۳۹۴۶۰۳۳۱۰۱۲۰۰۹۰۱۹  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ساوجبالغ  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
متقاضی آقای رفعت اله شکوری فرزند قدرت اله به شماره شناسنامه ۱۱۲۰ صادره 
بنای احداثی به مساحت ۱۰۰   با  از کبودر آهنگ در ششدانگ یک قطعه زمین 
مترمربع پالک ۱۱۳۶ فرعی از ۴  اصلی از سهمی کمال شکوری ذیل صفحه ۳۱۲  
به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  منظوراطالع  به  است.لذا  گردیده  محرز   ۸۰۸ دفتر 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت 

صادر خواهد شد.
 محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساوجبالغ         

رونوشت آگهی وراثت 
آقای محمد رغبت دارای ش ش ۵۲۳ به شرح دادخواست به کالسه ۱/۹۵/۴۴۷ 
ش از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که داود 
رغبت به شناسنامه ۱۳۷ در تاریخ ۹۳/۵/۸ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته که ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-متقاضی ) پسر متوفی 

۲-فاطمه رغبت فرزند داود به ش ش ۵۸۴۳۷صادره از تهران دختر متوفی 
۳-لیال رغبت فرزند داود به ش ش ۱۲۷۰ صادره از تهران دختر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی 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 م. الف ۱۱۱
دفتر حوزه شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ساری – رزاقی 

آگهی
به  عسگری  مرتضی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی   ۵ منطقه  شهرداری  خواهان 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته 
شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران واقع در تهران-بلوار ایت ا... کاشانی – 
تربیت  و  اصالح  کانون  – جنب  مخابرات  – خیابان  زیبا  میدان شهر  به  نرسیده 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  کالسه۹۴۰۹۹۸۲۱۶۴۳۰۱۱۷۳ثبت  به  و  ارجاع 
المکان بودن  ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ و ساعت ۱۱:۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین 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 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 .
  16470-110 منشی دادگاه  حقوقی شعبه 218 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید مفتح 
تهران- 

آکهی ابالغ
پرونده:  -کالسه  سرشت  خوش  رضا  محمد  آقای  خوانده:  به  دادرسی  وقت   
احمد  -خواهان:  صبح   ۱۰ ساعت  رسیدگی:۱۳۹۵/۵/۱۷  ۲۰۶/۹۳۰۵۶۰-وقت 
احمد جوشقانی ۲- صدیقه حقیقی بقال- خواسته: مطالبه –خواهان دادخواستی 
به مجتمع قضایی شهید مفتح تهران تقدیم داشته که جهت رسیدگی به شعبه 
۲۰۶ دادگاه حقوقی تهران ارجاع شده است. به دلیل مجهول المکان بودن خوانده 
بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه وفق ماده ۷۳ قانون ایین دادرسی مدنی 
مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر النتشار به هزینه خواهان 
آگهی میشود تا خوانده جهت رسیدگی و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
اله کاشانی نرسیده  ایت  بلوار  در دفتر شعبه ۲۰۶ دادگاه حقوقی تهران واقع در 

به میدان شهر زیبا خیابان مخابرات مجتمع قضایی شهید مفتح مراجعه نمایید.
 110/16466 مدیر دفتر شعبه 206 دادگاه حقوقی تهران – اسالمی

آگهی
خواهان شهرداری منطقه ۵ دادخواستی به طرفیت خوانده سید کمال میری به 
دادگاه های  تقدیم  و مطالبه خسارت دادرسی  خواسته مطالبه خسارت دادرسی 
عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲۱۸ دادگاه 
ا...  ایت  تهران-بلوار  در  واقع  تهران  مفتح  شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی 
کاشانی – نرسیده به میدان شهر زیبا – خیابان مخابرات – جنب کانون اصالح و 
تربیت ارجاع و به کالسه۹۴۰۹۹۸۲۱۶۴۳۰۱۱۷۲ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ و ساعت ۱۰:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین 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 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 .
  16468-110 منشی دادگاه  حقوقی شعبه 218 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید مفتح 
تهران جنب کانون اصالح و تربیت

پیام رسان های جدید ارتباطی؛ تحولی نوین در عرصه ارتباطات

آگهی
حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲۲۰ ۹۳۰۹۹۸۲۱۶۴۵۰۰۲۴۳شعبه  کالسه  پرونده 
بابک  آقای  خواهان  شماره    نهایی  تصمیم  تهران  مفتح  شهید  قضایی  مجتمع 
ساکت فرزند علی با وکالت آقای منصور مسعودی فرزند براتعلی به نشانی تهران 
–صادقیه – بلوار کاشانی – خ بهنام – ک بهنام یکم – پ۱ – ط۳ – واحد۱۰   
ظفری  حسین  امیر  آقای   -۲ حسین  فرزند  قربانی  محمد  آقای   -۱ خواندگان 
محمدی  غالمرضا  آقای   -۴ محمود  فرزند  ابوالمعالی  حبیبه  ۳-خانم  تقی  فرزند 
صغری  ۶-خانم  اصغر  علی  فرزند  میرزایی  علی  محمد  آقای   -۵ ابراهیم  فرزند 
نشانی  به  همگی  تقی  فرزند  ظفری  مینا  ۷-خانم  نقی  علی  فرزند  ارنگه  محمد 
مجهول االمکان  آقای عبداله عنایتی اصل فرزند احمد به نشانی تهران ستارخان 
خسرو جنوبی ۲۵ شرقی پالک ۱۶ واحد ۸.۳   خواسته ها  ۱-مطالبه خسارت 
الزام به تنظیم سند رسمی ملک   گردشکار:خواهان دادخواسی به  دادرسی ۲- 
خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه 
العاده  به تصدی  و ثبت  به کالسه فوق وجری  تشریفات قانونی در وقت فوق 
امضاءکننده زیرتشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید  رای دادگاه در خصوص دادخواست 
واحد  یک  رسمی  سند  تنظیم  بخواسته  خواندگان  بطرفیت  ساکت  بابک  آقای 
فرعی   ۷۲۷۳-۷۲۱۴-۷۲۱۳-۷۲۱۲ ثبتی  پالک  از  تفکیکی    ۷ قطعه  آپارتمان 
مبلغ  به  انباری شماره ۸ و خسارت دادرسی مقوم  و  پارکینگ  با  اصلی  از ۱۲۴ 
-/۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال، نظر به اینکه تحقق بیع شرعی و قانونی ما بین نامبردگان 
ثابت و محرز بوده و با عنایت به پاسخ ثبت منطقه  به شماره ۹۴/۴/۶-۱۵۹۶۱ 
مالکیت خواندگان ردیف  ۲-۳-۴-۶-۸ بر پالک مورد ترافع ثابت و محرز میباشد 
وعالوه بر آن واگذاری ملک موصوف فی ما بین طرفین هم مفروع عنه از اختالف 
 ۸۷/۶/۱۸ مورخ   نامه  مبایعه  موجب  به  دعوی  خواندگان  اینکه  به  نظر  و  است 
اقدام به انتقال ملک نموده است نظر به اصل لزوم و صحت قراردادها الزم الوفا 
فی  نامه  تقسیم  و  قرارداد مشارکت در ساخت  و وجود  بودن شرط ضمن عقد  
مابین آنها که ارائه شده، دادگاه با احراز تحقق عقد بیع به نحو شرعی و قانونی 
با عنایت به مدلول مواد  ۱۰-۲۱۹-۲۲۳-۲۳۱-۳۳۸-۳۶۲-۳۶۷ قانون مدنی  و 
و لحاظ مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۰۱-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مذکور و 
پرداخت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۵۱۹-۵۱۵-۵۰۳-۵۰۲-۱۹۸ مواد 
مبلغ ۲۶۶۵۰۰۰ ریال خسارت دادرسی و الزام به تنظیم سند رسمی پالک ثبتی 
فوق الشعار در حق خواهان دعوی صادر و اعالم می دارد. رای صادره ظرف ۲۰ 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی از ناحیه خواندگان به غیر از عبداله عنایتی اصل 

بوده و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است .
110/16465 رئیس شعبه 220 دادگاه حقوقی تهران –خرمی زاده 

آگهی
محمدی  علی  اقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی   ۵ منطقه  شهرداری  خواهان 
دادگاه  تقدیم  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  سرشکنی 
های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲۱۸ 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران واقع در تهران-بلوار ایت 
ا... کاشانی – نرسیده به میدان شهر زیبا – خیابان مخابرات – جنب کانون اصالح 
و تربیت ارجاع و به کالسه۹۴۰۹۹۸۲۱۶۴۳۰۱۱۶۷ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ و ساعت ۱۱:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین 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 پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
110/16473 منشی دادگاه  حقوقی شعبه 218 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران 

متن آگهی 
در خصوص دادخواست خواهان آقای وحید بهاروند فرزند غیضی به طرفیت خوانده 
آقای عصمت اله ترابی به خواسته مطالبه مبلغ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت مطالبه 
وجه خرید دو دستگاه پراید به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
جلسه  شرح  به  آن  کامل  اجرای  و  لغایت صدور حکم  دادخواست  تقدیم   تاریخ 
دادرسی نظر به محتویات پرونده و مالحظه می گردد اظهارات خواهان در جلسه 
دادگاه وبا عنایت به اینکه خوانده علیرغم ابالغ اخطاریه به نحو قانونی در جلسه 
حضور نیافته و الیحه ای نیز ارسال نداشته و در مقابل دعوی مطروحه دفاعی به 
عمل نیاورده و دلیل و مدرکی که حکایت از برائت ذمه خویش در مقابل ادعای 
خواهان باشد اقامه و ابراز ننموده و اینکه اصل بر بقاء دین بود مگر خالف آن به 
اثبات برسد بنابراین دادگاه با عنایت به جمیع مراتب پیش گفته دعوی خواهان را 
ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۲/۷۹۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت یوم صدورحکم 
و اجرای کامل آن بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها که از سوی بانک مرکزی 
تعیین و در زمان وصول محاسبه می گردد در حق خواهان محکوم می نماید رای 
صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه بوده و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی نزد 

محاکم محترم تجدید نظر استان میباشد .
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – حمیدرضا احمدیان.

آگهی
محمدی  علی  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی   ۵ منطقه  شهرداری  خواهان 
به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران واقع در 
مخابرات  خیابان   – زیبا  شهر  میدان  به  نرسیده   – کاشانی  ا...  ایت  تهران-بلوار 
کالسه۹۴۰۹۹۸۲۱۶۴۳۰۱۱۷۰ثبت  به  و  ارجاع  تربیت  و  اصالح  کانون  – جنب 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ و ساعت ۱۰:۳۰ تعیین شده است. 
به تجویز ماده ۷۳  و  بودن خوانده و درخواست خواهان  المکان  به علت مجهول 
قانون آیین 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 پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد .
110/16478 منشی دادگاه  حقوقی شعبه 218 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران 

حصر وراثت
عزیزه محرمی دارای  شماره شناسنامه ۱۰۹۷  فرزند حسین متولد ۴۶/۷/۲۰ صادره 
ازبستان آباد بشرح دادخواست و به کالسه ۱۴۰/۲/۹۵ از این شورا درخواست حصر 
وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان محرم زاهدی فرزندعلی به شماره 
شناسنامه ۹۱۱  در تاریخ ۹۵/۲/۲۳ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
۱-لیال زاهدی فرزندمحرم به شماره شناسنامه ۰۰۱۷۶۶۸۰۰۳۴ نسبت دختر 

۲-زهرا زاهدی  فرزندمحرم به شماره شناسنامه ۰۲۲۰۹۲۵-۶۶۶ نسبت دختر 
۳-فاطمه زاهدی  فرزند محرم به شماره شناسنامه ۶۶۶۰۳۸۷۰۵۶نسبت دختر 

۴- عزیزه محرمی فرزند حسین به شماره شناسنامه۱۰۹۷ نسبت همسر
اینک به انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.م/الف ۳۴۷

حوزه  دوم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

آگهی ابالغ
 نظریه کارشناسی به آقای سید محمد شریفی زاده مقدم 

کالسه پرونده  ۹۴۱۴۶۹ خواهان  خانم حمیده سیف جمالی 
خوانده  اقای سید محمد شریفی زاده مقدم 

موضوع  نظریه کارشناسی )نفقه(
بدینوسیله به اقای سید محمد شریفی زاده فرزند محمود ابالغ میگردد ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار آگهی با مراجعه به دفتر شعبه واقع در اتوبان آهنگ خیابان 
نبرد جنوبی جنب آتش نشانی مجتمع قضایی خانواده یک نسبت به مطالعه نظریه 
کارشناسی اقدام نمایید چنانچه ایراد و اعتراضی دارید کتبا به این دادگاه اعالم نمایید 
110/17825مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 232 دادگاه خانواده یک تهران 
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آگهی
خواهان عباس خامنه دادخواستی به طرفیت خوانده کیوان یار احمدی به خواسته  
با جلب نظر کارشناس  و مطالبه خسارت دادرسی  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده   تهران   شهرستان  عمومی  دادگاه  تقدیم 
تهران  در  واقع   تهران   بهشتی   قضایی شهید  عمومی حقوقی مجتمع  ۹دادگاه 
قضایی شهیدبهشتی   مجتمع  خیابان سمیه  تقاطع  قرنی  سپهبد  _خیابان شهید 
ارجاع  و به کالسه ۹۴۰۹۹۸۰۲۲۶۹۰۰۷۶۰  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی 
آن  ۱۳۹۵/۵/۱۸ ساعت ۱۰/۳۰ تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن 
خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  
های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی 
از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد 
آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و 

ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/17829 منشی دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
بهشتی تهران

متن آگهی
به  راد  به طرفیت خوانده علی  زاده دادخواستی  اله سهرابی  نعمت  آقای  خواهان 
نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  خسارت  مطالبه  خواسته 
که جهت رسیدگی به شعبه ششم  دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۴/۹  کالسه ۹۴۰۹۹۸۶۶۱۰۶۰۰۷۶۷ 
ساعت ۱۰:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری
 شهرستان خرم آباد –حمید بازوند.

متن آگهی
خواهان / شاکی افشین نصیری نسب دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم واحد 
چهری به خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
آباد  خرم  شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  به  رسیدگی 
خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسی 
۹۴۰۹۹۸۶۶۱۰۱۰۰۴۷۸ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۳/۲۹ و ساعت 
۱۱:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

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

متن آگهی 
شاکی شکایتی علیه متهم بنام ثاراله پاپی فرزند امیرجان به اتهام دایر بر سرقت 
از اماکن مسکونی  مستوجب تعزیر طالجات و وجه نقد به مبلغ ۱میلیون تومان 
و ضرب و جرح عمدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )۱۰۶ جزایی سابق( 
اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  آباد خیابان  واقع در خرم 
به کالسه ۹۵۰۹۹۸۶۶۱۲۲۰۰۱۰۳ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  و  ارجاع 
۱۳۹۵/۳/۲۹ و ساعت ۰۹:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن ثاراله 
پاپی و درخواست شاکی و به تجویزماده ۳۴۴قانون آیین دادرسی دادگاه کیفری 
از جراید کثیر  نوبت در یکی  مصوب ۱۳۹۲ و دستور دادگاه کیفری مراتب یک 
االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود به دادگاه ارائه دهد و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )106 جزایی سابق( –مژگان بیرانوند. 

آگهی مزایده مال غیر منقول 
پرونده اجرایی کالسه ۹۴۰۰۱۲۹

مقدار شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه اول سمت شرق به 
مساحت ۱۰۴/۵متر مربع که مقدار ۵متر مربع آن بالکن است قطعه ۴ تفکیکی به شماره 
پالک ۱۴۰۶۲ فرعی از یک اصلی مفروض از پالک ۱۵۵۳ فرعی از اصلی مذکور واقع 
در هفت جوی شهریار ذیل ثبت ۲۵۰۲۱۳ صفحه ۲۳۸ دفتر ۱۸۴۹ بنام پرویز فرید 
حسین پور ثبت و سند صادر وتسلیم شده است و طبق سند ۲۹۵۸۳ مورخ ۹۱/۰۵/۱۸ 
دفتر ۵۱۳ تهران در رهن است وطبق نامه شماره ۹۳۴۶۷۸ مورخ ۹۳/۱۲/۲۳ شعبه 
اول اجرای احکام مدنی در بازداشت میباشد حدود اربعه شماال پنجره و دیوار به فضای 
محوطه مشاعی شرقا دیوار و لبه بالکن به فضای محوطه مشاعی جنوبا در سه قسمت 
پنجره ودیوار به فضای محوطه مشاعی غربا اول در سه قسمت درب و دیوار به راه پله 
مشاعی درب در قسمت دوم قرار دارد دوم و چهارم دیوار مشترک با آپارتمان مجاور 
سوم در سه قسمت دیوار به نورگیر مشاعی که به علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور 
اجراییه تحت شماره ۹۴۰۰۱۲۹ شده است و برابر نظریه مورخ ۹۴/۰۷/۳۰ کارشناس 
رسمی دادگستری توصیف اجمالی در مورد وثیقه عبارتست از: ملک فوق واقع در 
اندیشه فاز ۳ محله ۱۷ بلوک ۱۹ واقع که آپارتمان موصوف جزیی از یک ساختمان 
۴طبقه به منظور استفاده مسکونی بوده که واحد مورد نظر واقع در طبقه اول مشتمل 
بر دو خواب یک نشیمن آشپزخانه سرویس بهداشتی و حمام میباشد که خواب دارای 
کف سرامیک و دیوار گچی سفید نشیمن دارای کف سرامیک دیوار گچ سفید نقاشی 
شده و سقف دورتادور تزیینی و دور چراغ تزیینی آشپزخانه دارای کف سرامیک و 
دیوار کاشی و سرویس بهداشتی و حمام دارای کف سرامیک و دیوار کاشی است دربها 
و پنجره های چوبی وفلزی وسیستم گرمایش بخاری گازی و سیستم سرمایش کولر 
آبی است و نیز دارای کنتور آب مشترک واحد بندی شده برق مستقل گاز مشترک و 
یک خط تلفن میباشد وقدمت آن بالغ بر ۱۵ سال است و آپارتمان موصوف در حال 
حاضر در اختیار مالک میباشد و به مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده است و 
جهت وصول طلب شرکت پخش عقاب )بستانکار( وحقوق دولتی کالسه فوق الذکر 
در روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۳/۳۰ از ساعت ۹الی ۱۲ ظهر در محل اداره ثبت شهریار 
واحد اجرا به نشانی شهریار شهرک اداری از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و 
مزایده از مبلغ ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع وبه باالترین قیمت که خریدار داشته باشد 
فروخته خواهد شد شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی 
است چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه 
مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد طالبین وخریداران میتوانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به ثبت شهریار –اجرا به نشانی باال مراجعه و 
جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند ضمنا بدهی های 
مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک ونیز بدهی مالیاتی و عوارض 
شهرداری وغیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده به عهده برنده مزایده 
است وتنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و... خواهد 

بود مورد مزایده بیمه نمیباشد. م.الف:۱۶۰۹۰
تاریخ انتشار آگهی مزایده: ۹۵/۰۲/۲۹

مسئول اجرای ثبت شهریار

آگهی مفقودی
اینجانب یوسف سبحانی مالک خودرو سواری پژو پارس معمولی بنزینی به شماره 
شهربانی ۹۴ ایران ۱۶۹ل۱۷ و شماره بدنه NAA۰۱CA۳EK۸۵۷۲۱۴ و شماره 
موتور ۱۲۴K۰۵۰۶۵۱۴ بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد 
مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف 
ایران خودرو واقع در پیکان شهر  ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت 
ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از تقاضای مهلت مذبور ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
کرمانشاه

دادنامه
کالسه پرونده:۴/۱۰۷۰/۹۴

شماره دادنامه:۹۴/۹/۳۰-۱۱۹۹ 
صالحی  شهربانون  خانم  وکالت  با  گداعلی  فرزند  درویشی  علی  محمد  خواهان: 
آدرسی بابل کمربندی غربی نبشکوچه توحید ۶ ساختمان سبز- طبقه دوم- واحد 

۳
خواندگان: ۱- محمد مهدی گرجی فرزند محمد آدرسی مجهول المکان۲- فرهاد 
نوروزی آدرس بابل خ کشاورز گنج افروز جنب چوب فروشی حیدرپور صافکاری 

نوروزی
خواسته: مطالبه وجه مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 

و خسارت تاخیر تادیه
رای قاضی شورا- در خصوص دعوی محمد علی درویشی فرزند گدا علی با وکالت 
خانم شهربانو صالحی بطرفیت ۱- محمد مهدی گرجی ۲- فرهاد نوروزی بخواسته 
مطالبه وجه بمبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰  ریال به استناد چک شماره ۹۰۱/۱۰۹۲۲۴۲۹ 
عهده پست بانک ایران نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان 
که داللت بر استقرار دین بمیزان خواسته بر عهده خاندگان داشته و بقاء اصول 
مستندات مذکور در دست خواهان قرینه بر استحقاق وی در طلب وجه مزبور و 
استمرار دین بر ذمه خواندگان دارد و خواندگان نیز نسبت به دعوی مطروحه و 
مستندات ابرازی دفاع و ایرادی بعمل نیاورده است شورا دعوی خاهان را صحیح 
اصل خواسته  بابت  مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰  بپرداخت  را  و خواندگان  تشخیص  وارد  و 
هنگام  لغایت   ۹۳/۹/۲۰ سررسید چک  زمان  از  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  و 
الوکاله وکیل در  پرداخت آن و مبلغ یکصد و پنجاه ریال هزینه دادرسی و حق 
از  پس  روز  بیست  مهلت  غیابی ظرف  رای صادره  مینماید  محکوم  حق خواهان 
ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس برابر مقررات قابل نظر خواهی در محاکم 

عمومی بابل می باشد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بابل. سید مرتضی حسینی

دادنامه
حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱۱ شعبه   ۹۳۰۹۹۸۸۷۱۱۲۰۱۰۷۴ کالسه  پرونده 

شهرستان سنندج تصمیم نهایی شماره ۹۴۰۹۹۷۸۷۱۱۲۰۱۴۷۵ 
خواهان: خانم ماریه میرزائی فرزند یدا... به نشانی خیابان امام – کوچه سیاء جنب 

مسجد شریعت
خوانده: آقای احمد عثمان زاده فرزند محمد به نشانی مجهول المکان 

خواسته: طالق به درخواست زوجه
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ثبت بکالسه باال متصدی امضاء کننده زیر تشکیل است که پس از انجام 
تشریفات قانونی در وقت فوق العاده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت 

بصدور رای مینماید.
وکالت  به  یدا...  فرزند  میرزایی  ماریا  خانم  دادخواست  خصوص  در  دادگاه-  رای 
عباس طهماسبی نیا به طرفیت آقای احمد عثمان زاده فرزند محمد به خواسته 
صدور حکم طالق به دلیل عسر و حرج بدین شرح که خواهان با ارائه سند ازدواج 
در  داشته  اظهار  به شماره ۸۲ سنندج  ازدواج  ثبت  دقتر رسمی  به شماره ۳۵۵ 
تاریخ به عقد دائم با خوانده ازدواج نموده فاقد فرزند مشترک می باشند که خوانده 
دو سال است که مرا بالتکلیف رها نموده است و نفقه ام را نمی پردازد همسرم 
سابقه زندانی دارد بخاطر مواد مخدر- قاچاق اسلحه و ماالنیز از زندان فرار نموده 
است تقاضای استعالم از پلیس آگاهی را دارم تمامی حقوقات شرعی و قانونی را 
در مقابل طالق به همسرم بذل می نمایم و خوانده علی رغم ابالغ قانونی در هیچ 
یک از جلسات شرکت نکرده و الیحه ای نیز تقدیم نداشته است دادگاه با عنایت 
اخذ سوابق کیفری خوانده که  انتظامی،  – تحقیقات مرجع  اظهارات خواهان  به 
نامبرده دارای ۸ فقره سابقه در پاسخ استعالم اداره تشخیص هویت می باشد و 
با توجه به این مساعی دادگاه جهت اصالح ذات البین موثر واقع نشد. در اجرای 
ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ قرار داوری صادر که داور زوجین با 
اعالم عدم توفیق در اصالح ذات البین، نظر به متارکه داده اند. بنابراین با عنایت 
به موارد یاد شده و نظر به اینکه مطابق بند ۱و۴و۲ و۱۱۲۹ و۱۱۳۰ قانون مدنی و 
مواد ۲۹و۳۳ قانون حمایت خانواده، حکم طالق بائن از نوع خلع صادر و اعالم می 
دارد زوجه تمام حقوقات شرعی و قانونی خود را در مقابل طالق به زوج بذل نموده 
است زوجه حاضر به ارائه گواهی پزشکی قانونی نمی باشد و اظهار داشته گواهی 
پزشکی ارائه می دهد و دادگاه ارائه گواهی پزشکی را حمل بر عدم وجود حمل می 
داند – زوجه جهیزیه مطالبه ننموده است. مدت اعتبار حکم طالق صادره شش 
ماه پس از ابالغ رای قطعی می باشد و در صورت امتناع زوج وفق مقررات ماده ۳۳ 
قانون حمایت خانواده[ سر دفتر طالق نمایندگی در اجرای صیغه طالق را دارد. 
قابل واخواهی در  ابالغ  از  رای دادگاه غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس 
شعبه صادر کننده رای میباشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف مدت بیست 

روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان کردستان می باشد.
دادرس شعبه یازدهم دادگاه حقوقی )خانواده( سنندج

آگهی ابالغ

کالسه پرونده : ۲/۹۴/۵۶۸ شورای حل اختالف بهشهر 
مرجع رسیدگی کننده: شعبه دوم شورای حل اختالف بهشهر

دعوت  اسدی  اصغر  علی   -۲ اسدی  حمید   -۱ آقای  به  اخطاریه  این  موجب  به 
می شود پیرامون دعوی عبدا... صدیقی با وکالت مولود هاشمی بخواسته مطالبه 
جهت استماع گواهی گواهان در مورخه یکشنبه ۹۵/۳/۳۰ ساعت ۱۰/۳۰ صبح در 
شعبه دوم شورای حل اختالف بهشهر- واقع در بهشهر- خیابان پاسداران- روبروی 

بیمارستان مهر حضور یابند. عدم حضور مانع اتخاذ تصمیم نخواهد شد.
م الف: 950139 شعبه دوم شورای حل اختالف بهشهر

دادنامه
شماره پرونده: ۲/۲۷۳/۹۴ش ح  شماره دادنامه: ۹۵/۱/۳۱-۱۹ 

خواهان مسعود ملک زاده با وکالت مرتضی کیانی فربه آدرس: تهران فشافویه خ 
کریم زند کریمخانی نبش خیابان ثامن پالک ۶۹۳ طبقه اول واحد ۲

خ  ری  پارک  روبروی  عصر  ولی  خ  تهران  آدرس:  به  زاده  ملک  شاهرخ  خوانده: 
فردوسی پالک ۱۰ واحد ۱۰  خواسته ابطال صلح نامه.

