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را نخواهیم داد

گزارش جدید آژانس درباره ایران

آمانو: ایران به تعهدات خود طبق برجام عمل کرده است
گزارش  در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
مشترک،  اقدام  جامع  برنامه  اجرای  از  خود  فصلی 
ایران به تعهدات خود طبق این توافق  تأکید کرد: 

عمل کرده است.
انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل  آمانو،   یوکیو 
برجام  اجرای  از  خود  گزارش  جدیدترین  در  اتمی 
توافق هسته ای  اجرای  روز  از  آژانس  اینکه  بیان  با 
به راستی آزمایی و نظارت بر اجرای تعهدات مرتبط 
هسته ای ایران بر اساس برجام پرداخته است، گفت: 
انحراف  عدم  راستی آزمایی  به  همچنان  آژانس 
مواد هسته ای اعالم شده در تأسیسات هسته ای و 

مکان های اعالم شده بیرون از این تأسیسات در ایران که مواد هسته ای در آنها مورد استفاده قرار می گیرند طب 
توافقنامه پادمان ها ادامه می دهد. ارزیابی عدم وجود مواد هسته ای و فعالیت های اعالم نشده در ایران همچنان 

ادامه می یابد.
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مرکزی  بانک  که  جدیدی  سیاست  با 
نرخ  تعیین  سازوکار  »هدایت  بر  مبنی 
سود بانکی به بازار بین  بانکی« در دستور 
کار قرار داده است، به تدریج تعیین نرخ 
سود در شورای پول و اعتبار کنار رفته 

و از حالت دستوری خارج خواهد شد.
در حالی زمزمه های کاهش مجدد نرخ 
این شبکه  از سوی مدیران  بانکی  سود 
شنیده و عنوان می شود که قرار است 
این  به زودی تشکیل جلسه داده و در 
باره توافق کنند که گرچه مدیران بانک 
مرکزی این حق را به بانکها می دهند، 
که  دارند  تاکید  این  بر  نهایت  در  اما 
کاهش  برای  نهایی  پیشنهاد  و  تصمیم 
سود و نرخ آن از سوی بانک مرکزی به 

شورای پول و اعتبار خواهد رفت. اعالم نظری که تا 
حد زیادی بازهم اعتقاد کارشناسان دستوری بودن 

نرخ های سود بانکی را تقویت می کند.
نرخ  کاهش  روال  معموال  که  است  حالی  در  این 
بوده  ای  گونه  به  گذشته  دوسال  حدود  در  سود 
است که بانکها با تشکیل جلسه ای در قالب شورای 
هماهنگی، برای کاهش نرخ سود با بکدیگر توافق 
کرده و در نهایت نرخ مورد نظر که البته نمی تواند 

بدون هماهنگی با بانک مرکزی نیز باشد، با تایید و 
پیشنهاد این بانک در شورای پول و اعتبار مصوب 
تا  بانکها  توافق  با  سویی  از  که  روالی  است.  شده 
از  و  کند  را کم می  آن  بودن  بار دستوری  حدی 
سویی دیگر تصویب از سوی یک نهاد حاکمیتی از 

اتهام بانکها به تبانی می کاهد.
بانکی  نرخ سود  کاهش  آخر  دوره  در  این حال  با 
برای دومین  ماه سال گذشته  بهمن  پایان  در  که 
بار در این سال رخ داد، نرخ سود با توجه به ایجاد 

زمینه هایی و در اهم آن کاهش نرخ 
طوری  به  داد.  رخ  بانکی  بین  سود 
بازار  در  بانک مرکزی  با دخالت  که 
حدود  از  نرخ  تدریج  به  بانکی  بین 
29 درصد در فرودین ماه 1394 تا 
حدود 18 درصد کاهش پیدا کرد . 
تا در این شرایط در بازاری که بانک 
برای  اعتباری  مؤسسات  سایر  و  ها 
یکدیگر  با  مدت  کوتاه  مالی  تامین 
حد  تا  سود  نرخ  کنند  می  معامله 
این شرایط  . در  یابد  زیادی کاهش 
بانکها  از هزینه  توجهی  قبال  بخش 
در تامین نقدینگی که خود موجبات 
سپردده  جذب  برای  رقابت  ایجاد 
نیز  آورد،  می  فراهم  را  باال  سود  با 

تعدیل شد.
با  زیادی  حد  تا  که  مرکزی  بانک  سیاست  این 
اجرای منظم تر نرخ های سود مصوب شورای پول 
ادامه  ظاهرا  شد،  همراه  بانکها  سوی  از  اعتبار  و 
سازوکار  »هدایت  قالب طرح  در  و  داشت  خواهد 
تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین  بانکی« را در 

دستور کار دارد.
ادامه در صفحه 2

سیاست جدید برای تعیین سود بانکی
خروج آرام از شورای پول و اعتبار

یارانه 24  با اشاره به برنامه حذف  سخنگوی دولت 
استخدام  از   9۵ بودجه  قانون  براساس  نفر  میلیون 
3۵ هزار نفر در سال جاری خبر داد و گفت:  دولت 

قطع  دارد،  باالیی  درآمد  که  را  کسی  هر  یارانه 
می کند

آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  نوبخت  محمدباقر 

برنامه ای برای استخدام دارد؟ گفت:  امسال دولت 
امسال هم مانند سال های گذشته، دولت استخدام 

دارد.

اقتدار و جهادکبیر راه پیشرفت و مقابله با نفوذ

رهبر معظم انقالب: هدف دشمن از نفوذ، تهی کردن 
نظام از عناصر قدرت است

2

سوم  مرحله  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
بسیار  را  »نفوذ«  یعنی  دشمنان  تهاجم 
نرم  جنگ  همان  ادامه  و  خطرناک 

در  استکبار  کردند:  تأکید  و  برشمردند 
دنبال  را  اصلی  هدف  چند  نفوذ  راهبرد 
تصمیم  مراکز  در  »تأثیرگذاری  کند:  می 

باورهای  »تغییر  گیر«،  تصمیم  و  ساز 
مواضع  و  محاسبات  »تغییر  و  مردم« 

مسئوالن«.
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کالم  نور

پاسخ سخنگوی وزارت خارجه
 به اظهارات سخیف عادل جبیر

به  پاسخ  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
خارجه  وزیر  جبیر  عادل  سخیف  اظهارات 
عربستان درباره روابط جمهوری اسالمی ایران 
و عراق گفت: ملت عراق برای تشخیص منافع 
و دوست و دشمن خود نیازی به اظهارات وزیر 
خارجه کشوری ندارد که در کمتر از یک دهه 
و نیم اخیر، بزرگترین عامل و حامی بی ثباتی 
و حمایت از تروریسم در عراق، منطقه و جهان 

بوده است.
جابری انصاری افزود: حضور مستشاران نظامی 
قاسم  سردار  فرماندهی  تحت  عراق  در  ایران 
سلیمانی به درخواست دولت قانونی این کشور 
و برای مبارزه با تروریست ها و افراط گرایانی 
است که عراق و منطقه را با بی ثباتی و نا امنی 

مواجه کرده اند.
جبیر  عادل  از  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
افکار  فریب  جهت  در  تالش  جای  به  خواست 
عمومی و تحریف واقعیت ها، فراموش نکند که 
به  المللی  بین  و در سطح  اینک  کشورش هم 
عنوان اولین و خطرناکترین حامی تروریسم و 

گسترش نا امنی در جهان شناخته می شود.

آمادگی روسیه برای حل اختالف 
ایران و عربستان

مسکو  که  گفت  روسیه  خارجه  امور  وزیر 
آماده است به حل مشکالت در روابط میان 

ایران و عربستان کمک کند.
سرگئی  اسپوتنیک،  خبرگزاری  گزارش   به 
امور خارجه روسیه در نشست  الوروف وزیر 
همتای  الجبیر  عادل  با  مشترک  خبری 
عربستانی خود در مسکو گفت: ما درباره لزوم 
قوانین  چارچوب  در  منطقه  مشکالت  حل 
بین المللی تاکید کردیم. روابط میان ایران و 
باید  )فارس(  اعضای شورای همکاری خلیج 
مداخله  بدون  و  بین المللی  قوانین  اساس  بر 

در امور داخلی کشورها باشد.
منطقه  اوضاع  درباره  ما  داد:  ادامه  الوروف 
لزوم  بر  و  گفت وگو  و  بحث  )فارس(  خلیج 
پایبندی به اصل حسن همجواری به ویژه با 

ایران تاکید کردیم.
وی افزود: ما با هر دو طرف روابط خوبی داریم 
و مایلیم تا از این روابط خوب برای کمک به 
ویژه  گفت وگوی  یک  برقراری  شرایط  ایجاد 
طریق  از  تنها  که  روابط  سازی  عادی  برای 
بود، کمک  مذاکرات مستقیم ممکن خواهد 

کنیم.
اختالف  این که  برای  برخی تالش ها  الوروف 
جهان  در  شکاف  یک  مسکو  و  تهران  میان 
اسالم نشان داده شود را محکوم کرد و آن را 

غیر قابل قبول دانست.
تصریح  روسیه  دیپلماسی  دستگاه  رییس 
کرد: ما می دانیم که اختالفات کنونی )میان 
اما  هستند  خاص  ماهیتا  عربستان(  و  ایران 
این  دادن  نشان  برای  تالش ها  که  می دانیم 
در  شکاف   نتیجه  عنوان  به  نظرها  اختالف 

جهان اسالم بسیار خطرناک است.
همکاری  اهمیت  بر  ما  گفت:  همچنین  وی 
)فارس(،  خلیج  همکاری  شورای  اعضای  با 
و  نفت  زمینه های  در  عربستان  جمله  از 
در گفت وگوی  داریم.  تاکید  انرژی هسته ای 
بر  همکاری  شورای  اعضای  با  راهبردی 
تروریسم  با  مبارزه  درخصوص  متحد  موضع 
روسیه  بین  و همکاری  تاکید شد  بین الملل 
خواهد  گسترش  همکاری  شورای  اعضای  و 

یافت.
وزیر امور خارجه روسیه در بخش دیگری از 
این نشست خبری ضمن تاکید بر لزوم حل 
مسئله سوریه گفت که ملت سوریه سرنوشت 

کشورش را تعیین خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، عادل الجبیر وزیر امور 
خارجه عربستان نیز در این نشست مشترک 
منطقه  در  ایران  رفتارهای  درباره  ما  گفت: 
شورای  اعضای  نگرانی  و  کردیم  گفت وگو 
به  را  ایران  درباره  )فارس(  خلیج  همکاری 

اطالع روسیه رساندیم.
روسیه  گفت:  سوریه  مسئله  درباره  الجبیر 
قدرت زیادی برای ایفای نقش در حل بحران 
باید  سوریه  در  انتقالی  مرحله  دارد.  سوریه 
اختیارات  و  باشد  اسد  بشار  حضور  بدون 
انتقالی منتقل شود.  به هیئت حکومت  باید 
تواند  می  که  است  طرفی  تنها  ریاض  گروه 
به نمایندگی از ملت سوریه مذاکره کند، اما 
هم  دیگری  های  طرف  است  معتقد  روسیه 
وجود دارند و درباره این مسئله اختالف میان 

ما وجود دارد.

سفیر سوئد در تهران خبر داد:
ظریف 12 خرداد به سوئد می رود

سفیر سوئد در ایران از سفر وزیر خارجه کشورمان به استکهلم در 
12 خرداد )اول ژوئن( خبر داد.

وزیر خارجه  نوشت: محمد جواد ظریف  توییتر خود  در  تیلر  پیتر 
سوئد  به  اقتصادی  هیاتی  همراه  به  ژوئن(  )اول  خرداد   12 ایران 

سفر می کند.
او نوشت که سفر ظریف به استکهلم پس از آن انجام می شود که 

شرکت ها و بانک ها و سرمایه گذاران سوئدی به ایران آمدند.
که  بود  کرد  اعالم  کشور  دیپلماسی  دستگاه  نیز  این  از  پیش 
محمدجواد ظریف در جریان سفر به شمال اروپا از 4 کشور منطقه 

اسکاندیناوی، فنالند، سوئد، لتونی و دانمارک دیدار خواهد کرد.

تشکیل دبیرخانه مبارزه با فقر و آسیب های اجتماعی
علی ربیعی: باید مبارزه با آسیب های اجتماعی در استان ها و در 
بخش رفاهی ادارات کل کار و رفاه اجتماعی به گفت وگو تبدیل و 

برای آن اقدامات اساسی انجام شود.
مدیران  توانمندسازی  آموزشی،  گردهمایی  دومین  در  ربیعی  علی 
کل اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ساری اظهار کرد: 
مبارزه با فقر و ایجاد رفاه بدون کمک استان ها انجام نمی شود و 

باید به این منظور در این سطح تالش شود.
وی از آماده شدن دبیرخانه شورای عالی اشتغال در این زمینه خبر 
داد و خاطرنشان کرد: باید در استان ها دبیرخانه های مبارزه با فقر 

و آسیب های اجتماعی تشکیل شود.
ربیعی بر مانور حمایت از کارگران تاکید کرد و با اشاره به اینکه مزد 
در این دولت از تورم بیشتر است، خاطرنشان کرد: در بازرسی ها حق 

هیچ کارگری نباید نادیده گرفته شود.
وی اظهار کرد: باید افکار عمومی برای تقویت جایگاه تعاونی ها آماده 
فراوانی  اشتغال کمک  به بخش  تعاونی ها  شوند چرا که گسترش 

می کند.
از مدیران اجرایی این وزارت در سراسر  وزیر کار و رفاه اجتماعی 
کشور خواست تا در دولت تدبیر و امید کارایی خود را نشان دهند و 
گفت: دانش مدیران باید در حوزه های مختلف مانند سیاستگذاری 

در عرصه های فعالیت خود افزایش پیدا کند.
استقالل  حفظ  خواستار  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  ربیعی 
شرکت های وابسته به وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی شد و گفت: 
در مدیریت شرکت ها نظارت داشته باشید و در آن دخالت نکنید.