گردشکار: پس از وصول پرونده و ثبت آن به کالسه فوق و جزی تشریفات قانونی 
باالخره در وقت فوق العاده شورا به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و با اعالم ختم 

دادرسی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا- در خصوص دعوی آقای مسعود ملک زاده با وکالت آقای مرتضی 
کیانی فر به طرفیت آقای شاهرخ ملک زاده به خواسته صدور حکم بر ابطال صلح 
نامه عادی مورخ ۱۳۶۸/۶/۲۳ با احتساب کلیه خسارت قانونی به شرح دادخواست 
تنظیمی می باشد، نظر به اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه موکل ایشان به 
برادرش  از فوت وی  قبل  بوده که  زاده  ایران ملک  از وراث مرحومه  عنوان یکی 
تنها وراث  و  نموده است  تاریخ ۱۳۷۵/۶/۵ فوت  ، در  زاده  مرحوم منوچهر ملک 
مرحوم منوچهر ملک زاده مادرش مرحومه ایران ملک زاده بوده که ایشان نیز در 
ارائه  قالب )صلحنامه(  در  ای  نامه  اقرار  است، خوانده  نموده  فوت  تاریخ ۸۴/۱/۹ 
نموده است که قطعه زمینی به مساحت ۵۳۲۵ متر مربع واقع در نشتارود روستای 
چالو- دینارسرا را به مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان مال الصلح 
تاریخ ۶۸/۶/۲۳ صلح نموده است که  برادرش )منوچهر ملک زاده( در  با مرحوم 
طبق محتویات و نوشتحات در صلحنامه تنظیمی صحت و اصالت آن برای موکل 
محرز نمی باشد و امضا و اثر انگشت ذیل صلحنامه را منتسب به برادر مرحوم خود 
ندانسته و تقاضای ارائه اصل صلحنامه از سوی خوانده را داشته تا جهت کارشناسی 
با نمونه امضاء مرحوم منوچهر ملک زاده تطبیق داده شود و تقاضای رسیدگی و 
با وصف  نیز  ابطال صلحنامه عادی مورخه ۶۸/۶/۲۳ دارد خوانده  بر  صدور حکم 
ابالغ قانونی )آگهی در روزنامه( در شورا حاضر نشده و ایرادی به اظهارات و ادعای 
به  و  تشخیص  ثابت  را  خواهان  دعوی  شورای  علیهذا  است  نکرده  وارد  خواهان 
استناد مواد ۱۹۱۹۹۰و۱۸۳ قانون مدنی حکم بر ابطال صلح نامه صادر و شصت و 
پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در شورا و بیست روز بعد قابل تجدید 

نظرخواهی در دادگاه عمومی بخش نشتاء می باشد.
م الف: 135/95 شعبه دوم شورای حل اختالف بخش نشتاء

دادنامه
مدرسه  و  ملت  بانک  روبروی  جوانرود  آدرس:  محمد  فرزند  مرادی  فایق  خواهان 

سید جمال الدین
خوانده: فریبرز بیابانی فرزند کاکا آدرس: مجهول المکان

هزینه  بعالوه  تومان  هزار  پنجاه  و  هشتصد  و  میلیون   ۳ مبلغ  مطالبه  خواسته: 
دادرسی و تاخیر تادیه

با توجه به محتوای پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر انشا رای می گردد.
فریبز  خوانده  بطرفیت  مرادی  فابق  خواهان  دادخواست  خصوص  در  شورا-  رای 
بعالوه  تومان  هزار  پنجاه  و  هشتصد  و  میلیون   ۳ مبلغ  مطالبه  بخواسته  بیابانی 
تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی با این شرح که خواهان طبق رسید و همچنین 
بدلیل مجهول المکان بودن خوانده که به روزنامه کثیرالنتشار زمان برای مورخه 
گونه الیحه  و هیچ  نگردید  در جلسه حاضر  وقت گردیده که  تعیین   ۹۴/۱۲/۱۵
دفاعیه ارائه ندادند لذا طبق مواد ۱۲۵۸ قانون مدنی و منتشرا به ماده ۱۹۸ قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت، خوانده به مبلغ ۳ میلیون و هشتصد و 
پنجاه هزار تومان بعالوه تاخیر و تادیه و هزینه های دادرسی صادر میگردد رای 

صادره غیابی و مدت ۲۰ روز پس از رویت واخواهی در همین شعبه می باشد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ
کالسه پرونده : ۲/۹۴/۱۷۸ شورای حل اختالف بهشهر 

مرجع رسیدگی کننده: شعبه دوم شورای حل اختالف بهشهر
به آقای ۱- حسینقلی سعیدی دعوت می شود پیرامون  این اخطاریه  به موجب 
استماع  جهت  مطالبه  بخواسته  هاشمی  مولود  وکالت  با  صداقتی  ا...  روح  دعوی 
یکشنبه ۹۵/۳/۳۰ ساعت ۱۰/۰۰ صبح در شعبه دوم  گواهی گواهان در مورخه 
شورای حل اختالف بهشهر- واقع در بهشهر- خیابان پاسداران- روبروی بیمارستان 

مهر حضور یابند. عدم حضور مانع اتخاذ تصمیم نخواهد شد.
م الف: 950140 شعبه دوم شورای حل اختالف بهشهر

کاهش سواد حرکتی سالمت جامعه 
را تهدید می کند 

با رشد  معاون تربیت بدنی و سالمت وزیر آموزش و پرورش گفت: 
زندگی ماشینی، افزایش ضریب نفوذ تکنولوژی در زندگی و آپارتمان 
نشینی با کاهش شدید سواد حرکتی مواجه هستیم که این موضوع 
سالمت جسم و روان جامعه را تهدید می کند و سرمنشأ بسیاری از 
بیماری ها است. مهرزاد حمیدی در همایش آموزشی سواد حرکتی 
جدید  رویکردهای  از  یکی  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  بیرجند  در  که 
اجرای  سالمت  و  بدنی  تربیت  حوزه  در  پرورش  و  آموزش  وزارت 
باید محور  این که مدارس  بیان  با  است. وی،  قهرمان  طرح مدرسه 
فعالیتهای ورزشی و بهداشتی جامعه باشند، تصریح کرد: مدرسه بر 
سه پایه آموزش، پرورش و ورزش استوار است و نباید از فعالیت های 

ورزشی درون مدرسه ای غافل شد. 
حمیدی، از برگزاری مسابقات ورزش های باستانی دوره ابتدایی در 
آینده نزدیک خبر داد و افزود: ۴ میلیون نفر از دانش آموزان کشور 
در سال تحصیلی جاری در المپیاد های درون مدرسه شرکت کردند. 
و  آموزش  وزارت  عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  مرکز  گزارش  به 
پرورش؛ معاون تربیت بدنی و سالمت وزیر آموزش و پرورش اضافه 
برای  تومان  میلیارد  یکصد  مبلغ  بودجه سال جاری  برنامه  در  کرد: 

حوزه تربیت بدنی و سالمت تصویب شده است. 

زنگ خطر  سالمندی ایران به صدا در آمد

نخبگان  حضور  با  ایران  در  جمعیت  سالمندی  تخصصی  نشست 
استان  اجرایی  دستگاه های  نمایندگان  و  مسئوالن  و  دانشگاهی 
ناباروری سازمان  آذربایجان شرقی در سالن اجتماعات مرکز درمان 

جهاددانشگاهی استان برگزار شد. 
این  در  تهران،  الزهراء  دانشگاه  استاد  شیخی،  محمدتقی  پروفسور 
نشست با بیان اینکه پدیده سالمندی به همراه پیشرفت تکنولوژی 
دنبال  به  گذشته  سال های  طی  گفت:  می افتد،  اتفاق  جهان  در 
حوزه  در  شگرف  پیشرفت های  و  مختلف  واکسن های  به  دستیابی 
بهداشت و درمان، طول عمر و امید به زندگی افراد افزایش یافته و 
خردساالن آن دوران شانس ادامه حیات پیدا کردند که آن افراد هم 
اکنون در قالب جمعیت سالمند یعنی سنین باالی ۶۵ سال و یا در 

شرف سالمندی قرار دارند. 
وی افزود: همچنین بهبود وضعیت زیست محیطی چون سالم سازی 
شده  کشنده  های  بیماری  از  پیشگیری  باعث  آشامیدنی  آب های 
است، بنابراین در دهه های اخیر شانس بقاء و ادامه حیات در میان 

جمعیت ایرانی افزایش یافته است. 
وی سن امید زندگی در ایران را ۷۴ سال اعالم و اظهارکرد: پدیده 
سالمندی در ایران به خوبی لمس نشده است اما واقعیت این است 
فراهم  ایران  در  سالمندان  تعداد  افزایش  برای  بسترها  تمامی  که 

شده است. 
در  گذشته  دهه های  از  سالمندی  مساله  اینکه  بیان  با  شیخی 
است،  گرفته  قرار  توجه  مورد  یافته  توسعه  و  صنعتی  کشورهای 
با  دیگر  کشورهای  از  زودتر  خیلی  صنعتی  کشورهای  کرد:  تاکید 
برای  حل هایی  راه  یافتن  صدد  در  و  شده  روبرو  سالمندی  پدیده 

مدیریت آن برآمدند. 

به مناسبت روز جوان؛

جوانان، سرمایه هاي کشورند
مهناز همتي
هر انساني در برهه اي از زندگي که همان جواني 
است، شاداب ترین و با طراوت ترین دوران خود را 
طي مي کند. دوره اي که با هیجانات، آرزوها، امید و 

اشتیاق همراه است.
به اعتقاد روانشناسان، جواني از بهترین دوران زندگي 
هر بشر محسوب مي شود، چرا که شخص در خود 
این توانایي را مي بیند که به هر آنچه بخواهد برسد 
و با پتانسیل و انرژي که دارد در پي تامین آینده اي 
روشن براي خود باشد. عده اي در این دوران دست 
به ازدواج و تشکیل خانواده مي زنند، عده اي دیگر 
مشغول تحصیل اند و بعضي نیز در پي کسب و کار 

مناسب هستند.
دقیق که نگاه مي کنیم متوجه مي شویم در تمام 
این مراحل، جوان با شور و شوقي که دارد سعي مي 
کند تغییر و تحول اساسي در زندگي خود ایجاد 
کند، به همین دلیل است که این دوران از حساس 
ترین دوران زندگي هر فرد محسوب مي شود و بر 
این اساس؛ امیدواریم در ظاهر امر یکي از بیشترین 

دغدغه مسئولین، جوانان باشند.
چرا که اگر جوان به دنبال شغل مناسب مي رود و 
آنرا پیدا نمي کند یا زماني که مي خواهد ازدواج کند 
اما با مشکالتي از قبیل وام ازدواج، مسکن و هزینه 
هاي ابتدایي زندگي مواجه مي شود به یکباره از 
لحاظ انرژي و پتانسیل تخلیه شده و او را با مشکالت 

روحي و رواني بسیاري مواجه مي کند.
بي شک از اینگونه مسائل در جامعه کم نداریم، 
مسئولین باید دریابند در قبال جواناني که سرمایه 
هاي این مملکت اند و آینده کشور به دست آنان 
رقم مي خورد وظایف خطیر و حساسي دارند که  
باید به آنان بیشتر بها داده و با جدیت به مسائل 
و مشکالت آنان توجه شود.زماني که نیاز جامعه به 
افزایش زاد و ولد مطرح مي شود باید شرایط رفاهي 
آن نیز براي تامین مایحتاج زندگي فراهم شود یا 
وقتي صحبت از افزایش قشر تحصیلکرده به میان 
مي آید در کنار آن نیز کاهش هزینه هاي تحصیل 
نیز مهیا شود. به طور حتم، با مشکالتي که امروزه 
توقع  توان  نمي  گریبانند  به  آن دست  با  جوانان 
چنداني از آنان داشت. به امید روزي که مسئولین 
با همت و جدیت بیشتري شرایط پیشرفت جوانان 
را فراهم نمایند.در پایان؛ زینت بخش کالم را با دو 
بندي از سخنان رهبري آراسته، امید که جوانان این 
مرز و بوم در اعتالي پرچم کشورمان؛ از هر آنچه مي 
بایست دریغ نورزند.» جوانی، یک پدیده درخشان و 
یک فصل بی بدیل و بی نظیر از زندگی هر انسانی 
است. در هر کشوری که به مساله جوان و جوانان، 
آن چنان که حق این مطلب است، درست رسیدگی 
بشود، آن کشور در راه پیشرفت، موفقیتهای بزرگی 

به دست خواهد آورد.«

کوتاه از جامعه  ربیعی:نیم نگاه

تحول سالمت مهمترین برنامه در حوزه سیاست داخلی است
طرح  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
تحول سالمت مهمترین برنامه دولت در حوزه 
پارادایم  طرح  این  در  و  است  داخلی  سیاست 

رابطه دولت و ملت شکل می گیرد. 
مدیران  مشترک  همایش  در  ربیعی  دکترعلی 
پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران، 
مهمترین  از  سالمت  و  بهداشت  کرد:  اظهار 
تحول سالمت  و طرح  است  حقوق شهروندی 
حقوق  با  رابطه  در  مهمی  بسیار  مسئله  نیز 

شهروندی را مورد توجه قرار داده است. 
برای  بخشی  بین  همکاری  و  همراهی  وی 
اجرای موفق طرح تحول سالمت را بسیار مهم 
طرح  این  صحیح  اجای  گفت:  و  کرد  ارزیابی 
در  آن  اجرای  برای  الزم  مالی  منابع  تأمین  و 
نهایت باعث کاهش مشکالت مردم در استفاده 

و دسترسی به خدمات درمانی می شود. 
با  سالمت  تحول  طرح  اینکه  بیان  با  ربیعی 
محوریت وزارت بهداشت در حال انجام است، 
کاهش  و  عدالت  افزایش  برای  کار  این  افزود: 
نابرابری در دریافت خدمات درمانی انجام شده 

است. 

وی عدالت در دسترسی به خدمات سالمت را 
از مهمترین عوامل اجرای این طرح برشمرد و 
درمانی  خدمات  در  تحول جدی  شاهد  گفت: 
حاشیه  و  کشور  محروم  مناطق  در  شده  ارائه 
شهرها هستیم. در سازمان تأمین اجتماعی نیز 
مراکز درمانی جدید در حاشیه شهرها و مناطق 

محروم احداث می شوند. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه خدمات 
هزینه  تأمین  و  جامعه  به  مطلوب  درمانی 
را  مطلوب  درمانی  خدمات  ارائه  برای  پایدار 
از مهمترین اولویت های این وزارتخانه دانست 
کار  تعاون،  وزارت  و  بهداشت  وزارت  افزود:  و 
این  برای اجرای  و رفاه اجتماعی در کنار هم 
در  که  عواملی  همه  و  می کنند  تالش  طرح 

اختیار این دو مجموعه است برای موفقیت این 
طرح به کار گرفته می شود. 

سالمت  تحول  طرح  اجرای  در  گفت:  ربیعی 
وجود  کشور  در  تعارضی  و  اختالف  هیچگونه 
ندارد و تمامی اجزای دولت برای موفقیت این 

طرح تالش می کنند. 
وی افزود: این طرح با هدفگذاری، برنامه ریزی 
و اجرای صحیح و با انعطاف پذیری و همکاری 
در  سالمت  نظام  اجزای  تمامی  بیشتر  هرچه 
سرعت  با  باید  طرح  این  و  است  اجرا  حال 

مناسب به اهداف مقرر دست یابد. 
و  کاستی  که  صورتی  در  داد:  ادامه  ربیعی 
همکاری  با  یابد  بروز  طرح  این  در  نیز  نقصی 
آن  اصالح  به  نسبت  بخشی  بین  هماهنگی  و 

اقدام خواهد شد. 
به  طرح  این  اجرای  در  اینکه  بیان  با  وی 
سخت کوشی، عقالنیت و کار کارشناسی نیاز 
داریم، گفت: باید به دنبال بسیج منابع باشیم 
قرار  توجه  مورد  را  منابع  از  بهینه  استفاده  و 
مورد  اصالح همواره  و  نظارت  کنترل  و  دهیم 

توجه باشد. 

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با 
بیان اینکه در حوزه پیشگیری از اعتیاد جریان 
اقدامات جدی  باید  ندارد، گفت:  سازی وجود 
صورت گیرد تا ذهنیت جامعه به افراد بهبود 

یافته از اعتیاد تغییر کند.
علیرضا جزینی در نخستین کارگاه آموزشی ملی 
ویژه سازمان های مردم نهاد سطح یک کشور با 
عنوان »آشنایی با مبانی و اصول حمایت های 
اجتماعی و صیانت از زنان بهبودیافته« افزود: 
اگر اقداماتی برای تغییر ذهنیت افراد جامعه به 
معتادان بهبود یافته صورت گیرد، می توان زمینه 
مشارکت خیران و اقشار مختلف جامعه را برای 
کمک به این قشر شاهد بود که البته در این 

زمینه فعالیت های جدی صورت گرفته است. 
وی تصریح کرد: تغییر ذهنیت نسبت به معتادان 
بهبود یافته سبب شد، خیران و اقشار مختلف 
جامعه در برخورد با معتادان ۴۵ میلیارد ریال 

برای موضوع اعتیاد کمک کنند.
جزینی به برنامه ریزی و اقدامات برای تشکیل 
در کشور  اعتیاد  از  پیشگیری  مجمع خیرین 
اشاره کرد و گفت: پیشگیری از اعتیاد به  عنوان 
یکی از موضوعات مهم به شمار می رود و اگر 

تغییر ذهنیت در جامعه و پیشگیری از اعتیاد 
اولویت ما باشد، می توان بسیاری از مشکالت 

حوزه مواد مخدر را رفع کرد.
با مواد مخدر  قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه 
گفت: شاهد جریان سازی در حوزه پیشگیری از 
اعتیاد نیستیم و معتقدیم باید یک دگرگونی در 
این حوزه بویژه در فعالیت های آموزشی صورت 

گیرد. 
وی به سیاست های رهبری در بحث مشارکت 
مردم در عرصه های مختلف اشاره کرد و گفت: 
در دو سند پیشگیری اولیه از اعتیاد و سند درمان 
ستاد مبارزه با مواد مخدر بحث مشارکت مردمی 
آمده و در محیط  های آموزشی برای کاهش 
و  دانشجویی  تشکل های  پیشگیری،  و  اعتیاد 

دانش آموزی را فعال کرده ایم.
جزینی افزود: ۹۹ درصد دانش  آموزان که سالم 
هستند می توانند اقدامات پیشگیرانه برای یک 
انجام  هستند،  معتاد  که  دانش آموزان  درصد 
دهند و این برای دانشجویان نیز امکانپذیر است، 
به همین منظور تفاهمنامه ای سال گذشته با 
وزیر علوم در زمینه پیشگیری از اعتیاد امضا 

کردیم.

مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: ۳۶ درصد 
 ، به طور میانگین  ازدواج ها در استان تهران 
منجر به طالق می شود که این رقم در مناطقی 

مانند شمیرانات به ۵۸ درصد می رسد.
مرکز   ۷۵ افتتاح  آیین  در  دلبری  احمد 
علت  کاهش طالق،  در  مداخله  و  پیشگیری 
طالق را فقط مسائل اقتصادی و آن را در راس 
علل ندانست بلکه علت های دیگری را در بروز 

آن موثر، عنوان کرد.
وی گفت: در استان تهران، ۳۰ درصد طالق ها 
به علت نداشتن مهارت های ارتباطی و زندگی، 
۱۵ درصد مربوط به اختالالت روحی و روانی ، 
۱۲ درصد مربوط به اعتیاد و فقط چهار درصد 
طالق ها به دالیل اقتصادی گزارش شده است.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته با همکاری 
متقاضی  زوج  هزار  هفت  حدود  قضائیه  قوه 
طالق به مراکز مشاوره ارجاع داده شدند که 
موفقیت  آنان  درصد   ۱۰ درخصوص  مشاوره 
آمیز بود؛ از این هفت هزار زوج ، ۹۰ درصد 
درصد  و ۷۵  داشتند  سال  از ۳۰  کمتر  آنان 

دیپلم و زیردیپلم بودند.

زنان  درصد   ۷۰ همچنین  داد:  ادامه  وی 
متقاضی طالق )از هفت هزار زوج یادشده( ، 
خانه دار، ۲۱ درصد مردان بیکار بودند؛ زنان 
در ۴۵ درصد موارد طالق، خواهان و در ۲۵ 
درصد دیگر ، مردان درخواست کننده طالق 
 ۲ هر  موارد،  درصد  در ۳۰  همچنین  بودند؛ 
نیز  آنان  درصد   ۴۰ و  طالق  خواهان  طرف، 

دارای فرزند بودند.
یادشده،  های  زوج  درصد   ۳۲ افزود:  دلبری 
را در خانواده خود تجربه کرده  سابقه طالق 

بودند.
وی اظهار کرد: طالق یکی از آسیب های جدی 
استان تهران است؛ از هر۸ / ۲ ازدواج در استان 
تهران یکی به طالق منجر می شود بنابراین 

باید اهتمام جدی به کاهش آن داشت.
در  که  افرادی  درصد  شد: ۶۸  یادآور  دلبری 
استان تهران طالق گرفتند هیچگونه ارجاع به 
مراکز مشاوره نداشته اند؛ ضمن اینکه بخش 
زیادی از فرزندان شیرخوارگاه ها و مراکز شبه 
خانواده استان تهران از فرزندان طالق به شمار 

می آیند.

علیرضا جزینی:

36 درصد ازدواج ها  به طالقیک درصد دانش آموزان معتاد هستند 
 منجر  می شود
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آگهی ابالغ اجراییه 
به اقای محمدرضا فخری 

محکوم   ۱۳۹۴/۱۱/۴ مورخ   ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۷۶۰۱۰۳۸ شماره  دادنامه  موجب  به 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته کاهش 
ارزش پول از تاریخ مطالبه دین )۱۳۹۳/۱۲/۶( تا روز تادیه )اجرای حکم(براساس 

شاخص ساالنه بانک مرکزی که حین االجرا  احتساب خواهد شد 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج تا محکوم علیه ظرف مدت 
ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایند در غیر این 

صورت اقدامات اجرایی انجام خواهد پذیرفت 
110/17845 مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران  

آگهی
امیر  و  آزیتا  خانها  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  فوالدی      علیرضا  خواهان 
نظر  جلب  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته   به  آرائی     گل 
کارشناس   تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی به 
شعبه ۹دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی  تهران  واقع  در تهران 
قضایی شهیدبهشتی   مجتمع  خیابان سمیه  تقاطع  قرنی  سپهبد  _خیابان شهید 
ارجاع  و به کالسه ۹۴۰۹۹۸۰۲۲۶۹۰۰۸۲۶  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی 
آن  ۱۳۹۵/۵/۱۸ ساعت ۱۱/۰۰ تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن 
خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  
های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی 
از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد 
آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و 

ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/17838 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 

شهید بهشتی تهران

آگهی ابالغ اجراییه
 به اقای مهدی شاگردی –انتشارات تیز هوشان مهر 

محکوم   ۱۳۹۴/۶/۱۰ مورخ   ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۷۶۰۰۴۳۴ شماره  دادنامه  موجب  به 
علیهما متضامنا محکوم هستند به پرداخت مبلغ ۴۲۸/۹۱۶/۷۲۷ ریال بابت اصل 
نماینده  الوکاله  حق   - دادرسی  هزینه  بابت  ریال   ۱۳۰/۰۷۵/۰۰۰ مبلغ  خواسته 
قضایی طبق تعرفه قانونی –خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ صدور چک های موضوع 
دعوی تا  روز تادیه )اجرای حکم(براساس شاخص ساالنه بانک مرکزی که حین 

االجرا  احتساب خواهد شد 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج تا محکوم علیه ظرف مدت 
ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایند در غیر این 

صورت اقدامات اجرایی انجام خواهد پذیرفت 
110/17841 مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران  

آگهی
خواهان بانک تجارت دادخواستی به طرفیت خوانده حسن زمین پرواز  به خواسته  
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه بابت... تقدیم 
۹دادگاه  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده   تهران   شهرستان  عمومی  دادگاه 
_خیابان  عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی  تهران  واقع  در تهران 
ارجاع   شهیدبهشتی   قضایی  مجتمع  سمیه  خیابان  تقاطع  قرنی  سپهبد  شهید 
آن   رسیدگی  وقت  و  که  گردیده  ثبت    ۹۴۰۹۹۸۰۲۲۶۹۰۱۰۲۵ کالسه  به  و 
۱۳۹۵/۴/۲۶ ساعت ۹/۳۰ تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده  
و در خواست  خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های 
عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از 
جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد 
آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و 

ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/17833    منشی دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 

بهشتی تهران

آگهی
به  دادخواستی  چقازردی     کاظم  محمد  اقای  مدیریت  به  سپه  بانک  خواهان 
مطالبه  خواسته   به  قلیچی    محمد  و  کیاکالیه  رضاپور  فرشید  خوانده  طرفیت 
خسارت و مطالبه خسارات و تامین خواسته تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  
نموده  که جهت رسیدگی به شعبه ۵دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
بهشتی  تهران  واقع  در تهران _خیابان شهید سپهبد قرنی تقاطع خیابان سمیه 
مجتمع قضایی شهیدبهشتی  ارجاع  و به کالسه ۹۴۰۹۹۸۰۲۲۶۵۰۰۰۴۳  ثبت 
گردیده که و وقت رسیدگی آن  ۱۳۹۵/۴/۳۰ ساعت ۱۱/۰۰ تعیین شده است  به 
علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده ۷۳ 
قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور 
دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده 
پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  
جهت  فوق  وقت  در  و  دریافت  را  ضمایم   و  دادخواست  دوم  خود.نسخه  کامل 

رسیدگی حاضر  گردد 
110/17867 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 

شهید بهشتی تهران

آگهی
خواهان هارمیک درقارپتیان    دادخواستی به طرفیت خوانده واحه درقارپیتیان و 
شهرداری منطقه ۶ تهران   به خواسته  مطالبه اجرت المثل اموال و مطالبه خسارت 
دادرسی و الزام به پرداخت بهای امالک واقع در طرح های عمومی  تقدیم دادگاه 
عمومی  به شعبه ۵دادگاه  رسیدگی  که جهت  نموده   تهران   عمومی شهرستان 
شهید  _خیابان  تهران  در  واقع   تهران   بهشتی   شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی 
سپهبد قرنی تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضایی شهیدبهشتی  ارجاع  و به کالسه 
 ۱۳۹۵/۴/۳۰ آن   رسیدگی  وقت  و  که  گردیده  ثبت    ۹۴۰۹۹۸۰۲۲۶۵۰۰۰۴۵
در  و  خوانده   بودن  المکان   مجهول   علت  به  است   شده  تعیین   ۹/۰۰ ساعت 
خواست  خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  
از جراید   نوبت  در یکی  امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک  انقالب  در  و 
کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  
دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  

را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/17857    مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید بهشتی تهران

آگهی
ابوالقاسم کوه افکن  به  خواهان مهدی اکرمی    دادخواستی به طرفیت خوانده 
خواسته  الزام به فک رهن والزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به اخذ پایان 
سندرسمی   تنظیم  به  الزام  و  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  کار 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده   تهران   شهرستان  عمومی  دادگاه  تقدیم 
تهران  در  واقع   تهران   بهشتی   قضایی شهید  عمومی حقوقی مجتمع  ۵دادگاه 
قضایی شهیدبهشتی   مجتمع  خیابان سمیه  تقاطع  قرنی  سپهبد  _خیابان شهید 
ارجاع  و به کالسه ۹۴۰۹۹۸۰۲۲۶۵۰۰۹۲۳  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی 
آن  ۱۳۹۵/۴/۳۰ ساعت ۱۰/۰۰ تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن 
خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  
های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی 
از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد 
آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و 

ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/17863 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید بهشتی تهران

آگهی
کالسه پرونده  ۹۲۰۶۸۱

تجدیدنظرخواه   سعید جواهری ساعتچی وحید و مسعود وختن همگی ساعتچی 
و مهدی و نرگس و نسرین همگی زمردیان  و مریم عاصمی  

تجدیدنظر خوانده     هرمز و پرویز و همایون و فیلیپو کرستنف و همگی بهاداران 
و هرمز بهاداران و محمد ابرایم و علی اکبر جواهری ساعتچی و عباس کالنتری و 

مسعود حمید و سعید و مرضیه و منیژه همگی صمدزاده  حدیدی و غیره  
خواسته تجدیدنظر خواهی از دادنامه ۹۴۰۹۱۷

تهران  عمومی  دادگاه   ۵ شعبه  به  تجدیدنظرخواهی  دادخواست  تجدیدنظرخواه 
تقدیم نموده است و به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب یک 
از تاریخ  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا تجدیدنظر خوانده 
نشر ظرف ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست تجدیدنظر خواهی و ضمایم رادریافت نموده تا نسبت به پاسخگویی و 

تبادل لوایح اقدام نمایند
110/17850 مدیر شعبه 5 دادگاه عمومی تهران 

حصر وراثت
ملک صادقی صید آباد دارای  شماره شناسنامه ۱۶۱۳۴ فرزند بیان اله متولد۴۴/۶/۱ 
صادره از شهرری بشرح دادخواست و به کالسه ۱۳۲/۲/۹۵ از این شورا درخواست 
حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان بیان اله صادقی صید آباد 
فرزندفرض اله به شماره شناسنامه ۹  در تاریخ ۹۲/۹/۲۱ در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
۱-میکا ئیل صادقی فرزند: بیان اله به شماره شناسنامه ۱۴۴۴۶ نسبت پسر  

۲-محرم صادقی  فرزند بیان اله به شماره شناسنامه ۱۴۴۴۷ نسبت پسر 
۳-اشرف صادقی صید آباد  فرزند بیان اله به شماره شناسنامه ۱۴۴۴۸ نسبت دختر 
۴- ملک صادقی صید آباد فرزند بیان اله به شماره شناسنامه ۱۶۱۳۴ نسبت دختر 
۵- نجیبه صادقی صید آباد فرزند بیان اله به شماره شناسنامه ۴۷۴۵ سبت دختر 

۶-مدینه صادقی صید آبادفرزند بیان اله به شماره شناسنامه ۱۶۵۴نسبت دختر 
۷-صفر صادقی صید آباد فرزند بیان اله به شماره شناسنامه ۵۸۰۱ نسبت پسر 
زهرا صادقی صید آباد فرزند بیان اله به شماره شناسنامه ۲۴۶۹۶ نسبت دختر 

اینک به انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.م/

الف ۳۴۴
حوزه  دوم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

احضار متهم
بدینوسیله طبق ماده ۱۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان 
آقای فرضعلی اکبری فرزند عیسی که به اتهام خیانت در امانت در پرونده کالسه 
۹۵۰۵۳۷/د۶ شعبه دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر تحت تعقیب می باشد 
مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ میگردد تا وقت 
در  و  این شعبه حاضر شوید  در  گردیده  تعیین  مورخ ساعت  برای  که  رسیدگی 
صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل این شعبه 
در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار 
مقتضی صادر می نماید بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر از 

یک ماه نباشد.  م/الف ۳۴۹  
شعبه 6 دادیاری عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر 

آگهی مزایده
در پرونده ۹۵۰۰۰۲/۳ اجرایی آقای محمد زارع یزدی پور عراقی محکوم است به 
پرداخت مبلغ ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال  در حق آقای صبحانعلی حسن زارع ورنکی 
و مبلغ ۸/۷۷۵/۰۰۰ ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت حسب تقاضای 

محکوم له اموال به شرح زیر : 
به  ایران ۷۸  انتظامی ۴۲۶ پ ۱۹  به شماره  یکدستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ 
ای  نقره  رنگ  به   ۸۳۰۷۱۱۲۵ تماس  شماره  و   ۱۲۴۸۳۱۶۳۸۹۸ موتور  شماره 
مدل ۱۳۸۳ با الستیک ۴۰ ٪ اطراف زدگی دارد و میلگرد جلوی راست و عقب 
چپ تعویض شده است به شماره موتور خودرو مخدوش می باشد. دارای کارکرد 
۲۵۶/۸۶۰ کیلو متر و ددر پارکینگ الغدیر واوان متوقف می باشد. ارزش خودرو          
ریال  میلیون  ده  و  یکصد  مبلغ  به  دادگستری  رسمی  کارشناسی  توسط  مذکور 
معادل ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ارزیابی شده است و مبلغ پایه مزایده اعالم می گردد. 
۱- توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور بمنظور 

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

۳- هرکس می تواند ۵ روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال باز دید و در 
مزایده شرکت نماید. روز انجام مزایده ۹۵/۳/۲۳ از ساعت ۹ الی ۱۰ می باشد. برنده 
مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده نقدا می بایست 
پرداخت نماید. مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد کرده است 
و بقیه بها را در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد شد. 
ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همانروز در همان 

مکان وهمان ساعت مزایده انجام خواهد شد.م/الف ۳۵۰ 
دادورز شعبه سوم حقوقی محاکم عمومی اسالمشهر 

متن آگهی 
به  میردورقی  اله  خوانده شمس  طرفیت  به  دادخواستی  احمدی  فاطمه  خواهان 
خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته 
آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم  دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی 
ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۶۶۱۰۳۰۰۲۲۲  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
۱۳۹۵/۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی  شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –مریم پنهانی.

آگهی ابالغ 
خواهان زهرا غزلی زاده فرزند بدیع دادخواستی به طرفیت خوانده موسی محبوب 
شهرستان  عمومی  دادگاهای  تقدیم  طالق  خواسته  به  غالمعلی  فرزند  بوهره 
شهرستان خرمشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی 
خیابان   – خرمشهر  شهرستان   – خوزستان  استان  در  واقع  خرمشهر  شهرستان 
کالسه  به  و  ارجاع  خرمشهر  شهرستان  دادگستری  اداری-  سایت  متری-   ۴۰
۹۴۰۹۹۸۶۱۴۱۲۰۰۱۰۹ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۴/۱ و ساعت 
۸:۳۰ تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست 
و  دادگاه های عمومی  دادرسی  آیین  قانون  ماده ۷۳  تجویز  به  و  خواهان شاکی 
کثیر  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب 
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. شماره م الف : ) ۲۹/۱۲(
مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر- محمود مقدس نژاد

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
برابررای شماره  ۱۳۹۴۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۵۶۷۶  مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۰هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج –ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
  ۲۱۳۰ شناسنامه  بشماره  قاسم  فرزند  پور   درهم  حسینعلی  آقای  متقاضی  
درششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۷۴/۵  متر مربع 
مفروزو مجزی شده از ۱۲۷۱ فرعی از۳۶۱ اصلی واقع در البرزحوزه ثبتی ناحیه دو 
کرج خریداری از مالکین رسمی محمد و محمود زارع زردینی محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکورو 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف۵۰۷۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۵/۰۲/۲۹ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۵/۰۳/۱۲

 منصورهدایت کار کفیل ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

متن آگهی
خواهان آقای حسن کمالوند فرزند روح اله با وکالت آقای ۱-سعید رحیمی ۲-بی 
تا اسمعیل بیگی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم زهره دانشور عفیف خواسته 
که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  مجدد  ازدواج  تجویز 
جهت رسیدگی به شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 
۹۵۰۹۹۸۶۶۱۰۹۰۰۱۴۵ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۳/۳۱ ساعت 
۱۲:۳۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد .

دندان درآوردن نوزاد، چه عالئمی دارد؟

هستند آوردن  در  دندان  حال  در  که  زمانی  نوزادان  از   بسیاری 
 بی تابی کرده و زیاد گریه می کنند. در این دوران برای آرام کردن 
آن ها چه می توان کرد؟ یکی از چالش برانگیزترین زمان ها در طول 
یک سال اول هر نوزادی زمانی است که دندان درمی آورد. سن دقیقی 
که دندان های نوزاد درمی آید در نوزادان مختلف فرق می کند. معمول 
می توانید  می آید.  در  ماهگی   ۸ تا   ۵ سنین   بین  نوزاد  دندان  اولین 
انتظار داشته باشید که در دو سال اول زندگی یک نوزاد، بیش از ۱۵ 

دندانش دربیاید.
شروع رشد دندان می تواند ۳ ماه پیش از بیرون زدن واقعی دندان ها 
این مسئله در نوزادان مختلف متفاوت است.  باز هم  اما  شروع شود. 
بدخویی، گریه  مانند  بروز عالئمی  به  دندان درآوردن می تواند منجر 
کردن، جویدن، تب پایین، آبریزش بیش از حد دهان، مشکالت خواب، 
و بسیاری از دیگر عالئم شود. اینکه آیا این عالئم واقعاً به دلیل دندان 
پرستاران  مادربزرگ ها،  مادران،  بین  اغلب  خیر  یا  هستند  درآوردن 
یک  است.  بحث  موضوع  دندان پزشکان  و  اطفال،  پزشکان  کودک، 
مسئله قطعی وجود دارد و آن این است که هر نوزادی به طور متفاوتی 

به این رویداد مهم واکنش نشان می دهد.  
از  یک  هر  آوردن  در  دندان  روند  در طول  کودک  کردن  آرام  برای   

پیشنهادات زیر را امتحان کنید:

حواس او را پرت کنید
چیزهایی را در اختیار کودک بگذارید که باعث حواس پرتی او شود. 
پیدا کنید  را  فعالیت هایی  نوزاد شروع می شود  هنگامی که بی قراری 
که باعث می شود او به طور موقت ناراحتی خود را فراموش کند. بازی 
کردن با او، آواز خواندن برای او، یا بیرون بردن او برای قدم زدن در 

باغچه را امتحان کنید.
 

لثه های نوزاد را ماساژ دهید
می توانید از یک پارچه ی تمیز و نرم برای ماساژ لثه ها استفاده کنید. 
یک قطعه یخ را در پارچه بگذارید تا آن را سرد نگه دارد. به آرامی 

ماساژ دهید.
 

از اضطراب اضافی دوری کنید
نیست  و صدا  بی سر  و  آرام  آن ها  اطراف  که  هنگامی  بی قرار  نوزادان 
بیشتر بیتابی می کنند . نوزادان می توانند تنش اطراف خود را احساس 
کنند، بنابراین به جای اینکه او را در اتاق پذیرایی با تلویزیون یا رادیو 
آرام  مکان  یک  به  را  او  کنید،  نگهداری  بلند  بسیار  صدای  با  ضبط 
ببرید. آرامش خود را نیز حفظ کنید. به یاد داشته باشید که همه چیز 

می گذرد حتی دندان درآوردن او.

یک دندان گیر به او بدهید
یخچال  در  را  دندان گیر  عالی هستند.  چند  اختراعات  گیرها  دندان 
شروع  درآوردن  دندان  دلیل  به  نوزاد  بدخلقی  که  هنگامی  بگذارید. 
می شود دندان گیر را بیرون بیاورید، یک یا دو دقیقه صبر کنید، سپس 
دندان گیر سرد را به نوزاد بدهید تا آن را بجود. یک دندان گیر یخ زده 
به او ندهید، زیرا ممکن است به لب ها و لثه هایش آسیب بزند. سرما 
لثه های دردناک نوزاد را بی حس می کند و تقریباً مانند یک بی حس 

کنندهی موضعی عمل می کند.

سوره ای که در زندگی معجزه میکند!

اثرات  خیلی  که  آنچه  قرآن  های  سوره  در 
سوره  است  شده  ذکر  آن  از  آسایی  معجزه 
مبارکه حمد می باشد که در کمتر سوره ای 

یافت می شود.
بر  »چنان چه  فرمود:  عبا«  آل   »صادق   
زنده  و  بار سوره حمد خواندید  مرده ای ۷۰ 

شد تعجب نکنید.« )اصول کافی(
ی  سوره  فرمودند:  السالم  علیه  صادق  امام 
»حمد« سوره ای است که ابتدایش »حمد« 
خدا و وسطش »اخالص« و آخرش دعا است.
از  گفت:  که  است  نقل  محمد  بن  سلمة  از   
فرمود:  که  شنیدم  السالم  علیه  صادق  امام 
نبخشد،  شفا  را  او  حمد،  سوره  که  کسی 
چیزی او را شفا نمی بخشد. )خواص القرآن، 

ص۴۸(
سلم  و  آله  و  علیه  ا...  صلی  اکرم  پیامبر   
خوانده  دردی  هیچ  بر  سوره حمد  فرمودند: 
نشد مگر اینکه دردش آرام می گیرد )قرآن 

درمانی روحی و جسمی ،ص ۶۲( و...
 امیرالمومنین علیه السالم فرمود: از پیغمبر 
که  شنیدم  سلم  و  آله  و  علیه  ا...  خدا صلی 
فرمود: به تحقیق خدای متعال به من گفته: 
قرآن  و  مثانی  از  آیه  تو هفت  به  ای محمد 
جدا  را  الکتاب  فاتحه  پس  ایم.  داده  عظیم 
برابر  در  را  آن  گذاشت  منت  من  بر  و  کرد 

قرآن عظیم قرار داد.«
آله  و  علیه  ا...  صلی  اسالم  گرامی  پیامبر   
مانند  حمد  سوره  فضیلت  فرمود:   وسلم 
فضیلت حامالن عرش است، هر کس آن را 
قرائت کند، ثوابی مانند ثواب حامالن عرش 
الوسائل،  )مستدرک  شود.  می  داده  او  به 

ج۴، ص۳۳۰(
سلم  و  آله  و  علیه  ا...  صلی  خدا  پیغمبر  از 
متعال  خدای  تحقیق  به  فرمود:  که  شنیدم 
از  آیه  هفت  تو  به  محمد  ای  گفته:  من  به 
فاتحه  پس  ایم.  داده  عظیم  قرآن  و  مثانی 
گذاشت  منت  من  بر  و  کرد  جدا  را  الکتاب 

آن را در برابر قرآن عظیم قرار داد«.
و  علیه  ا...  صلی  خدا  رسول  روایتی  در   
در یک  را  اگر سوره حمد  است:  آمده  آله  
در  را  قرآن  های  سوره  باقی  و  میزان  کفه 
هفت  »حمد«  سوره  دهند،  قرار  دیگر  کفه 
ج۱،  البیان،  )مجمع  است.  تر  سنگین  برابر 

ص۳۶ (   
سلم  و  آله  و  علیه  ا...  صلی  خدا  رسول   
کند  قرائت  را  حمد  سوره  هرکس  فرمود: 
هایی  کتاب  تمام  خواندن  عدد  به  خداوند 
که از آسمان نازل شده به او ثواب و پاداش 

عنایت می فرماید. )االختصاص، ص۳۹(

کودکانه دین و اندیشه

برخی خوردنی ها می توانند اثری بهتر از قهوه 
خواهید  می  اگر  بگذارند  بیدارشدنتان  برای 
خواب از سرتان بپردو سرحال و پرانرژی صبح 
از این خوردنی ها استفاده  خود را آغاز کنید 

کند.

مواد غذایی برای بیدار شدن
خمیازه  مدام  که  دارند  وجود   روزهایی 
خواب  شب  یک  وجود  با  حتی  کشید،  می 
نتواند  شاید  هم  قهوه  اما  کافی.  استراحت  و 
بدتر  را  را حل کند و شاید شرایط  مشکلتان 
همراه  شوید  مجبور  اگر  مخصوصا  بکند!  هم 
مصنوعی  های  کننده  شیرین  ها  قهوه  این 
مدت  برای  البته  کنید.  مصرف  هم  زیادی 
کوتاهی احساس انرژی خواهید کرد ولی فقط 
بین  از  اثرش  تدریجا  و  کوتاهی؛  مدت  برای 

می رود.
احساس  باعث  ای  تغذیه  نادرست  عادات 
خستگی می شوند، بنابراین اگر زیاد شیرینی 
بخورید یا از خوردن صبحانه غافل باشید، تمام 

روز احساس گیجی و کسالت خواهید کرد.

بلغورجو دوسر
یکی  همچنان  دوسر،  جو  بلغور  کاسه  یک 
توانید  می  که  است  چیزهایی  بهترین   از 
صبح ها بخورید چون به خاطر شاخص پایین 
بدن  دهد  می  نشان  که  )معیاری  گلیسمیک 
با چه سرعتی کربوهیدرات را جذب کرده و 
نیروبخش  نماید(،  می  تبدیلش  سوخت  به 
آهسته  جودوسر،  بلغور  است.  زا  انرژی  و 
منبع  صبح  تمام  بنابراین  شود  می  سوخت 
خوب انرژی برای شماست و نمی گذارد افت 
انرژی داشته باشید و مثل قهوه های شیرین 

فورا با کمبود انرژی مواجه تان نمی کند.

آب
کمکتان  همه  از  اول  سالم  و  خالص  آب    
آبی  کم  حتی  شوید.  بیدار  زودتر  کند  می 

خفیف هم می تواند سبب شود احساس کنید 
کافی  آب  بدنتان  چون  هستید  منگ  و  گیج 
ندارد.  را  اش  عملکردهای طبیعی  انجام  برای 
تا  زود  صبح  ما  بیشتر  که  است  این  واقعیت 
حدودی کم آب هستیم، بنابراین نوشیدن آب 
ایجاد  ما  زیادی در حس و حال  تفاوت  کافی 
می کند. اگر اواسط بعدازظهر پشت میز کارتان 
و  قهوه  سراغ  کردید،  آلودگی  خواب  احساس 

چای نروید و در عوض آب بنوشید.

سرکه سیب طبیعی
هیچ اطالعات علمی وجود ندارد که چرا سرکه 
نوشیدن  اما  شود،  می  هشیاری  باعث  سیب 

ترکیبی از سرکه سیب و آب و عسل هر روز 
ای قدیمی و همیشگی است که  صبح، شیوه 
شود  می  گفته  دارند.  اعتقاد  آن  به  ها  خیلی 

نوشیدن این مع جون، انرژی زا بوده، گیجی را 
از سر می پراند و به طور کلی موجب سالمتی 
می شود. شاید هم این فقط یک باور عوامانه 
باشد اما اگر حس خوبی به شما می دهد دلیلی 
وجود ندارد که آن را ننوشید، فقط زیاده روی 
نکنید چون اسید آن می تواند گلو و سیستم 

گوارشتان را تحریک کند.

تخم شربتی
اسیدهای  از  سرشار  شربتی  تخم  های  دانه 
عالی  مغز  تقویت  برای  و  بوده   ۳ امگا  چرب 
هستند، این ویژگی می تواند به برطرف کردن 
احساس خستگی و هشیار کردن کمک نماید. 

نمی  تمام  جا  همین  شربتی  تخم  خواص  اما 
توانند  می  ریز  و  کوچک  های  دانه  این  شود: 
که  کنند  جذب  آب  خودشان  وزن  برابر  ده 
آب  حفظ  گوارش،  تسریع  باعث  خودش  این 
شود.  می  هشیاری  احساس  نتیجه  در  و   بدن 
انواع  به  را  شربتی  تخم  های  دانه  توانید  می 

اسموتی های صبح تان اضافه کنید.

سبزیجات برگدار
از  یکی  ارگانیک  و  تازه  سبزیجات  خوردن 
انرژی است.  باال بردن سطح  راه های  بهترین 
زیادی  مقادیر  حاوی  سبزیجات  این  زیرا 
ویتامین های گروه ب بوده و به بدن در تبدیل 
با  توانید  می  کنند.  می  کمک  انرژی  به  غذا 
برای صبحانه  این سبزیجات، ساالدی  ترکیب 

تهیه کرده یا اسموتی شان را انتخاب کنید.

چای نعناع فلفلی
پژوهشگران دریافته اند رایحه ی نعناع فلفلی، 
هشیاری را افزایش داده و از خستگی و خواب 
بخار  با  قهوه،  جای  به  کاهد.  می  آلودگی 
بیدار  و  هشیار  فلفلی  نعناع  چای  خوشبوی 
شوید، یا ساعت سه بعدازظهر که خواب آلوده 

شدید، یک آدامس نعناع فلفلی بجوید.

تخم مرغ
تخم  که  باشید  شنیده  شایعاتی  است  ممکن 
نیست.  طور  این  اما  است،  بد  شما  برای  مرغ 
بهترین از  یکی  مرغ  تخم  حقیقت،   در 
شود  می  محسوب  صبحانه  برای  ها  انتخاب   
چون زرده آن حاوی پروتئین فراوانی است که 
در تمام روز انرژی ادامه دار به شما می دهد. 
یا عسلی، فرقی نمی  نیمرو  پز،  تخم مرغ آب 

کند کدام مدلش را بخورید.
منبع: تبیان

مواد غذایی مفید که خواب از سرتان بپرد!

امگا ۳ انواع چربی های خوب هستند و با کاهش 
خطر ابتال به بیماری های قلبی، افسردگی، زوال 
عقل، آرتریت و … در ارتباطند. بدن شما قادر 
به تولید این چربی ها نیست و شما باید آنها را 
از راه غذا به دست بیاورید.اسیدهای چرب امگا ۳  
بیش از یک فرم دارند. انواع موجود در ماهی شامل
DHAوEPAبه نظر می رسد فواید بی شماری 
برای سالمت داشته باشند. فرم های دیگر تحت 

عنوانALAدر روغن های گیاهی مانند بذر کتان، 
گردو، سبزیجات برگ دار تیره مانند اسفناج یافت 
ALAمی شود. بدن شما قادر است مقدار کمی از
دهد.–  تغییر  ماهی  در  موجود  های  فرم  به  را 
اسیدهای چرب امگا ۳  از راه های مختلف سالمت 
قلب را تضمین می کند. این اسیدها التهاب در 
عروق خونی و بقیه بدن را محدود می نماید. امگا 
۳ در دوزهای باالتر منجر به کاهش سطح چربی 
های خون مانند تری گلیسیرید می شود. در نهایت 
این چربی ها تشکیل پالک در رگ های خونی 
را کند می کند.– امگا ۳ به کاهش ضربان قلب 
و جلوگیری از آریتمی و بی نظمی ضربان قلبی 
کمک می کند.– امگا ۳ شناخته شده تحت عنوان 

EPAوDHAبا کاهش خطر چربی خون مرتبط 
با بیماری قلبی ارتباط دارد.– امگا ۳ و مکمل های 
آن با جلوگیری از ایجاد پالک در رگ های خونی، 
به بهبود جریان خون کمک می کند و همین روند 
کاهش خطر سکته مغزی ناشی از مسدود شدن 
شریان ها و لخته شدن خون را به همراه دارد. البته 
در دوزهای بسیار باال، امگا ۳ ممکن است خطر 
ابتال به سکته مغزی مرتبط با خونریزی را افزایش 
دهد. بنابراین در مورد مصرف دوز مناسب با پزشک 

تان مشورت کنید.
– مطالعات نشان می دهد که امگا ۳  از درد و 
خشکی مفاصل در مبتالیان به آرتریت می کاهد. 
اثربخشی  ها  چربی  این  از  سرشار  غذایی  رژیم 

داروهای ضد التهابی را افزایش می دهد.
– اینطور ثابت شده در کشورهایی که باالترین 
به  ابتال  خطر  دارد،  امگا ۳وجود  مصرف  میزان 

افسردگی کمتر است.
که  است  آن  از  حاکی  مطالعات  برخی   – 
امگا ۳ عالئم بیش فعالی همراه با نقص توجه را در 
کودکان کاهش می دهد. این چربی ها در رشد و 

عملکرد مغز نیز بسیار مهم هستند.
– شواهدی وجود دارد که نشان می دهد امگا ۳ 
منجر به محافظت در برابر دمانس و زوال ذهنی 
مرتبط با سن می شود. افراد مسن تر که از یک 
رژیم غذایی سرشار از امگا ۳ پیروی می کنند، 

کمتر به آلزایمر مبتال می شوند.

امگا 3 را چگونه 

می توانیم دریافت کنیم؟!



ورزشیچهارشنبه 29 اردیبهشت 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 73242

 حصروراثت
خانم عصمت موسوی به شماره شناسنامه ۱۱۲۵۹ به شرح دادخواست تقدیمی به 
کالسه ۹۵۰۱۲۶/۶۵۹  از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان امیر نژاد حسین شیرازی به شماره شناسنامه ۱۰۸۸۸ در 
تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۰ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به: 
۱-عصمت موسوی به کد ملی ۰۰۳۴۹۷۹۳۲۸ ت ت ۳۶/۶/۱۵ ص از تهران )مادر 

متوفی(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس اعتراضی داشته و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی مذکور صادر خواهد شد.
110/19460رئیس شعبه 659 شورای حل اختالف مجتمع شماره14 تهران

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۰۲۳۲۰۰۰۷۹۰ شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
با وکالت شیما  نیما نوروزجو فرزند حسین  آقای  قضایی شهید محالتی خواهان: 
سعید آبادی  خواند: فاطمه اسدی مجهول المکان  خواسته ها: ۱. مطالبه وجه چک 
۲. خسارت دادرسی۳. خسارت تاخیر تادیه  رای دادگاه :  در خصوص دعوی آقای 
نیما نوروزجو فرزند حسین با وکالت شیما سعید آبادی بطرفیت فاطمه اسدی به 
انضمام هزینه و خسارات دادرسی  به  خواسته مطالبه مبلغ ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال  
مورخ    – های ۱۴۶۲/۰۱۲۰۴۳/۴۳  شماره  فقره چک   ۲ باستناد  تادیه  تاخیر  و 
گواهی  نظربه   ملت  بانک  عهده    ۹۴/۳/۲۰  –  ۱۴۶۲/۰۱۲۰۴۴/۲۹ و   ۹۴/۲/۳۰
اشتغال  در  ظهور  خواهان  ید  در  علیه  محال  بانک  از  صادره  پرداخت  عدم  های 
ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن مصون 
از تعرض خوانده باقیمانده است لذا دادگاه با استحصاب بقاء دین بر ذمه خوانده ، 
دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون 
آئین دادرسی مدنی و مواد و ۳۱۳ و ۳۱۰ و ۳۱۴  قانون تجارت و ماده واحده قانون 
استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصالح موادی از قانون صدور حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۷۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲ 
میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در 
حق خواهان و مبلغ یکصدو هشتاد هزار ریال بابت هزینه نشر آگهی و حق الوکاله 
وکیل بر اساس تعرفه قانونی به نفع خواهان  صادر و اعالم می دارد واحد اجرای 
تا زمان اجرای حکم  تادیه و وصول آن  احکام نسبت به محاسبه خسارت تاخیر 
اقدام می نماید  رای صادره  ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان تهران است.
110/19453رییس شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی  تهران

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به محمد محسن آبادی

کالسه ۹۵۰۰۹۷/۶۶۰  وقت رسیدگی ۹۵/۴/۲۱  ساعت ۱۵:۳۰  خواهان  شرکت 
خواسته  صداقی  وحید  وکالت  با  کاردگر  ابراهیم  مدیریت  با  آسیا  بیمه  سهامی 
که  نموده  تهران  اختالف  حل  شورای  تسلیم  دادخواستی  خواهان  وجه   مطالبه 
جهت رسیدگی به حوزه ۶۶۰ ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت 
تجویز  به  و  دادگاه  و دستور  به درخواست خواهان  بودن خوانده  المکان  مجهول 
ماده۷۳قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
دفتر  به  آگهی  انتشار  تاریخ  از  پس  ماه   یک  تجدیدنظرخوانده ظرف  تا  میگردد 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  ارائه پاسخ الیه تجدیدنظرخواه اقدام نماید . 
110/19465مدیر دفتر 660 مجتمع شماره 14 شورای حل اختالف تهران 

دادنامه 
پرونده کالسه بایگانی ۹۴۰۵۷۱ شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران دادنامه 

شماره ۱۳۹۴/۱۲/۵-۹۴۰۹۹۷۰۰۱۰۸۰۱۴۶۰
خواهان  اقای محمد علی مدبری نیا فرزند محمد باقر 

خواندگان  خانم بهاره طاهر آذر فرزند محمد اقای محمد طاهر آذر 
خواسته ها  مطالبه خسارت تاخیر تادیه  مطالبه وجه چک مطالبه خسارت دادرسی 
دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده . با استعانت از خداوند متعال ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید 
رای دادگاه 

در خصوص دعوی خواهان اقا محمد علی مدبری نیا به طرفیت خواندگان خانم 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  آذر  طاهر  محمد  اقای  و  محمد  فرزند  آذر  طاهر  بهاره 
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ بابت اصل خواسته مستندا به یک فقره چک تقدیمی به شماره 
۲۹۲۰۵۰ به تاریخ ۹۴/۲/۳۰ عهده بانک کشاورزی با احتساب خسارت دادرسی 
اینکه صدور و وجود اصل چک در ید خواهان  و خسارت تاخخیر تادیه نظر به 
به میزان وجه مندرج  در متن آن در مقابل  بر  اشتغال ذمه خواندگان  داللت 
خواهان به عنوان دارنده را دارد و با توجه به اینکه مستند مرقوم حدودا و مفادا 
از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده است و در 
وجه  پرداخت  بر  دائر  دلیلی  و  نشده  معمول  دفاعی  نیز  مطروحه  دعوی  مقابل 
است  نگردیده  ابراز  خواندگان  از سوی  ذمه  برائت  تحصیل  و  دعوی  مورد  چک 
لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز  مدیونیت خواندگان و 
استصحاب بقا دین مستندا به مواد ۳۱۰ قانون تجارت و ۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲ قانون 
به  الحاقی  تبصره  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین 
ماده ۲ قانون صدور چک مصوب مورخ ۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ ۷۷/۹/۲۱ نامبردگان 
بنحو تضامنی به پرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
۳/۳۲۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه بر مبنای 
بانگک  از  از تاریخ چک تا زمان وصول آن توسط واحد اجرای احکام  نرخ تورم 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران استعالم میشود  در حق خواهان محکوم مینماید  
همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  بیست  ظرف  و  غیابی  صادره  رای 
شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران 

میباشد 
110/17885 رئیس دادگاه شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران

آگهی
خواهان بانک صادرات   دادخواستی به طرفیت خوانده شرکت گندم طالئی پرمیس 
به شماره ثبت ۲۹۲۸۱۰ و علی جهانشاهی و عباس بخشیانی و علیرضا خرسندی 
فرد و شرکت رنگین دانه پرمیس به شماره ثبت ۳۴۶۸۵۳ و شرکت زرین خوشه 
پرمیس به شماره ثبت ۲۹۴۸۴۰ و سید کاوه چاوشی  به خواسته  مطالبه وجه 
بابت ..و مطالبه خسارات و تامین خواسته تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  
نموده  که جهت رسیدگی به شعبه ۵دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
بهشتی  تهران  واقع  در تهران _خیابان شهید سپهبد قرنی تقاطع خیابان سمیه 
مجتمع قضایی شهیدبهشتی  ارجاع  و به کالسه ۹۴۰۹۹۸۰۲۲۶۵۰۰۹۸۲  ثبت 
گردیده که و وقت رسیدگی آن  ۱۳۹۵/۴/۳۰ ساعت ۹/۳۰ تعیین شده است  به 
علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده ۷۳ 
قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور 
دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده 
پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  
جهت  فوق  وقت  در  و  دریافت  را  ضمایم   و  دادخواست  دوم  خود.نسخه  کامل 

رسیدگی حاضر  گردد 
110/17878 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید بهشتی تهران

آگهی
کالسه پرونده  ۹۳۰۸۹۶

تجدیدنظرخواه محمود شجاعی داویجانی 
تجدیدنظر خوانده مصطفی کرباس چیان 

خواسته تجدیدنظر خواهی از دادنامه ۹۴۰۱۲۷۹
تهران  عمومی  دادگاه   ۵ شعبه  به  تجدیدنظرخواهی  دادخواست  تجدیدنظرخواه 
تقدیم نموده است و به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب یک 
از تاریخ  نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا تجدیدنظر خوانده 
نشر ظرف ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست تجدیدنظر خواهی و ضمایم رادریافت نموده تا نسبت به پاسخگویی و 

تبادل لوایح اقدام نمایند
110/17881 مدیر شعبه 5 دادگاه عمومی تهران  

آگهی
خواهان بانک صادرات   دادخواستی به طرفیت خوانده زهرا مامانی و حجت اله 
و  )سهامی خاص(  تولید  مبتکران صنعت  و شرکت  روغننی  وحید  و  پور  پشنگ 
محمد تقی محمدی و عبدالحسن روغنی و علی روغنی  به خواسته  مطالبه وجه 
دادگاه  تقدیم  تادیه   تاخیر  و مطالبه خسارت  دادرسی  ..و مطالبه خسارات  بابت 
عمومی  به شعبه ۵دادگاه  رسیدگی  که جهت  نموده   تهران   عمومی شهرستان 
شهید  _خیابان  تهران  در  واقع   تهران   بهشتی   شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی 
سپهبد قرنی تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضایی شهیدبهشتی  ارجاع  و به کالسه 
 ۱۳۹۵/۴/۳۰ آن   رسیدگی  وقت  و  که  گردیده  ثبت    ۹۴۰۹۹۸۰۲۲۶۵۰۱۰۱۷
المکان  بودن خوانده  و در  به علت مجهول   ساعت ۱۰/۳۰ تعیین شده است  
خواست  خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  
از جراید   نوبت  در یکی  امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک  انقالب  در  و 
کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  
دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  