 
ارتقاء جایگاه زنان در دولت تدبیر و امید

مشاور وزیر نیرو در امور زنان و خانواده با بیان اینکه حضور زنان در 
پست های مهم مدیریتی در دولت تدبیر و امید افزایش یافته است، 
گفت: این نشان دهنده ارتقاء جایگاه زنان در دولت یازدهم و میل 

این قشر به مشارکت در فعالیت های اجتماعی است.
فاطمه قیومی  در نشست اعضای شورای زنان و خانواده هرمزگان 
که در محل فرمانداری قشم برگزار شد، افزود: ارتقاء توانمندی زنان 
در تمام زمینه ها ضروری است و باید این موضع با نگاه ویژه ای 

بررسی و دنبال شود.
در  زن  مدیران  تعداد  و  اجتماع  در  زنان  اینکه حضور  بیان  با  وی 
دهنده  نشان  موضوع  این  کرد:  اظهار  است،  توجه  قابل  کشور 
توانمندی های این قشر در زمینه های مختلف و تعداد دانشجویان 

و دانش آموختگان دختر موید این موضوع است.
مشاور وزیر نیرو در امور زنان و خانواده ورود زنان به عرصه های فنی 
و مهندسی را نشان دهنده عزم جدی این قشر برای فتح قله های 
ترقی دانست و افزود: اگر از توانایی زنان به درستی استفاده شود، 
شاهد ارتقاء بهره وری در بخش های مختلف فرهنگی، اجتماعی و 

اقتصادی خواهیم بود.
وی گفت: مسئولیت پذیری، دقت و سالمت کاری بانوان قابل توجه 

است و کمترین تخلف های اداری از این قشر مشاهده می شود.
در پایان این جلسه، تفاهم نامه همکاری وزارت نیرو، شرکت توزیع 
بانوان و خانواده استانداری هرمزگان در خصوص  اداره کل  برق و 

مدیریت بهینه مصرف انرژی امضاء شد.

واژگونی قایق مهاجران در دریای مدیترانه
دریای  در  مهاجران  حامل  قایق  واژگونی  از  ایتالیا  ساحلی  گارد 

مدیترانه و نجات 100 سرنشین آن خبر داد.
 طبق اعالم گارد ساحلی ایتالیا این قایق روز پنج شنبه  در حالی 
در آب های مدیترانه واژگون شد که حدود 100 سرنشین آن نجات 
پیدا کردند و احتمال می رود تعداد نامشخصی نیز جان خود را از 

دست داده باشند.
در  شنبه  پنج  روز  در  کرد:  اعالم  همچنین  ایتالیا  ساحلی  گارد 
مجموع 22 عملیات امداد و نجات انجام گرفت که در آن ها 4000 
مهاجر نجات پیدا کردند. همچنین از روز دوشنبه بیش از 10 هزار 
مهاجر با کمک گارد ساحلی ایتالیا از خطر مرگ نجات یافته اند که 

نشان دهنده وخامت بحران مهاجرت در اروپاست.
گارد ساحلی لیبی نیز در عملیات جداگانه ای شش قایق حامل 750 

مهاجر را در سواحل غربی این کشور از حرکت بازداشت.
به نقل از خبرگزاری رویترز،  بحران مهاجرت در اروپا به حادترین 
وضعیت خود از جنگ جهانی دوم رسیده  است به گونه ای که در 

مدت دو سال بیش از 8000 مهاجر جان خود را از دست داده اند.

فلوجه در محاصره کامل نیروهای عراقی
فرماندهی نیروهای واکنش سریع عراق از محاصره کامل شهر فلوجه 

خبر داد.
شهر  دومین  فلوجه،  شهر  که  کرد  اعالم  عراق  عملیات  فرماندهی 
بزرگ استان االنبار هم اکنون در محاصره کامل نیروهای عراقی است 
و آن ها برای ورود به داخل شهر و بیرون راندن کامل داعش از آن 

تالش می کنند.
به گفته این فرماندهی، نیروهای عراقی 65 خانواده را از شرق این 

شهر خارج کردند.
نیروهای عراقی اخیرا عملیات آزادسازی شهر فلوجه را آغاز کردند 
و روز پنجشنبه موفق شدند منطقه السجر و پل آن را به طور کامل 

آزاد کنند.
انسانی  سپر  عنوان  به  فلوجه  ساکنان  از  حاضر  حال  در  داعش 

استفاده می کند و هم اکنون این شهر اوضاع وخیمی دارد.
گروه های  از  یکی  بدر،  تیپ  رهبر  العامری،  هادی  دیگر  سوی  از 
شیعه مبارز عراقی که در عملیات بازپس گیری شهر فلوجه از گروه 
تروریستی داعش مشارکت دارند، اعالم کرد: مرحله پایانی عملیات 

آزادسازی فلوجه ظرف چند روز آتی آغاز خواهد شد.
العامری افزود:  مرحله اول عملیات فلوجه که روز دوشنبه آغاز شد، 

با محاصره کامل شهر رو به اتمام است.

خبر

خبر

سوم  مرحله  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
بسیار  را  »نفوذ«  یعنی  دشمنان  تهاجم 
نرم  جنگ  همان  ادامه  و  خطرناک 
در  استکبار  کردند:  تأکید  و  برشمردند 
دنبال  را  اصلی  هدف  چند  نفوذ  راهبرد 
می کند: »تأثیرگذاری در مراکز تصمیم 
باورهای  »تغییر  گیر«،  تصمیم  و  ساز 
مواضع  و  محاسبات  »تغییر  و  مردم« 

مسئوالن«.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی رفتر مقام 
خامنه  اهلل  آیت  حضرت  رهبری،  معظم 
روز  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  ای 
نمایندگان  و  رئیس  دیدار  در  پنجشنبه 
مجلس  دوره  پنجمین  در  ملت  منتخب 
واقعاً  ای  پدیده  را  مجلس  این  خبرگان، 
عظیم خواندند و با تبیین »هویت و مسیر 
تنها  تأکید کردند:  این مجلس،  انقالبی« 
اهداف  تحقق  و  نظام  پیشرفت  و  بقا  راه 
انقالب، »اقتدار حقیقی کشور« و »جهاد 

کبیر« یعنی تبعیت نکردن از دشمن است.
پروردگار  درگاه  به  سپاسگزاری  با  ایشان 
مردم  وسیع  استقبال  خوب،  انتخابات  برای 
خبرگان  محترم  و  وزین  مجلس  تشکیل  و 
است  الهی  موهبتی  خبرگان  مجلس  افزودند: 
قانون  در  خود  وظایف  از  نظر  صرف  حتی  و 
اساسی، پدیده ای عظیم و تأثیرگذار به شمار 

می رود.
انقالب، شکل گیری مجموعه »منتخب  رهبر 
صاحبنظران  و  علما  از  مردم«  وثوق  مورد  و 
دینی و علمی را فی نفسه حائز اهمیت فراوان 
و  برجسته  مجموعه  این  افزودند:  و  دانستند 
متعالی دارای ظرفیتی عظیم برای تبادل نظر، 

هماهنگی و فعالیت تأثیرگذار است.
به  اشاره  با  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
خبرگان  مجلس  عضو  فضالی  و  علما  ارتباط 
کشور  سراسر  در  مردم  مختلف  قشرهای  با 
عمومی  افکار  در  آنها  تأثیرگذاری  قدرت  و 
تا  مجموعه  این  نباید  کردند:  خاطرنشان 
ایفای  برای  الزم  زمان  رسیدن  سر  هنگام 
تحرک  بی  اساسی  قانون  در  مصرح  وظایف 

بماند.
اندیشی درباره مسائل مختلف«،  ایشان، »هم 
»تمرکز بر مسائل مورد نظر«، »اعالم مواضع 
گفتمان  نوعی  دهی  و »شکل  ها«  و خواسته 
مجلس  ظرفیتهای  از  را  عمومی«  مطالبه  و 
صورت  در  افزودند:  و  برشمردند  خبرگان 
مسئوالن  و  مختلف  قوای  هدف،  این  تحقق 
و مجریان نیز به طور طبیعی برای تأمین آن 

مطالبه حرکت خواهند کرد.
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه مسیر و اهداف 
هدفهای  و  مسیر  همان  باید  مجلس خبرگان 
اسالم«،  »حاکمیت  افزودند:  باشد،  انقالب 
اجتماعی«،  »عدالت  »استقالل«،  »آزادی«، 
جهل«،  و  فقر  کنی  »ریشه  عمومی«،  »رفاه 
»مقاومت در مقابل سیل بنیان کن فسادهای 
اخالقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جاری 
در غرب« و »ایستادگی در مقابل سلطه جبهه 
اسالمی  انقالب  اهداف  مهمترین  از  استکبار« 

ملت ایران است.
ایشان، سلطه گری را ذات و طبیعت استکبار 
استکبار  جبهه  کردند:  خاطرنشان  و  خواندند 
ذاتاً به دنبال فراگیر کردن سلطه بر ملتهاست 
و هر کشور و ملتی مقاومت نکند، در دامهای 

آن اسیر می شود.
بدون  را  اسالم  ای،  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
استکبار  و  ظلم  کننده  قمع  و  قلع  تردید، 

می  اسالمی  آن  البته  افزودند:  و  خواندند 
و  مقاومت  جهانی  زورگویان  مقابل  در  تواند 
یک  صورت  به  که  کند  نابود  را  سلطه  جبهه 
نظام حکومتی استقرار یافته و دارای ابزارهای 
و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی،  نظامی،  قدرت 

رسانه ای باشد.
آن  ایجاد  از  دشوارتر  را  انقالب  حفظ  ایشان، 
خواندند و در تشریح چگونگی مواجهه صحیح 
دشمنان  افزودند:  جهانی  ظالمان  جبهه  با 
ملت ایران ابتدا تهاجم سخت را در دستور کار 
قرار دادند؛ جنگ تحمیلی 8 ساله، شورشهای 
گروهکهای  از  حمایت  انقالب،  اوایل 
ایران  نفتی  سکوهای  به  حمله  تروریستی، 
از  مسافربری  هواپیمای  کردن  سرنگون  و 
نمودهای این تهاجم بود که به یاری پروردگار 
و  و صبر  امام خمینی  الهی  پرتو هیبت  در  و 

مقاومت ملت، به شکست دشمنان انجامید.
دیگری  مرحله  را  نرم«  »حمله  انقالب،  رهبر 
جهانی  زورگویان  وقفه  بی  تهاجمات  از 
مستمر  تحریم  کردند:  خاطرنشان  و  خواندند 
تبلیغات  سیاسی،  پیوسته  حمالت  اقتصادی، 
اغواگر و زدن عقبه های جمهوری اسالمی در 
تهاجم  دوم  مرحله  روشهای  از  دیگر کشورها 
پایداری  و  الهی  فضل  به  که  است  دشمنان 
ملت و مسئوالن به نتایج مورد نظر آنان منجر 

نشده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای مرحله سوم تهاجم 
و  خطرناک  بسیار  را  »نفوذ«  یعنی  دشمنان 
تأکید  و  برشمردند  نرم  جنگ  همان  ادامه 
هدف  چند  نفوذ  راهبرد  در  استکبار  کردند: 
در  »تأثیرگذاری  کند:  می  دنبال  را  اصلی 
»تغییر  گیر«،  تصمیم  و  ساز  تصمیم  مراکز 
باورهای مردم« و »تغییر محاسبات و مواضع 

مسئوالن«.
از  انقالب  نهادهای  و  مبانی  به  حمله  ایشان، 
جمله سپاه پاسداران، شورای نگهبان، جوانان 
جمله  از  را  انقالبی  روحانیون  و  اللهی  حزب 
تأکید  و  خواندند  بیگانگان  جاری  روشهای 
کردند: هدف اصلی دشمنان در این مرحله از 
جنگ نرم، زمینه سازی برای تهی شدن نظام 

از عناصر درونی قدرت است.
رهبر انقالب خاطرنشان کردند: اگر این هدف 
قدرت  عناصر  از  اسالمی  جمهوری  و  محقق 
اساسِی  تغییر  یا  آن،  بردن  بین  از  تهی شود، 
به  نیست،  دشواری  کار  آن،  حرکت  جهِت 
تأکید می کنیم تبعیت  همین علت است که 
برابر خواسته  مقاومت در  و  از دشمن  نکردن 

های آن، »جهاد کبیر« است.
تبیین  از  پس  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
خبرگان  مجلس  انقالبی  حرکت  مسیر 
وسیله  به  دینی  منضبط  نوآوریهای  افزودند: 
و  استنباط  قدرت  دارای  و  سواد  با  عناصر 
وارد  که دشمن  زخمهایی  به  بخشیدن  التیام 
طائفی«،  و  »تفرقه مذهبی  از جمله  کند  می 
»اختالفات جناحی« و »ایجاد دو قطبی های 
دیگر وظایف مجلس  از  مصنوعی در کشور«، 

خبرگان است.
مجلس  در  ملت  منتخبان  به  خطاب  ایشان، 
جایز  ایستایی  کردند:  تأکید  خبرگان  پنجم 
نیست؛ اصل تحول و پیشرفت را برای تحقق 
به طور جدی  انقالب همواره  و  اسالم  اهداف 

مورد نظر داشته باشید.
تشریح  به  انقالب  رهبر  سخنان  پایانی  بخش 
زمانی  برهه  این  در  وظایف عمومی مسئوالن 

اختصاص داشت.
تنها  را  کشور  حقیقی  شدن  مقتدر  ایشان، 
و  انقالب  اهداف  تحقق  و  پیشرفت  »بقا،  راه 
و  افزودند: همه مسئوالن  و  برشمردند  ملت« 
دستگاهها در این مسیر وظایفی دارند که باید 

به طور جدی به آن عمل کنند.
موجب  را  کشور  اقتدار  انقالب،  رهبر 
جهان  اصلی  قدرتهای  از  حتی  امتیازگیری 
این  غیر  در  کردند:  خاطرنشان  و  خواندند 
هم  حقیر  و  ضعیف  دولتهای  حتی  صورت، 

طلبکار ملت ایران می شوند.
یک  تشریح  در  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
نمونه از امتیازگیری از دشمن در پرتو اقتدار 
کشور افزودند: دوستان عزیز ما می گویند در 
امتیاز گرفتیم و طرفهای  ای  مذاکرات هسته 
پذیرفتند؛  را  ایران  ای  هسته  صنعت  مقابل 
اقتدار  شدن  عینی  از  بعد  البته  مسئله  این 
ایران یعنی غنی سازی 20 درصد حاصل شد، 
چرا که همه می دانند در غنی سازی، رسیدن 

به 20 درصد دشوارترین مرحله کار است.
سانتریفیوژ  هزار   19 »تولید  انقالب،  رهبر 
هزار  ده  کارگیری  [به  اول«،  نسل 
و  سوم  دوم،  نسلهای  »تولید  سانتریفیوژ«، 
آب  تولید  »کارخانه  و  سانتریفیوژ«  چهارم 
هسته  قدرت  نمودهای  دیگر  از  را  سنگین« 
ای ایران خواندند و افزودند: دشمن که زمانی 
حاضر نبود وجود حتی یک سانتریفیوژ را در 
قدرت  با  شدن  مواجه  از  پس  بپذیرد،  ایران 
در  شد؛  پذیرش  به  مجبور  کشور،  ای  هسته 
واقع این امتیاز را امریکایی ها ندادند بلکه ما 

در پرتو قدرت خود گرفتیم.
ایشان افزودند: ان شاء اهلل با عینی شدن 
گیری  قدرت  و  مقاومتی  اقتصاد  نتایج 
اقتصاد کشور، دشمن بی اثر بودن حربه 

تحریم را نیز درک خواهد کرد.
و  مطالبه  ای،  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
اقتدار  درونی  عناصر  تحقق  پیگیری 
جمله  از  را  دستگاهها  و  مسئوالن  از 
و  برشمردند  خبرگان  مجلس  ظرفیتهای 
افزودند: این جمع با عظمت می تواند در 

این روند نیز تأثیرگذار باشد.
شجاعت،  تقوا،  همچنین  انقالب  رهبر 
بصیرت، صراحت به وقت الزم، نهراسیدن 
و  صحیح  شناخت  و  دیگران  سرزنش  از 
سازوکارهای  و  دشمن  جبهه  از  دقیق 
بودن  انقالبی  اصلی  مالکهای  از  را  آن 

برشمردند.
دشمن  گاهی  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
با ظاهر مثبت  با هدف خاصی، کارهایی 
انجام می دهد که در داخل ایران با استقبال 
روبرو می شود اما اگر هدف واقعی او را درک 

کرده باشیم، فریب نخواهیم خورد.
مردم  منتخبان  به  انقالب  رهبر  آخر  توصیه 
و  درونی  نفس  به  اعتماد  در مجلس خبرگان 

مراقبت از انهزام روحی بود.
و  ترس  مراقب  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
انهزام درونی خود باشید، زیرا در این صورت 

در صحنه عمل هم شکست خواهید خورد.
سخنانشان  ابتدای  در  همچنین  انقالب  رهبر 
مجلس  جدید  اعضای  به  خوش آمدگویی  با 
و  جوان  مجتهدان  خصوص  به  خبرگان 
به  مجلس  این  گذشتگان  در  یاد  پرنشاط، 
گرامی  را  واعظ طبسی  اهلل  آیت  ویژه مرحوم 

داشتند.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، آیت اهلل 
از  قدردانی  با  خبرگان  مجلس  رئیس  جنتی 
پیام الهام بخش رهبر انقالب به مناسبت آغاز 
به کار مجلس خبرگان، فضای این مجلس را 
آرام و منضبط خواند و با اشاره به جایگاه ویژه 
افکار  در  مجلس  این  گفت:  خبرگان  مجلس 

عمومی دارای وجاهت است.
در  باید  اینکه  بیان  با  رئیس مجلس خبرگان 
هر مسئولیتی رسالت خود را به گونه ای انجام 
دهیم که موجب رضایت خداوند و مردم شود، 
خاطرنشان کرد: »رویکرد انقالبی« را در همه 

ابعاد پیگیر خواهیم بود.
دوم  رئیس  نایب  شاهرودی  هاشمی  آیت اهلل 
به  اشاره  با  گزارشی  در  نیز  خبرگان  مجلس 
خبرگان،  مجلس  اجالس  نخستین  نطق های 
گفت: »لزوم انقالبی بودن، انقالبی فکر کردن 
تحرک  بر  »تاکید  کردن«،  عمل  انقالبی  و 
رهبر  رهنمودهای  اجرای  در  دستگاه ها  همه 
ویژه  به  همگان  پرهیز  »ضرورت  و  انقالب« 
جامعه  در  که  مطالبی  بیان  از  مسئوالن 
القای دو قطبی می کند« از مهمترین مباحث 

نطق های اعضای مجلس خبرگان بود.
اعضای  افزود:  شاهرودی  هاشمی  آیت اهلل 
کشور  معضالت  به  نسبت  خبرگان  مجلس 
مشکالت  فرهنگی،  کاستی های  جمله  از 
رکود،  جوانان،  اشتغال  اقتصادی،  و  معیشتی 
مقاومتی،  اقتصاد  نشدن  محقق  قاچاق، 
اجرایی نشدن بانکداری اسالمی، بروز تفکرات 
مجازی  فضای  آسیب های  افراطی،  و  انحرافی 
و مشکالت استان های مرزی دغدغه و مطالبه 

داشتند.

اقتدار و جهادکبیر راه پیشرفت و مقابله با نفوذ

رهبر معظم انقالب: هدف دشمن از نفوذ، تهی کردن نظام از عناصر قدرت است

گفت:  برجام  اجرای  پیگیری  ستاد  رئیس 
را  رژیم صهیونیستی دشمنی خود  و  آمریکا 
با ایران کنار نگذاشته اند و چالش های ما با 
آنها ادامه دارد و اجازه نخواهیم داد که نقض 

برجام به طور صریح صورت گیرد.
گوی  و  گفت  یک  در  عراقچی  عباس  سید 
خبری در خصوص مصوبه اخیر کنگره آمریکا 
مبنی بر جلوگیری از خرید آب سنگین ایران 
صورت  در  مصوبه  افزود:این  آمریکا  توسط 

تصویب هم اهمیتی ندارد .
سنا  به  باید  مصوبه  این  اینکه  بیان  با  وی 
برود و بعد از تصویب باید مورد وتوی رئیس 
قبلی  دور  گیرد،افزود:در  قرار  آمریکا  جمهور 
که در مجلس سنا تالش شد تا جلوی فروش 
آمیز  موفقیت  گرفته شود  ایران  آب سنگین 

نبود و رای نیاورد.
رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام خاطرنشان 
کرد: اصوال طبق برجام آمریکا و هیچ کشور 
دیگری متعهد به خرید آب سنگین از ایران 

نیست.
این  دارد  ایران  که  تعهدی  افزود:تنها  وی 
است که مازاد بر نیاز آب سنگین خود را به 
بازارهای بین المللی عرضه کند برای فروش، 

اگر خریدار پیدا شد، شد و نشد هم نشد.
آب  اینکه  بیان  با  خارجه  امور  وزیر  معاون 

مشتریان  و  است  ارزشی  با  کاالی  سنگین 
زیادی برای آن وجود دارد اظهار داشت:آمریکا 
خریداری  را  ایران  سنگین  آب  تن   40 خود 
کرد و برای 40 تن دیگر با کشورهای دیگر 

درحال مذاکره هستیم .
به گفته رییس ستاد پیگیری برجام، اگر هم 
مشکلی  برجام  دراجرای  نشود  پیدا  مشتری 
هستند  خرید  به  متعهد  آنها  نه  و  نداده  رخ 
به  متعهد  فقط  ما  فروش،  به  متعهد  ما  نه  و 

عرضه هستیم.
عراقچی با اشاره به ترویج فضای ایران هراسی 
و تاثیر آن بر روند اجرای برجام گفت:تالش 
هایی که برای ایران هراسی در داخل آمریکا 
توسط جناح های تندرو و در منطقه هم در 
اجازه  جهت  در  است  گرفتن  صورت  حال 
ندادن به ایران برای استفاده از فضای برجام 

است.
وی افزود : این ها همان جریاناتی هستند که 
تمام تالش خود را کردند که مذاکرات هسته 
ای به نتیجه نرسد و وقتی آنجا ناکام ماندند 

به این مسئله روی آورده اند.
با  باید  کرد:  تاکید  خارجه  امور  وزیر  معاون 
فضای  و  کرد  مبارزه  هراسی  ایران  سیاست 
دنیا  اقتصادی  جامعه  برای  را  بخشی  اعتماد 

فراهم کنیم که روابط شکل گیرد.

عراقچی:

اجازه نقض برجام را نخواهیم داد
ادامه از صفحه 1

سود چگونه به بازار بین بانکی می رود؟
در  مرکزی  بانک  اقتصادی  معاون  که  آنطور 
این باره به ایسنا توضیح داده است، این بانک 
در نظر دارد با این طرح که در چارچوب نظام 
سیاسی پولی در سایر کشورها انجام می شود 
اجرایی  ایران  بانکداری  نظام  با  تطبیق  با  و 
سمت  به  را  سود  نرخ  بتوان  شد،  خواهد 
دیگر  عبارتی  کرد.به  هدایت  غیربانکی  بازار 
بازار  این  در  فعالیت  طریق  از  مرکزی  بانک 
و تاثیر گذاری در نرخ سود آن بتواند نرخ سود 

در شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار دهد.
قربانی با بیان این که هدایت سازوکار تعیین 
انتهای   ، بانکی  بین   بازار  به  بانکی  نرخ سود 
الزامات  به  است،  بانک مرکزی  مسیر مدنظر 
آن اشاره کرد و گفت: این در حالی است که 
برای دستیابی به این هدف باید مسائل نظام 
طوری  به  شود.  فصل  و  تا حدی حل  بانکی 
مدنظر  برنامه های  کامل  اجرای  با  بتوان  که 
بانک مرکزی در راستای سالم سازی ترازنامه 
چسبندگی  ایجاد کننده  عوامل  رفع  بانک ها، 
تعمیق  بدهی  بازار  از  برخورداری   ، سود  در 
تنگنای  معضل  حل  و  سرمایه  بازار   ، یافته 
مالی بانک ها حرکت کرده و با ایجاد تناسب 
در نظام مالی بتوان نرخ سود را به بازار بین 

بانکی سوق داد.
این  کامل  شدن  اجرایی  زمان  درباره  وی 
در  حاضر  حال  در  داد:  توضیح  نیز  سیاست 
حال گام برداشتن به این سمت هستیم . این 
در حالی است که در حدود 1.5 سال گذشته 
اگر نرخ های سود سپرده از حدود 24 به 18 
رسیده و بانک ها نسبت به گذشته به نرخ های 
مصوب پایبندتر هستند ناشی از این است که 
بانک مرکزی از طریق کانال بازار بین بانکی 
توانسته زمینه های الزم برای کاهش سود در 
وتاثیرگذاری  آثار  پس  کند،  فراهم  را  شبکه 
آن شروع شده است. اما این که بتوان به طور 
شد،  متمرکز  موضوع  این  بر  کامل  و  دقیق 
از  الزم  پیش نیازهای  کردن  فراهم  نیازمند 

جمله اصالح نظام بانکی است.

در  همچنین  مرکزی  بانک  اقتصادی  معاون 
برای  بانک ها  می شود  عنوان  این که  مورد 
با  و  داده  جلسه  تشکیل  سود  نرخ  کاهش 
شد:  یادآور  کرد  خواهند  توافق  یکدیگر 
در  و  مرکزی  بانک  تصمیم  با  که  نرخ هایی 
شورای پول و اعتبار مصوب می شود، حداکثر 
نرخ های سود سپرده است ، بنابراین بانک ها 
در  و  داشته  جلسه  خود  بین  در  می توانند 
اما  کنند،  توافق  سود  نرخ  کاهش  با  رابطه 
این در نهایت بانک مرکزی است که پیشنهاد 
خود را به شورای پول و اعتبار برده و مصوب 

می کند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی به نرخ سود 
متناسب با تحوالت اقتصاد کالن به ویژه نرخ 
تورم تمایل دارد یادآور شد: اگر قرار است به 
،دلیلی  محدوده تورم یک رقمی وارد شویم 
باال  اندازه  این  تا  سود  نرخ  که  ندارد  وجود 
باشد چرا که موجب آسیب رساندن به ثبات 
فعاالن  تصمیمات  همچنین  و  کالن  اقتصاد 
از  است.  اثرگذار  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 
به  سود  نرخ  کاهش  اصولی  راهبرد  این رو 
شیوه دستوری با رعایت اقتضائات و شرایط 
بانک ها و بازار پول است که بتوان نرخ سود 
مثبت  درصد  دو  تا  یک  حد  در  را  حقیقی 
بانک  مشتری  حالت  این  در  تا  داریم،  نگه 
آن  پول  نکرده،  ضرر  خود  سپرده گذاری  در 
معقول  شرایط  و  کند  حفظ  را  خود  ارزش 
که  باشد  مبنایی  تا  باشد  منطقی حکفرما  و 
نرخ سود تسهیالت نیز با بازده بخش واقعی 

اقتصاد متناسب شود.
به گزارش ایسنا، با تصمیم آخر شورای پول و 
اعتبار در پایان سال گذشته نرخ سود سپرده 
از 20 به 18 درصد و سود تسهیالت از 24 
که  هایی  نرخ  یافت.  کاهش  درصد   22 به 
اخیرا همتی –رییس سابق شورای هماهنگی 
بانکها  است  قرار  که  بود  کرده  اعالم  بانکها- 
مجددا بررای کاهش آن توافق کنند. وی در 
سپرده  سود  نرخ  که  است  معتقد  حال  عین 
می تواند در دور جدید تا 15 درصد کاهش 

پیدا یابد.

سیاست جدید برای تعیین سود بانکی
خروج آرام از شورای پول و اعتبار
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تایید کامل برجام در گزارش جدید آمانو
نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی 
اعالم کرد که گزارش جدید مدیرکل مجددا اجرای 
کامل اقدامات مرتبط هسته ای طبق برجام را تایید 

کرده است.
گزارش  افزود:  مطلب،  این  اعالم  با  نجفی  رضا 
مدیرکل آژانس دومین گزارش آژانس پس از اجرای 
برجام محسوب می شود که مجددا اجرای کامل 
اقدامات مرتبط هسته ای طبق برجام توسط ایران 

را تایید کرده است.
وی گفت که در این گزارش کوتاه به غیر از چند 
عدد و رقم که به واسطه اجرای اقدامات فنی تغییر 

کرده است تقریبا بقیه مطالب آن تکراری است.
از زحمات همکاران زحمتکش  نجفی هم چنین 
فعالیت   تداوم  در  کشور  اتمی  انرژی  سازمان 

سایت های هسته ای تقدیر کرد.
برجام  اجرای  درباره  آژانس  فصلی  گزارش  اولین 

هفتم اسفند سال گذشته منتشر شد.
شورای  فصلی  نشست  در  آژانس  جدید  گزارش 
حکام که هفته آینده در وین برگزار می شود مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.
اجرای  درباره  آمانو  یوکیا  صفحه ای  پنج  گزارش 
برجام روز جمعه هفت خرداد در اختیار 35 عضو 

شورای حکام قرار گرفت.