را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/17873    مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید بهشتی تهران

ابالغ
خواهان /شاکی سید شهباز نوراشرف الدین دادخواستی به طرفیت خوانده /متهم 
محمد عارفیان جزی وسید مسعود سفیداری و اکرم اینالو به خواسته الزام به سند 
رسمی ملک و الزام به تفکیک ملک و الزام به ایفای تعهد )مالی( مبنی بر تسلیم 
مبیع تقدیم دادگاه های عمومی شهرستانهای رباط کریم نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستالن رباط کریم واقع در شهرستان رباط 
کریم ارجاع و به کالسه ۹۴۰۹۹۸۲۲۹۰۴۰۱۴۳۸ ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن ۱۳۹۵/۵/۱۹ و ساعت ۸:۳۰  تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان وبه تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی میشود تا خواندگان 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 ودروقت مقرر جهت رسیدگی حاظر گردد.م/الف ۳۴۸ 
شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم-اسماعیل پور 

فقدان سند
تعویض وکالت شماره ۱۰۸۳۴- برابر سند  آقای رضا شاکراردکانی  اینکه  به  نظر 
۹۴/۹/۲۲ دفتر ۲۱۸ کاشان بعنوان وکیل مالکین مشاعی آقایان مرتضی صالحی 
و محمد ابراهیم قاسمی لو هرکدام مالک سه دانگ مشاع اعالم  نموده که اسناد  
مالکیت شش دانگ پالک ثبتی ۱۸۶۲فرعی از ۱۱۳  اصلی واقع در ارضی قریه 
مراد آباد رباط کریم که سند مالکیت آن در صفخه۲۰۸ جلد ۶۸۶  بنام ۱- مرتضی 
صالحی ۲- محمد ابراهیم قاسمی لو- هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از شش 
درخواست  و  گردیده  مفقود  جابجایی  علت  به  است.  گردیده  و صادر  ثبت  دانگ 
صدور المثنی نموده لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۲۰ قانون ثبت منتشر 
تا چنانچه  هر شخصی از وجود آن نزد خود و یا دیگران مطلع باشد از تاریخ انتشار 
به مدت ده روز ضمن ارائه اصل سند فوق و مدارک الزم به این اداره مراجعه و 
رسید دریافت نماید . در غیر اینصورت اداره ثبت وفق مقررات خواهد نمود و فقط 

اعتراض ایشان در مراجع قضایی قابل رسیدگی می باشد.م/الف ۳۴۵ 
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم  ابوالفضل محمد حسینی 

فقدان سند
نظر به اینکه آقای ابوالحسن شمسی یاری ضمن ارائه دو برگ استشهادیه تایید 
شده جهت المثنی سند مالکیت اعالم نموده که سند مالکیت شش دانگ پالک 
ثبتی ۱۶۱۹ فرعی از ۱۱۰  اصلی واقع در ارضی قریه انجم  آباد رباط کریم که سند 
مالکیت آن در صفخه۳۹۵  جلد ۸۰۸  بناما ابوالحسن شمسی یاری ثبت شده است 
. به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدورسند مالکیت المثنی نموده لذا 
مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۲۰ قانون ثبت منتشر تا چنانچه  هر شخصی 
از وجود آن نزد خود و یا دیگران مطلع باشد از تاریخ انتشار به مدت ده روز ضمن 
ارائه اصل سند فوق و مدارک الزم به این اداره مراجعه و رسید دریافت نماید . در 
غیر اینصورت اداره ثبت وفق مقررات خواهد نمود و فقط اعتراض ایشان در مراجع 

قضایی قابل رسیدگی می باشد.م/الف ۳۴۶
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم  ابوالفضل محمدحسینی

َابالغ وقت
950046

خواهان محسن غفرانی دادخواستی به طرفیت خوانده محمد امیدی به خواسته  
دادگاه  تقدیم  قرارداد  خسارت  ومطالبه  معامله  ثمن  واسترداد  قرارداد  بطالن 
دادگاه   ۲ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  شهریار  شهرستان  عمومی  های 
به کالسه  و  ارجاع  واقع در شهرستان شهریار  عمومی حقوقی شهرستان شهریار 
۹۵۰۹۹۸۲۶۴۰۲۰۰۰۴۴ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۸/۹ وساعت 
امیدی و  بودن خوانده محمد  المکان  به علت مجهول  تعیین شده است   ۱۱/۰۰
درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین 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 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.م.الف:۱۶۰۸۶
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار-سعید حیدری 

دادنامه
به نشانی خوزستان  -  دزفول  :آقای غالمرضا رشید فر فرزند صفرعلی  خواهان 
فرهنگ شهر فرهنگ ۳شرقی پالک ۳۹۲خواندگان: ۱-آقای هادی مشهدی فرزند 
علی اکبر۲-آقای سلیمان صحرائی فرزند علیمراد همگی به نشانی مجهول المکان-

خواسته:الزام به تنظیم سند رسمی.
رای دادگاه الحمدله و الصالت عنی رسوله و آله. درخصوص دعوی آقای غالمرضا 
رشید فرفرزند صفرعلی علیه آقایان ۱- سلیمان صحرائی فرزند علی مراد۲-هادی 
مشهدی فرزند علی اکبر به خواسته الزام خواندگان به انتقال یک دستگاه جیپ 
با  خواهان  پرونده  اوراق  به  توجه  با  دادگاه  ۵۱۰۰۰۰۰۰ریال  مقوم  به  سواری 
تقدیم دادخواست و شرکت در جلسه دادگاه مدعی شد یک دستگاه خودرو جیپ 
از خوانده  را   ۲۹  – تهران   -۳۷ انتظامی ۵۷۶ ب  به شماره  کا-ام  تیپ  سواری 
اول خریداری نموده و ثمن آنرا نیز کامل پرداخت نموده است و مدت یک سال 
است در تصرف مالکانه دارد لیکن خواندگان از انتقال سند آن امتناع نمودند و 
ابالغ  از طرفی خواندگان علیرغم  بشرح موصوف درخواست صدور حکم نمود و 
قانونی بدون ارسال الیحه در جلسه دادگاه شرکت ننمودند لذا آخرین وضعیت 
نقل و انتقال مدعی به از مدیریت راهور استعالم گردید و اعالم نمودند خودرو 
بنام خوانده ردیف اول می باشد لذا دادگاه با توجه به اوراق پرونده دعوی متوجه 
خوانده دوم نبوده و مستندا به ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار رد دعوی دراین خصوص صادرمی گردد لیکن در خصوص خوانده اول 
انتظامی  نیروی  راهور  ازمدیریت  واصله  استعالم  پرونده وجواب  اوراق  به  باتوجه 
دزفول وعدم حضوروعدم دفاع خوانده علیرغم ابالغ قانونی دعوی نامبرده راوارد 
۱۳۲۲،۱۳۰۱،۳۸۳،۳۶۲،۳۳۸،۲۲۰،۲۱۹،۳۵،۱۰قانون  مواد  به  ومستندا  دانسته 
خواهان  بنام  به  مدعی  سنداتومبیل  رسمی  انتقال  به  اول  ردیف  خوانده  مدنی 
محکوم می نماید.این رای غیابی بوده وظرف بیست روز بعدازابالغ قابل واخواهی 

سپس قابل تجدیدنظراست. 
رئیس شعبه ششم دادگاه حقوقی دزفول-حجت ا... بقایی

اجرائیه
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم : 

۱-اقدس درویشی فرزند ابراهیم به نشانی : لرستان شهرستان خرم آباد – کوی 
فلسطین خیابان ۱۵ پالک ۳ منزل عابدین علمی موبایل ۰۹۱۶۶۲۹۰۱۱۳ 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم: 
۱-گودرز دلفان فرزند مهدی به نشانی : مجهول المکان 

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه : 
بلوار ولیعصر  آباد  – شهرستان خرم  :لرستان  به نشانی  فرزند علی  مهدی اسدی 
انتهای سی متری پژوهنده روبروی دادگستری وکیل اقدس درویشی دفتر وکالت 

خانم زهرا ولی زاده 
محکوم به : 

مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
۹۴۰۹۹۷۶۶۱۰۴۰۰۹۸۴ محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ ۱/۶۵۰/۰۰۰ ریال 
به نرخ روز به رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه قیمت ها اعالمی از جانب بانک 
اجرای  واحد  توسط  حکم  اجرای  هنگام  در  که  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی 
احکام مدنی محاسبه می گردد و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۱/۹۷۳/۰۰۰ 
و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه های قانونی به تناسب مبلغ محصله در واحد اجرا 
که ثانیا از جانب دفتر ما به التفاوت هزینه دادرسی تمبر وکالتنامه اخذ می گردد 

همگی در محکوم له است و هزینه اجرا بر عهده محکوم علیه می باشد. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد – محمد حسن غالمزاده . 

علیرضا بیرانوند به پرسپولیس پیوست

علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش باشگاه نفت قرارداد خود را با 
باشگاه پرسپولیس به امضا رساند.

پندار خامارلو مدیر روابط عمومی پرسپولیس دوشنبه شب در گفت و 
گو با ایرنا، علیرضا بیرانوند با حضور در دفتر طاهری سرپرست باشگاه 
پرسپولیس قرارداد خود را به مدت دوسال با باشگاه پرسپولیس به امضا 
رساند.  بیرانوند پیش از این قرار بود در نیم فصل مسابقات لیگ پانزدهم 
و پس از اتفاقاتی که برای سوشا مکانی افتاد راهی پرسپولیس شود که با 
مخالفت مسووالن باشگاه نفت تهران و علیرضا منصوریان سرمربی تیم، 

این انتقال منتفی شد. 

شمسایی: بدون بازی رسمی به مصاف بارسلونا می رویم

مربی بازیکن تیم فوتسال تاسیسات دریایی می گوید با برنامه جدید 
لیگ برتر فوتسال آنها بدون بازی دوستانه در جام باشگاه های آسیا 

حاضر می شوند.
وحید شمسایی در گفت وگو با ایسنا، درباره ی تعیین ۶ مرداد ماه برای 
شروع لیگ برتر فوتسال، اظها رکرد: به عنوان یک باشگاه مجبوریم از 
قوانین تبعیت کنیم. این تاریخ برای بعضی ها خوب و برای بعضی ها 
هم بد است. ۶ مرداد برای ما خوب نیست چرا که ما دو تورنمنت مهم 

قبل از لیگ برتر داریم و باید با آمادگی در این مسابقات حاضر شویم.
او ا ضافه  کرد : با این شرایط بدون بازی رسمی عازم جام باشگاه های 
فوتسال جهان می شویم و اتفاقا در بازی نخست هم با بارسلونا بهترین 

تیم جهان بازی می کنیم.

راه اندازی مرکز توسعه فوتسال در آکادمی ملی فوتبال

رییس آکادمی ملی فوتبال از راه اندازی مرکز توسعه فوتسال ایران در 
محل این آکادمی خبر داد و گفت: در صورت تایید شورای آکادمی، 
مرکز توسعه فوتسال ایران به زودی در محل آکادمی فوتبال راه اندازی 

می شود.
دکتر محمدحسین علیزاده در گفت وگو با ایسنا یکی از برنامه های مهم 
آکادمی ملی فوتبال در سال جاری را راه اندازی مرکز توسعه فوتسال ایران 
در محل آکادمی عنوان کرد و افزود: با راه اندازی این مرکز به دنبال آن 
هستیم همانند فوتبال پایه، فوتسال پایه را نیز با برگزاری فستیوال هایی 
در بخش دختران و پسران سازماندهی و تقویت کنیم. همچنین در کنار 
برگزاری این فستیوال ها، در پی ایجاد مرکز آموزش بین المللی برای توسعه 
فوتسال در محل آکادمی ملی فوتسال هستیم. زیرا با توجه به ظرفیت های 
باالی فوتسال ایران و مطرح بودن آن در سطح آسیا و جهان این مرکز 
می تواند فضای خوبی برای دانش افزایی و ارتقای سطح دانش مربیان، 
بازیکنان و داوران فوتسال داخل و خارج از کشور باشد و ارزآوری خوبی را 

برای فوتسال کشورمان به دنبال داشته باشد.
وی هم چنین از دیگر برنامه های آکادمی ملی فوتبال را تقویت آکادمی 
مجازی و انتقال دانش به فوتبال نوآموزان بیان کرد و گفت: بنا داریم 
امسال در جهت تقویت دانش فوتبال نوآموزان، ۲۰ هزار فوتبال نوآموز 
را به این سامانه وصل کنیم که البته تقویت این سامانه بستگی به 
تصمیم رییس شورای آکادمی ملی فوتبال که ریاست آن را مهدی تاج 
بر عهده دارد، خواهد داشت که چقدر موافق توسعه و تقویت آکادمی 

مجازی باشد.

نفت آبادان به لیگ برتر صعود کرد

پس از پیکان و ماشین سازی، نفت آبادان سومین 
تیمی است که جواز حضور در فصل آینده لیگ 

برتر فوتبال را به دست آورد.
به گزارش ایسنا، در پایان هفته سی و هشتم لیگ 
دسته اول فوتبال ایران، تیم های نفت آبادان و فجر 
سپاسی شیراز به دیدار هم رفتند تا تکلیف سومین 

تیم صعود کننده به لیگ برتر مشخص شود.
در حالی که تا پیش از دیدار پایانی نفت آبادان 
با ۵۹ امتیاز در رده چهارم جدول قرار داشت، با 
برتری ۲ بر یک برابر فجر سپاسی، جای این تیم 
را در رده سوم جدول گرفت و به همراه پیکان و 

ماشین سازی تبریز به لیگ برتر صعود کرد.

غالمرضا محمدی: 

به دنبال سومین قهرمانی در جام 
باشگاه های جهان هستیم

لرستان  رازی  بیمه  آزاد  کشتی  تیم  سرمربی 
گفت: می خواهیم در کسب عنوان قهرمانی جام 
در  آن  برگزاری  دنبال  به  که  باشگاه های جهان 

لرستان هستیم، هت تریک کنیم.
نشست  در  محمدی  غالمرضا  ایسنا،  گزارش  به 
از اعضای  خبری هیأت کشتی لرستان و برخی 
تیم بیمه رازی با بیان اینکه هماهنگی های موردنیاز 
برای حضور بیمه رازی در لرستان انجام شده است، 
را  این کار هستم که خدا  پیگیر  افزود: دو سال 
شکر امسال این مهم میسر شد و از هیأت مدیره 
و مدیرعامل بیمه رازی برای این کار تشکر می کنم. 
وی با اشاره به برگزاری مرحله نخست لیگ برتر 
آزاد و فرنگی در لرستان، اظهار کرد: از فدراسیون 
که به درخواست هیأت کشتی لرستان برای میزبانی 
لبیک گفت نیز تشکر می کنم و امیدوارم میزبان 

خوبی برای این مرحله از لیگ باشیم.

نیمار و رونالدو در میان 
برترین های اللیگا

»مهاجم بارسلونا بیشترین دریبل و مهاجم ر ئال  
ماد رید بیشترین شوت را در این فصل اللیگا زدند.

به  گزارش  ایسنا  و به نقل از آس، یک بار دیگر اللیگا 
به پایان رسید، اکنون تیم قهرمان، تیم هایی که در 
لیگ قهرمانان اروپا بازی خواهند کرد، آنهایی که به 
لیگ اروپا خواهند رفت و تیم هایی که سقوط کردند 
و در فصل باید در لیگ دو بازی کنند را می شناسیم. 
می دانیم که هیچ کس به اندازه کریستیانو رونالدو 
شوت نزد. کسی به اندازه نیمار بازیکنان حریف را 
جا نگذاشت و بازیکنی به تعداد پاس های گل لیونل 

مسی و لوییس سوارس نرسید.

خبرخبر

در  ادامه حضورش  در  آهن  ذوب  فوتبال  تیم 
لیگ قهرمانان آسیا در مرحله یک هشتم نهایی، 

چهارشنبه با العین امارات دیدار می کند.
  ذوب آهن نماینده پرقدرت ایران در این فصل 

رقابت ها، امروز ۲۹ اردیبهشت در بازی رفت، در 
امارات برابر العین به میدان می رود.

ذوب آهن در مرحله گروهی با تیم های لخویا 
ازبکستان  بنیادکار  و  عربستان  النصر  قطر، 

هم گروه بود و توانست با اقتدار و با کسب ۱۴ 
امتیاز به عنوان تیم نخست به یک هشتم نهایی 

صعود کند.
با  تنگاتنگی  رقابت  امارات  العین  مقابل،  در 
گروه  در  تیم  دو  این  داشت.  قطر  الجیش 
چهارم رقابت ها هر دو با ۱۰ امتیاز به مرحله 
بعد صعود کردند ولی نماینده امارات به دلیل 
به یک  تیم دوم  عنوان  به  تفاضل گل کمتر 
آهن  ذوب  حریف  و  یافت  راه  نهایی  هشتم 

ایران شد.
ذوب آهن در حالی چهارشنبه به مصاف العین 
فصل  پایان  از  هفته  یک  از  کمتر  که  می رود 

و  گذشته  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  پانزدهم 
ذوب آهن در آخرین دیدار این فصل در اهواز 
مقابل استقالل خوزستان شکست خورد و در 

سرنوشت قهرمان مسابقه ها نقش داشت.
العین و ذوب آهن امروز ۲۹ اردیبهشت ساعت 
دیدار  و  می روند  مصاف هم  به  دقیقه   ۲۰:۱۰
برگشت دو تیم چهارشنبه ۵ خرداد در اصفهان 

برگزار می شود.
سی  اف  با  ژاپن  اوراواردز  همچنین  امروز 
سئول کره جنوبی دیدار می کند و شاندونگ 
لیوننگ چین میزبان سیدنی اف سی استرالیا 

خواهد بود.

العین امارات - ذوب آهن 
نخستین گام صعود به جمع هشت تیم برتر آسیا

ملی پوش والیبال گفت: بازی تیم  ملی ایران 
برابر فرانسه برای تیم  ملی بسیار خوب بود و 
نباید باخت برابر فرانسه را مهم بدانیم چرا که 
در این دیدار تدارکاتی ایجاد هماهنگی بین 

بازیکنان اهمیت داشت.
امیرحسین منظمیT درباره بازی تدارکاتی 
تیم  ملی ایران برابر فرانسه، اظها ر کرد: تیم 
 ملی دو بازی خوب و مثمرثمر را پشت سر 
گذاشت و به نظرم نتیجه  کسب شده قابل 
تیمی  تدارکاتی  بازی  برای  ما  است.  قبول 
می خواستیم که خوب بازی کند تا ما بتوانیم 
بشناسیم  را  خودمان  قوت  و  ضعف  نقاط 

که خو شبختا نه این کار صورت گرفت و به 
نظرم ما برد کردیم. اگر بازی سبک بود نمی 
توانستیم از شرایط خودمان به خوبی مطلع 

شویم.
منظمی درباره دو باخت تیم  ملی ایران در 
تیم  ملی  فرانسه گفت: کل کسانی که در 
هستند بهترین های ایرانند و نمی توان گفت 
برابر فرانسه دلیلش ترکیب تیم  باخت  دو 
است  دنیا  بهترین های  جزو  فرانسه  است. 
شکست  راحت  خیلی  که  نیست  تیمی  و 
بخورد. ما به بازی تدارکاتی نیاز داشتیم که 
این اتفاق افتاد و به نظرم بازیکنان هم خیلی 
خوب بازی کردند. نتیجه  اصال مهم نیست و 
باخت برابر فرانسه اهمیتی ندارد. آنچه که 
در این جا قابل توجه است ایجاد هماهنگی 

میان بازیکنان در شرایط سخت است.
تیم  ملی  نمی گویم  من  افزود:  ادامه  در  او 
ایران کامل است چرا که یکسری نقاط ضعف 
و قوت وجود دارد. این دو بازی به باال رفتن 
درک لوزانو از تیم  ملی ایران کمک زیادی 
کرد. هماهنگ شدن شش نفر داخل زمین 
خیلی مهم است که فکر می کنم تا حدود 

زیادی این اتفاق رخ داد.

حسین امیری، سرمربی تیم ملی تیراندازی 
جانبازان و معلولین کشورمان در بازگشت 
المللی  آلمان پیرامون  از رقابت های بین 
روابط  با  گفتگویی  پوشان  ملی  عملکرد 

عمومی فدراسیون انجام داد.
عملکرد  از  خرسندی  ابراز  ضمن  وی 
المللی  شاگردانش گفت: در مسابقات بین 
آلمان نتایج خوبی گرفتیم و به دلیل حضور 
در  خوبی  فرصت  دنیا  تیراندازهای  برترین 
را  توانمندی های خود  اختیار داشتیم که 

بیشتر در معرض محک قرار دهیم.
بادی  تپانچه  ماده  بر  عالوه  افزود:  امیری 
۱۰متر که در آن حرفی برای گفتن داریم، 
در رقابت های تپانچه خفیف ۵۰ متر نیز سه 
نماینده کشورمان به فینال راه یافتند و این 
رقیبان  بر  زیادی  بسیار  روانی  تاثیر  مساله 
پوشان  ملی  روحیه ی  تقویت  به  و  داشت 

خودمان نیز کمک کرد.
از  کرد:  نشان  خاطر  ملی  تیم  سرمربی 
شهریور ماه سال گذشته و پس از مسابقات 
جام جهانی استرالیا، مسابقات آلمان اولین 
می  محسوب  ما  مرزی  برون  ی  مسابقه 
شود و از این رو پس از گذشت این مدت 

زمان،فرصت خوبی بود تا نقاط ضعف و قوت 
را شناسایی کنیم و درمدت زمان باقی مانده 

با حداکثر آمادگی به ریو اعزام شویم.
وی گفت: عملکرد بانوان در ماده تپانچه ۱۰ 
متر P۲ بسیار خوب بود و باید این نکته مد 
از قهرمان  نظر داشت که ساره جوانمردی 
و  گرفت  پیشی  لندن  پارالمپیک  پیشین 
توانست نشان طال را از  آن خود کند. عالیه 
محمودی برنز گرفت و سمیرا ارم نیز فاصله 
ی کمی تا سکو داشت. البته نتیجه در این 
مسابقات مطرح نبود و بیشتر به دنبال یافتن 

نقاط ضعف و قوت بودیم.

امیری: در مسابقات بین المللی آلمان نتایج خوبی گرفتیم منظمی: باید از اعتبار والیبال ایران دفاع کنیم

استقالل  فوتبال  تیم  سرمربی  ویسی  عبدا...   
خوزستان گفت: در هر تیمی حضور داشته باشم 

دو سال دیگر قهرمان آسیا می شویم.
ویسی میهمان یک برنامه تلویزیونی بود و جام 
قهرمانی استقالل خوزستان در لیگ برتر را نیز 

همراه داشت.
در آغاز حضور ویسی در برنامه، تصاویری از او در 

سال ۱۳۷۸ که از تیم ملی خط خورده بود و گریه 
می کرد پخش شد. ویسی درباره این تصاویر گفت: 
همان روز که این اتفاق افتاد قسم خوردم هیچگاه 
حق کسی را نخورم و فلسفه و یارگیری من به گونه 
ای بود که کسانی را که مشکل دارند جذب کنم. 
مطمئن باشید اشک بعدی ام را زمانی خواهید دید 

که تیم را قهرمان آسیا کنم.

وی خاطرنشان کرد: وقتی سال گذشته راهی پلی 
آف سقوط به لیگ برتر شدیم از مسئولین باشگاه 
خواستم صد میلیون تومان از قراردادم کسر کنند و 
زمانی که سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را گرفتیم آن را 
به من بازگردانند. حتی در آن زمان گفتم که کت و 
شلوار حضور در آسیا را نیز سفارش بدهند. شاید آن 

روز خیلی ها به من خندیدند اما من مطمئن بودم.

ویسی: دو سال 

دیگر قهرمان آسیا 

می شویم
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 آگهی مزایده
بیگ  نازار  آقای  علیه  اداره  این   9404016524000018 کالسه  اجرایی  پرونده  شرح  به 
باباجانی )بدهکار ( و محمد فرجی ) راهن ( به آدرس : جوانرود خیابان کردستان روبروی 
 60453 شماره  رهنی  سند  برابر  باباجانی  ثالث  شعبه  ملی  بانک  له   – باباجانی  مسجد 
مورخه 1391/2/26 مبلغ 1/662/351/210 ریال بابت اصل طلب به انضمام تاخیر و غیره و 
مبلغ 83/117/560 ریال بابت نیم عشر اجرایی و مبلغ مزایده متعاقبا در روز مزایده اعالم 
خواهد شد ، به بانک ملی شعبه ثالث و به صندوق دولت بدهکار می باشد و در ازاء دین 
که به صورت شش دانگ پالک ثبتی 1357 فرعی مجزی شده از 107 فرعی از یک اصلی 
جوانرود واقع در بخش 13 کرمانشاه ذیل ثبت 1231 صفحه 295 دفتر 13/7 به شماره 
مالکیت 848814 به مساحت 110 متر مربع به نام آقای محمد فرجی صادر گردیده است با 
حدودات اربعه مندرج در سند با جمیع متعلقات و منضمات شرعیه و عرفیه آن به انضمام 
آب و برق و گاز منصوبه له بانک ملی شعبه ثالث باباجانی گذاره شده است که به علت 
عدم ایفای تعهد و پرداخت اقساط منجر بصدور اجراییه به کالسه فوق الذکر در این اداره 
شده که اوراق الزم االجرا برابر مقررات ابالغ گردیده است و طبق نظر کارشناس محترم 
دادگستری ارزش عرصه و اعیان به احتساب امتیاز برق و ... جمعا 1/305/200/000 ریال 
می باشد و در اجرای ماده 121  آیین نامه اجرا مزایده در روز یکشنبه مورخه 1395/3/9 
از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود واقع در 
خیابان 22 بهمن از طریق مزایده حضوری و نقدی به فروش می رسد و مزایده از مبلغ 
پایه ارزیابی 1/305/200/000 ریال شروع شده و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید واگذلر خواهد شد طالبین میتوانند در روز دوشنبه 95/3/17 ساعت 9 الی 12 ظهر 
روز مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند بدیهی است بدهی  آب و برق وگاز اعم از حق 
انشعاب و حق اشتراک ونیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری به عهده برنده مزایده 
است و طبق ماده 40 اصالحی آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی الزم االجرا هزینه های 
بازدداشت و حفاظت 5 درصد اجرایی و حق مزایده به عهده متعهدان و به استناد ماده 
126 اصالحی آیین نامه مذکور و چنانچه ملک و متعلقات در جلسه مزایده خریداری پیدا 
نکند ملک مذکور با دریافت 5 درصد اجرایی و حق مزایده به مبلغی که مزایده از آن 
شروع شود پس از دریافت مابه التفاوت قیمت به بستانکار واگذلر خواهد شد چنانچه روز 
مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه باشد مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان 
محل و همان ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول 

خواهد شد.
تاریخ انتشار 958/2/29

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی جوانرود - عزیزی

حصروراثت
خانم حوری فرید به شماره شناسنامه ۲۰۸ به شرح دادخواست تقدیمی به کالسه 
۹۵۰۱۰۹/۶۵۹  از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  به شماره شناسنامه ۱۷۵ در  داده که شادروان میرزا اسمعیل فرید چافی 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در   ۱۳۷۱/۵/۱۹

مرحوم منحصر است به: 
۱-حوری فرید به  ش ش ۲۰۸  کد ملی ۰۰۵۲۵۵۲۳۳۰ ت ت ۴۵/۱/۱۳ ص از 

تهران )فرزند متوفی(
۲-یوسفعلی فرید چافی به  ش ش ۳۸۲ کد ملی ۲۷۰۹۱۷۸۶۴۸ ت ت ۲۵/۱۱/۱ 

ص از لنگرود )فرزند متوفی(
۳-حسین فرید چافی به  ش ش ۴۰۷ کد ملی ۲۷۰۹۲۰۲۹۲۱ ت ت ۳۰/۱۰/۲۶ 

ص از لنگرود )فرزند متوفی(
۴-رستم فرید چافی به  ش ش ۱۳۰ کد ملی ۲۷۰۹۲۱۴۱۸۰ ت ت ۳۳/۳/۱۵ ص 

از لنگرود )فرزند متوفی(
از  ۳۵/۹/۲ ص  ت  ملی ۲۷۰۹۲۲۴۲۱۶ ت  کد   ۲۷۷ به  ش ش  فرید  ۵-یداله 

لنگرود )فرزند متوفی(
۶-فاطمه فرید به  ش ش ۱۷۶ کد ملی ۲۷۰۹۱۹۱۵۴۷ ت ت ۲۸/۷/۲۱ ص از 

لنگرود )فرزند متوفی(
۷-عذرا فرید چافی به  ش ش ۱۷۶ کد ملی ۲۷۲۱۴۳۹۶۰۱ ت ت ۳۹/۴/۱۰ ص 

از لنگرود الهیجان )فرزند متوفی(
۸-ثریا فرید چافی به  ش ش ۳۰۳۳ کد ملی ۰۰۴۲۸۰۷۴۹۲ ت ت ۴۱/۱۰/۱ ص 