بیانیه   نشست استراتژیک 
روسیه و شورای همکاری خلیج فارس

بیانیه پایانی چهارمین نشست استراتژیک روسیه و 
شورای همکاری خلیج فارس که روز پنجشنبه در 
مسکو برگزار شد، به موضع دو طرف درباره مسائل 
متعددی از جمله بحران سوریه، اوضاع یمن، عراق، 
لیبی، مسئله فلسطین، مبارزه با تروریسم و روابط 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با ایران 

اشاره می کند.
به گزارش روزنامه رأی الیوم، وزرای خارجه روسیه 
بیانیه پایانی  و شورای همکاری خلیج فارس در 
نشست استراتژیک خود در مسکو درباره مسئله 
سوریه بر لزوم حفظ وحدت، حاکمیت و تمامیت 
راهکار  به  رسیدن  اهمیت  و  کشور  این  ارضی 
براساس  توقف درگیری ها  به  بحران که  سیاسی 
قطعنامه 2254 شورای امنیت منجر شود، تأکید 

کردند.
وزرا هم چنین بر لزوم ارسال کمک های بشردوستانه 
به ساکنان و غیرنظامیان در تمامی مناطق سوریه 
براساس قوانین بین المللی و ازسرگیری مذاکرات 

صلح ژنو تأکید کردند.
این وزرا درباره یمن نیز از توقف درگیری ها در این 
کشور استقبال کردند و از تمامی طرف ها خواستند 

به آتش بس پایبند باشند.
آن ها در بیانیه پایانی نشست حمایت قوی خود را از 
تالش های الشیخ احمد اعالم و بر اهمیت پیشرفت 

در مذاکرات تأکید کردند.
خلیج  همکاری  شورای  و  روسیه  خارجه  وزرای 
فارس همچنین از تمامی طرف ها خواستند اقدامات 
سختی را برای حل و فصل سیاسی و دائم بحران 
طرح  امنیت،  شورای   2216 قطعنامه  براساس 
شورای همکاری خلیج فارس درباره یمن و نتایج 

مذاکرات ملی اتخاذ کنند.
به حفظ وحدت و  پایبندی کامل خود  بر  آن ها 
تمامیت ارضی یمن و مخالفتشان با مداخله کردن 

در امور داخلی این کشور تأکید کردند.
به  پایبندی  اهمیت  بر  نیز  عراق  درباره  وزرا  این 
استقالل و حاکمیت، ثبات سیاسی و وحدت ملی 
این کشور تأکید و با مداخله در امور داخلی این 

کشور مخالفت کردند.
آن ها همبستگی خود را با مردم عراق در مقابله با 

داعش اعالم کردند.
درباره لیبی نیز این وزرا بر پایبندی خود به وحدت 
و تمامیت ارضی این کشور و مداخله نکردن در 
امور داخلی آن تأکید و از افزایش فعالیت گروه های 

تروریستی در این کشور شدیدا ابراز نگرانی کردند.
درخصوص  تالش ها  از  را  حمایتشان  آن ها 
مارتین کوپلر،  و تالش های  لیبی  روند سیاسی 
اعالم  این کشور  به  ملل  ویژه سازمان  فرستاده 
طرف  دو  میان  سیاسی  توافق نامه  امضای  از  و 

استقبال کردند.
وزرای روسیه و شورای همکاری خلیج فارس بر 
لزوم از سرگیری فوری مذاکرات فلسطین و اسرائیل 
با هدف تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای 
1967 به پایتختی قدس شرقی نیز تأکید کردند و 
از طرف های فلسطینی نیز خواستند تالششان را 

برای تحقق آشتی افزایش دهند.
در همین حال این وزرا درباره روابط با ایران تأکید 
حسن  اصل  براساس  باید  روابط  این  که  کردند 
همجواری و مداخله نکردن در امور داخلی یکدیگر 
و احترام به استقالل و حل درگیری ها و اختالفات 
براساس منشور سازمان ملل و امتناع از به کارگیری 

زور باشد.
آن ها بر لزوم حل مسالمت آمیز اختالف میان ایران 
و امارات درباره جزایر )ایرانی( تنب کوچک، تنب 
بزرگ و ابوموسی براساس منشور و قوانین سازمان 
ملل و از طریق مذاکرات مستقیم میان دو طرف 

تأکید کردند.

درهای باز سازمان شانگهای برای عضویت ایران
با اعالم بختیار حکیموف نماینده ویژه رییس جمهوری روسیه 
همکاری  تبدیل  برنامه  بر  مبنی  شانگهای  سازمان  امور  در 
ایران با این سازمان از حالت ناظر به عضویت رسمی و کامل، 

بزرگترین سازمان منطقه ای جهان میزبان تهران می شود.
تنظیم شده  ایران سال 2006  وی گفت: نخستین درخواست 
به همین خاطر می  و  است و رسما سال 2008 مراجعه کرد 
به  شانگهای  سازمان  به  پیوستن  واقعی  نامزد  که  گفت  توان 

عنوان عضو رسمی است. 
لغو  گرفتن  نظر  در  با  نوشت:  حکیموف  نقل  به  اسپوتنیک 
رسمی  عضویت  برای  مشکلی  دیگر  ایرانی،  ضد  های  تحریم 

ایران وجود ندارد. 
رسمی  عضویت  برنامه  شده  اعالم  برنامه  براساس  همچنین 

پاکستان و هند در این سازمان نیز در دستور کار است.
سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین دولتی منطقه ای 
اقتصادی  و  امنیتی  جانبه  چند  های  همکاری  برای  که  است 

تشکیل شده است. 
دیروز  این سازمان که  وزیران خارجه کشورهای عضو  نشست 
)سه شنبه( در تاشکند ازبکستان پایان یافت با هدف آمادگی 
و فراهم کردن مقدمات برگزاری نشست سران کشور های عضو 

در این شهر در اواخر ماه آینده میالدی،  برگزار شد. 
هجری   1380 خرداد   25 شانگهای،  همکاری  سازمان 
روسیه،  چین،  عضویت  با   )2001 ژوئن   15( خورشیدی 

قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تاسیس شد.
جمهوری اسالمی ایران، هند، افغانستان، مغولستان و پاکستان 

در این سازمان عضو ناظر هستند.
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای معادل 30 میلیون 
و 189 هزار کیلومتر مربع مساحت، سه پنجم گستره آسیا و 
 25 )نزدیک  جمعیت  نفر  میلیون   500 و  میلیارد  یک  حدود 

درصد جمعیت کره زمین، را دارند. 

پوتین روسیه را متحد مسلمانان اعالم کرد
به  را  کشور  این  روسیه  جمهوری  رییس  پوتین  والدیمیر 
عنوان متحد جهان اسالم اعالم کرد و گفت که مسکو همواره 

پشتیبان همکاری برای حل مشکالت مسلمانان است.
پوتین   در نشست گروه نگرش راهبردی روسیه و جهان اسالم 
برای  اسالمی  کشورهای  فعال  موضع  از  روسیه  کرد:  اعالم 
پابرجا شدن اصول عدالت و اولویت قانون در روابط بین الملل 

حمایت می کنند.
همواره  مسکو  افزود:  وی  اسپوتنیک،  خبرگزاری  گزارش  به 
متحد مطمئن جهان اسالم بوده و آماده است در حل مسائل 

مبرم به مسلمانان کمک کند.
نشست  کرد  امیدواری  ابراز  همچنین  روسیه  جمهور  رئیس 
کنونی گروه نگرش راهبردی روسیه و جهان اسالم به تقویت 

اعتماد و تعامل بین مسکو و کشور های اسالمی کمک کند.
 57 با  که  است  اسالمی  همکاری  سازمان  ناظر  عضو  روسیه 
از  پس  المللی  بین  سازمان  بزرگترین  قاره  چهار  از  کشور 
سازمان ملل متحد به شمار می رود و همکاری های نزدیکی 

با این سازمان دارد.
میلیون   15 از  بیش  روسیه  در  شده  اعالم  آمارهای  براساس 
ولگا  و  قفقاز  مناطق  در  بیشتر  که  کنند  می  زندگی  مسلمان 
مسلمانان  جمعیت  غیررسمی  آمارهای  در  و  دارند  سکونت 

بیشتر برآورد شده است. 

اوباما مدعی شد: 

ایران را متقاعد کردیم سالح هسته ای نسازد
برنامه  درخصوص  خود  ادعاهای  تکرار  با  آمریکا  رئیس جمهور 
را  ایران  پیچیده  و  بزرگ  کشور  گفت:  کشورمان  هسته ای 

متقاعد کردیم سالح اتمی نسازد.
رییس  اوباما  باراک  سفید،  کاخ  اینترنتی  پایگاه  گزارش  به 
در  شیما  ایسه  در  خبری  کنفرانس  یک  در  آمریکا  جمهور 
ژاپن، با اشاره به توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 با بیان این 
بزرگترین دستاوردهای ما  از  ایران یکی  با  توافق هسته ای  که 
است؛ مدعی شد: ما توانستیم بدون اینکه مجبور باشیم حتی 
یک گلوله شلیک کنیم، کشوری بزرگ و پیچیده را که برنامه 
هسته ای به اندازه کافی توسعه یافته داشت، متقاعد کنیم که 

سالح اتمی نسازد.
هسته ای  موضوع  به  کنفرانس  این  از  دیگری  بخش  در  اوباما 
پیشرفتی  ما  اینکه  وجود  با  گفت:  و  کرد  اشاره  شمالی  کره 
نبو ده ایم  کره شمالی شاهد  با  رابطه  در  داشتیم،  انتظار  که  را 
تا  کنیم  بسیج  و  متحد  را  بین المللی  جامعه  توانسته ایم  اما 
و  نظر  زیر  بیشتر  دقت  با  آنها  )هسته ای(  تکثیر  فعالیت های 
برای همه ماست.  باشد. کره شمالی نگرانی بزرگی  حسابرسی 
طور  به  بتوانند  که  نرسیده اند  ای  درجه  به  هنوز  آنها  البته 
موثری اهدافی را در آمریکا بزنند، اما هر بار که آنها آزمایشی 
بخورد،  هم  شکست  آزمایش ها  این  اگر  حتی  می دهند،  انجام 

چیز جدیدی یاد می گیرند.
این ادعاها در حالی مطرح شده است که مقامات ایران همواره 
تاکید  و  رد  را  کشورمان  هسته ای  برنامه  علیه  ادعا  هرگونه 
می کنند که فعالیت های هسته ای ایرا ن ماهیت کامال صلح آمیز 
این  دفاعی  دکترین  در  جایگاهی  هیچ  و سالح هسته ای  دارد 

کشور ندارد.

خبرخبر

رونوشت حصر وراثت
شرح  به  مرتضي  فرزند  خدابخشي  حکمت  آقاي  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
دادخواست تقدیمي ثبت شده به کالسه 950086از این شعبه در خواست گواهي حصر 
وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مرتضي خدا بخشي در اقامتگاه دائمي 

خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:
1-حکمت خدابخشي ش ش 81 فرزند متوفي

2- مسیح اله خدابخشي ش ش 52 فرزند متوفي
3-خورشید عباسي ش ش 42همسر متوفي

اینک با انجام تشریفات مقدماتي در خواست مزبوریک نوبت آگهي میگرددتا چنانچه 
شخصي اعتراضي دارد ویا وصیت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر آگهي 
ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد در غیر این صورت گواهي صادرخواهد شد.

رئیس شوراي حل اختالف شعبه يك سورشجان ـ  غفور عباسپور

 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملك اسالم آباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئین نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139460316002006895 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شوکت شریفی فرزند افشار 
بشماره شناسنامه 2466 صادره از گیالنغرب در یک باب ساختمان به مساحت 200 متر 
مربع پالک 2653 فرعی از 1 اصلی واقع در اسالم آباد غرب خ کشاورز کوچه 12 متری 
جنب باغ عسکری شامل مبایعه نامه عادی و استقرار ملک در سهم زارعین طبق قانون 
اصالحات ارضی و عدم دسترسی به مالک اولیه محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که  اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول :1395/02/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/03/08
  محمدعباسی  -  رئیس ثبت اسنادو امالک

آگهی فقدان گواهی مدرک موقت تحصیلی 
کارشناسی  مقطع  در   18 ش  ش  به  علی  قنبر  فرزند  پور  حسن  جعفر  آقای 
مهندسی عمران از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی آیت اله آملی به نشانی آمل – 
جاده قدیم آمل به بابل – دانشگاه آزاد اسالمی آیت اهلل آملی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهي مفقودي 
کارت هوشمند به شماره کارت 2752845راننده باري متعلق به آقاي نصراهلل 

محمودیان چالبطاني مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط است.95

مفقودي
عزیزي  سمانه    1390 مدل  روغني  سفید  پراید  سبز  برگ  کمپاني  سند 
موتور  شماره  و   s3412290897022 شاسي  شماره  به  پشته  میان 
ایران  56-797 س 77 و شماره شناسه خودرو  4059386 به شماره پالک 
VIN( :IRPC909V126897022( مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

اگهی مفقودی
برگ سبز سواری سایپا 131 مدل 1392 به شماره انتظامی 44-378س46 به 
شماره موتور 4904703 و شماره شاسی NAS411100D3606977 به نام 

ندا جوادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

متن آگهی 
فرزند  خانجانی  نورخدا  آقای   9409986611400318 کالسه  پرونده  در 
میرزاجان به اتهام فروش مال غیر موضوع شکایت آقای حسین رک رک تحت  
تعقیب می باشند به لحاظ عدم شناسایی در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق 
ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 
از  آباد حاضر و  بازپرسی دادسرای خرم  انتشار در شعبه سوم  از  یک ماه پس 
اتهام انتسابی دفاع نمایند بدیهی است در صورت عدم حضور بدون عذر موجه 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
مدير دفتر شعبه سوم بازپرسی دادسرای شهرستان خرم آباد – تیموری. 

اگهی مفقودی
موتور  شماره  به   1391 مدل  رنو  سواری  خودرو  کمپانی  سند 
 NAALSRALDCA099733 100014067 و شماره شاسیRD186802

بهشهرمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

خطیب نماز جمعه تهران اعالم کرد حکام سعودی 
با وجود اعزام هیات ایرانی برای حل مشکل زائران 
ایرانی خانه خدا سنگ اندازی می کنند و هیچ 
تعهدی برای حفظ کرامت و امنیت زائران ما نمی 

دهند.
آیت اهلل سید احمد خاتمی که در خطبه های نماز 
جمعه این هفته تهران سخن می گفت افزود :حکام 
جاهل سعودی در این زمینه همچنان لجبازی می 
کنند و در برابر خواسته های به حق ملت ایران بی 

تفاوت هستند.
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به کارشکنی های 
حکام آل سعود برای برگزاری مراسم حج گفت:ما 
حجی می خواهیم که به حجاج ما اهانت نشود و 

امنیت حجاج تامین شود. 
خطیب نماز جمعه تهران درخصوص مراسم حج 
امسال و مذاکراتی که درباره آن در جریان است 
دریافت  امروز  که  اطالعی  آخرین  داشت:  اظهار 
کردم این بود برای بار دوم هم که هیئت ایرانی 
برای امور حج امسال به جده رفتند اما متاسفانه 
همچنان حکام لجباز آل سعود در برابر دو خواسته 

بحق ملت ایستادند و مقاومت کردند. 
وی افزود: ما دو حرف داریم؛ مردم ما مردم عزیز 
و با کرامتی هستند ما حجی می خواهیم که به 
حجاج ما اهانت نشود و امنیت حجاج تامین شود 
نه سفارت خانه و نه کنسولگری داریم هر چه می 

گویند تضمین دهید نمی دهند. 
آیت اهلل خاتمی ادامه داد: بعثه رهبری ،سازمان 
حج و زیارت تمام تالش را به کار بردند امسال 
حج برگزار شود انها نگذاشتند و سدعین سبیل اهلل 
کردند.حکام و مفتیان جنایتکار آنها می گوید این 

ایرانی ها هستند که نمی خواهند بیایند. 
وی خطاب به حکام ال سعود گفت:شما مصداق 
کسانی هستید و سد عن سبیل هلل کردید که کار 

کفار است ومصداق ضالل بعید هستید. 
خطیب نماز جمعه تهران اضافه کرد:این حقیقت و 
حادثه بار دیگر نشان داد– همانند در حادثه جمعه 
خونین و جانباختن حاجیان عزیز - آل سعود لیاقت 
حرمین شریفین را ندارند و باید حرمین شریفین 
تحت نظر هیاتی از دول اسالمی باشد که دلداده 
عمیق به اسالم باشند و جانشان مملو از نفرت از 
استکبار باشد. بهگفته آیت اهلل خاتمی عمله و اکره 
صهیونیستها لیاقت اداره حرمین شریفین را ندارند. 