از تهران )فرزند متوفی(
۹-مریم فرید چافی به  ش ش ۲۲۲۷ کد ملی ۰۰۴۳۰۱۱۴۲۱ ت ت ۴۷/۹/۱۸ 

ص از تهران )فرزند متوفی(
۱۰. معصومه عید محمودی لنگرودی به  ش ش ۶۷۰۰ کد ملی ۲۷۰۸۲۵۶۹۷۱ 

ت ت ۷/حمل/۱۲۹۲ ص از لنگرود )همسر متوفی(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس اعتراضی داشته و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی مذکور صادر خواهد شد.
110/19456رئیس شعبه 656 شورای حل اختالف مجتمع شماره14 تهران

دادنامه 
عمومی  دادگاه  شعبه ۱۰۹   ۹۱۰۹۹۸۰۰۱۰۸۰۰۰۵۹-)۹۱۰۰۵۹( پرونده کالسه 
-۹۲۰۹۹۷۰۰۱۰۸۰۰۱۸۰ شماره  دادنامه  تهران  عدالت  قضایی  مجتمع  حقوقی 

۱۳۹۲/۳/۵
خواهان اقای پرویز عبدخانی با وکالت اقای غالمرضا جعفری 

خواندگان  خانم هایده هاشمی  قمصری  اقای اصغر صمدیان  
خواسته مطالبه طلب 

دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با استعانت خداوند متعال ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید 

رای دادگاه 
در خصوص دعوی خواهان اقایی پرویز عیدخانی با وکالت اقای غالمرضا جعفری و 
به طرفیت خواندگان  اصغر صمدیان و هایده هاشمی قمصری به خواسته مطالبه 
به شرح  اینجانب  احتراما موکل  اظهار داشته  بدین شرح که وکیل خواهان  وجه 
اجاره نامه مورخه ۸۵/۱۲/۱۵ شش دانگ یک باب آپارتمان مسکونی موضوع  پالک 
ثبتی شماره ۸۹۴۵ فرعی از ۶۷ اصلی بخش ۱۱ تهران باوجه الرهن اولیه به مبلغ 
سیصدوبیست میلیون ریال و اجاره ماهیانه ده هزار ریال به مدت یک سال از تاریخ 
۸۵/۱۲/۲۲ لغایت ۸۶/۱۲/۲۲ از خواندگان اجاره نموده است این رابطه استیجاری 
سالبه سال تمدید شده و وجه الرهن نیز افزایش یافته تا اخرین تمدید استیجاری 
در تاریخ ۸۸/۱۰/۲۲ میباشد  که با افزایش مبلغ رهن از چهل و نه میلیون تومان  
یعنی از تاریخ ۸۸/۶/۲۲ لغایت ۸۹/۸/۲۲ تمدیدگردیده  رابطه استیجاری  و آخرین 
چهار  و  پنجاه  الرهن  وجه  مبلغ  ووآخرین  است  مشخص  و  معین  اجاره   مهلت 
میلیون تومان نیز ثابت ومسلم است امضا مالک و مستاجر و شهود در ذیل آخرین 
تمدید و توافق موید این ادعاست توضیح اینکه اقای اصغر حمیدیان و خانم هایده 
هاشمی  هرکدام مالک سه دانگ از شش دانگ پالک ثبتی  مورد اجاره  هستند 
و در ذیل اجاره نامه اقای اصغر صمدیان با وکالت  رسمی از همسرش به موجب 
وکالت نامه ۹۷۸۱۲ مورخ ۸۲/۲/۲۸ دفترخانه ۲۳ تهران اصالتا  از طرف خود و 
وکالتا از طرف همسرش امضا نموده است چون بیش از ۱۶ ماه از تاریخ انقضا مهلت 
اجاره و ختم رابطه  استیجاری میگذرد و نسبت به استرداد وجه الرهن  هیچگونه 
اقدامی از طرف مالک و موجر صورت نگرفته و مهم اینک ملک موضوع اجاره و رهن 
رسما در رهن بانک صادرات بوده و بانک با توقیف پالک در حال اقدامات اجرایی 
و استیفا طلب خود میباشد لذا حفظ حقوق موکل تقاضای رسیدگی و صدور حکم 
احتساب  با  میلیون  پنجاه و چهار  مبلغ  پرداخت  به  دائر  را  محکومیت خواندگان 
هزینه دادرسی  حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه  در حق موکل  دارم  خواندگان 
یا  ایراد  و  نیافته  رسیدگی  حضور  جلسه  در  رسیدگی  وقت  قانون  ابالغ  علیرغم 
اعطایی  از جمله مفاد وکالت  پرونده   به محتویات   اند نظر  ننموده  دفاعی طرح 
از سوی خانم هایده هاشمی قمصری به اقای اصغر صمدیان که داللت بر داشتن 
اختیار برای وکیل مبنی بر واگذاری منافع پالک ثبتی ۸۹۴۵ فرعی از ۶۷ اصلی در 
قالب عقد اجاره را دارد و نظر به مفاد اجاره نامه عادی شماره ۳۷۵ مورخ ۸۵/۲/۱۸ 
تنظیمی فی مابین خواهان و خواندگان دعوی که مبین وجود رابطه استیجاری 
میان طرفین میباشد وو به داللت ظهر قرارداد مذکور مبلغ ودیعه قرارداد نهایتا 
پرداخت شده  به خواندگان   از سوی خواهان  توافق شده که  تومان  میلیون   ۵۴
است  و از آنجا که دلیلی بر بازپرداخت مبلغ مذکور از سوی خواندگان به خواهان 
مستندا  و  دانسته  وارد  را  خواهان  دعوی  دادگاه  بنابراین  ندارد  وجود  پرونده  در 
به مواد ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴ قانون روابط 
السویه و جمعا  موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ حکم بر محکومیت خواندگان به 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر  به مبلغ پاصدو چهل میلیون ریال 
تادیه از تاریخ ۹۱/۲/۴ لغایت زمان اجرای حکم و نیز  پرداخت مبلغ ۱۰۸۵۵۰۰۰ 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوط 
به مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی  و ظرف 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز از 

تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد 
110/17891 رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

حصروراثت
تقدیمی  دادخواست  به شرح  به شماره شناسنامه ۲۷۷۴۱  اکبر شاه میری  آقای 
و  نموده  وراثت  گواهی حصر  این شعبه درخواست  از  به کالسه ۹۵۰۱۳۲/۶۵۹  
ابراهیم شاه میری به شماره شناسنامه ۶۶۵ در  چنین توضیح داده که شادروان 
تاریخ ۱۳۹۴/۳/۴ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به: 
۱-جعفر شاه میری به کد ملی ۰۰۴۴۰۳۱۰۴۱ ت ت ۴۹/۷/۴ ص از تهران )فرزند 

متوفی(
تهران  از  ص   ۵۳/۳/۱۰ ت  ت   ۰۰۶۶۰۶۰۶۸۰ ملی  کد  به  میری  شاه  ۲-اصغر 

)فرزند متوفی(
۳-اکبر شاه میری به کد ملی ۰۰۵۸۹۲۹۵۵۱ ت ت ۵۸/۵/۲ ص از تهران )فرزند 

متوفی(
۴-سمیه شاه میری به کد ملی ۰۰۷۴۴۰۳۹۲۳ ت ت ۶۲/۱/۱ ص از تهران )فرزند 

متوفی(
۵-زلیخا شاه میری به کد ملی ۲۲۲۹۲۸۵۹۲۰ ت ت ۲۸/۶/۷ ص از تهران )همسر 

متوفی(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس اعتراضی داشته و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی مذکور صادر خواهد شد.
110/19463رئیس شعبه 659 شورای حل اختالف مجتمع شماره14 تهران

نامه صادره 
احتراما در راستای ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه 
رسمی متهم به اسامی آقای صمد ویسکرمی فرزند سبز علی به اتهام عدم انجام 
اجرای رای )حکم( اداره کار و تعاون و امور اجتماعی موضوع شکایت آقای مجتبی 
خشنود فرزند حشمت اله ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام دفاع 

و اخذ آخرین دفاع در این شعبه احضار گردد. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سارا میر حسینی.

ابالغ
مسلم  و  ثانوی  زیاد  محمد  و  خرسند  رضاقلی  خواهی  نظر  تجدید  خصوص  در 
فتح الهی بطرفیت تجدید نظر خواه علی اکبر درخشانی دادنامهشماره ۱۰۶۲-۹۴ 
نظر  تجدید  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  پیوست  به  شعبه  این  از  صادره  
خواهی به شما ابالغ میشود. متقضی است حسب ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انمقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز 
با به این دادگاه تحویل دهید واال  از رویت اخطاریه به دادگاه اعالم نمایید  پس 

پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. م/ الف ۲۸۷ 
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برگزاری جشن بزرگ فرهنگی وهنری 
به مناسبت نیمه شعبان در کرج

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز 
به  هنری  و  فرهنگی  بزرگ  جشن  برگزاری  از 

مناسبت نیمه شعبان خبرداد.
و  فرهنگ  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ارشاد اسالمی استان البرز، سید موسی حسینی 
به  توجه  با  افزود:  خبر  این  اعالم  با  کاشانی 
فرارسیدن اعیاد شعبانیه و به منظور ارج نهادن 
منجی  این  ا...  عجل  زمان  امام  واالی  مقام  به 
عالم بشریت، جشن بزرگ فرهنگی و هنری با 
نام» مهدی یاوران کوچک « در روز چهارشنبه 
۱۷الی۱۹  ساعت  از  ماه  اردیبهشت   ۲۹ مورخ 
ویژه  کرج  فالح  نژاد  شهیدان  تاالر  محل  در 
نونهاالن وکودکان با برنامه های متنوع فرهنگی 
گردد.  می  برگزار  نمایشگاه  برپایی  و  هنری  و 
وی از همه خانواده های دعوت کرد تا در این 

جشن شرکت نمایند.
سوم خرداد اوج رشادت وعزت 

رزمندگان اسالم
شهرستان  فرماندار  اجتماعی  و  سیاسی  معاون 
شهرکرد گفت: سوم خرداد و آزاد سازی خرمشهر 
نقطه عطف، اوج رشادت و عزت رزمندگان اسالم 

است.
نوذر حیدری در جلسه بزرگداشت سوم خرداد و 
سالروز آزاد سازی خرمشهر اظهار داشت: تقارن 
نیمه شعبان و والدت امام زمان )عج( با سالروز 
آزاد سازی خرمشهر از ویژگی های مراسم امسال 
رزمندگان،  از  تجلیل  کنار  در  باید  که  است 
ایثارگران و خانواده شهداء از زحمات و تالش های 

سربازان گمنام امام زمان نیز قدردانی شود.
اراده  افزود: هشت سال دفاع مقدس تجلي  وی 
و غیرت ملتي است که درس آموخته ي مکتب 
ثمره  و  عاشوراست  دانشگاه  و  )ع(  حسین  امام 
این دانش آموختگي حماسه سوم خرداد با جلوه 

پیروزمندانه اسالم علیه کفر است.
برگزاري  از  هدف  کرد:  نشان  خاطر  حیدری 
،دالورمردیهاي  ارزشها  پاسداشت  جلسه،  این 
مقدس  خون  به  نهادن  ارج  و  اسالم  رزمندگان 
شهداي واالمقام مي باشد و وظیفه دیني، شرعي، 
توان  در  آنچه  تا  ماست  همه  اخالقي  و  میهني 
داریم را در جهت بزرگداشت و تکریم ایثارگریها، 
رشادتها و از جان گذشتگیهاي شهدا، جانبازان و 

رزمندگان دفاع مقدس بکار گیریم.
با  خود  سخنان  از  دیگري  بخش  در  حیدري 
اشاره به برگزاري مراسم ویژه سالروز آزاد سازي 
خرمشهر در روز سوم خرداد اظهار داشت: تمامي 
این  باید در جهت بزرگداشت  ادارات شهرستان 
روز تاریخ ساز همکاري و هماهنگي الزم را داشته 
باشند و موظف هستند از تمامي پتانسیلهاي خود 
در جهت بزرگداشت و نمایش اهمیت آن استفاده 

نمایند.

5۲۰۰ کودک کار و خیابانی تحت پوشش بهزیستی ارومیه
ارومیه- خبرنگار پیام زمان: معاون دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی 
بهزیستی در ارومیه اظهار داشت: سال گذشته دفتر امور آسیب دیدگان 
اجتماعی بهزیستی کشور  افزون بر ۵ هزار و ۲۰۰ کودک کار و خیابانی را 

تحت آموزشهای ویژه خود قرار داده است.
وی افزود: در مجموع این کودکان در مراکز آموزش کودک و خانواده با 

آموزشهای مهارتهای زندگی آشنا شدهاند.
ارجمندی گفت: پدیده کودکان خیابانی با حوزه شهرنشینی مرتبط است 
و از طرفی میتوان وجود دیگر آسیبهای اجتماعی را از منظر حوزه کودکان 
خیابانی رصد کرد که به فقر اقتصادی، فرهنگی، اعتیاد و مشکالت درونی 

خانواده برمیگردد.
معاون دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی تصریح کرد: تا کنون 
ثابت شده که جمع آوری کودکان کار هیچ مشکلی را حل نمیکند بلکه 
صد چندان بر مشکالت موجود میافزاید و اکثر این کودکان صاحب 
خانواده هستن بنابراین از نظر قانونی نمیتوان این کودکان را در مراکز 

نگهداری کرد.
ارجمندی اظهار داشت: در همایش ملی طالق در ارومیه قصد داریم تا 
قسمت اجرایی بهزیستی و سایر سازمانها را به نهادهای علمی جامعه وصل 
کنیم تا با تعاملی که ایجاد میشود پیچیدگیهای رفتاری خانوادهها توسط 

متخصصین رفع شود.

کسب رتبه اول روابط عمومی آبفا استان اصفهان در بین  
شرکتهای آبفای شهری کشور

بهادری-اصفهان-شرکت آبفا استان اصفهان در ارزیابی ششمین جشنواره 
انتخاب روابط عمومی برتر شرکتهای آب و فاضالب شهری موفق شد 
عنوان رتبه اول روابط عمومی ها را در سطح یک در بین شرکتهای آب و 

فاضالب شهری کشور را در سال ۱۳۹۴ به خود اختصاص دهد.
و  آب  شرکتهای  برتر  عمومی  روابط  انتخاب  در ششمین جشنواره 
فاضالب ارزیابی در ده سرفصل اختصاصی شامل ارتباطات، مطالعات 
اجتماعی)پژوهش و افکار سنجی(، انتشارات، مدیریت و برنامه ریزی، 
روابط عمومی الکترونیک، نوآوری و خالقیت، مستندسازی، آموزش 
برنامه های مشارکتی و تشریفات و  همگانی و تبلیغات، فعالیتها و 
سامانه ارتباط مردمی ۱۲۲ انجام گردید که منجر به کسب رتبه اول 
شرکت آبفا استان اصفهان در ششمین جشنواره روابط عمومی برتر 
شرکتهای آب و فاضالب شهری شد . مدیر روابط عمومی شرکت آبفا 
استان اصفهان گفت : طی سالهای اخیر شرکت آبفا استان اصفهان 
با تدوین برنامه های جامع در صدد اجرای برنامه های تدوین شده 
برآمد به طوریکه در بخش ارتباط با رسانه در سال ۹۴ با تولید ۲۳۶ 
خبر و ارسال آن به ۱۳۰ رسانه اعم از مکتوب، دیجیتالی، دیداری و 
شنیداری بیش از ۳۳۰۰ خبر این شرکت در رسانه های جمعی ملی 
و استانی منعکس شد و توانست با تعامل اصحاب رسانه از ظرفیت این 
بخش جهت فرهنگ سازی مصرف بهینه آب استفاده کند . ۱۸۸ ویژه 
نامه که ۱۰۶ نسخه در سطح ملی ، ۸۲ نسخه در سطح استانی به 
چاپ رسید و نیز تولید ۱۶ مستند مرتبط با صنعت آبفا از دیگر اهم 
فعالیتهای بخش ارتباطات حوزه روابط عمومی آبفا بوده است .بنی 
طبا افزود :  یکی از بخش های مهم روابط عمومی مطالعات اجتماعی 
)پژوهش و افکارسنجی( می باشد . بدین ترتیب عرصه روابط عمومی 
یابد .وی  با مخاطبان معنی می  ارتباط مؤثر  با مفهوم  تعاملی تنها 
مدیریت در پیشبرد اهداف کالن شرکت را نقش غیرقابل جایگزینی 
دانست و خاطرنشان ساخت : بدون مدیریت کارآمد در عرصه روابط 

عمومی تمامی فعالیتها بی معنی می شود . 

امیررضاصادقی- خبرنگار زمان: فرماندار شهرستان 
شهریار با اشاره به وظیفه اداره محیط زیست در 
به  نسبت  ها،  آالینده  میزان  کنترل  خصوص 

آلودگی رو به افزایش هوای شهریار هشدار داد.
سعید ناجی در جلسه شورای اداری ، ضمن بیان 
این مطلب که متاسفانه آلودگی شهریار به ویژه 
و  آزاردهنده  به حد  آن،  باال دستی  در قسمت 
قابل احساس رسیده است، از رئیس اداره محیط 
زیست شهرستان خواست تا ضمن اقدام جدی 
نسبت به رفع این مشکل، گزارش فعالیت های 

صورت گرفته را به فرمانداری تسلیم کند. 
وی درهمین ارتباط از معاونان سیاسی- انتظامی 
ونیز برنامه ریزی و اداری مالی خود خواست تا 

روند اقدامات را پیگیری کنند.
فرماندار همچنین با یادآوری ضرورت در دسترس 
بودن دائمی روئسای ادارات و دستگاه های اجرایی 

شهرستان، تصریح کرد: مسؤالن، زمان مشخصی 
برای استراحت ندارند لذا بایستی درهر لحظه از 
شبانه روز گوش به زنگ باشند زیرا مشکالت و 

بحران های احتمالی از قبل خبر نمی کند.
ادارات  برخی  اقدام خودسرانه روئسای  از  ناجی 
شهرستانی که روزهای پنجشنبه، دستگاه متبوع 
خود را به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل در می 
آورند، انتقاد کرده و گفت: هیچ یک از دستگاه 
های شهرستانی حق تعطیلی روز پنجشنبه را 
ندارند و اگر رئیس اداره ای بر این تخلف تاکید 
دارد، ترجیح فرمانداری، عدم حضور وی در مسند 

مدیریت دستگاه مذکور خواهد بود.
وی در ادامه به جابجایی های اخیر صورت گرفته 
داشت:  اظهار  و  کرده  اشاره  ادارات  بعضی  در 
هرگونه جابجایی روئسای ادارات شهرستانی، باید 
با هماهنگی فرمانداری صورت گیرد. او تصریح 

بدون  که  مسؤالنی  پذیرش  از  فرمانداری  کرد: 
هماهنگی وارد شهرستان می شوند، معذور بوده و 
درصورت مشاهده اصرار ادارات کل خاطی  براین 
رفتار، اقدام به تعطیلی دستگاه شهرستانی آنها 
خواهد کرد. فرماندار همچنین با اشاره به ضرورت 
مدیریت بهینه سرریز آب سد کرج، از امور آب 
با  کامل  هماهنگی  طی  تا  خواست  شهرستان 
مجموعه فرمانداری، زمینه استفاده حداکثری از 
این امکان فراهم شود. ناجی، ایمن سازی حریم 
رودخانه ها و ممانعت جدی از هرگونه فعالیت 
در بستر آنها را از دیگر مواردی برشمرد که مورد 

تاکید فرمانداری می باشد.
چیتگر، جدیت  جاده  در  مرور  و  عبور  تسهیل 
اجرای  برای  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره 
مصوبات سفر رئیس جمهور، لزوم هماهنگی با 
شورای ترافیک شهرستان برای هرگونه جابجایی 

درمسیرهای جایگزین میدان شهید صیاد توسط 
شهرداری شهریار و نکاتی چند در خصوص برخی 
دیگر از دستگاه های اداری و اجرایی، از جمله 
مواردی هستند که فرماندار بر ضرورت اجرایی 

شدن آنها تاکید ورزید.
اداری شهرستان شهریار  دومین جلسه شورای 
ساله  هشت  زحمات  از  تجلیل  با   ۹۵ درسال 
حسین گروسی، نماینده پیشین مردم شهرستان 

های شهریار، قدس و مالرد پایان یافت.

هشدار فرماندار شهریار به اداره محیط زیست:

آلودگی هوای شهریار رو به افزایش است

خبر خبر

خبرنگار  زاده،  مروی  ضمیری  مهرداد 
زمان: پس از احداث پارک بانوان مادر در 
پارک  دومین  مارلیک،  جمور  شهید  بلوار 
سر  در  فدک  بوستان  نام  به  بانوان  ویژه 
با حضور معاون هماهنگی  آسیاب شرقی 
امور اقتصادی و بین الملل استاندار تهران، 
امام جمعه مالرد، فرماندار این شهرستان، 
شهردار و اعضای شورای شهر به اتفاق برخی 

مسؤالن شهری افتتاح شد. 
شهردار مالرد در همین ارتباط به روزنامه 
زمان گفت: پارک بانوان فدک با مساحت 
۵۰۰۰ مترمربع و صرف هزینه ای بالغ بر 
۵۵۰ میلیون تومان به منظور تامین رفاه 
حال افزون بانوان منطقه، احداث و به بهره 

برداری رسید.

علی اکبر خراسانی، نصب و راه اندازی 
پل مکانیزه عابر پیاده که با صرف رقمی 
بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال به تازگی انجام 
شد را نیز مورد اشاره قرار داده و گفت: 
خوشبختانه استقبال شهروندان از این 
پل  از  استفاده  در  آنها  دقت  و  طرح 
مکانیزه، مدیریت شهری را برآن داشته 
تا اقدام به نصب تعداد بیشتری از این 
پل ها در دیگر قسمت های شهر کند.

به گفته وی، سوله ورزشی پرسنل شهرداری، 
بازار  ورزشی،  پارک  مالرد،  سرای  فرهنگ 
موبایل، پارکینگ طبقاتی و... از جمله پروژه 
هایی هستند که اجرای آنها برای سال ۹۵ 

پیش بینی شده است.
شهردار مالرد، ضمن قدردانی از همراهی و 

پگیری های اعضای شورای اسالمی شهر، 
ابراز امیدواری نمود با تامین اعتبارات مورد 
نیاز، شاهد اجرا و تکمیل هریک از طرح های 

مذکور باشیم.
معضالت  به  اشاره  با  همچنین  خراسانی 
ترافیکی سه راه اندیشه و تالش های صورت 
گرفته برای رفع آن، با توجه به برنامه ریزی 
های درحال انجام، از احتمال احداث تقاطع 

غیر همسطح در این محل خبر داد.
وی با اشاره به اقدام اخیر شهرداری نسبت به 
نصب پل عابر پیاده در محل مورد نظر،اظهار 
داشت: متاسفانه به دلیل وجود تیرهای برق 
و عدم هماهنگی ادارات خدمات رسان برای 
جابجایی آنها، نصب و تکمیل پل با مشکل 

مواجه شده است.
شهردار همچنین از اعزام کارگران واحدهای 
مختلف شهرداری به مشهد مقدس مصادف 
از زحمات  با روزکارگر به منظور قدردانی 
شبانه روزی آنها خبر داد که طی سه مرحله 

متوالی انجام شده است.

با حضورمعاون هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استاندار تهران انجام شد؛

افتتاح پارک بانوان فدک سر آسیاب مالرد

شهرستان  فرماندار  امورعمرانی   و  ریزی  برنامه  معاون 
اماکن  و  معابر  سازی  مناسب  پیگیری  گفت:  شهرکرد 
باید  برای تسهیل در تردد معلوالن و جانبازان  عمومی 

در دستور کار مسئولین قرار گیرد.
معابر  سازی  مناسب  نشست  در  پور  محسن  مصطفی 
و  شهری  امکانات  از  استفاده  داشت:  اظهار  شهرستان 
افراد  اماکن عمومی حق مسلم  و  معابر  آمد در  و  رفت 
که  است  معلولین  و  باردار  زنان  کودکان،  سالمند، 
قشر  این  به  احترام  و  تکریم  راستای  در  باید  مسئوالن 

فعالیت کنند.
طرف  به  جمعیتی  قوز  اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی 
های  مکان  سازی  مناسب  بنابراین  است  سالمندی 
معلولین،  برای  مشارکت  بستر  کردن  فراهم  و  عمومی 
جانبازان و سالمندان از اهمیت بسزایی برخوردار است.
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان 
شهری  فضاهای  و  معابر  اماکن،  مناسب سازی  شهرکرد 
را به عنوان مهمترین دغدغه مسئو الن و مدیران عنوان 
کرد و گفت: تا کنون اقدامات مطلوبی در این زمینه از 

سوی دستگاه های مربوطه صورت گرفته است
و  شهرداردان  کلیه  شد؛  مقرر  کرد:  اضافه  پور  محسن 
رعایت  به  نسبت  شهرکرد  شهرستان  تابعه  بخشداران 
عمومی،  اماکن  سازی  مناسب  مقررات  و  قوانین  کلیه 

پارک ها، پیاده رو ها اقدامات الزم را صورت دهند

پیگیری مناسب سازی
 معابر و اماکن عمومی در 

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۴۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۶۹۶۳  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي/ خانم 
توران همت یار فرزند رضا بشماره شناسنامه ۱۷ در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۱۲۷/۳۵ مترمربع مفروز و مجزي شده از باقیمانده پالک ۴۱۸ فرعي از 
۱۵۷- اصلي واقع در صحراي ویان، خریداري بصورت سند عادي از مالک رسمي 
 ۲۱۷ صفحه  ثبت  ذیل  آن  مالکیت  که  یار  همت  توران  خانم  آقاي/  متقاضي  به 
دفتر۱۴۴ ثبت و صادر شده، محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. ۴۰۴۷۹ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۲/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۲/۲۹

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۴۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۷۰۰۱  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي/ علي 
سوري فرزند داود بشماره شناسنامه ۱۸۴ در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۹۹/۷۵ مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک ۵۰۵ فرعي از ۱۵۵- اصلي واقع در 
جوادآباد خریداري بصورت سند عادي از مالک رسمي آقاي/ احمد حاجي محمد 
طاهري محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتي  در  شود  مي  آگهي  روز   ۱۵
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. ۴۰۴۱۹ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۲/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۲/۲۹

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۱۳۹۴۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۵۶۷۲ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف 
ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم/ 
سکینه کیارستمي فرزند کاظم بشماره شناسنامه ۱۲ در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۷۲/۷۵ مترمربع مفروز و مجزي شده از پالک ۲۵۶۰ فرعي از ۴ - اصلي 
ابوالفضل  آقاي/  رسمي  مالک  از  عادي  سند  بصورت  خریداري  وردآورد  در  واقع 
ثروتي که مالکیت آن ثبت صفحه ۴۵۳ دفتر ۳۶ ثبت و صادر شده، محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
تاریخ تسلیم اعتراض  از  از اخذ رسید ظرف مدت یکماه  اداره تسلیم و پس  این 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

۴۰۵۴۲ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۲/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۲/۲۹

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 

فاقد سند رسمي
 ،۱۳۹۴۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۵۲۷۳  ،  ۱۳۹۴۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۵۲۷۴ شماره  راي  برابر 
اول/دوم  هیات   ۱۳۹۴۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۵۲۷۲ و   ۱۳۹۴۶۰۳۳۱۰۰۹۰۰۵۲۷۱
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
و   ۳۳۶ شناسنامه  بشماره  اله  وجیه  فرزند  آسرائي  ایماني  منیژه  خانم  متقاضي 
ایماني  فاطمه  اله بشماره شناسنامه ۲۵۷ و  ایماني آسرائي فرزند وجیه  معصومه 
آسرائي فرزند وجیه اله بشماره شناسنامه ۲۷۱ و سیما ایماني آسرائي فرزند وجیه 
اله بشماره شناسنامه ۱۰، سهم هر یک، یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با بناي احداثي به مساحت ۳۰۹/۸۰ مترمربع از کل پالک ۱۹۳ فرعي 
از ۳۴- اصلي واقع در قریه آسار، )ضمنا برابر نامه شماره ۹۴/۶/۲۱-۹۴/۴۷۹۲/۲۶۱ 
اداره آب کل مساحت پالک فوق داخل در حریم کیفي رودخانه میباشد که حریم 
ثبت  جریان  در  تقاضا  مورد  و  میباشد.  نیرو  وزارت  ارتفاقي  حقوق  جزو  مزبور 
میباشد.( خریداري بصورت سند عادي از مالک رسمي آقاي/ خانم آقاي وجیه اله 
ایماني آسرائي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. ۴۰۶۰۱ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۲/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۲/۲۹

توضیحات: توضیحا: تصرفات متقاضي برابر گزارش کارشناس ششدانگ پالک ۱۹۳ 
فرعي از ۳۴- اصلي میباشد.