دشمن در تالش برای تخريب عناصر و 
نهادهای انقالبی است 

از  دیگری  بخش  در  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
سخنان خود تخریب عناصر و نهادهای انقالبی از 
جمله روحانیان انقالبی و وفادار به نظام با آرم آخوند 
حکومتی و تندرو ، نهادهای تاثیرگذار در انقالب و 
نظام از جمله سپاه پاسداران و شورای نگهبان و دو 
قطبی کردن جامعه را از جمله تالش های دشمنان 

عنوان کرد و گفت نباید با پرداختن به مسایل فرعی 
از اهداف و تالش های دشمن غافل بود.

به گفته آیت اهلل خاتمی تنها راه پیروزی بر دشمن 
ایستادگی در برابر آن و داشتن بصیرت انقالبی 
است. وی ضمن گرامی داشت میالد حضرت بقیه 
اهلل االعظم حجه ابن الحسن اظهار داشت:مسئله 
مهدویت یک اعتقاد بین المللی الهیون عالم است 
و اختصاصی به مسلمانان هم ندارد و اعتقاد بین 

المللی اسالمی است. 
وی با اشاره به وجود روایات مهدویت در صحیح 
مهدویت  داشت:  اظهار  مسلم  صحیح  و  بخاری 
اعتقاد محکم و بنیادین شیعی است، اعتقادی که 
250 آیه قران، 500 روایت از نبی اکرم و دو هزار 

و 500 روایت از امامان معصوم پشتوانه آن است. 
آیت اهلل خاتمی گفت: ما افتخار می کنیم به این 
اعتقاد و پای این اعتقاد از عمق جانمان و تا آخرین 
لحظه عمرمان به یاری خدا ایستاده ایم و آینده را از 

آن دین مکتب و اهل بیت می دانیم. 
خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با بیان اینکه فتح 
خرمشهر از یاد بردنی نیست گفت:فتح خرمشهر در 
سال 1361 فتحی بود که کمر دشمن را شکست 
و خرمشهر عزیز بعد از 578 روز اسارت آزاد شد،بر 
پیشانی این فتح این مدال ارزشمند امام هست که 

خرمشهر را خدا آزاد کرد. 
وی ضمن گرامی داشت یاد و خاطره رزمندگان 
تمام  با  گفت:  مقدس  دفاع  سال  هشت  عزیز 
وجودمان از این رزمندگان تشکر می کنیم سالم 
و درود خدا را نثار همه شهیدان بخصوص شهدای 
فتح  شهید  عزیزان  و  مقدس  دفاع  سال  هشت 

خرمشهر داریم. 
آیت اهلل خاتمی در ادامه به سالروز ارتحال حضرت 
امام خمینی در 14 خرداد اشاره کرد و گفت: زبان 
عاجز و قلم ناتوان است از وصف این بزرگمرد ، 
ناب  اسالم  احیا گر  وبرجسته،  فقیه سیاستمدار 
محمدی و نجات بخش ملت بزرگ ایران از 57 

سال حکومت سیاه پهلوی ها. 
وی افزود: بخشی از تشکر از امام به این است که 

در تجلیل و تکریم از امام در مراسمی که مربوط به 
ایشان هست،سنگ تمام بگذاریم 

انتخاب  وی مناسبت دیگر در روز 14 خرداد را 
امام خامنه ای به رهبری این  العظمی  آیت اهلل 
امت عنوان کرد و گفت: خبرگان اول این یادگاری 
ارزشمند را از خودشان باقی گذاشتند و بزرگی را به 
رهبری برگزیدند که هر چه زمان می گذرد درستی 
شود،سیاستمدار  می  آشکار  بیشتر  انتخاب  این 
بزرگی که سیاستمداران برجسته بین الملل او را 

رهبری حکیم و دور اندیش می دانند. 
باید این نعمت را شکر کنیم  اینکه  با بیان  وی 
تصریح کرد:شکر این نعمت هم با والیتمداری است 
نه تنها والیت شعاری، والیت محور وحدت است و 
وحدت بی محور نمی شود وحدت مکتبی در سایه 
محور والیت است و اعتدال هم من های والیت 
معنا ندارد.  آیت اهلل خاتمی خاطرنشان کرد:معتدل 
شما مردم عزیز هستید که پیوسته با والیت بوده 
اید و هستید و خواهید بود و شعارتان این است: 
ما هم سرباز توایم خامنه ای گوش به فرمان توایم 

خامنه ای. 
افتتاحیه  به  اشاره  با  تهران  نماز جمعه  خطیب 
دوره پنجم مجلس خبرگاه رهبری گفت: دیروز 
مقام معظم رهبری دو تعبیر در رابطه با خبرگان 
معظم  مجلس  و  الهی  موهبت  داشتند؛فرمودند 
مجلسی این چنین در دنیا بی سابقه است 88 
مجتهد مطلق با انتخاب مردم، کسانی را بفرستند 
به یک مجمعی که در کالن ترین مسائل کشور 
تصمیم بگیرند.  وی اضافه کرد: ایشان فرمودند 
شخصیت حقوقی مجلس خبرگان روشن است، اما 
از شخصیت حقیقی خبرگان علمای بالد بیشتر از 

این می شود استفاده کرد. 
آیت اهلل خاتمی خاطرنشان کرد: این دوره پیشانی 
اش پیام مقام معظم رهبری بود انتخاب هیئت 
رییسه و اعضای کمیسیونهای شش گانه مجلس 
این  بسیار صمیمی  فضایی  در  رهبری  خبرگان 
انتخابات شکل گرفت و نقطه برجسته این اجالس 
به ریاست  انتخاب فقیه مجاهد آیت اهلل جنتی 

مجلس خبرگان رهبری بود. 
عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد:رسانه های 
استکباری در تخریب این فقیه مجاهد آنچه در 
چنته داشتند در ایام انتخابات به میدان آوردند ولی 
خبرگان ملت منتخب شما وجزئی از شما هستند 
انجام  انجام داد در حقیقت شما  ،آنچه خبرگان 
دادید، تو دهنی محکمی به آمریکا، انگلیس و رسانه 

های استکباری زدید. 
وی گفت:پیام این انتخاب این است تحلیل گران 
بیگانه بد تحلیل نکنند اگر واقعیت را در این عرصه 
می خواهند ببینند واقعیت آن بود که در مجلس 

خبرگان ملت خودش را نشان داد.
به گفته آیت آهلل خاتمی، تخریب ها در کوتاه مدت 
جواب می دهد اما در دراز مدت جواب نخواهد داد 
خورشید همیشه پشت ابر باقی نمی ماند زمستان 

تمام می شود و روسیاهی برای زغال می ماند. 
در  رهبری  معظم  مقام  گفت:  ادامه  در  وی 
رهنمودهایی که در دانشگاه جامع امام حسین)ع( 
و نیز در دیدار خبرگان داشتند واژه جدید جهاد 

کبیر را به ادبیات سیاسی کشور افزودند. 
وی با اشاره به ایه 52 سوره فرقان اظهار داشت: 
خداوند می فرماید از کافران تبعیت نکن و با آن 
البیان  ها جهاد کبیر داشته باش،تفسیر مجمع 
این عبارت را به قرآن برگردانده است،قرآن می 
تواند محور ارزشمندی در عرصه مبارزه فرهنگی 

با دشمنان باشد. 
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه ما در حال 
این جهاد هستیم گفت: آنچه دشمنان شما در 
هشت سال جنگ تحمیلی و تحریم ،با تبلیغات 
به دست نیاوردند می خواهند در این جنگ نرم 

به دست بیاورند. 
وی در ادامه با اشاره به ابزارهای این جنگ گفت: 
در این جنگ چند وسیله برای جنگیدن با دشمنان 
هست یکی باختن روحیه، اینکه کسانی بگویند ما 
نمی توانیم با امریکا بجنگیم و ما نمی توانیم منطق 

شان باشد این ابزار آنها در جنگ نرم روانی است.
ایت اهلل خاتمی افزود: آنها که دیروز می گفتند 
با مرگ بر شاه، شاه سرنگون نمی شود امروز می 
گویند چاره نداریم جز اینکه با آمریکا رابطه داشته 
باشیم این همان است که دشمن می خواهد فضای 
سازی برای رابطه با آمریکا، فضا سازی برای مذاکره 
با امریکا.  وی تصریح کرد:به فضل خدا این ملت 
شاه را سرنگون کرد، در سایه انقالب این ملت، 
سوسیال دموکراسی شرق متالشی شد و به یاری 
خدا در آینده نه چندان دور لیبرال دموکراسی غرب 

هم شکست خواهد خورد. 
خطیب نماز جمعه تهران دومین ابزار جنگ نرم 
دشمن را نفوذ در مراکز تصمیم گیری و تصمیم 
سازی عنوان کرد و گفت: نفوذ واژه ای است که 
از عید فطر گذشته تاکنون دهها بار مقام معظم 

تکرار کردند. 

خاتمی:

دشمن در تالش برای تخریب عناصر انقالبی است
حکام سعودی برای حج ايرانیان سنگ اندازی می کنند

جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی 
ایران با اعالم اینکه نیروهای مسلح به عنوان 
برای  کرد:  تاکید  هستند،  مستحکم  دژهای 
هیچ کس  مجوز  به  نیاز  دفاعی  توان  افزایش 
نداریم و تنها گوش و چشم مان به فرماندهی 
کل قوا است و پیشمرگی برای ملت ایران را 

بزرگترین مدال افتخار خود می دانیم.
بیست  در  موسوی  عبدالرحیم  سرتیپ  امیر 
شهید   114 و  سرداران  کنگره  هفتمین  و 
روستای فردو در مجتمع امام خمینی)ره( قم 
علیه  بر  تهدیدات  و  ها  کرد: دشمنی  تصریح 
همه  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام 
جانبه است و در یک مقطع خاص و یک مولفه 

قدرت نیست.
وی با بیان اینکه دشمن با تهدیدات پیچیده 
جمهوری  مقدس  نظام  با  مقابله  عرصه  وارد 
اسالمی ایران شده است، افزود: هدف تهدیدات 
نظام مقدس  تمامیت  و  دشمن اصل و ریشه 

جموری اسالمی ایران است.
همه  تهدید  وقتی  اینکه  بر  تاکید  ضمن  وی 
باشد،  جانبه  همه  باید  نیز  دفاع  است  جانبه 
اظهارداشت: همه باید خود را در سنگر دفاع 
و همه  ببینند  تهدیدات دشمنان  با  مبارزه  و 
مسئوالن در هر سنگری که هستند باید به این 
اصل مهم و اساسی توجه جدی داشته باشند و 

در این زمینه تالش کنند.
جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی 
با بیان اینکه همه آحاد جامعه باید در  ایران 
کنار هم متحد و همدل در مقابله با تهدیدات 
به  باید  ها  عرصه  همه  افزود:  باشند،  دشمن 
عنوان خاکریز برای مردم و مسئوالن به عنوان 
با تهدیدات دشمنان باشد و در  سنگر مقابله 

این زمینه باید انسجام داشته باشند.
وی منطق و زبان دشمن را منطق و زبان زور 

عنوان کرد و با تاکید بر اینکه دشمن به جز 
زبان زور چیزی دیگری را نمی فهمد، تاکید 
کرد: خصلت دشمنان ایران این است که به جز 

زبان زور، زبان دیگری را نمی فهمند.
کنار  فقط  بازدارندگی  و  دفاع  در  افزود:  وی 
هم بودن کافی نیست و باید در هم تنیده و 

یکپارچه عمل کنیم.
موسوی با اشاره به جایگاه ویژه قدرت دفاعی 
دربرابر  ملت  آهنین  مشت  عنوان  به  کشور 
استکبار، گفت: آرزوی همه ما پذیرش منطق 
از سوی دنیا است و همواره ما دنیا را دعوت به 
منطق کرده ایم ولی دزد اگر دیوار خانه ای را 

قابل عبور بداند از آنجا عبور می کند.
سردمداری  به  سلطه  دنیای  امروز  افزود:  وی 
آمریکای جنایتکار پیشرفته ترین و مدرنترین 
دزد تاریخ است و اگر برج و باروی دفاعی را 

ضعیف بیند یک روز صبر نخواهد کرد.
وی تاکید کرد: واقعیت دنیای امروز این است 
که در پناه چرخش شنی تانک ها و غرش توپ 
ها فن آوری اجازه رشد پیدا می کند و حرکت 
ناوها و غرش جنگندها و موشک ها است که 
فرصت و پیشرفت دیپلماسی را به وجود می 

آورد.
وی ادامه داد: آمریکا از هر فرصتی برای نفوذ 
استفاده می  برای نظام اسالمی  و ضربه زدن 
کند و این امر همواره در زمینه های مختلف 
سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
ارتش  کل  فرمانده  جانشین  دارد.  وجود 
جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر اینکه آب 
ایران و آمریکا هرگز به یک جوی نخواهد رفت، 
تصریح کرد: چون ماهیت انقالبی اسالمی ایران 
آرمانخواهی، ضد استکباری و ضد سلطه و به 
ماهیت  و  است  اسالمی  تمدن  ایجاد  دنبال 

دنیای استکبار نقطه مقابل این امر می باشد.