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

 آگهی صدور سند
نظر به اینکه به اسناد مفاد رای شماره ۹۴/۱۲/۱۷-۱۳۹۴۶۰۳۰۱۰۲۲۰۲۸۴۸۰ 
هِیئت رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط 
کریم بر حسب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی عشقعلی 
امیر پور قوناققران فرزند :قرداش بشماره شناسنامه ۴۵۳ اردبیل صادره از اردبیل 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین بابنای  احداثی به مساحت ۱۶۱/۲۵ متر مربع 
به پالک   فرعی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۵۴۶ فرعی قطعه ------ تفکیکی 
از ۱۳۹ اصلی واقع در قریه رباط کریم حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت 
رسمی فریدون منصوری محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود  در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند تا به دادگاه صالحه اقدام 
در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
به  از مراجعه متضرر  صادر خواهد شدو در حال صدور سند مالکیت جدید مانع 

دادگاه نخواهد بود.م/الف ۲۳۹  
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۲/۱۴ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۲/۲۹

کفیل اداره ثبت اسناد رباط کریم  ابولفضل محمد حسینی 

ابالغ
وقت رسیدگی:۹۵/۳/۳۱ ساعت ۹:۳۰ 

خواهان: تیمور دستور  خوانده: میر مهدی ظلی 
انضمام  به  تومان  خواسته: مطالبه طلب قبض رسیید دو میلیون و دویست هزار 

خسارت تاخیر و تادیه و هزینه دارائی 
خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل الختالف نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
چهارم  ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و به دستور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی میشود . تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورای حل اختالف مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت   نماید ودر وقت مقرر 
باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانید چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود 

فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف ۳۳۲ 
مدیر دفتر شعبه 4 شورای حل اختالف مرکزی

متن آگهی 
سبز  فضای  و  پارکها  سازمان  و  آباد  خرم  مرکزی  شهرداری  شاکی   / خواهان 
شهرداری به مدیریت سعید اسدالهی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم سروگل 
موسوی و شهرداری منطقه ۳ به خواسته ابطال سند )موضوع سند مالی نیست( 
و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به 
کالسه ۹۴۰۹۹۸۶۶۱۰۸۰۰۷۸۰ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۵/۴ 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  است  شده  تعیین   ۱۰:۰۰ ساعت  و 
سروگل موسوی فرزند ابراهیم و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
تا خوانده سروگل موسوی  از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود  نوبت در یکی 
فرزند ابراهیم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.  
منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – سعید ولی پور.

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به بهمن کرمی

کالسه ۹۵۰۱۰۳/۶۵۶  وقت رسیدگی شنبه ۹۵/۴/۲۶  ساعت ۱۵:۳۰  خواهان  
خواهان  وجه   مطالبه  خواسته  طاهری  محمد   .۲ دهلو  طاهری  حسین  امیر   .۱
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  اختالف  حل  شورای  تسلیم  دادخواستی 
المکان  به علت مجهول  تعیین شده  وقت رسیدگی  و  ارجاع گردیده  حوزه ۶۵۶ 
ماده۷۳قانون  تجویز  به  و  دادگاه  دستور  و  خواهان  درخواست  به  خوانده  بودن 
تا  میگردد  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مدنی  دادرسی  آیین 
تجدیدنظرخوانده ظرف یک ماه  پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت  ارائه پاسخ الیه تجدیدنظرخواه اقدام نماید . 
110/19471مدیر دفتر 656 مجتمع شماره 14 شورای حل اختالف تهران 

آگهی ابالغ اجرائیه 
محکوم  له : عبداله گل محمدی محکوم  علیه : مرتضی غفاری مجهول المکان  محکوم 
به: به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۵۱۰۰۹۱۰۶۵۳۰۰۰۷۶ 
به  علیه  محکوم  محکومیت  به  حکم   ۹۴۰۹۹۷۱۰۶۵۳۰۰۹۸۸ شماره  دادنامه  و 
پرداخت ۷ میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سیصد و چهل 
هزار ریال هزینه دادرسی و تاخیر تادیه در حق محکوم له و نیز پرداخت نیم عشر 

دولتی در حق حساب کاخ دادگستری رای صادره غیابی است.
110/19468دبیر شعبه 653 مجتمع شماره 14 شورای حل اختالف شهر تهران

حصروراثت
خانم زهرا ابراهیمی  به شماره شناسنامه ۶۲ به شرح دادخواست تقدیمی به کالسه 
۹۵۰۱۲۱/۶۵۶  از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسن ابراهیمی به شماره شناسنامه ۳۷۱ در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به: 
۱-فاطمه زهرا ابراهیمی به ش ش ۶۲  کد ملی ۰۰۵۴۸۸۱۴۲۰  ت ت ۴۹/۴/۲۷ 

ص از تهران)فرزند متوفی(
۲-فاطمه ابراهیمی به ش ش ۹۶۱۱  کد ملی ۰۰۳۴۹۶۲۸۳۲  ت ت ۳۸/۱۲/۱۴ 

ص از تهران)فرزند متوفی(
۳-زهرا ابراهیمی به ش ش ۳۳۲۵  کد ملی ۰۰۴۵۷۷۴۲۲۶  ت ت ۴۲/۹/۱۶ ص 

از تهران)فرزند متوفی(
۴-زینب  ابراهیمی به ش ش ۲۲  کد ملی ۰۰۵۲۹۴۰۵۰۰  ت ت ۴۷/۱/۹ ص از 

تهران)فرزند متوفی(
۵-آمنه ابراهیمی به ش ش ۶۲۲۴  کد ملی ۰۰۵۶۴۹۹۵۱۵  ت ت ۵۱/۹/۷ ص 

از تهران)فرزند متوفی(
۶-صدیقه گل بهاری به ش ش ۹۰۷۹۸  کد ملی ۳۸۷۰۸۹۰۷۳۸  ت ت ۱۵/۹/۷ 

ص از تهران)همسر متوفی(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس اعتراضی داشته و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی مذکور صادر خواهد شد.
110/19482رئیس شعبه 656 شورای حل اختالف مجتمع شماره14  تهران

حصروراثت
خانم عزیزه دریابک  به شماره شناسنامه ۲۱۱۴ به شرح دادخواست تقدیمی به 
کالسه فوق  از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  در   ۳۰ شناسنامه  شماره  به  جشوقانی   امینی  مجید  شادروان  که  داده 
الفوت آن  ورثه حین  بدرود زندگی گفته  دائمی خود  اقامتگاه  ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ در 

مرحوم منحصر است به: 
ت ۱۳۷۲ ص-از  ش ۳-۶۲۵۰۷۵-۰۰۱  ت  به ش  امینی جشوقانی   ۱-عباس 

تهران)فرزند متوفی(
از  ص   ۱۳۷۷ ت  ت    ۰۰۲-۱۵۹۸۴۸-۷ ش  ش  به  جشوقانی   امینی  ۲-علی 

تهران)فرزند متوفی(
۳-عزیزه دریابک  به ش ش ۲۱۱۴  ت ت ۱۳۴۷ ص از قائم شهر )فرزند متوفی(

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس اعتراضی داشته و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی مذکور صادر خواهد شد.
110/19477رئیس شعبه 653 شورای حل اختالف مجتمع شماره14  تهران

حصروراثت
به شرح  به شماره شناسنامه ۲۹۴۰  آقای مجید کربالیی محمد رضایی کفاش  
دادخواست تقدیمی به کالسه فوق  از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان کاظم کربالیی محمد رضایی کفاش  به 
شماره شناسنامه ۴۲۸ در تاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۴ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
۱-مجید کربالیی محمد رضایی کفاش  به ش ش ۲۹۴۰  ت ت ۱۳۴۶ ص از 

تهران)فرزند متوفی(
۲-مصطفی کربالیی محمد رضایی کفاش  به ش ش ۱۰۹۴  ت ت ۱۳۴۱ ص از 

تهران)فرزند متوفی(
۳-مهین کربالیی محمد رضایی کفاش  به ش ش ۸۸۴۰  ت ت ۱۳۵۱ ص از 

تهران)فرزند متوفی(
۴-زهرا ولیعهدی  به ش ش ۹۲۲  ت ت ۱۳۲۴ ص از تهران)همسر متوفی(

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس اعتراضی داشته و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی مذکور صادر خواهد شد.
110/19479رئیس شعبه 653 شورای حل اختالف مجتمع شماره14  تهران

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به پیمان بهادر

کالسه فوق  وقت رسیدگی چهارشنبه ۹۵/۴/۳۰  ساعت ۱۵:۳۰  خواهان  فاطمه 
حل  شورای  تسلیم  دادخواستی  خواهان  مطالبه  خواسته  ورکانی  نظاری  سلطان 
وقت  و  گردیده  ارجاع   ۶۵۳ حوزه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  اختالف 
رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دستور دادگاه و به تجویز ماده۷۳قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی 
از  تا تجدیدنظرخوانده ظرف یک ماه  پس  از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  ارائه پاسخ الیه 

تجدیدنظرخواه اقدام نماید . 
110/19474مدیر دفتر 653 مجتمع شماره 14 شورای حل اختالف تهران 

آیین نکوداشت فردوسی در اراک
آئین نکوداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی سراینده شاهنامه، همزمان با 

فرارسیدن روز بزرگداشت این شاعر در زورخانه متقین اراک برگزار شد.
سعید ملکی، مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی با قدردانی از برگزار 
کنندگان این نکوداشت و هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان 
مرکزی بیان داشت: استان مرکزی خاستگاه شخصیت های بزرگ ادبی، 

هنری، دینی و ورزشی در طول تاریخ بوده است.
وی افزود: برپایی نکوداشت حکیم فردوسی موجب می شود تا نسل 
جوان بیشتر با پهلوانان ایرانی در طول تاریخ کهن آشنا شوند و نسبت 
به مطالعه شاهنامه اشتیاق بیشتری پیدا کنند. مدیرکل میراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی شامگاه دوشنبه در این آئین 
نکوداشت گفت: شاهنامه نقش مهمی در معرفی زبان فارسی به عنوان 
مولفه اصلی هویت ایرانی و فرهنگ معنویت دارد و در دنیا از جایگاه 

خاصی برخوردار است.
سیدمحمد حسینی اظهار داشت: در آستانه هفته میراث فرهنگی و روز 
جوان یکی از برنامه های پیش بینی شده نکوداشت مقام فردوسی بود که 
این برنامه با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، اداره کل ورزش و جوانان 

و هیات ورزش پهلوانی استان مرکزی برگزار شده است.
وی با اشاره به اینکه امروز زبان فارسی به همت افرادی همچون فردوسی 
زنده مانده است، اظهار داشت: از آنجا که مقام حکیم ابوالقاسم فردوسی 
نکوداشت حکیم  ساله  هر  دارد  است ضرورت  ارزشمند  ایرانیان  برای 
فردوسی برگزار شود تا دوستداران وی با جایگاه ارزشمند این سخنور 
بیش از پیش آشنا شوند.  تیمور همتی، رئیس هیات ورزش پهلوانی و 
زورخانه ای استان مرکزی نیز در این مراسم اظهار داشت: در شاهنامه 
از اخالق، عیاری و جوانمردی سخن بسیاری آمده است و درباره صفات 

پسندیده و اخالق جوانمردی ویژگی های فراوانی نقل شده است.
وی افزود: اساس مرام جوانمردی بر سه اصل استوار است که باید در گود 
زورخانه به نسل جوان و نوجوان آموزش داده شود. همتی اظهار داشت: 
خوشبختانه ورزش های زورخانه ای نسبت به گذشته بسیار مورد استقبال 
نوجوانان و جوانان قرار گرفته و وظیفه ما است از این پتانسیل ها استفاده 
کنیم و این نسل را با مرام پهلوانی در مساجد و زورخانه ها آشنا کنیم. در 
حاشیه این آئین، برنامه هنرهای فردی، نقالی و شاهنامه خوانی اجرا شد 
و در پایان از ورزشکاران نام آور، خادمین میراث فرهنگی، قهرمانان کشتی 

پهلوانی و ورزش زورخانه ای استان، با اهدای لوح تقدیر شد.

تکمیل 4۰ درصد از مدارس البرز توسط خیرین 
مدرسه ساز

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت:  سال گذشته ۱۲۱ کالس 
درس توسط خیرین مدرسه ساز البرزی ساخته شده است.

خسرو ساکی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هجدهمین 
جشنواره خیرین مدرسه ساز استان البرز در مرکز فرهنگی قلم برگزار شد، 
اظهارکرد: اگر اقدام خداپسندانه و نوع دوستانه خیرین مدرسه ساز در 
چند سال اخیر نبود، امروز به راحتی نمی توانستم وظایف محوله در این 
حوزه را به درستی انجام دهیم. وی افزود: در سال های ۹۲ تا ۹۴، هزار 
کالس درس در قالب ۱۱۶ پروژه توسط خیرین مدرسه ساز استان تکمیل 
و تحویل آموزش و پرورش شد. این مسئول بیان کرد: در سال جاری، ۳۰ 
پروژه توسط خیرین در قالب ۳۲۰ کالس درس تکمیل شد و همچنین 
در سال گذشته ۲۵۵ کالس درس در استان احداث شد که ۱۲۱ کالس 
آن توسط خیرین ساخته شده است. ساکی تصریح کرد: براساس آمار ۴۰ 
درصد از کالس های درس استان سال گذشته توسط خیرین مدرسه 
ساز ساخته شده که این امر از فعالیت پرشور خیرین مدرسه نشات گرفته 
است. مدیرکل آموزش و پرورش البرز در پایان با تاکید بر اینکه فعالیت 
خیرین مدرسه ساز البرز محسوس است، گفت: امید است شاهد انرژی، 

روحیه و مشارکت روز افزون مردم استان در این حوزه باشیم.

افزایش نرخ کرایه تاکسی های ارومیه به 
شرط دو نرخی شدن   بنزین

ستارپور  محمد  زمان:  پیام  خبرنگار  ارومیه- 
اظهارکرد: نرخ کرایه تاکسی ها در ارومیه به شرطی 
افزایش می یابد که قیمت بنزین دو نرخی باشد، در 
غیراین صورت شاهد افزایش کرایه تاکسی در این 

شهر نخواهیم بود.
وی تصریح کرد: در تعیین نرخ کرایه تاکسی ها تورم 
و سایر عوامل موثر در این زمینه مورد بررسی و 
تاکسی  نرخ کرایه  افزایش  و  قرار می گیرد  توجه 
و شورای  انجام می گیرد  قوانین موجود  براساس 

اسالمی نیز بر اجرای ان قوانین مصمم است.
عضو شورای اسالمی شهر ارومیه با بیان اینکه 
در  تاکسی  کرایه  نرخ  که  باشد  طوری  نباید 
نیز  ارومیه  شهرداری  گفت:  نباشد،  ثابت  شهر 
تاکسی  رانندگان  احتمالی  تخلفات  راستای  در 
گشت های بازرسی و شکایت را در شهر مستقر 

کرده است.
وی با بیان اینکه با هرگونه تخلفی در این زمینه 
برخورد می شود، ادامه داد: در صورت افزایش قیمت 
و نرخ کرایه تاکسی ها، این نرخ ها  در قالب دفترچه 

در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

اعطای 373 فقره تسهیالت قرض الحسنه 
کارگشایی به نیازمندان ساوجبالغی

 مدیرکمیته امداد شهرستان ساوجبالغ  گفت : طی 
۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه ۳۷۳ خانواده نیازمند 
از حمایت کمیته امداد شهرستان نظرآباد تسهیالت 

کارگشایی دریافت کرده اند 
به گزارش سایت خبری کمیته امداد امام خمینی 
)ره( ، شاپور قاسمی با اشاره به اینکه تسهیالت 
کارگشایی بصورت قرض الحسنه و با اقساط بلند 
مدت اعطا می شود ، بیان کرد : در این مدت رقمی 
برطرف کردن  منظور  به  ریال  میلیارد  معادل ۵ 
بخشی از مشکالت این تعداد از مددجویان تحت 

حمایت اختصاص یافته است
وی افزود : این خدمت با در نظر گرفتن نیازهای 
مددجویان و براساس اولویت و شرایط آنها ، جهت 
رفع مشکالت تحصیلی ، فرهنگی ، قرض و دیون 

مالی، معیشت و درمان پرداخت می شود.
قاسمی تالش این نهاد در جهت کاهش وابستگی 
مددجویان به کمیته امداد را یادآور شد و گفت: 
عمده فعالیت های این نهاد با محوریت توانمندسازی 

خانواده ها به مرحله اجرا در می آید.
این مسوول تصریح کرد: کمیته امداد ساوجبالغ 
با همکاری مردم نوعدوست و برنامه ریزی منظم و 
منسجم در راستای نهادینه کردن فرهنگ انفاق  و 
دستگیری از نیازمندان در سطح شهرستان  فعالیت 

می کند.
وی بیان کرد: این نهاد با اجرای طرح های مختلف 
ارائه  نهایتاً  و  مردم  مشارکت  افزایش  در  سعی 

خدمات مطلوب تر به محرومان دارد.

خبرخبر مریم علی اکبرزاده، خبرنگار زمان: مدیرکل روابط 
عمومی و امور بین الملل استانداری تهران با تاکید 
بر شرایط خاص پایتخت کشور، گفت: مطبوعات 
فعال در تهران، باید ضمن تحلیل دقیق مسائل 

استان، از حاشیه پردازی پرهیز کنند.
اعضای  جمع  در  شاهرودی  مهدوی  رضا  علی 
های  شهرستان  مطبوعات  خانه  مدیره  هیئت 
استان تهران، با ابراز تاسف از اینکه برخی نشریات 
استان با پرداختن به مباحث حاشیه ای و انتشار 
چند تیتر زرد، فقط سعی بر افزایش تیراژ فروش 
خود دارند، اظهار داشت: این قبیل رفتارهای غیر 
وزین  مطبوعات  حق  در  ظلمیست  ای،  حرفه 

استان و مخاطبان روزنامه ها.
وی توجه به غنای مطالب نشریات و توجه به 
مسائل کالن استان همگام با مباحث روز را از 

ضروریات مطبوعات تهران برشمرد.   
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
استانداری، شناخت دقیق تهران و آسیب های 
این  در  فعال  خبرنگاران  برای  را  آن  اجتمایی 
منطقه الزم دانسته و افزود: بسیاری از مشکالت 
عارض براین استان نظیر وفور اتباع بیگانه، مباحث 
معضالت  و  ها  خانواده  زندگی  سبک  امنیتی، 
فرهنگی- اجتمایی، مختص همین منطقه است 

با  توانند  می  مطبوعات  و  خبرنگاران  لذا 
به  رسانی  اطالع  موشکافانه،  های  بررسی 
هنگام و صحیح همراه با ارائه راه کارهای 
گام  مستمر،  سازی  فرهنگ  نیز  و  عملی 
موثری در راستای کاهش بسیاری از این 

مشکالت بردارند.
به  اشاره  با  ادامه  در  شاهرودی  مهدوی 
های  شهرستان  مطبوعات  خانه  تاسیس 
تهران، از جدیت مجموعه استانداری برای 
فعال  خبرنگاران  مشکالت  و  موانع  رفع 
درسطح استان با استفاده از همه ظرفیت 
روابط  گفت:  و  داده  خبر  موجود  های 
نگاهی جدی، خالء  با  استانداری  عمومی 
ها و کاستی های طرح شده توسط خانه 

مطبوعات را پیگیر خواهد بود و از طرفی توقع 
دارد که خبرنگاران نیز با افزایش آگاهی خود، در 
راستای انتظارات ذکر شده در حوزه اجتمایی و 

سیاسی استان به دور از حاشیه ها حرکت کنند.

معاون مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل 
ضمن  نشست  این  در  نیز  تهران  استانداری 
تشریخ برخی مشکالت مربوط به حوزه اطالع 
مطبوعات  خانه  از  استان،  ادارات سطح  رسانی 
خواست تا نسبت به ارائه راهکارهای خود همراه 

با دالیل برتری خدمات این خانه در خصوص رفع 
مشکالت حوزه یاد شده، اقدام کند. 

رهگذر با تصریح اینکه در بسیاری از امور ازجمله 
آموزش نیروهای شاغل در روابط عمومی های 
دستگاه های مختلف اجرایی و اداری شهرستان 
اقدامات  استانداری  عمومی  روابط  استان،  های 
متعددی داشته اما برخی مشکالت همچنان پا 
برجاست، بر ضرورت اتخاذ تدابیر متفاوت همراه با 
ایجاد برخی امتیازهای الزم جهت کسب موفقیت 
خانه  توسط  ارائه  قابل  خدمات  از  هریک  در 

مطبوعات تاکید ورزید.
خانه  مدیره  هیئت  اعضای  نشست،  این  در 
به  نیز  تهران  استان  مطبوعات شهرستان های 
آموزش  حوزه  در  خانه  خدمات  برخی  تشریح 
روابط عمومی ها، امتیازهای آموزش توسط اساتید 
تشکل،  این  مجموعه  زیر  مجرب  خبرنگاران  و 
ایجاد امکان برون سپاری تهیه، تنظیم و انعکاس 
اداری  و  اجرایی  مختلف  های  دستگاه  اخبار 
سطح استان با در نظر گرفتن شناخت و مهارت 
خبرنگاران منتخب خانه مطبوعات، جلوگیری 
از بروز برخوردهای احتمالی بین دستگاه ها و 
خبرنگاران در قالب مدیریت روابط بین اصحاب 

خبر و روابط عمومی ها و... پرداختند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران:

مطبوعات تهران از حاشه پردازی خودداری کنند

دکتر میرزا رئیس واحد کرج در جلسه شورای 
واحد و در جمع معاونین و روسای دانشکده ها 
و مدیران اجرایی این واحد دانشگاهی ضمن 
تبریک روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات؛ 
این  فعاالن  به  را  عمومی  روابط  هفته  آغاز 
نیروهای روابط عمومی دانشگاه  بویژه  عرصه 
ازاد اسالمی استان البرز تبریک گفت. وی با 
ها  عمومی  روابط  جایگاه  و  نقش  برشمردن 
در بیان دستاوردها، توانمندی ها و پتانسیل 
های موجود در جامعه و نیز انعکاس صادقانه 
بی  و  کش  زحمت  نیروهای  برای  حقایق، 
بهروزی  و  سالمتی  آرزوی  حوزه  این  ادعای 

کرد.
آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسالمی واحد کرج    وی با بیان توضیحاتی 
تخصیص  و  ریزی  برنامه  نحوه  خصوص  در 
اجرای  بر  جاری  سال  در  کرج  واحد  بودجه 
به جا و دقیق منابع  صرفه جویی، تخصیص 
مالی بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری 
به  را  همه  و  کرده  تاکید  مقاومتی  اقتصاد  و 
اهداف  پیشبرد  در  هماهنگی  و  نظم  رعایت 

مقدس دانشگاه دعوت کرد.
فرید  اله  امن  والمسلمین  االسالم  حجت 
رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  مسئول 
نیمه  بویژه  شعبانیه  اعیاد  تبریک  ضمن  نیز 
شعبان به بیان سخنانی در خصوص اهمیت 

این عید برای مسلمین به خصوص شیعیان و 
وظایف آنان در جامعه پرداخت و گفت: انسان 
وظایفی بر دوشش گذاشته شده است که می 
خداوند  رضایت  و  طاعت  جهت  در  بایست 

انجام دهد. 
مملو  فرهنگی  فضایی  را  دانشگاه  فضای  وی 
تصریح  و  کرد  معرفی  گفتمان  و  گفتگو  از 
برای  فراوان  انگیزه  با  که  دانشجویانی  کرد: 
نباید دچار  دارند  فرهنگی حضور  امور  انجام 
یاس و سرخوردگی شوند بلکه با حفظ شأن 
انجام  و شخصیت و حرمت ها، کار فرهنگی 

شود.
حاج آقا فرید دانشگاه و محیط کار را حریم 
کارکنان، استادان و مسئولین دانست و گفت: 
خاطر  تعلق  آن  به  نسبت  دانشگاهی  قشر 
با  بایست  می  همه  و  دارند  تعصب  و  داشته 
احساس مسئولیت در حفظ شان و جایگاه آن 
کوشا باشند و این همان دیدگاه جهادی است 

که به آن اعتقاد داریم.
حجاب  بحث  همچنین  رهبری  نهاد  مسئول 
و عفاف و اهتمام به حفظ آن را مسئولیت و 
رسالت همه دانست که به قشر خاصی محدود 
نمی شود. در این جلسه همچنین موضوعات 
مختلف آموزشی، پژوهشی، شرکت های فناور 
مورد  و  شد  مطرح  مالی  و  اداری  مباحث  و 

بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج: 

روابط عمومی ها آیینه تمام نمای سازمان ها
کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات 
شهری شورای اسالمی کالنشهر رشت گفت: 
برای  دولتی  اعتبار  از  تومان  ۱۰میلیارد 
سازمان  به  رشت  رودخانه های  ساماندهی 

پسماند شهرداری اختصاص یافت.
نشست  نهمین  و  هشتاد  در  شیرزاد  فاطمه 
کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات 
شهری شورای اسالمی کالنشهر رشت ضمن 
به  را  عمومی  روابط  و  ارتباطات  روز  تبریک 
همه ی تالشگران سختکوش روابط عمومی از 
جمله روابط عمومی شورا و شهرداری گفت 
:روابط عمومی ها نقشی مهم و تاثیرگذاری در 
دارند  شهروندان  به  اطالعات  و  اخبار  انتقال 
و من امیدوارم همه ی این عزیزان در انتقال 
مردم  به  اخبار  موقع  به  و  مناسب  شفاف، 

موفق و سربلند باشند.
سپیدرود  ریشه دار  تیم  صعود  همچنین  وی 
به لیگ دسته ی اول فوتبال کشور را تبریک 
گفت و خاطر نشان کرد: این موفقیت گامی 
به  رشت  شهر  پیشرفت  و  توسعه  برای  موثر 
عنوان مرکز استان است و انگیزه های همگان 

را افزایش می دهد..
زیست  محیط  بهداشت،  کمیسیون  رئیس 
کالنشهر  اسالمی  شورای  شهری  خدمات  و 
اشاره  جمعیت«  ملی  »روز  به  سپس  رشت 
مقام  تاکیدات  از  موضوع  این  گفت:  و  کرد 

قرار  توجه  مورد  باید  و  است  رهبری  معظم 
گیرد.

حقوق  نشدن  پرداخت  مساله ی  شیرزاد 
و  فضای سبز  پاکبانان،کارگران  ماه  فروردین 
آتش نشانان را مورد تاکید قرار داد و خواستار 

پرداخت به موقع این معوقات شد.
می خواهیم  رشت  شهردار  از  متذکرشد:  وی 
جلوی  نشده  پرداخت  معوقات  این  تا 
مدیران  از  و  بگیرند  را  دیگر  پرداختیهای 
تالش  تا  می خواهیم  هم  شهرداری  مناطق 
آنها  پرداختی  نخستین  تا  کنند  بیشتری 

حقوق پاکبانان و کارگران فضای سبز باشد.
زیست  محیط  بهداشت،  کمیسیون  رئیس 
با  همچنین  شهر  شورای  شهری  خدمات  و 
بیان اینکه مرکز دفن زباله ی سراوان وضعیت 
شیرابه های  گفت:  دارد،  بحرانی  و  نامناسب 
جدی  آسیبهای  سراوان،  لندفیل  زباله های 
وارد  شهروندان  سالمتی  و  زیست  محیط  به 
کمک  همگان  باید  دلیل  همین  به  می کند 
کنند تا اقدامات اساسی در این زمینه انجام 

شود.
شیرزاد همچنین تاکید کرد: با افزایش آگاهی 
کاهش  می توانیم  ما  درست  اطالع رسانی  و 
تولید زباله را در شهر دنبال کنیم همچنین 
آموزش  با  را  مبدا  از  زباله  تفکیک  موضوع 

شهروندان جدیتر دنبال کنیم.

اختصاص 1۰میلیارد تومان برای ساماندهی 
رودخانه های رشت
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آگهی مفقودی 
به شماره پالک ۵۵- پارس مدل ۱۳۸۸ سفید روغنی  پژو  سند کمپانی سواری 

موتور  شماره  و   NAAN۰۱CA۴۹E۸۱۳۴۰۵ شاسی  شماره  و  ۸۴۹ن۴۳ 
۱۲۴۸۷۲۶۸۸۴۱ مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد.

فریدونکنار

اگهی مفقودی
انتظامی  شماره  به   ۱۳۹۲ مدل  پارس  پژو  سواری  سبز  برگ  و  سندکمپانی 
شاسی  شماره  و   ۱۲۴K۰۲۰۱۶۳۸ موتور  شماره  و  ۸۲-۹۲۵ص۵۴  ایران 
NAAN۰۱CA۹DH۶۷۹۵۰۱ به نام عادل محمدپور مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
بابل 

دادنامه
به تاریخ ۹۲/۱۱/۲۶        کالسه پرونده:۹۲/۲۳۹ ح ۱۱۳     شماره دادنامه :۹۳/۳

مرجع رسیدگی کننده:شعبه ۱۱۳ شورای حل اختالف بوشهر
خواهان:بانک توسعه تعاون اداره شعب استان بوشهر با نمایندگی مهرداد حسین 

زاده
خوانده: ۱- خانم ندا فرحانی ۲- مهدی حاجب

اقساطی  فروش  قرارداد  فقره   ۱ وجه  ریال   ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  مطالبه  موضوع: 
هزینه  ریال  مبلغ ۵۰۰/۰۰۰  و   ۹۰/۹/۲۷ مورخ  شماره ۱۶۰۰/۱۱۱/۷۶۸۹۷۸  به 
دادخواست به انضمام کلیه خسارات تاخیر تادیه و حق الوکاله طبق تعرفه و صدور 

حکم محکومیت تضامنی خواندگان
گردشکار:در تاریخ ۹۲/۱۱/۲۶ در وقت فوق العاده حوزه ۱۱۳ شورای حل اختالف 
بوشهر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده تحت نظر است پس از 
را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای  بررسی محتویات آن ختم دادرسی 

می نماید.
رای شورا

در خصوص دعوی بانک توسعه تعاون با نمایندگی مهرداد حسین زاده به طرفیت 
خواندگان ۱- خانم ندا فرحانی ۲- مهدی حاجب دائر بر مطالبه مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال وجه ۱ فقره قرارداد فروش اقساطی و مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال هزینه دادخواست 
الوکاله  از هزینه های دادرسی  تاخیر تادیه و حق  انضمام کلیه خسارات اعم  به 
ادعا  به شماره ۱۶۰۰/۱۱۱/۷۶۸۹۷۸  اعطاء تسهیالت  قرارداد  به  استناد  با  وکیل 
ابالغ  علیرغم  نامبردگان  که  باشد  می  طلبکار  خواندگان  از  را  فوق  مبلغ  نموده 
قانونی اوراق دعوی از حضور در شورا و دفاع امتناع نموده اند با توجه به مصون 
ماندن مستندات خواهان از ایراد و اینکه مفاد قرارداد ارائه شده از سوی خواهان 
حکایت از اشتغال ذمه خواندگان به وی دارد لذا شورا دعوی خواهان را محمول 
 ۱۵ ماده  به  تبصره  دو  الحاق  قانون  واحده  ماده  به  مستندء  و  تلقی  صحت  بر 
اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۱ قانون نحوه وصول 
آئین  قانون   ۵۱۹ و   ۵۱۵ و   ۵۰۲ و   ۱۹۸ مواد  و   ۱۳۶۸ مصوب  بانکها  مطالبات 
دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۲۳۰ قانون مدنی حکم بر محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱ فقره قرارداد فروش اقساطی به 
هزینه  ریال  مبلغ ۱۰۰/۰۰۰  و   ۱۳۹۰/۹/۲۷ مورخ  شماره ۱۶۰۰/۱۱۱/۷۶۸۹۷۸ 
دادخواست به انضمام کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در وجه خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 

عمومی شهرستان بوشهر می باشد.
قاضی شعبه 113 شورای حل اختالف بوشهر

تاریخ انتشار:۹۵/۲/۲۹

ابالغ

فرزند  مرادی  انور  به طرفیت خوانده  دادخواستی  لطفی  / شاکی سهبیه  خواهان 
مراد به خواسته الزام به تحویل ملک معوض تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
جوانرود نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
شورا  خیابان  ابتدای   – انقالب  میدان   – جوانرود  شهرستان  در  واقع  جوانرود 
ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۸۴۶۰۵۰۰۱۰۳ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
المکان بودن  ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ و ساعت ۰۹:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول 
خوانده/متهم و درخواست خواهان و تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده /متهم و پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی
 شهرستان جوانرود – امین ادیب زاده

آگهی حصر وراثت

به حکایت پرونده کالسه ۱۳۸/۹۵ شعبه ۵ شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
خانم آمنه محمودی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و بیان 
داشته شادروان سالم محمودی در تاریخ ۹۵/۲/۱۸ در اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
۱- آمنه محمودی  زایچه ۱۳۴۸/۷۱  کدملی ۵۹۵۹۵۸۲۶۲۷  همسر متوفی

۲- حکمت محمودی  زایچه ۱۳۷۱ کدملی ۵۹۵۰۰۱۶۵۹۹  پسر متوفی
۳- محمد محمودی زایچه ۱۳۷۸  کدملی ۴۹۵۰۲۹۰۴۴  پسر متوفی
۴- دریا محمودی  زایچه ۱۳۷۸ کدملی ۴۹۵۰۱۸۲۱۱۰  دختر متوفی

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

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

ابالغ

محمدی  گالویژ  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  مهربانی  فتحی  شاکی   / خواهان 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان جوانرود نموده  به تمکین  الزام  به خواسته 
واقع  جوانرود  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
در شهرستان جوانرود – میدان انقالب – ابتدای خیابان شورا ارجاع و به کالسه 
و   ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹۵۰۹۹۸۸۴۶۰۵۰۰۰۳۸
و  خوانده/متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   ۰۸:۳۰ ساعت 
درخواست خواهان و تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده /متهم و پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
 جوانرود – امین ادیب زاده

آگهی مناقصه شهرداری عنبران
مرحله دوم- نوبت اول 95-547

شهرداری عنبران در نظر دارد تکمیل ساختمان آتش نشانی شهرداری عنبران را به شرکت های واجد الشرایط واگذار 
نماید.

1-موضوع مناقصه: تکمیل ساختمان آتش نشانی شهرداری عنبران
2- محل انجام مناقصه: شهر عنبران خیابان امام )ره(

3- مبلغ برآورد اولیه: 5/800/000/000 ریال
4- قیمتهای پیشنهادی بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 1395 و بدون تعدیل و مابه التفاوت خواهد بود.

5- کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.
6- پیشنهاددهندگان باید مبلغ 23/900/000 ریال به حساب شماره 2114091673 تمرکز وجوه سپرده نزد بانک ملت 
جهت شرکت در مناقصه فوق واریز نموده و فیش آن را در پاکت الف، مدارک و سوابق شرکت در پاکت ب و قیمت 

پیشنهادی خود را در پاکت ج تحویل نمایند.
7- شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط که دارای رتبه بندی ابنیه می باشند می توانند با دریافت اسناد مناقصه، قیمت 

پیشنهادی خود را تا ده روز پس از انتشار آگهی به دبیرخانه شهرداری عنبران تحویل و رسید دریافت نمایند.
8- به پیشنهاد مشروط، مخدوش و فاقد سپرده یا چک ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد با نفر اول عودت داده نخواهد شد.
10- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

11- هزینه نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
12- مقدار کارکرد در حد تخصیص اعتبار خواهد بود.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 04532374820 تماس و جهت تهیه اسناد مناقصه به واحد عمران شهرداری 
عبداللهی شهردار عنبرانمراجعه فرمایید.

آگهی مفقودی
بدینوسیله به اطالع می رساند که شناسنامه )برگ سبز( خودرو سواری پژو پارس 
 ۲۴K۰۵۰۶۵۱۴ و شماره موتور NAA۰۱CA۳EK۸۵۷۲۱۴ به شماره شاسی

به نام یوسف سبحانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

اگهی مفقودی
بدینوسیله به اطالع می رساند که شناسنامه )برگ سبز( خودرو سواری پژو پارس 
 ۱۲۴K۰۵۰۶۵۱۴ و شماره موتور NAA۰۱CA۳EK۸۵۷۲۱۴ به شماره شاسی

به نام یوسف سبحانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابل

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی شورای حل اختالف جوانرود 

کالسه پرونده ۲/۱۲۵/۹۵  شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
خواهان: سعده الماسی فرزند کریم به آدرس: جوانرود خ ۲۲ بهمن کوچه میرزایی 

خوانده : جمال سلیمانی فرزند امین مجهول المکان 
خوانده جمال  بطرفیت  یارانه  و  نفقه  مطالبه  با خواسته  دادخواستی  فوق  خواهان 
سلیمانی تقدیم که به این شعبه ارجاع شده است و برای روز ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ساعت 
۱۱:۰۰ وقت رسیدگی تعیین شده است لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از 
طریق این آگهی به وی ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود نامبرده 
می تواند تا روز جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی
ابوالفضل  زاده ۲-  شهاب  اله  فتح  بطرفیت ۱-  بوشهر  بندر  سرمایه  بانک  خواهان 
اول  شعبه  به  که  نموده  دادگاه  تسلیم  دادخواستی  وجه  مطالبه  بخواسته  بریدانی 
دادگاه عمومی حقوقی بوشهر ارجاع  و به کالسه ۹۴۰۰۶۰ ثبت و وقت رسیدگی 
۹۵/۸/۱ ساعت ۹ تعیین گردیده است حسب درخواست خواهان و دستور دادگاه 
است و علیهذا با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف دوم)ابوالفضل بریدانی( و 
درخواست خواهان و دستور دادگاه است و تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی خواندگان مجهول المکان 
می تواند جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و 
یا آدرس دقیق خود را جهت ابالغ اوراق اعالم نماید در غیر اینصورت دادگاه غیابأ 

رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود. تاریخ انتشار:۹۵/۲/۲۹
احسان امیری مدیر دفتر دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان بوشهر

ایران بزرگ ترین شرکت نفتکش
 جهان را دارد

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران گفت: ایران بزرگ ترین شرکت 
از ۱۵میلیون و ۵۰۰ هزار تن ظرفیت در  با بیش  نفتکش جهان را 

اختیار دارد.
علی اکبر صفایی در همایش بین المللی »ریل- بند- نفت« افزود: در 
آغاز سال ۲۰۱۶ تحریم های ظالمانه محدودیت های دریایی مانند 
مشکل حمل پرچم، اقدام موسسه های رده بندی و مسائل بیمه ای 

برای نفتکش های ایران حل شد.
به گزارش ایرنا، شامگاه بیست و ششم دی ماه با انتشار گزارش آژانس 
بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه 
)گروه  مقابل  طرف  تعهدات  اجرای  )برجام(،  مشترک  اقدام  جامع 
۱+۵( یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
نقل  و  کرد حمل  بینی  پیش  ایران  نفتکش  ملی  مدیرعامل شرکت 

دریایی ایران تا سال ۲۰۳۵ میالدی با رشد فزاینده ای روبرو شود.
نقل  و  حمل  صنعت  جهانی،  اقتصاد  درصد   ۱.۵ رشد  با  گفت:  وی 

دریایی سالیانه سه تا چهار درصد رشد داشته است. 
به گفته وی، در سال های ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میالدی به ترتیب 
۱۰ بیلیون و ۵۰۰ میلیارد، ۱۰ بیلیون و ۷۰۰ میلیارد و ۱۰ بیلیون و 
۹۰۰ میلیارد تن کاال در حمل و نقل دریایی جهان جابجا شده است. 
صفایی سهم هر نفر در جهان از حمل و نقل دریایی در سال ۲۰۱۴ 
میالدی را ۱۴۵۰ کیلوگرم اعالم کرد و گفت: سهم هر نفر از حمل و 

نقل دریایی جهان در سال ۱۹۶۷ نیم دهم درصد بود. 
به گفته وی، آمریکا ۱۱ درصد، چین ۱۷ درصد، ژاپن هشت درصد 
و اتحادیه اروپا ۲۵ درصد تقاضای حمل و نقل انرژی در جهان را به 
خود اختصاص داده اند وروند رو به رشد صنعت حمل و نقل دریایی 

از رشد تقاضا در سال های آینده نشان دارد. 
وی گفت: ایران از نظر ذخایر انرژی در جایگاه ممتازی جهانی قرار 
عربستان،  ایران،  در  جهان  نفتی  منابع  درصد   ۵۵ از  بیش  و  دارد 
کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای خزر است و حمل این انرژی 

به مناطق مختلف جهان به ناوگان دریایی بسیار بزرگی نیاز دارد. 
صفایی اعالم کرد ۷۰ درصد منابع گازی جهان نیز در این منطقه قرار 
دارد که نشان می دهد ایران در منطقه بسیار راهبردی قرار گرفته 
است و باید در زمینه حمل انرژی از این منطقه به نقاط مختلف جهان 

برنامه ریزی مناسبی داشت. 
وی گفت: ایران اکنون چهارمین دارنده منبع بزرگ نفت در جهان 
است و با ۳۴ تریلیون مترمکعب ۱۸ درصد منابع گازی جهان را در 
اختیار دارد و این، شرایط بسیار ممتازی را در جهان برای ایران به 

وجود آورده است. 

کاهش تمایل خریداران چینی 
به نفت روسیه

تمایل پاالیشگران کوچک چینی به استفاده از 
نفت شرق  لوله صادرات  از خط  وارداتی  نفت 

روسیه به چین کاهش یافت.
گزارش  سنگاپور  از  رویترز  ایسنا،  گزارش  به 
چینی  پاالیشگران  چالش  به  توجه  با  که  داد 
این  نفتی،  سبک  های  فرآورده  فروش  برای 
از  خام  نفت  خرید  جای  به  پاالیشگران 
روسیه  شرق  نفت  صادرات  لوله  خط  طریق 
)ای اس پی او( به خرید نفت از آمریکای جنوبی 

و آفریقا تمایل پیدا کرده اند.
چینی،  کوچک  پاالیشگران  تقاضای  کاهش 
خام  نفت  افزوده  قیمت  که  است  شده  سبب 
 ۶۰ و  دالر  پنج  از  او،  پی  اس  ای  لوله  خط 

سنت به دو دالر کاهش یابد.
سوی  از  او  پی  اس  ای  نفت  واردات  رشد 
سال  نخست  ماه  سه  در  چینی  پاالیشگران 
در  روسیه  بود  شده  سبب  میالدی  جاری 
عربستان،  از  گرفتن  پیشی  با  بتواند  مقطعی 
چین  خام  نفت  کننده  تامین  بزرگترین  به 
بدل شود.براساس گزارش وزارت نفت به گفته 
به  چینی  پاالیشگران  برخی  بازرگانی،  منابع 
این نتیجه رسیده اند که نفت خام ئی اس پی 
ذخیره  حجم  افزایش  است.  سبک  بسیار  او، 
سازی و تراکم محموله های نفتی در پایانه ها، 
پاالیشگران  این  تمایل  کاهش  دالیل  دیگر  از 
به واردات نفت خام ای اس پی او بوده است.

 قیمت نفت به باالترین رقم
  در 6 ماه اخیر رسید

 ۲۸ دیروز  معامالت  در  نفت  جهانی  قیمت 
 ۲۵ و  دالر   ۴۹ به  و  یافت  افزایش  سنت 
چندانی  فاصله  که  رسید  بشکه  هر  در  سنت 
و  دالر   ۴۹ یعنی  اخیر  ماه   ۶ رقم  باالترین  با 

۴۷ سنت نداشت.
عرضه  در  اختالالت  برروی  بازار  که  حالی  در 
ساکس  گلدمن  موسسه  و  شده  متمرکز  نفت 
کوتاه  در  ها  قیمت  از  افزایشی  ای  ارزیابی 
برای  دیروز  نفت  قیمت  داده،  ارائه  مدت 
دومین جلسه متوالی افزایش یافت و نفت خام 
آمریکا به باالترین رقم در ۶ ماه گذشته رسید.

قیمت نفت در بیشتر روزهای ۲ هفته گذشته 
به دلیل اختالل در عرضه نفت نیجریه، ونزوئال 
عدم  و  آمریکا  تولید  کاهش  کشورها،  دیگر  و 
آتش  از  پس  بازار  به  کانادا  نفت  بازگشت 
را  افزایشی  روندی  آلبرتا،  منطقه  در  سوزی 

طی کرده است.
نفت  بشکه  هر  قیمت  گزارش،  این  اساس  بر 
وست تگزاس اینترمدییت، دیروز با ۵۰ سنت 
افزایش به ۴۸ دالر و ۲۲ سنت رسید. قیمت 
 ۴۸ رقم  امروز  جلسه  اوایل  آمریکا  خام  نفت 
دالر و ۲۸ سنت را نیز تجربه کرد که باالترین 

رقم از ماه نوامبر تاکنون بود.
به  افزایش  سنت   ۲۸ با  هم  برنت  نفت  قیمت 
۴۹ دالر و ۲۵ سنت رسید که فاصله چندانی با 
باالترین رقم ۶ ماه اخیر )۴۹ دالر و ۴۷ سنت( 

که روز دوشنبه تجربه کرده بود نداشت.
بانک ای ان زد در یادداشتی نوشت: »افزایش 
موجب  نفت  بازار  در  عرضه  در  اختالالت 
افزایش قمیت ها در کوتاه مدت خواهد شد.«

کوتاه از انرژی  تمدید قراردادهای فروش نفت به چین؛نفت در جهان

 چین بزرگترین بازار نفت ایران شد
امضای  از  نفت  شرکت  بین الملل  امور  مدیر 
قرارداد جدید فروش نفت خام و میعانات گازی 
بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  چین  ساینوپک  با 
شرکت های نفتی چین و جهان برای سال ۲۰۱۶ 
بیان  با  قمصری  داد.سید محسن  میالدی خبر 
خام  نفت  مشتریان سنتی  از  یکی  اینکه چین 
ایران است، گفت: در دوران تحریم فروش نفت 
خام به شرکت های چینی متوقف نشد و مذاکرات 
برای افزایش فروش و صادرات طالی سیاه به این 

کشور بزرگ آسیایی در حال انجام است.
اشاره  با  نفت  ملی  بین الملل شرکت  امور  مدیر 
و  خام  نفت  فروش  جدید  قرارداد  امضای  به 
سال  برای  چین  ساینوپک  با  گازی  میعانات 
۲۰۱۶ میالدی، تصریح کرد: بر این اساس نفت 
خام به چهار تا پنج شرکت پاالیشی زیر مجموعه 

ساینوپک عرضه می شود.
این مقام مسئول در خصوص حجم صادرات نفت 

خام ایران به چین در ادامه سال جاری میالدی، 
اظهار داشت: هم اکنون حجم فروش نفت خام 

ایران به چین بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز 
ادامه سال  در  بیشتر  افزایش  احتمال  که  است 

جاری میالدی وجود دارد.
وی همچنین درباره صادرات میعانات گازی ایران 
به چین هم توضیح داد: هم اکنون حجم صادرات 
میعانات گازی به چین در مقایسه با نفت خام 
قابل توجه نبوده و کمتر از یکصد هزار بشکه در 
روز است.در همین حال، بیژن زنگنه وزیر نفت 
روز گذشته پس از دیدار با »ژانگ یو ژیبنگ« 
معاون سازمان ملی انرژی جمهوری خلق چین 
از واگذاری توسعه فاز دوم میادین نفتی آزادگان 
شمالی و یادآوران به دو شرکت چینی ساینوپک 
و سی. ان. پی. سی در قالب قرارداد اولیه )بیع 
متقابل( خبر داده بود.این عضو کابینه دولت با 
بیان اینکه هم اکنون روزانه بیش از ۶۰۰ هزار 
می شود،  صادر  چین  به  ایران  خام  نفت  بشکه 
توسعه  طرح  در  چینی ها  است:  کرده  تاکید 
پاالیشگاه نفت آبادان ۱.۴ میلیارد دالر سرمایه 

گذاری می کنند.

پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
فرآورده های نفتی ایران، سیاستهای کلی 
سوخت  قاچاق  کاهش  برای  نفت  وزارت 
را افزایش صادرات و فروش مرزی اعالم 
این  بیان  با  سجادی  ناصر  کرد.سید 
تک  سیاست  به  توجه  با  گفت:  مطلب 
تا  قیمت  افزایش  و  بنزین  بودن  نرخی 
کاهش  شاهد  پارسال  تومان،  هزار  یک 

قاچاق سوخت از مرزهای کشور بودیم.
فروش  افزایش  گازرسانی،  توسعه  وی، 
طرح  اجرای  و  بانکرینگ  توسعه  مرزی، 
کاهش  راهکارهای  جمله  از  را  پیمایش 

قاچاق سوخت اعالم کرد.
پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
فروش  درباره  ایران،  نفتی  فرآورده های 
پارسال  گفت:  اخیر،  سالهای  در  مرزی 
 ۴۸۰ به  کشور  مرزی  فروش  میانگین 
میلیون لیتر فرآورده در روز رسید که در 

مقایسه با سال ۹۳ دو برابر شده است.
و  صادرات  افزایش  گفت:  ادامه  در  وی 
نشان  نفتی  فرآورده های  مرزی  فروش 
و کاهش  کنترل  در  ما  مثبت  عملکرد  از 

قاچاق سوخت دارد.
اجرای  مثبت  آثار  به  اشاره  با  سجادی، 
طرح پیمایش در کاهش قاچاق گفت: با 
ارتقای سامانه هوشمند سوخت و اجرای 
این طرح قاچاق نفت گاز به صورت چشم 

گیری کاهش پیدا کرد.
پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
این  اعالم  با  ایران،  نفتی  فرآورده های 
تومان  هزار  یک  نرخ  با  بنزین  توزیع  که 
کرد:  اظهار  ندارد،  قاچاق  برای  جاذبه ای 
قاچاق  پیمایش،  طرح  کامل  اجرای  با 
یا  حداقل  به  بنزین  مانند  را  گاز  نفت 

صفر می رسانیم.
سامانه  زیرساختهای  به  اشاره  با  وی 
با شناسایی  اعالم کرد:  هوشمند سوخت 
از  ثالث  شخص  بیمه  فاقد  خودروهای 
این  سوخت  سهمیه  امسال،  خردادماه 

خودروها نیز قطع خواهد شد.
خود  سخنان  از  بخشی  در  سجادی، 
اصالح  را  سامانه  این  ایجاد  از  هدف 
و  مصرف  رشد  کاهش  فرآورده ،  قیمت 

جلوگیری از قاچاق سوخت اعالم کرد.

افزایش صادرات و فروش مرزی؛ راهکار 
جلوگیری از قاچاق سوخت

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: 
درصدی   ۸ رشد  با  گذشته  سال  به  نسبت  امسال 

مصرف برق در پیک تابستان مواجه هستیم.
از شبکه برق کشور  بهره برداری  نشست هماهنگی 
شرکت  مدیرعامل  حضور  با  رو  پیش  تابستان  در 

برق  راهبری  معاون  ایران،  برق  شبکه  مدیریت 
دیسپاچینگ  مدیران  نیز  و  ارشد  مدیران  کشور، 
شبکه  مدیریت  شرکت  کنفرانس  سالن  در  مناطق 

برق ایران برگزار شد.
رضا ریاحی با اشاره به نزدیک شدن تابستان گفت: 
در  رو  پیش  پیک  و  تابستان  نزدیکی  به  توجه  با 
تمهیداتی  مناطق  هم فکری  با  بایستی   ۹۵ سال 
را  پیک  سربلندی  با  بتوانیم  که  شود  اندیشیده 

پشت سر بگذاریم.
به سال گذشته  نسبت  امسال  افزود:  ادامه  در  وی 
را  درصدی   ۸ رشد  و  بوده  متفاوت  کمی  شرایط 

مگاوات   ۳۰۰۰ کمبود  نشانگر  امر  این  و  شاهدیم 
تولید در این بخش خواهیم بود.

اجرایی  بازوی  را  مناطق  دیسپاچینگ های  ریاحی 
دیسپاچینگ  افزود:  و  خواند  ملی  دیسپاچینگ 
ملی  دیسپاچینگ  اجرایی  بازوی  عنوان  به  مناطق 
بوده و به دنبال تقویت آن ها هستیم، به طوری که 
اندیشیده شده دیسپاچینگ مناطق  طی تمهیدات 
در  یک جا  صورت  به  را  پست ها  تمامی  دیتاهای 
دیسپاچینگ  به  و  کرده  جمع آوری  دیسپاچینگ 

ملی ارائه می دهند.
گونه ای  به  نباید  اطالعات  این  ارائه  افزود:  وی 

کنند،  عمل  ضعیف  مناطق  دیسپاچینگ  که  باشد 
راستای  در  سیاستی  اطالعات  جمع آوری  واقع  در 
مناطق  دیسپاچینگ  فعالیت های  بهبود  و  تقویت 

خواهد بود.
و  کرد  اشاره  سامانه ها  بودن  فرسوده  به  ریاحی 
گفت: این سامانه ها قدیمی بوده و نیاز به بازسازی 
و به روزرسانی دارند و امیدواریم که با سیاست های 
بهبود  را  موجود  وضعیت  بتوانیم  شده  اتخاذ 

ببخشیم.
اجرای  به  را  مناطق  دیسپاچینگ  مدیران  وی 
و  فراخواند  ملی  دیسپاچینگ  سوی  از  فرامین 

بخش  در  شده  ابالغ  دستورالعمل  اخیراً  گفت: 
دیسپاچینگ ملی بهره برداری و به روزرسانی شده 
به  ملزم  مناطق  تمامی  دستورالعمل  این  طبق  و 
بوده  ملی  دیسپاچینگ  سوی  از  فرامین  اجرای 
اجرا  را  صادره  فرمان  درنگ  بدون  و  فوراً  باید  و 

نمایند.
ریاحی در پایان از ارزیابی دیسپاچینگ ها خبر داد 
و افزود: طی یک برنامه ای ارزیابی دیسپاچینگ های 
از  ارزیابی  این  که طی  داریم  برنامه  در  را  مناطق 
به  نسبت  را  بهتری  شرایط  که  دیسپاچینگ هایی 

دیسپاچینگ های دیگر دارند تقدیر خواهد شد.

پیش بینی رشد 8 درصدی 
مصرف برق

 در پیک تابستان امسال

پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
تعیین  تکذیب  با  ایران  نفتی  فرآورده های 
آزاد  فروش  برای  بنزین  ۱۵۰۰تومانی  نرخ 
است  نشده  ابالغ  بودجه  قانون  هنوز  گفت: 

که ما نرخی را تعیین کنیم.
به گزارش تسنیم، عباس کاظمی مدیرعامل 
فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت 
دوم  نرخ  تعیین  داشت:  اظهار  ایران  نفتی 
اینکه  و  می کنم  تکذیب  به شدت  را  بنزین 
این  زیرمجموعه  نهاد  هر  یا  نفت  وزارت 
به عنوان  را  تومان   ۱۵۰۰ مبلغ  وزارتخانه 

کرده  تعیین  یا  محاسبه  بنزین  دوم  نرخ 
ندارد. صحت 

دونرخی  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر  معاون 
قانون  قالب  در  مجلس  مصوبه  بنزین  شدن 
هنوز  داد:  ادامه  بود،   ۹۵ سال  بودجه 
نرخ  ما  که  است  نشده  ابالغ  بودجه  قانون 
ابالغ  بودجه  قانون  زمان  هر  کنیم؛  تعیین 
جزئیات  که  دارد  فرصت  ماه   ۴ دولت  شد 
بنزین  دوم  نرخ  جمله  از  قانون  این  اجرای 
و میزان مصرف در پایه نخست را مشخص 

و اعالم کند.

معاون وزیر نفت

تعیین نرخ 15۰۰تومانی بنزین را تکذیب می کنم
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خبر

باید به سمت آزاد سازی قیمت 
بلیت حرکت کنیم

مدیر عامل شرکت حمل ونقل ریلی رجا با اشاره 
به اقدامات صورت گرفته برای بهبود اوضاع ناوگان 
ریلی این شرکت از نهایی شدن کار بر روی 500 
واگن نو و واگن دسته دوم نوسازی شده در آینده 
به  باید  کرد  تاکید  و همچنین  داد  نزدیک خبر 
سمت آزادسازی قیمت بلیت حرکت کنیم.سید 
حسن موسوی نژاد تصریح کرد: با توجه به این که در 
طول دو سال گذشته اقدامات مثبتی جهت افزایش 
توجه ها به حمل ونقل ریلی صورت گرفته و در این 
راستا برگزاری نمایشگاه و همایش ریلی با یکدیگر 
تجمیع شده اند در طول دو سال گذشته اقدامات 
مثبتی در این ایام رقم خورده که می توان در سال 
تاثیرات  برجام  اجرایی شدن  به  توجه  با  و  جاری 
مثبت بزرگی را به آن مشاهده کرد.وی به حضور 
شرکت های صاحب نامی مانند زیمنس و بمباردیه 
در نمایشگاه امسال اشاره کرد و گفت: حضور این 
سرمایه گذاران  پرتعداد  حضور  البته  و  شرکت ها 
داخلی در این نمایشگاه به خوبی نشان از آن دارد 
که این برنامه طلیعه ای برای توسعه حمل ونقلی 
است و به این ترتیب به نظر می رسد ایده رییس 
جمهوری و وزیر راه و شهرسازی برای توسعه این 

مسیر جدی گرفته شده است.

کشاورزي

 صادرات ۹۰ هزار تن محصوالت 
شیالتی در سال  ۹5

یک مقام مسئول در سازمان شیالت با بیان اینکه 
پیش بینی می شود امسال 18 هزار تن میگو تولید 
شود، گفت: براساس پیش بینی ها، میزان صادرات 
محصوالت شیالتی در سال جاری به حدود 90 هزار 
تن خواهد رسید.عیسی گلشاهی درباره میزان تولید 
میگو در سال جاری اظهار داشت: اگر به سیستم 
بانکی نقدینگی مورد نیاز صنعت را به موقع فراهم 
کند، امکان افزایش تولید در این زمینه وجود دارد 
اما با توجه به شرایط موجود، بعید به نظر می رسد 
که به نقدینگی الزم در این زمینه برسیم.مدیرکل 
دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان سازمان 
شیالت ایران افزود: انتظار ما این است که میزان 
تولید میگو در حدود تولید سال قبل باشد، ضمن 
اینکه سال گذشته حدود 18 هزار تن میگو در 

کشور تولید شد.