جانشین فرمانده کل ارتش:

 برای افزایش توان دفاعی نیاز به مجوز 
قوا،  هیچ کس نداریم معظم کل  فرمانده  عالی  مشاور  و  دستیار 

گفت: اقتصاد مقاومتی نسخه پیروزی بخش و 
سند پیشرفت و بالندگی کشور است و راه محقق 
مقاومت مردم در  راهبرد  از همان  آن  ساختن 
دفاع مقدس می گذرد و این تنها الگویی است 
که می تواند ملت و دولت ما را به پیروزی برساند.

مشاور  و  دستیار  صفوی،  رحیم  سیدیحیی 
عالی فرمانده معظم کل قوا در سخنرانی پیش 
به  تهران  هفته  این  جمعه  نماز  خطبه های  از 
بیان  با  خرمشهر  آزادسازی  سالروز  مناسبت 
اینکه در پیروزی و مقاومت در مقابل صدام در 
آزادسازی خرمشهر مولفه هایی برای رزمندگان و 
مسئوالن نظامی ما قدرت آفرین بودند که می توان 
همین مولفه ها را برای مقابله با تحریم ها و فشار 
اقتصادی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی به کار برد، 
افزود: اولین اصل اتکا به قدرت الیزال الهی،  توان 

داخلی و توان و ظرفیت جوانان کشور بود.
وی ادامه داد: قبل از عملیات فاو خدمت حضرت 
را  عملیات  راهبردی  طرح  و  رفتیم  )ره(  امام 
برایشان تشریح کردیم. در آن زمان من 33 ساله 
بودم و فرمانده نیروی زمینی سپاه. به امام )ره( 
گفتیم حتی اگر از اروندرود عبور کنیم ممکن 
است در آنجا نتوانیم پیروزی مان را تثبیت کنیم 
اما امام )ره( گفتند فرمانده کل قوا خداست و 
همانطور که فرمان نماز را داده است فرمان دفاع 
از سرزمین را هم داده بنابراین، بروید و دفاع کنید. 

من هم به شما خواهم پیوست.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، ادامه 
داد: اکنون اگر اقتصاد مقاومتی هم مسأله اصلی 
برای کشور است،  مسئوالن باید در اقدام و عمل و 
حل مشکالت کالن و جزئی اقتصادی به خداوند و 
قدرت مردم تکیه کنند و اگر به غیر از آن مثالً  به 
مسائل سیاست خارجی تکیه دارند بحث دیگری 

است.
تمامی  به  را  پیام  این  ما  گفت:  صفوی  رحیم 

عزیزان در ارتش، سپاه و بسیج اعالم کردیم و با 
همین برنامه رفتیم و پیروز شدیم.

و  مردم  از  برخی  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
مسئوالن هنوز تفاوت بین دولت و حکومت را 
نمی دانند، خاطرنشان کرد: دولت شامل اشخاص 
و گروه هایی است که در انتخابات شرکت و پیروز 
شده و اداره امور مردم را به عهده دارد اما حکومت 
دربرگیرنده دولت و قوای سه گانه، نیروهای مسلح 
و اداره امور مردم به کلی است و ویژگی اصلی 
آن حاکمیت است. در قانون اساسی ما رئیس 
حکومت، ولی فقیه و رئیس دولت، رئیس جمهور 
است و هر دو از سوی مردم به طور مستقیم و 

غیرمستقیم تعیین می شوند.
رحیم صفوی گفت: فلسفه خبرگان رهبری که در 
خرداد 68 با تصمیم آنها رهبری فعلی به عنوان 
رهبری کشور انتخاب شدند و 27 سال است که 
رئیس و رهبری حکومت اسالمی هستند، همین 
است. دولت و قوای سه گانه و تمامی نهادها باید 
از رئیس حکومت تبعیت کنند و راه نجات همین 

است. 

رحیم صفوی: 

تداوم حیات سیاسی از مسیر مقاومت می گذرد
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اقتصاد  سازی  عملیاتی  و  اجرا 
های  موضوع  جمله  از  مقاومتی 
مورد توجه رسانه های غربی طی 
روزهای گذشته بود. در این میان، 
تحلیل های متفاوت این رسانه ها 
ها  دیدگاه  تعارض  یا  همگرایی  از 
پیاده سازی  ایران در خصوص  در 
راهبرد اقتصاد مقاومتی قابل تامل 

می نماید.
رهبر انقالب در بهمن ماه 1392، 
سیاست  های کلی اقتصاد مقاومتی 
کشور  مسووالن  به  بند  در 24  را 
ابالغ کرد. بر این اساس، مهمترین 
هدف اقتصاد مقاومتی، تامین رشد 
پویا و بهبود شاخص  های مقاومت 
اقتصادی و دستیابی به اهداف سند 
چشم  انداز بیست  ساله عنوان شد 
که باید با رویکردی جهادی، انعطاف 
پذیر، فرصت ساز، مولد، درون  زا، 
پیشرو و برون  گرا کانون توجه قرار 
گیرد. تاکید رهبری بر اجرای اقتصاد 
مقاومتی، بار دیگر در نامگذاری سال 

1395 با عنوان سال »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« 
آشکار شد. از آن زمان تاکنون موضوع اجرای اقتصاد 
توجه رسانه  مورد  از پیش  بیش  ایران  در  مقاومتی 
های انگلیسی زبان قرار گرفت. این رسانه ها در تازه 
ترین گزارش ها و تحلیل های خود، مفهوم اقتصادی 
مقاومتی، زمان اعالم آن، چگونگی تعامل دستگاه های 
نظام برای اجرای این مهم، روندهای اجرایی این راهبرد 

و ... را مورد ارزیابی قرار دادند.
در ادامه، برخی محورهای برجسته تحلیلی در رسانه 
و مساله  مقاومتی  اقتصاد  راهبرد  درباره  های غربی 

اجرای آن در ایران آمده است.
رسانه های غربی و القای انگاره اختالف نظر در ايران 

بر سر اجرای اقتصاد مقاومتی 
ارزیابی  در  غربی  خبری  محافل  و  ها  رسانه  برخی 
وجود  القای  به  مقاومتی  اقتصاد  اجرای  بسترهای 
اختالف نظر عمیق میان مقام ها و جناح های سیاسی 

در ایران پرداختند.
در همین چارچوب، تارنمای روزنامه آمریکایی »وال 
استریت ژورنال«، پنجشنبه گذشته )30 اردیبهشت(، 
نوشت: بخش های عمده اقتصادی ایران و حامیان 
اعتماد هستند.  به غرب بی  محافظه کارشان هنوز 
آنان اولویت را به جامعه داخلی می دهند و با تاکید 
بر امنیت، تعامل بین المللی را در مرحله بعد قرار می 
دهند. این بخش ها رویکرد »اقتصاد مقاومتی« را به 

خوداتکایی تعبیر می کنند.
تارنمای خبری المانیتور نیز در گزارشی که چند روز 
کرد،  منتشر  ماه(  اردیبهشت  یکم  و  )بیست  پیش 

نوشت: گروه های سیاسی محافظه کار از سخنان رهبر 
ایران برای فشار بر روحانی و رویکردهای اقتصادی اش 
استفاده می کنند.  در بخش دیگری از این گزارش 
آمده است: حامیان روحانی اما بر این باورند که تندروها 
مفهوم اقتصاد مقاومتی را به درستی درک نکرده اند 
و آن را خودکفایی صرف می دانند حال آنکه اقتصاد 
مقاومتی به معنای تولید افزونتر از نیاز برای صادرات 
است. در پایان این گزارش، المانیتور با القای این که 
تعبیرهای متفاوت میانه روها و تندروها از رویکردهای 
بود،  خواهد  جامعه  برای  چالشی  اقتصادی  توسعه 
افزود: این شرایط می تواند باعث تاخیر در اصالحات 
و  متوسط  میان طبقه  ناخرسندی  ایجاد  اقتصادی، 
پایین جامعه و تهدیدی برای بقای اقتصاد در بلندمدت 

باشد. 
آمریکا  روابط خارجی«  اندیشکده »شورای  تارنمای 
)CFR( نیز در گزارشی که در فروردین ماه امسال 
اقتصاد  به  مربوط  مباحث  به  کرد  منتشر   )1395(
مقاومتی در ایران پرداخت و نوشت: در هفته های اخیر 
در کنار موضوع توافق هسته ای و برجام، بحث دیگری 
هم مطرح بود که به اقتصاد ایران مربوط می شود. 
هسته مرکزی این بحث ها، به خطرهای احتمالی ادغام 

ایران در اقتصاد جهانی مربوط است.
اقتصاد  به  انقالب  رهبر  نگاه  تبیین  در  گزارش  این 
مقاومتی آورده است: رهبری ایران پس از برجام به 
سرعت بر موضوع اقتصاد مقاومتی تمرکز کرد. به تعبیر 
رهبر ایران، این نوعی از اقتصاد است که خود را از نفت 
رها می کند، به دنبال حفاظت از صنایع داخلی در 

رقابت با خارجی است، تجارت را به نفع 
بازار داخلی انجام می دهد و پولش را از 
بانک های بین المللی دور نگاه می دارد. 
تا  انجام دهد  را  این کار  باید  ایران  نظام 
بتواند خود را در برابر تحریم ها ایمن سازد.

طرح  خارجی  روابط  شورای  گزارش  در 
اقتصاد  اجرای  برای  یازدهم  دولت  ریزی 
تعبیر  این  با  متفاوت  تا حدی  مقاومتی 

قلمداد شده است.
اجرای راهبرد اقتصاد مقاومتی، محور 

اشتراک سیاسی در ايران
در رویکردی متفاوت با انگاره اختالف نظر 
مسووالن در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی، 
اشتراک  بر  غربی  های  رسانه  از  شماری 
نظر مقام های ایران در این زمینه صحه 

گذاشتند.
در  »گاردین«  انگلیسی  روزنامه  تارنمای 
میانه اردیبهشت ماه امسال )1395(، در 
دعوت  و  »رمزگشایی  عنوان  با  گزارشی 
نوشت:  مقاومتی«  اقتصاد  به  ایران  رهبر 
از  ایران پس  رهبری و رییس جمهوری 
توافق هسته ای، اشتراک نظر بیشتری را 
در زمینه اقتصاد و سرمایه گذاری خارجی خواهند 

داشت. 
برای رهبری و رییس جمهوری  به نوشته گاردین، 
ایران، بهبود شرایط اقتصادی چالش مهمی است. آنان 
رشد اقتصادی بیشتر - حداقل پنج درصدی- را در 
نظر دارند تا بتواند نیروی کار را جذب کند. آنان بر 
این باورند که رفع سریع تر و گسترده تر تحریم ها، 
می تواند در رسیدن به این هدف کمک کند. آیت اهلل 
خامنه ای در سخنرانی نوروزی خود در مشهد، اقتصاد 
مقاومتی را راهی برای غلبه بر بیکاری، رکود، تورم و 

تهدید دشمنان عنوان کرد. 
در ادامه آمده است: رییس جمهوری ایران نیز این 
اهداف را با سرمایه گذاری خارجی و تقویت بخش 
خصوصی و اصالح رویه های داخلی همچون مالیات 
دنبال می کند. پیش از این رهبر ایران اقتصاد مقاومتی 
را بر پایه تولید و خودکفایی، سرمایه گذاری بیشتر، 
اصالحات مالی و افزایش شفافیت و توجه به صنایع 

دانش بنیان توصیه کرده بود.
گاردین اضافه کرد: مهم این است که ایرانیان منافع 
توافق هسته ای و لغو تحریم ها را احساس کنند تا با 
بهبود شرایط اقتصادی، انگیزه های الزم برای توسعه 
و اصالحات بیشتر در کشور ایجاد شود. رهبر ایران در 
پیام نوروزی خود از اقدام اولیه دولت در کاهش تورم 
از 40 به 13 درصد تمجید کرد. روحانی نیز در پیام 
نوروزی خود، رشد اقتصادی پنج درصدی برای سال 
آینده را هدف قرار داد و ابراز اطمینان کرد تعامل با 

جهان می تواند باعث توسعه اقتصادی شود.

»بینالی ییلدریم« در حالی به عنوان نخست 
که  است  شده  معرفی  ترکیه  جدید  وزیر 
قانون  تغییر  چون  مهمی  های  پرونده 
تنظیم  و  داخلی  امنیت  برقراری  اساسی، 
روابط با کشورهای همسایه و اتحادیه اروپا 

پیش روی او قرار دارد.
حزب حاکم »عدالت و توسعه« در نشست 
فوق العاده خود در دوم خرداد، ییلدریم را 
وزیر  و نخست  این حزب  به عنوان رهبر 
پیشنهادی ترکیه معرفی کرد. او پس از آن 
به عنوان نخست وزیر جدید معرفی شد که 
پیشین،  وزیر  نخست  داووداوغلو«  »احمد 

میانه ماه گذشته به دلیل اختالف نظر با »رجب طیب 
اردوغان« رییس جمهوری این کشور از ِسَمت خود 

کناره گیری کرد.
ییلدریم 60 ساله، از سال 2002 تا 2013 و همچنین 
از سال 2015 تا 2016، وزیر حمل و نقل ترکیه و از 
سال 2014 تا 2015 نیز مشاور ارشد اردوغان بوده 
است. وی در دوره شهرداری اردوغان در استانبول نیز 

یکی از معاونان ارشد او بود.
بیشتر صاحبنظران بر این باورند که رهبر تازه انتخاب 
شده حزب حاکم و نخست وزیر جدید ترکیه، مورد 
تایید اردوغان است و در راستای اهداف و هماهنگ با 
رییس جمهوری عمل خواهد کرد. از این رو، احتمال 
می رود در دوره نخست وزیری وی، نقش اردوغان 
را در سیاست های داخلی و خارجی ترکیه پر رنگ 

تر ببینیم.
ییلدریم به عنوان یکی از بنیانگذاران حزب عدالت و 
توسعه، بر خالف داووداوغلو، از حامیان طرح اردوغان 
برای تغییر نظام حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاستی 
است. به نظر می رسد نخست وزیر جدید ترکیه از 
جانب اردوغان وظیفه خواهد داشت که شرایط و بستر 
مناسب را برای گذار به نظام ریاستی آماده و در این 
راستا تالش کند. بسیاری از نظرها و برنامه های او 
را می توان در اولین سخنرانی اش در ِسَمت جدید 
دریافت، به طوری که پس از نشست اخیر کنگره حزب 
عدالت و توسعه، ییلدریم مهم ترین ماموریت خود را 

تغییر قانون اساسی دانست.
نخست وزیر جدید در حالی سکان قدرت را در ترکیه 
به دست می گیرد که کشورش در این روزها با مسایل 
و چالش های گوناگونی در عرصه داخلی و خارجی 