ذخیره سازی ۴۰ هزار تن خرما 
برای ماه مبارک رمضان

با  جهادکشاورزی  وزارت  در  مسئول  مقام  یک 
بیان اینکه قیمت لیموترش در مردادماه با آمدن 
محصول نو شکسته می شود، گفت: ذخایر خرمای 
کشور برای ماه مبارک رمضان حدود 40 هزار تن 
است.ابوالقاسم حسن پور درباره وضعیت خرمای 
کشور در آستانه ماه مبارک رمضان اظهارداشت: 
خرماخیز  مناطق  در  خرما  تن  هزار   30 حدود 
ضمن  داریم،  ذخیره  سردخانه ها  در  کشور 
در  غیرخرما خیز  مناطق  در  مقداری هم  اینکه 
سردخانه ها موجود است.مدیرکل دفتر میوه های 
جهاد  وزارت  گرمسیری  نیمه  و  گرمسیری 
کشاورزی اضافه کرد: عالوه بر این، مردم مناطق 
خرماخیز نیز مقداری از این میوه را در خانه های 
خود ذخیره دارند؛ بنابراین ذخایر خرمای ما برای 

ماه مبارک رمضان حدود 40 هزارتن است.

پیش بینِی استقبال از نخستین 
نمایشگاه اختصاصی ایران در بصره

رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: با توجه به 
خارج شدن کشور ترکیه از بازار عراق فرصت بسیار 
خوبی برای حضور ایران در این بازار فراهم شده که 
باید آن را مغتنم شمرد، از طرفی حل و فصل مسایل 
بانکی از سوی بانک های مرکزی دو کشور در دست 
انجام است وتسهیالتی نیز قرار است برای تجار و 

بازرگانان دو کشور فراهم شود.
روابط عمومی سازمان  از  نقل  به  زمان  به گزارش 
توسعه تجارت، یحیی آل اسحاق با اشاره به برگزاری 
اسالمی  جمهوری  اختصاصی  نمایشگاه  نخستین 
ایران در بصره عراق اظهار کرد: جنوب عراق از جمله 
بصره بازار مناسبی برای محصوالتی مانند  نفت، گاز، 
مصالح ساختمانی، خدمات فنی و مهندسی است و 
زمینه بسیار خوبی برای فعالیت در این منطقه از عراق 

وجود دارد.

اعالم آمادگی صندوق بین المللی پول 
برای ارتقای جایگاه اقتصادی ایران

پول  بین المللی  صندوق  مدیرعامل  اول  معاون 
های  بانک  عامل  مدیران  با  دیدار  در   )IMF(
ایرانی بر آمادگی این صندوق برای ارتقای جایگاه 

اقتصادی ایران تاکید کرد .
در این دیدار که در بانک ملی ایران صورت گرفت: 
دیوید لیپتون شرایط کنونی را یک شرایط ویژه برای 
سرمایه گذاری در ایران و تقویت نظام اقتصادی ایران و 
بانک های ایرانی برشمرد و گفت: در این شرایط بانک ها 
تالش می کنند سطح فعالیت خود را ارتقا داده و خود 
را با استانداردهای تعریف شده برای بانک ها در سطح 

بین المللی متناسب سازند . 
وی در ادامه ضمن تأکید بر تالش بانک های ایرانی برای 
رعایت استانداردها و تمامی قوانین و مقررات بین المللی 
بویژه قوانین ضدپولشویی )AML( و مبارزه با تروریسم 
)CFT( در سطح بین المللی و به دست  آوردن اعتماد 
و حسن نیت بانک های بزرگ اروپایی و نیز پیاده سازی 
سیستم های یکپارچه کنترلی تصریح کرد : ارتباط با 
بانک های جهانی برای ایران یک امر ضروری است و در 
این راستا صندوق مذکور به دولت ایران کمک خواهد 
کرد تا به سطح مناسبی از استانداردها رسیده و جایگاه 

اقتصادی خود را ارتقا بخشد.

حمل و نقل

طبق مصوبه جدید شورای رقابت قرار است 
دنبال درخواست خودروسازان، عالوه بر دنا 
خودروهای  برخی  قیمت  خودکار،  تندر  و 

دیگر نیز آزاد شود. 
شورای  مصوبه  طبق  که  حالیست  در  این 
و  انحصاری  همچنان  خودرو  بازار  اقتصاد، 
اخیر  است.در جلسه  قیمت گذاری  نیازمند 
برخی خودروها  رقابت مصوب شد  شورای 
که از سوی شرکت های سازنده درخواست 
شده است با توجه به وجود خودروهای هم 
مشمول  امکانات،  و  قیمت  نظر  از  سطح 
نگیرند.در  قرار  قیمت  تنظیم  دستورالعمل 
تندر  و  دنا  قیمت گذاری  مصوبه،  این  کنار 
رقابت  شورای  مصوبه  طبق  نیز  اتوماتیک 
رقابت  اعالم شورای  آزاد شده است. طبق 
و  قیمتی  سطح  نظر  از  اینکه  به  توجه  با 
اتوماتیک  تندر  رقیب  امکانات، خودروهای 
خودرو  دو  این  دارد،  وجود  بازار  در  دنا  و 
از شمول دستورالعمل تنظیم قیمت خارج 
شدند.البته شورای رقابت در حالی از تهیه 
که  داده  خبر  خودروها  جدید  فهرست 
کند  منتشر  را  فهرست  این  نیست  حاضر 
این  انتشار  با  رقابت  و شیوا رئیس شورای 

فهرست مخالفت کرده است.

é قدم به قدم تا خروج از انحصار
از  پـس  رقابـت  ترتیـب، شـورای  ایـن  بـه 
آزادسـازی قیمـت تنـدر اتوماتیـک و دنـا، 
گام بزرگتـری برای آزادسـازی قیمت سـایر 
خودروهـا نیـز برداشـته و بـا وجـود مصوبـه 
شـورای اقتصـاد مبنـی بـر انحصـاری بودن 
بـازار خـودرو، ایـن مصوبـه را نقـض کـرده و 
قـدم به قـدم در حال آزادسـازی قیمت همه 
خودروهـا اسـت.این حرکـت چـراغ خاموش 
در حالـی اتفاق می افتد که نعمـت زاده وزیر 
صنعـت بارهـا تـالش کـرده تـا خـودرو را از 
شـمول قیمت گـذاری خـارج کنـد و تعیین 
قیمت این محصول در حاشـیه بـازار صورت 
گیـرد امـا همـواره مصوبـه شـورای اقتصـاد 
مانـع از ایـن کار بـوده و تاکنـون موافقتـی 
بـرای خـروج خـودرو از شـرایط انحصـاری 
صادر نشـده است.آزادسـازی قیمـت خودرو 
در شـرایطی در دولـت و شـورای رقابـت که 
مدتـی اسـت مجـری نظـارت دولـت شـده، 
پیگیـری می شـود کـه حداقـل 90 درصـد 
نیـاز کشـور بـه خـودرو از طریـق تولیـدات 

داخلـی و در بـازار انحصاری تأمین می شـود 
و سـهم خودروهـای خارجـی در ایـن بـازار 
بسـیار ناچیـز اسـت کـه البتـه خودروهـای 
چینی نیز بیشـترین سـهم را در خودروهای 

دارند. وارداتـی 

é  گرانی برای  رقابت  شورای  مصوبه 
خودرو

برای  رقابت  اقدامات شورای  از  دیگر  یکی 
مصوبه  صدور  خودروسازان،  از  حمایت 
شرایط  در  که  بود  خودرو  قیمت  افزایش 
رکود و در وضعیتی که مسئوالن دولت از 
کاهش نرخ تورم و بهتر شدن اوضاع تولید 
سخن می گویند، صورت گرفته است.طبق 
این مصوبه ، شورای رقابت قیمت محصوالت 
قیمت  و  درصد   1.81 را  خودرو  ایران  
محصوالت سایپا را 0.4 درصد افزایش داد، 
البته این مصوبه با واکنش سرد بازار همراه 
از این مصوبه  بازار خودرو را  بود و فعاالن 
مصوبه،  این  معتقدند  که  چرا  کرد،  شاکی 
خواهد  ایجاد  بازار  در  را  بیشتری  رکود 
کرد.بر این اساس، در لیست جدید قیمت 
تومانی  هزار  افزایش 857  خودروها شاهد 
هزار  رشد 770  اتوماتیک،  تندر90  قیمت 
تومانی قیمت دنا، افزایش ٦77 هزار تومانی 
قیمت تندر90 دنده ای و گرانی ٦٦7 هزار 
البته در کنار  بودیم که  پارس  پژو  تومانی 
محل  از  خودرو  قیمت  رشد  به  باید  آن 
سال  در  ثالث  شخص  بیمه  نرخ  افزایش 
مسئوالن  هرچند  کنیم.  اشاره  نیز  جاری 
قیمت  افزایش  نوع  هر  نیز  مرکزی  بیمه 
خودرو از محل رشد نرخ بیمه شخص ثالث 
را رد کرده و گفته بودند طبق توافق بیمه 
نباید بر  افزایش نرخ بیمه  و خودروسازان، 
چنین  شود.در  لحاظ  خودرو  قیمت  روی 
شرایطی شورای رقابت ضمن سکوت نسبت 
به افزایش قیمت خودرو به بهانه رشد نرخ 
بیمه، مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر 
کرد تا برای دومین بار طی دو ماه ابتدایی 
باشیم.مصوبه  خودرو  گرانی  شاهد  سال 
صادر  حالی  در  خودروها  قیمت  افزایش 
خودرو  صنعت  بخشی  تورم  نرخ  که  شد 
خودروها  کیفیت  منفی  نمره  همچنین  و 
قیمت گذاری  در  مهم  عامل  دو  عنوان  به 
افزایش  این  اعالم نشده و مشخص نیست 
گیرد. می  صورت  اساسی  چه  بر  قیمت ها 

با  برخورد  در  رقابت  شورای  رفتار  نوع 
توجه  قابل  پیش  از  بیش  خودرو  صنعت 

امری  این شورا  بر عملکرد  نظارت  و  است 
ضروری است که باید به آن توجه شود.

 رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه نگاه 
دولت به بنگاه های کوچک و متوسط تغییر 
یافته است، گفت: قرار است اعتبارات دولتی 
متوسط  و  کوچک  صنایع  از  حمایت  برای 
اختصاص یابد.علی فاضلی گفت: عصر حاضر 
دوران صنایع کوچک و متوسط است و جهان 
که  نحوی  به  می نازد،  صنایع  این  به  امروز 
یک چهارم اشتغال دنیا در این بخش نهفته 

شده و یک سوم سرمایه گذاری های دنیا نیز 
در این بخش صورت می گیرد. در این میان 
زمان  در  ایتالیا  و  کره  همچون  کشورهایی 
دست  بحرانی  شرایط  از  گذر  برای  بحران، 
شده اند  متوسط  و  کوچک  صنایع  دامان  به 
فعاالنه  حضور  خاطر  به  نیز  کره  کشور  و 
بنگاه های کوچک و متوسط در عرصه اقتصاد 
یافته  دست  زیادی  موفقیت های  به  خود 

افزود: صنایع  ایران  اصناف  اتاق  است.رئیس 
سال   25 نیز طی  ترکیه  متوسط  و  کوچک 
گذشته نقش بی بدیلی را در مجموعه کارایی 
بنابراین  و  کرده  بازی  کشور  این  اقتصادی 
ایران هم باید در دوران جدید اقتصاد خود، 
بنگاه ها،  این  جدی  حضور  برای  را  شرایط 
را  الزم  برداری  بهره  آن  از  و  کرده  مهیا 

صورت دهد.

»شورای رقابت« گام به گام تا آزادسازی قیمت  ها

انحصار بازار خودروشکسته مي شود؟

در پی برداشته شدن تحریمهای بین المللی علیه تهران، ایران امیدواری زیادی برای رونق 
اقتصادی با اتکای بر صنعت نفت دارد، اما یک مقام بلندپایه صندوق بین المللی پول 
هشدار داد ایران چالش های بزرگتری پیش رو دارد.به گزارش ایسنا، شبکه »سی ان بی 
سی« آمریکا با انتشار بخش هایی از سخنرانی دیوید لیپتون، معاون اول مدیرکل صندوق 
بین المللی پول که قرار است روز جاری در بانک مرکزی ایران ایراد شود، نوشت: لیپتون 
در سخنرانی که روز سه شنبه ایراد می کند به ایران هشدار می دهد که برای تامین رشد 
اقتصادی در آینده دیگر نمی تواند به نفت به عنوان کاالی صادراتی اصلی خود متکی شود.
به گفته لیپتون، اکنون که تحریمها برداشته شده اند ایران فرصت جدیدی برای عمیق 
کردن یکپارچگی خود با اقتصاد جهانی دارد و چنین فرآیندی به مرور از رشد اقتصادی 
سریع تر و ارتقای استانداردهای زندگی مردم ایران حمایت می کند.لیپتون در بخش دیگری 
از این سخنرانی عنوان کرد: نتایج مثبت به رفع دو مانع مهم مشروط است: نخستین مانع 
عبور از وضعیت اقتصاد جهانی دشوار است و دومی، ساخت یک اقتصاد داخلی رقابتی و 
انعطاف پذیر که بستر مناسبی برای رشد خواهد بود و تنها یک اقتصاد غیرنفتی، رشد پایدار 
را برای ایران به ارمغان خواهد آورد.ایران در ماه ژانویه با اجرایی شدن برجام و برداشته 
شدن تحریمهای هسته ای چند ساله به اقتصاد جهانی بازگشت. از زمانی که محدودیتها 
علیه بخشهای بانکی و صنعتی ایران برداشته شده اند این کشور تالش کرده است اقتصاد 
خود را تحکیم کند و نفت بخش مهمی برای دستیابی به این منظور بوده است با اینهمه 
ایران که یکی از اعضای کشورهای صادرکننده نفت اوپک است در زمانی به بازار جهانی 
نفت بازگشته که قیمتهای نفت به دلیل باال بودن میزان عرضه از تقاضا، به رکورد تاریخی 
پایینی نزول کرده است.بر اساس متن سخنرانی معاون اول مدیرکل صندوق بین المللی 

پول، لیپتون به ایران هشدار داد که به نفت نباید به عنوان یک عالج نگریسته شود.

مشاور وزیر اقتصاد، پروژه های اولویت دار این 
وزارتخانه در سال 95 را اعالم کرد.

وضعیت  از  گزارشی  ارائه  با  بلوکی  لشکر 
اجرای سند راهبردی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی گفت: پروژه های اولویت دار این 
که  شده  تعیین   95 سال  برای  وزارتخانه 
شامل نظام جامع مالیاتی، یکپارچه سازی 
تبادل اطالعات اقتصادی، ساماندهی سهام 
عدالت، بهبود فضای کسب و کار و خزانه 
ها  پروژه  این  جمله  از  الکترونیکی  داری 

هستند.
وی افزود: اصالح نظام جامع مالیاتی از جمله 
مواردی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی 

نسبت به استقرار کامل آن تاکید دارد. مشاور 
وزیر اقتصاد در ادامه پابرجایی در برابر تکانه، 
آسیب ناپذیری در برابر تهدیدها و انعطاف در 
برابر تغییرات بازگشت پذیر را از جمله ویژگی 

های اقتصاد مقاومتی خواند.
بلوکی، سهم باالی درآمد نفتی در بودجه و 
تامین مالی منابع کشور، وابستگی بودجه و 
دولت به درآمدهای نفتی را از جمله دالیل 
آسیب پذیری اقتصاد کشور دانست و تصریح 
کرد: اصالح نظام درآمد دولتی، افزایش سهم 
درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکای دولت به 
پایدار  مالی  تامین  باعث  نفتی  درآمدهای 

دولت می شود.

پروژ ه  های اولویت دار وزارت اقتصاد در سال ۹۵

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با تاکیدات 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دستورالعمل 
بسته حمایت از صادرات غیر نفتی تهیه شده 

که پس از امضاء دستگاههای ذیربط به زودی 
ابالغ خواهد شد.

متأسفانه  اظهارداشت:  نعمت زاده  محمدرضا 

از  گذشته  سالهای  در  صادرات  جوایز  ردیف 
بودجه سالیانه حذف شد که با تالش فراوان 
ردیف بودجه خاص در سال 95 در نظر گرفته 
شد و 200 میلیارد تومان تامین اعتبار شده 
که از این میزان 50 میلیارد تومان تخصیص 

پیدا کرده است.
وی همچنین به تهیه برنامه راهبردی صنایع 
دریایی کشور نیز اشاره کرد و افزود:  بیش از 
یکسال است که در تالشیم تا برنامه راهبردی 
و  جامع  صورت  به  را  کشور  دریایی  صنایع 

مناسب تهیه کنیم که درحال بازنگری نهایی 
هستیم تا بتوانیم از طریق آن  چشم انداز ده 
کنیم. ترسیم  صنعت  این  در  را  کشور  ساله 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضرورت مبارزه با 
قاچاق  را حائز اهمیت خواند و گفت : دراین 
دستگاههای  با  مختلفی  جلسات  نیز  راستا 
ای  جلسه  منظور  بدین  و  ایم  داشته  مرتبط 
گرفته  نظر  در  جمهور  رئیس  اول  معاون  با 
شده است تا پیشنهادات خود را در این زمینه 

ارائه کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

بسته حمایت از صادرات غیر نفتی
 به زودی ابالغ می شود

یک مقام صندوق بین المللی پول هشدار داد:

چالش های بزرگتر پیش روی اقتصاد ایران

نگاه دولت به 

بنگاه های کوچک و 

متوسط تغییر کرد

23 میلیارد دالر گردش مالی صنعت خودرو

مدیـر عامـل ایران خـودرو با اشـاره به برخـی اظهارنظرهـا درباره صنعـت خودرو 
کشـور گفت: در سـال 1394 گردش مالی صنعت خـودرو ایران حـدود 23 میلیارد 
دالر بـوده و پیـش بینـی می شـود این عـدد در سـال 2025 بـه 50 میلیـارد دالر 
برسـد. آیـا توصیه و نسـخه آنانی که از تعطیلـی صنعت خودرو سـخن می گویند، 
ایـن اسـت که این 50 میلیـارد دالر را بـه خارجی ها تقدیـم کنیم؟مدیرعامل گروه 
صنعتـی ایـران خودرو کـه در نخسـتین کنفرانس بیـن المللـی مدیریت صنعتی 
سـخنرانی مـی کرد، بـا ارائـه آمـار و ارقامی تحلیلـی از میـزان تولیـد، واردات و 
فـروش خـودرو در منطقـه پیرامـون جمهـوری اسـالمی ایـران گفـت: تحلیل ها 
حاکـی از آن اسـت که در سـال 1404کشـورهای منطقه بـازاری حـدود 6 میلیون 
و 700 هـزار خودرویـی خواهند داشـت که 4میلیـون از آن تقاضـای جدید خواهد 
بود. حال پرسـش اساسـی اینجاسـت که سـهم خودروسـازان ایرانی از ایـن بازار 
چقـدر خواهد بود؟هاشـم یکـه زارع با اشـاره به اسـناد باالدسـتی کشـور اظهار 
کـرد: وزارت صنعـت، معدن و تجـارت هدفگذاری کـرده که صنعت خـودرو ایران 
در سـال 1404 سـه میلیـون دسـتگاه خـودرو تولیـد و یـک میلیـون از آن را نیز 
صـادر کنـد.وی ادامـه داد: ایران و 24 کشـور اطـراف بازاری با پتانسـیل جمعیتی 
575میلیـون نفـر را تشـکیل داده اند که در حـال حاضر با تولید سـاالنه 2میلیون 
و 700هـزار خودرویـی، 4میلیون و 400هزار دسـتگاه خـودرو در آن بـه فروش می 
رود. یـک میلیـون و 700هزار خودروی باقیمانـده از طریق واردات تامین می شـود 
که در نهایت تاسـف باید گفت سـهم تولیدکنندگان ایرانی از این بازار پرپتانسـیل 
تاکنـون صفر بوده اسـت.مدیر عامل گروه صنعتـی ایران خودرو با بیـان اینکه باید 
سـهم قابل توجهـی از بازار کشـورهای منطقه به خودروسـازان ایرانـی تعلق پیدا 
کنـد، افـزود: تامین حداقـل یک چهـارم از نیاز بازار منطقه توسـط خودروسـازان 
ایرانـی، رویـدادی "شـدنی" و قابـل دسـتیابی اسـت امـا بایـد توجه داشـت که 
تحقـق این هدف فقط کار خودروسـازان نیسـت و الزم اسـت تمـام مجموعه های 
تاثیرگـذار در صنعـت و اقتصـاد کشـور در آن نقـش ایفا کننـد.وی با بیـان اینکه 
هیـچ کشـوری بازار مصرف خـود را بـه راحتی در اختیـار دیگران قـرار نمی دهد، 
افـزود: پـس از برجام و گشـایش فضای همکاری هـای بین المللـی، اتفاقات خوبی 
در صنعـت خـودرو روی داده اسـت.مدیر عامل گـروه صنعتی ایران خـودرو اظهار 
کـرد: قـرارداد ایران خـودرو با پـژو و تفاهـم نامه با مرسـدس بنز امضا شـده و به 
زودی قـرار داد مهـم دیگری نیز با یکی از خودروسـازان مطرح دنیـا امضا خواهیم 
کـرد امـا بایـد به یک نکتـه اساسـی توجه داشـت که راه نجـات صنعت خـودرو، 
قـرارداد بـا خارجی ها نیسـت بلکـه تولید بـا برند داخلـی، تولید قـوای محرکه و 

تمرکـز بر تحقیق و توسـعه بایـد در اولویت قـرار گیرد.

خبر

ضرورت تعامل بیشتر مجلس دهم با بخش خصوصي  

é  محمد الهوتی
رییس کنفدراسیون صادرات

آنچه جزو وظایف مجلس است تنها وضع قوانین 
نیست، بلکه باید بعد نظارتی هم مورد توجه قرار 
بگیرد و پررنگ شود و مجریان هم از تخلف قانون 
در  که  اشکالی  شوند.  داشته  باز  مجلس  توسط 

مجلس  نهم میتوان بر آن تاکید داشت ، نبود نظارت بر اجرای قوانین 
است؛ به این معنی که حتی اگر قانون خوبی تصویب می شود مجریان 
عالقه ای به اجرای آن قانون ندارند و عمال نظارت مجلس آن گونه نیست 
که مجریان به رعایت آن الزام داشته باشند.وقتی کارنامه مجلس نهم 
را نگاه می کنیم متوجه می شویم که از نظر تعامل و نظرخواهی با اتاق 
بازرگانی ارتباطاتی وجود داشته و نظرات اتاق بازرگانی منتقل شده و در 
نهایت برخی مباحث به تصویب رسید و بعضی دیگر هم مصوب نشد. 
اما اصوال اشکالی که در مجلس ها وجود داشته و در مجلس نهم هم 
پررنگ تر بوده، موضوع عدم نظارت بر اجرای قوانین است؛ به این معنی 
که حتی اگر قانون خوبی تصویب می شود مجریان عالقه ای به اجرای آن 
قانون ندارند و عمال نظارت مجلس آن گونه نیست که مجریان به رعایت 
آن الزام داشته باشند. وقتی کارنامه مجلس نهم را نگاه می کنیم متوجه 
می شویم که از نظر تعامل و نظرخواهی با اتاق بازرگانی ارتباطاتی وجود 
داشته و نظرات اتاق بازرگانی منتقل شده و در نهایت برخی مباحث به 
تصویب رسید و بعضی دیگر هم مصوب نشد. اما اصوال اشکالی که در 
مجلس ها وجود داشته و در مجلس نهم هم پررنگ تر بوده، موضوع عدم 
نظارت بر اجرای قوانین است؛ به این معنی که حتی اگر قانون خوبی 
تصویب می شود مجریان عالقه ای به اجرای آن قانون ندارند و عمال 
نظارت مجلس آن گونه نیست که مجریان به رعایت آن الزام داشته 
باشند. یکی از مصادیق مهم این عدم نظارت موضوع نرخ ارز در برنامه 
چهارم و پنجم توسعه کشور بوده که در قانون تاکید شده است نظام 
ارزی کشور باید شناور باشد اما شاهد هستیم که این قانون در هیچ 
زمانی و در هیچ یک از دولت ها اجرا نشده است و برای همین امروز این 
غیر واقعی بودن نرخ ارز باعث شده که شاهد عدم حضور کاالهای ایرانی 
به دلیل باال بودن قیمت هایشان در بازارهای جهانی باشیم.باید تعامل 
بیشتری بین اتاق بازرگانی و مجلس جدید شکل گیرد و مجلس هم در 
وضع و اجرای قوانین جدیت بیشتری داشته باشد.در مجلس هم چنین 
اتفاقی در حال رخ دادن است، چرا که به نظر می رسد نگرش سیاسی در 
مجلس تغییر پیدا کرده و کسانی که به مجلس جدید راه یافتند ممکن 
است تا حدودی با نظرات نمایند گان قبلی تفاوت دیدگاه داشته باشند 
و مجلس نهم هم با دست پاچگی و نوعی پافشاری به دنبال تصویب 
قوانین و تصویب الیحه های برنامه ششم توسعه است، بدون آنکه کار 
انجام شده باشد.لذا به نظر می رسد هزینه حل  کارشناسی روی آن 
اینگونه تصمیمات خلق الساعه را باید ملت پرداخت کند، هزینه ای که 

بسیار گزاف و باال است
 

اقتصاد کالن

بخشودگی جرایم تاخیر در پرداخت مالیات 
حقوق فروردین

در  تاخیر  بخشودگی جرایم  مالیاتی کشور،  امور  رئیس کل سازمان   
کرد. بخشنامه  اجرا  برای  را  امسال  فروردین  حقوق  مالیات  پرداخت 

سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتي کشور با صدور 
بخشنامه اي، از بخشودگي جرایم فروردین 95 درخصوص پرداخت مالیات 
حقوق و مالیات قطعي موضوع تبصره ماده 8٦ قانون مالیات هاي مستقیم 
و لیست هاي مربوطه تا تاریخ 19 خرداد 95 خبر داد. وی در این بخشنامه، 
امکان  تا  است  را موظف کرده  مالیاتي سراسر کشور  امور  ادارات کل 
برخورداري از بخشودگي 100 درصد جرایم تاخیر در پرداخت مالیات 
حقوق و تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق و وجوه موضوع تبصره 
ماده 8٦ قانون مالیات هاي مستقیم اصالحي مصوب 31 تیرماه 1394 را 
در صورت درخواست کتبي براي آن دسته از مودیان مالیاتي که پرداخت 
مالیات بر درآمد حقوق فروردین ماه 1395 و مالیات مقطوع موضوع تبصره 
فوق به همراه فهرست دریافت کنندگان وجوه مزبور وفق مقررات تا پایان 
روز چهارشنبه مورخ 19 خرداماه 1395 تسلیم کرده باشند را فراهم کنند.

 
صنعت  

 جلوگیري ازخروج یکصد میلیون یورو ارز
در بخش تولید

مدیرعامل شرکت نوونوردیسک پارس در مراسم رونمایی از ماکت کارخانه 
تولید انسولین مدرن، گفت: با بهره برداری از این واحد تولیدی، ایران به 
جمع کشورهای صاحب دانش فنی ساخت داروهای های تک می پیوندد.
به گزارش مهر، دکتر »جم اوزنج«، در همایش بین المللی سرمایه گذاری 
خارجی تصریح کرد: تا چهار سال آینده و با بهره برداری کامل از این واحد 
صنعتی تولیدی، ضمن تامین نیاز دارویی بیماران ایرانی، امکان تامین 
داروهای مورد نیاز بیماران در کشورهای غرب آسیا نیز بوسیله این واحد 
تولیدی فراهم می شود.وی با اشاره به سرمایه گذاری 70 میلیون یورویی 
این شرکت اروپایی برای احداث این کارخانه در ایزان،  درباره میزان صرفه 
جویی ارزی این پروژه هم گفت: با بهره برداری کامل از این واحد تولیدی 
ساالنه از خروج یکصد میلیون یورو ارز از ایران جلوگیری و نیاز میلیونها 

ایرانی به انسولین مدرن در داخل کشور تامین خواهد شد.
 

سكه و ارز

سکه یک میلیون و 2۴ هزار تومان

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید سه شنبه در بازار یک 
میلیون و 24 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 24 هزار و 700 تومان، 
نیم سکه 531 هزار تومان، ربع سکه 285 هزار تومان و سکه گرمی 195 
هزار تومان اعالم شد.همچنین نرخ هر گرم طالی زرد 18 عیار در بازار 
داخلی 104 هزار و 300 تومان و نرخ هر اونس طال در بازارهای جهانی 
1273 دالر است.در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را برای 
فروش 3440 تومان، هر یورو را 391٦ تومان، هر پوند را 4987 تومان، لیر 

ترکیه 1183 تومان و درهم امارات را 942 تومان اعالم کردند. 
 

آغازفروش محصوالت سایپا به مناسبت سالروز  
آزاد سازی خرمشهر

فروش ویژه گروه خودرو سازی به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر 
آغاز شد.

به گزارش زمان به نقل از سایپا نیوز، رضا تقوی ضمن تبریک اعیاد 
شعبانیه گفت: با توجه به فرارسیدن سالروز آزاد سازی خرمشهر، گروه 
خودرو سازی سایپا در راستای حمایت از مشتریان محترم، اقدام به فروش 
انواع محصوالت خود به ویژه خودروهای تیبا 2 و سراتو با زمان تحویل 
10 روزه و تسهیالت بدون بهره و بدون ضامن کرده است. مدیر بازاریابی 
و فروش گروه خودرو سازی سایپا افزود: فروش فوری محصوالتی مانند 
برلیانس H220 وH230 با تسهیالت مناسب و زمان تحویل فوری و 
انواع محصوالت اعم از CS35با قیمت قطعی و  پیش فروش نقدی 

تخفیف ویژه نیز شامل این شرایط فروش می باشد.

یادداشت