روبرو است.
یکی از مسایل مهم ترکیه، تنش بین دولت و کردهای 
این کشور است. بسیاری از کردها، دولت را متهم به 
سرکوب می کنند و در برابر، دولت برخی از کردها 
را متهم به اقدام های تروریستی می کند. بسیاری 
معتقدند در پیش گرفتن روند صلح و گفت وگو، تنها 

راه برای حل بحران کردها در ترکیه است.
گسترش عملیات تروریستی گروه های تندرو همچون 

داعش در شهرهای مختلف ترکیه یکی دیگر از مسایلی 
است که این کشور با آن دست و پنجه نرم می کند. 
افزایش بمب گذاری ها افزون بر تلفات انسانی، می 
در  امن  کشور  یک  عنوان  به  را  ترکیه  چهره  تواند 
خاورمیانه خدشه دار سازد و به عرصه های مهمی چون 
گردشگری در این کشور آسیب وارد کند. در این پیوند، 
بسیاری از منتقدان دولت معتقدند گسترش فعالیت 
گروه های تروریستی در ترکیه یکی از پیامدهای منفی 
نوع رویکرد آنکارا در قبال این گروه ها است؛ رویکردی 
که با هدف ضربه زدن به دولت دمشق طی سال های 

اخیر در دستورکار رهبران ترکیه قرار گرفت.
در عرصه خارجی نیز ترکیه امروز با مسایل و مشکالت 
بسیاری روبرو است. این کشور که دیگر داووداوغلو پایه 
گذار نظریه »تنش صفر با همسایگان« را در ِسَمت 
نخست وزیری ندارد، در حالی وارد دوره نو می شود 
که تنش و اختالف هایش نه تنها با همسایگان بلکه 

با دیگر کشورهای منطقه و فرامنطقه ای بسیار است.
روابط آنکارا با دمشق، بغداد، مسکو و قاهره از یک طرف 
و اتحادیه اروپا از طرف دیگر در وضعیت مطلوبی قرار 
ندارد. پر بیراه نیست اگر علت اصلی بسیاری از این 
اختالف ها را بحران سوریه بدانیم؛ بحران پیچیده و 
چند الیه ای که نه تنها برای کشورهای منطقه بلکه 
برای تمام کشورهایی که به نوعی با آن مرتبط هستند، 
آسیب زا بوده است. در این میان، نگاه بسیاری به نقش 
انکارناپذیر ترکیه در گسترش و ادامه بحران سوریه 

دوخته شده است.
ادامه اختالف ها بین ترکیه و روسیه یکی دیگر از 
مسایل مهمی است که نخست وزیر جدید آن را پیش 
رو می بیند. این تنش ها که ریشه در بحران سوریه 
دارد، در عرصه های دیگر از جمله انرژی نیز اثرگذار 
بوده است. از آنجایی که بخش عمده واردات گاز ترکیه 
از روسیه صورت می گیرد، ترکیه به دنبال تامین انرژی 

مورد نیاز خود از منابع دیگر است.
افزون بر این ها، روابط قاهره و آنکارا در پی اقدام ارتش 
مصر برای برکناری »محمد مرسی« رییس جمهوری 
این کشور در سال 2013 متشنج شد. ترکیه از حامیان 
مرسی بود و این اقدام علیه دولت وی را کودتا خواند. 

روابط این 2 کشور حتی با سفرهای اخیر 
در  وی  سعی  و  سعودی  عربستان  پادشاه 

میانجیگری هم بهبود نیافته است.
تهران  و  آنکارا  روابط  البته  میان  این  در 
دارای ثبات نسبی است. 2 کشور هر چند 
در موضوع هایی چون سوریه با هم اختالف 
را  هایشان  اختالف  اند  توانسته  اما  دارند 
روابط  حال  همین  در  و  کنند  مدیریت 
دوجانبه خود به ویژه در عرصه اقتصادی را 
توسعه بخشند به طوری که در سفر اخیر 
)اواخر  ترکیه  به  ایران  جمهوری  رییس 
فروردین ماه( چند توافقنامه و سند همکاری 
بین 2 کشور به امضا رسید. به نظر می رسد ترکیه 
تالش می کند تا از فضای به وجود آمده پس از توافق 
هسته ای ایران و غرب بهره ببرد و روابط خود با ایران 
را به خصوص در عرصه اقتصادی و تجاری توسعه دهد.
از سوی دیگر، این روزها روابط خوبی بین ترکیه و 
اتحادیه اروپا در جریان نیست. اکنون در مورد عضویت 
ترکیه در اتحادیه اروپا و نیز در مورد بحران پناهجویان 

اختالف نظر های جدی بین 2 طرف وجود دارد.
شاهد این ادعا این که ییلدریم در سخنرانی خود در 
کنگره حزب عدالت و توسعه گفت: اتحادیه اروپا باید 
به سردرگمی خود در اتخاذ سیاست در مواجهه با 
بحران پناهجویان پایان دهد. مقام های اروپایی هم به 
تازگی اعالم کردند به خاطر اختالف نظر درباره قانون 
ضدتروریسم ترکیه، آنکارا احتماال ضرب االجل پایان 
ژوئن )11تیر( را برای کسب پیش شرط های معافیت 
روادید برای سفر به کشورهای اروپایی از دست می 

دهد.
پیش از این، بر اساس قرارداد 18 مارس سال جاری 
میالدی که میان ترکیه و اتحادیه اروپا به دست آمد، 
قرار شده بود پناهجویانی که از ترکیه خود را به یونان 
می رسانند به این کشور بازگردانده شوند و در ازای هر 
پناهجوی بازگردانده شده، اتحادیه اروپا یک پناهجو 
را به طور قانونی از ترکیه بپذیرد. افزون بر کمک 6 
میلیارد یورویی به ترکیه در این قرارداد، شهروندان این 
کشور نیز از گرفتن روادید برای ورود به اتحادیه اروپا 
معاف می شدند و مذاکره های مربوط به ورود ترکیه 
به اتحادیه اروپا هم با شتاب بیشتری پیگیری می شد.

با توجه به آنچه گفته شد آشکار است که ییلدریم در 
چه شرایط و بستری قدرت را در دست گرفته است. 
البته وی در نخستین سخنرانی خود به عنوان نخست 
وزیر مهم ترین هدفی را که در سر دارد هموار کردن 
مسیر تغییر قانون اساسی ترکیه و در نتیجه ریاستی 
شدن نظام پارلمانی دانست. با این حال، ییلدریم ناگزیر 
از دست و پنجه نرم کردن با چالش هایی دیگر نیز 
خواهد بود؛ چالش هایی که در ادامه راه بر دشواری 
کار او در عرصه داخلی و خارجی به شکل چشمگیری 

خواهد افزود.

دادنامه

حقوقی  عمومی  دادگاه   8 شعبه   9409981110800747 کالسه  پرونده 
شهرستان بابل تصمیم نهایی شماره

سعید  آقای  وکالت  با  سهرابعلی  فرزند  نیامنصور  محمود  مهدی  آقای  خواهان: 
کربالیی آقازاده فرزند حسینجان به نشانی بابل خ دکتر شریعتی ابتدای خ گل 

س میالد
خوانده: آقای علی سعیدی مهر فرزند اسداله به نشانی شهرستان آمل بلوار بسیج 
الله 16 انتهای الله 16 راه خاکی دسترسی به کمربندی ترک کال منزل شخصی

خواسته: مطالبه وجه بابت....
آقای سعید  وکالت  با  نیا  آقای مهدی محمود  دادگاه- در خصوص دعوی  رای 
بخواسته  اسداهلل  فرزند  مهر  سعیدی  علی  آقای  بطرفیت  آقازاده  کربالئی 
های  شماره  به  چک  فقره  دو  صدور  بابت  ریال   212/000/000 مبلغ  مطالبه 
1395/320499/42 و1395/321500/17 عهده بانک ملت با احتساب خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به مفاد دادخواست و مستندات ابرازی خواهان 
که داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه 
دادگاه حضور نیافته و دفاع و ایرادی بعمل نیاورده است لذا دادگاه دعوی خواهان 
را وارد دانسته به استناد مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره 
اصل  بابت  ریال  پرداخت 212/000/000  به  را  وی  قانون صدور چک   2 ماده 
باب  از  و  پرداخت  زمان  تا  رسید  تاریخ سر  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  خواسته 
تسبیب به پرداخت 6/360/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 6/288/000 ریال 
بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید این حکم غیابی ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از گذشت مدت مذکور 
ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد.

رئیس شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی بابل-سید مرتضی حسینی

دادنامه

حقوقی  عمومی  دادگاه   7 شعبه   9309981210701230 کالسه  پرونده 
شهرستان آمل تصمیم نهایی شماره 9409971210700689 

خواهان: بانک ملی اداره امور شعب استان مازندران با وکالت خانم زهرا قاسمیان 
دستجردی فرزند رجبعلی به نشانی بابل روبروی ترمینال جنوب محله مال کال 

روبروی بنگاه بهمن پالک 11
آمل  شهرستان  نشانی  به  ابراهیم  فرزند  رونده  مرتضی  آقای   -1 خواندگان: 
میدان صدف نمایشگاه پارسیان 2- آقای یاسر محمدی فرزند عباس به نشانی 
شهرستان آمل خ بسیج الله 2 آپارتمان علوی 3- آقای فرشید مصطفوی فرزند 

ابراهیم به نشانی شهرستان آمل جاده محمود آباد کوچه تختی منزل شخصی 
خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت... 2- تامین خواسته

با وکالت زهرا قاسمیان دستجردی  بانک ملی  رای دادگاه- در خصوص دعوی 
بطرفیت 1- فرشید مصطفوی 2- مرتضی رونده3- یاسر محمدی بخواسته مطالبه 
-89002664 بشماره  سند  فقره  یک  بابت  ریال   231/000/000 بمبلغ  وجه 
ید  در  قرارداد  اصل  وجود  به  نظر  قانونی  خسارات  کلیه  احتساب  با   161576
خواهان ظهور در اشتغال ذمه خواندگان داشته و خواندگان دفاعی ابراز نداشته 
به مواد  لذا دادگاه دعوی خواهان را قرین واقع تشخیص داده و مستندا  است 
198و515و519و521و522 ق آ. د.م و مادتین 403و404 قانون تجارت و ماده 
را  خواندگان  نظام  تشخیص  مجمع  ربا مصوب  بدون  بانکی  عملیات  قانون   15
متضامنا به پرداخت مبلغ 231/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 
تعرفه،  میزان  به  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   1/875/000
این  از  و  ریال  مبلغ 4/000/000  به  تاریخ 93/11/14  تا  تادیه  تاخیر  خسارت 
تاریخ روزانه به مبلغ 12/834 ریال در حق خواهان محکوم می نماید رای صادهر 
نسبت به آقای یاسر محمدی حضوری و نسبت به بقیه خواندگان غیابی و ظرف 
مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای آن 20 

روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر مازندران می باشد.
رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی آمل 

اجرئیه

(شهرستان  حقوقی   ( عمومی  دادگاه  اول  شعبه 
داالهو

مشخصات محکوم له / محکوم لهم
نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف 

نشانی
هیبت  بختیاری  نجات   1

کرمانشاه – داالهو روبروی دادگستری  اله 
دفتر کارشناسی قباد بختیاری

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم
نام پدر  نام خانوادگی  نام  ردیف 

نشانی
 - افضلی  طاوس   1

مجهول المکان
 - مرادزاده  اسکندر   2

کرمانشاه – داالهو روبروی دادگستری دفتر وکالت 
منوچهر شیرپور

 - مرادزاده  کیوان   3
کرمانشاه – داالهو روبروی دادگستری دفتر وکالت 

منوچهر شیرپور
 - مرادزاده  بهروز   4

کرمانشاه – داالهو روبروی دادگستری دفتر وکالت 
منوچهر شیرپور

 - مرادزاده  بهمن   5
کرمانشاه – داالهو روبروی دادگستری دفتر وکالت 

منوچهر شیرپور
 - مرادزاده  لیدا   6

کرمانشاه – داالهو روبروی دادگستری دفتر وکالت 
منوچهر شیرپور

 - مرادزاده  شهناز   7
کرمانشاه – داالهو روبروی دادگستری دفتر وکالت 

منوچهر شیرپور

 - مرادزاده  کیهان   8
کرمانشاه – داالهو روبروی دادگستری دفتر وکالت 

منوچهر شیرپور
 - مرادزاده  فریبرز   9

کرمانشاه – داالهو روبروی دادگستری دفتر وکالت 
منوچهر شیرپور

 - خادمی  بانو طاوس   10
کرمانشاه – داالهو روبروی دادگستری دفتر وکالت 

منوچهر شیرپور
 - افضلی  سید محمد   11

مجهول المکان
له/ قانونی محکوم  مقام  قائم  یا  نماینده  مشخصات 

محکوم علیه
نشانی  نام پدر  نام خانوادگی  نام 

محکوم له /محکوم لهم نوع رابطه 
ه  نشا ما کر آقاجان  شیرپور  منوچهر 

– داالهو – کرند غرب-روبروی دادگستری 
نجات بختیاری وکیل 

محکوم به :
بسمه تعالی

مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به 
بنامهای  علیهم  940997839300787محکوٌم 
فرزندان سید   افضلی  طاوس  و  افضلی  محمد  سید 
احمد محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد 
از   ) من  یکصد   ( هکتار  دو  مبذر  انتقال  و  رسمی 
اراضی کشاورزی آبی 1345 فرعی از یک اصلی واقع 
دردشت کرند در حق محکوٌم له نجات بختیاری و 
محکوم هستند بپرداخت مبلغ پنج درصد نیم عشر 

در حق صندوق دولت 
 ) حقوقی   ( عمومی  دادگاه  اول  شعبه  دفتر  مدیر 

شهرستان داالهو – علی عالی بیگی
رئیس دادگاه – روح اله احمدی منش

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

 ( اجرا گذارد  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  1-ظرف 
ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ( . 2-ترتیبی 
مالی معرفی   -3 . بدهد  ٌبه  پرداخت محکوم  برای 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از آن میسر 
باشد . چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
غیر  و  منقول  اموال  قیمت همه  و  مقدار  یا  تعداد 
وجوه  میزان  بر  مشتمل  مشروح  طور  به   ، منقول 
موسسات  و  بانکها  نزد  عنوان  هر  به  که  نقدی 
همراه  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی  اعتباری  مالی 
اموالی  کلیه  و  مذکور  حسابهای  دقیق  مشخصات 
کلیه  و  دارد  ثالث  اشخاص  نزد  نحو  هر  به  او  که 
نقل  فهرست  نیز  و  ثالث  اشخاص  از  او  مصالبات 
مذکور  اموال  در  دیگر  تغییر  هرنوع  و  انتقاالت  و 
به  اعسار  دعوای  طرح  از  قبل  سال  یک  زمان  از 
ارائه  قضائی  مقام  به  اعسار  دادخواست  ضمیمه 
بازداشت می  له  به درخواست محکوٌم  اال  و  نماید 
محکومیت  اجرای  نحوه  قانون  8و3  مواد   ( شود 
مالی 1394 ( . 4- خودداری محکوٌم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم 
 (  . دارد  پی  در  را  هفت  درجه  تعزیری  حبس   ،
 20 ماده  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون   34 ماده 
محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   16 ماده  و  .م.ا  ق 
مالی 1394(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوٌم به یا هر دو مجازات می شود . ) ماده 
 )1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   21
روز  مهلت سی  از  پس  اموال  چنانچه صورت   -6.
به  منوط  زندان  از  ٌعلیه  محکوم  آزادی  شود  ارائه 
موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
ماده   1 تبصره   (. بود  خواهد  علیه  محکوٌم  توسط 

3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( .

آگهی
خواهان   علی کهنسال و اجاره گاه  دادخواستی به طرفیت خواندگان مجتبی 
کربالیی علی نظری و مبعث بیجار بنه و نادر علی محمدی سرشکی به خواسته 
الزام به اخذ پایان کار و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک و الزام به ثبت تقسیم نامه و تسلیم مبیع مالی غیر منقول و الزام به اخذ 
صورتمجلس تفکیکی و مطالبه سهم الشرکه و مطالبه خسارت دادرسی و الزام به 
ایفای تعهد مبنی بر  تقدیم  دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی  عدالت  تهران 
واقع در تهران  میدان تجریش خ فناخسرو پ 73 مجتمع قضایی عدالت تهران 
وقت رسیدگی  ثبت گردیده که  به کالسه 9409980010501319   و  ارجاع 
آن  95/4/27 و ساعت  11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا 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
 110/21906   منشی  دادگاه حقوقی شعبه 106دادگاه عمومی حقوقی  عدالت  تهران

اداره ثبت اسناد امالک شهرستان جویبار

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی

اول/دوم  95/2/27هیات  1395603100140001053مورخ  شماره  رای  برابر 
فاقد سند  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی به کالسه پرونده شماره 1392114410014000496 مستقر در واحد 
ثبتی جویبارتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای / محمد گندم کار   شماره 
شناسنامه 6صادره ازجویبار به شماره ملی 58293887735 قطعه واقع در 8 
اصلی بخش 7 جویبار خریداری از قاسم گندم کار   گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا تحدید 
لذا به موجب ماده  حدود رقبه فوق ساعت 8 صبح 95/4/8 بعمل خواهد آمد 
14 قانون نسبت از مالکین و مجاورین دعوت می شود که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور بهم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک و یا 
نماینده قانونی آنها در موقعه تحدید حدود و در محل حاضر نباشد مطابق ماده 
15 قانون ثبت ملک آنها  با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد و اشخاص که نسبت به حدود حقوق ارتفاقی برای خود حقی قائلند میتوانند 
دادخواست  روز   30 مدت  ظرف  حدود  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از 
واخواهی خود را به اداره ثبت و اسناد تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یکماه 

به اداره ثبت اسناد جویبار تحویل نمایید م. الف 9502868
تاریخ انتشار: نوبت اول:95/03/8 تاریخ انتشار نوبت دوم95/3/22

رئیس ثبت اسناد و امالک جويبار حسین روحانی

آگهی موضوع ماده 3

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

موضوع  هیات  139560324009001339مورخ95/2/20  بشماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مجتبی کشتکار فرزند 
را  ملی 3539986383  به شماره  گناوه  از  بشماره شناسنامه 1 صادره  محمد 
از  فرعی   43 پالک  مربع  متر   127/5 مساحت  به  خانه  باب  یک  درششدانگ 
دو  بخش  در  واقع  اصلی   3398 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   3398
است  گردیده  محرز  رستمیان  آقای محمود  مالک رسمی   از  بوشهر خریداری 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی مذکور اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.513190
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/3/8 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/3/23

م الف 465                          رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر- سهراب 
خواجه

اگهی مفقودی

برگ سبز سواری پژو 206 مدل 1388 به شماره انتظامی 44-256 ط 36 به 
 NAAP1FD7AJ265250 شماره موتور 13388006539 و شماره شاسی

به نام فرهاد بابایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

اداره ثبت اسناد امالک شهرستان جویبار

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی

اول/دوم  95/2/27هیات  1395603100140001045مورخ  شماره  رای  برابر 
فاقد سند  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی به کالسه پرونده شماره 1392114410014000497 مستقر در واحد 
ثبتی جویبارتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای / محمد گندم کار   شماره 
شناسنامه 6صادره ازجویبار به شماره ملی 58293887735 قطعه واقع در 8 
اصلی بخش 7 جویبار خریداری از قاسم گندم کار   گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا تحدید 
لذا به موجب ماده  حدود رقبه فوق ساعت 8 صبح 95/4/8 بعمل خواهد آمد 
14 قانون نسبت از مالکین و مجاورین دعوت می شود که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور بهم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک و یا 
نماینده قانونی آنها در موقعه تحدید حدود و در محل حاضر نباشد مطابق ماده 
15 قانون ثبت ملک آنها  با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد و اشخاص که نسبت به حدود حقوق ارتفاقی برای خود حقی قائلند میتوانند 
دادخواست  روز   30 مدت  ظرف  حدود  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از 
واخواهی خود را به اداره ثبت و اسناد تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یکماه 

به اداره ثبت اسناد جویبار تحویل نمایید م. الف 9502866
تاریخ انتشار: نوبت اول:95/03/8 تاریخ انتشار نوبت دوم95/3/22

رئیس ثبت اسناد و امالک جويبار حسین روحانی آگهي

اوراق سپرده به تعداد چهار فقره به شمار ه هاي1218997و1218998و121
8700و1218701هریک به مبلغ ده میلیون ریال خریداري شده توسط آقاي 
پرونده  رفته ودر همین خصوص  به سرقت  فرزند علي رضا  نصیریان  عبدالرضا 
3شهرکرد  شماره  اختالف  حل  شوراي  94009983844300212در  کالسه 
تشکیل گردیدلذا بدینوسیله به دارنده اوراق اخطار میگرددنسبت به ابراز اوراق 
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.

اگهی فقدان مدرک تحصیلی )نوبت دوم(
اینجانب آالله غالم زاده فرزند محمد رضا به شماره ش  مدرک فارغ تحصیلی 
1631 صادره از بابل در مقطع کارشناسی رشته ادبیات انگلیسی صادره از واحد 
دانشگاهی قائم شهر با شاره )03/19/5( 37352 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می 
باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم 
شهر به نشانی قائم شهر جاده نظامی – دانشگاه آزاد اسالمی قائم شهر قسمت 

فارغ التحصیلی ارسال نماید.
بابلسر

تحلیل های متعارض رسانه های غربی از اجرای »اقتصاد مقاومتی«  نخست وزیر جدید ترکیه و مسیر دشوار پیش رو
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هشدار وزارت بهداشت به سوسیس و کالباس های
 تاج خروسی 

در پی انتشار اخباری مبنی بر استفاده از بافت هایی مانند تاج خروس در 
سوسیس و کالباس، مدیرکل نظارت و ارزیابی فراورده های غذایی، آرایشی 
و بهداشتی سازمان غذا و دارو، نسبت به مصرف فرآوده های غیرمجاز 

سوسیس و کالباس که بدون تاییدیه این سازمان هستند، هشدار داد.
دکتر بهروز جنت درباره استفاده از بافت های غیرمجازی مانند تاج خروس 
و پوست مرغ در تولید سوسیس و کالباس، گفت: ممکن است استفاده از 
بافت های غیر مجاز به شکل نازک در فراورده های سوسیس و کالباسی 
که در واحدها و مراکز زیرزمینی به صورت غیرمجاز تولید می شوند، اتفاق 

افتد.
سوسیس  غیرمجاز  فرآوده های  مصرف  به  نسبت  هشدار  ضمن  وی 
از  که  می کنیم  مردم خواهش  از  اساس  این  بر  داد:  ادامه  کالباس،  و 
فرآورده های مجازی که دارای تاییدیه سازمان غذا و دارو هستند، استفاده 
کنند. جنت با بیان اینکه فرآورده های سوسیس و کالباسی که دارای 
تاییدیه از سوی سازمان غذا و دارو هستند، تحت نظارت این سازمان تولید 
می شوند، تاکید کرد: بنابراین مردم باید از مصرف فرآورده هایی که فاقد 

تاییدیه سازمان غذا و دارو هستند، پرهیز کنند.

پشت پرده ساخت تنباکوهای معطر قلیان فاش شد
عضو هیأت مدیره جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران پشت پرده 

نحوه ساخت تنباکوهای معطر قلیان را فاش کرد.
محمد اسماعیل افشار عضو هیأت مدیره جمعیت مبارزه با استعمال 
دخانیات ایران دیروز در سخنرانی خود پیش از خطبه های نماز جمعه 

تهران پشت پرده ساخت تنباکوهای معطر قلیان را فاش کرد.
تولید  در  دیگر  یک  همکاری  با  عرب  و  ایرانی  تاجر  چند  افزود:  وی 
تنباکوهای معطر نقش ایفا می کنند. این عضو هیأت مدیره جمعیت مبارزه 
با استعمال دخانیات ایران گفت: این افراد پسمانده تنباکوهای سیگار را 
جمع کرده و به کشور لبنان می برند و سپس در آنجا در میان اسانس های 

معطر می خوابانند.
افشار گفت: پس از طی شدن یک پروسه زمانی مشخص این تنباکوها 
معطر شده و تحت عنوان تنباکوی معطر بسته بندی شده و به داخل 

کشور آورده می شود.

ثبت نام نقل و انتقال فرهنگیان به 1۰ خرداد موکول شد
مدیرکل امور اداری و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش گفت: ثبت نام 
برای نقل و انتقال فرهنگیان به10 خردادماه موکول شد؛ بر این اساس 

امکان انتقال موقت به پایتخت طبق شرایطی وجود دارد.
سیدحسن حسینی، اظهار داشت: ثبت نام برای نقل و انتقال فرهنگیان که 
پیش از این قرار بود از تاریخ اول خرداد اجرایی شود، به دلیل آماده نبودن 

سایت به تاریخ 10 خرداد 95 موکول شد.
وی در پاسخ به این پرسش آیا امکان نقل و انتقال نیرو به شهر تهران 
وجود دارد؟ گفت: طبق ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه ورود نیرو به 

کالنشهرها ممنوع است.
مدیرکل امور اداری و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش گفت: انتقال 
موقت به کالن شهرها امکانپذیر است و برای شهر تهران در دوره ابتدایی 
به آموزگار زن نیاز داریم و در سایر پایه ها نیز امکان انتقال موقت نیروی 

مرد به پایتخت وجود دارد.

تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی 
کتب درسی

آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  رئیس 
روند  تشریح  ضمن  پرورش  و  آموزش  وزارت 
آماده سازی و چاپ کتب درسی، به تمدید مهلت 
ثبت نام اینترنتی کتب درسی اشاره کرد و از والدین 
و اولیای مدارس خواست تا ثبت نام را به روزهای 

آخر موکول نکنند.
بهرام  محی الدین  والمسلمین  حجت السالم 
محمدیان ا بیان اینکه کلیه کتب درسی ما غیر از 
پایه دهم و چند عنوان کتاب در پایه ششم آماده 
شده و زیر چاپ رفته و برخی از زیر چاپ درآمده اند، 
اظهار کرد: در حال حاضر کتب پایه دهم بر روی 

سامانه اعتباربخشی قرار گرفته است.
آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  رئیس 
وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه امسال 
سامانه فروش اینترنتی کتب درسی برای پایه های 
دانشگاهی  پیش  مقطع  و  ابتدایی  ششم  تا  دوم 
با  طرح  این  گذشته  سال  کرد:  اظهار  بود،  فعال 
اجرای آزمایشی برای مدارس ابتدایی شهر تهران و 
همچنین مقطع پیش دانشگاهی اجرا شد و امسال 

به استان های دیگر تعمیم پیدا کرد.
محمدیان ادامه داد: با این اقدام، در زمینه تقویت 
برنامه های  تکلیف  اساس  بر  الکترونیک  دولت 

توسعه ای یک گام به جلو برداشته ایم.
وی با بیان اینکه مهلت ثبت نام دانش آموزان در 
تا  شده  تمدید  خردادماه  تا 15  مربوطه،  سامانه 
کسانی که موفق به ثبت نام نشده بودند، وارد سامانه 
شوند، گفت: توصیه می کنیم ثبت نام را به روزهای 

آخر موکول نکنید.

خرید داروهای جایگزین تریاک
 سرب دار از عطاری ها  ممنوع

رئیس گروه مطالعات اعتیاد و سوء مصرف مواد 
داروهای   : گفت  کشور  قانونی  پزشکی  سازمان 
جایگزین تریاک سرب دار زیر نظر پزشک مصرف 
شود و از تهیه آن از عطاری ها یا هر جای دیگر 

خودداری شود.
محمدرضا قدیرزاده با اشاره ای به نام این داروهای 
جایگزین نکرد اما تاکید داشت که مصرف کنندگان 

از عطاری ها این داروها را تهیه نکنند.
وی افزود: افرادی که مشکوک به مصرف تریاک 
سرب دار هستند برای اندازه گیری سطح سرب 
خون خود باید حتما به آزمایشگاه ها مراجعه کنند 
و چنانچه این میزان باالتر از 40بود برای درمان 
ترک  مراکز  و  ها  بیمارستان  و  درمانی  مراکز  به 
اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر جهت درمان این 

مسمومیت مراجعه کنند.

کوتاه از جامعه  آنچه در شهر گذشت

آگهی

 4072322474 ملی  شماره  به  علی  امید  فرزند  بازگیر  اله  خلیل  خواهان 
پستی  کد   10 پالک  الزمان  صاحب  کوچه  شریعتی  خیابان  آباد  :خرم  ساکن 
:6813973434 تلفن 09122140218 خوانده  :1-محمد سعید علیدوستی با 
والیت نورالدین علیدوستی فرزند نورالدین به شماره ملی 3320186973  ساکن 
:گیالن غرب روبروی پمپ بنزین رحمانی کد پستی :6787163641 -  2-یاسر 
بنزین رحمانی کد  : گیالن غرب روبروی پمپ  فرزند کاظم ساکن  علیدوستی 
خواندگان  تضامنی  محکومیت  به  رای  :صدور  خواسته  پستی 6787163641  
به پرداخت مبلغ 2/572/000/000  ریال به لحاظ عدم انجام تعهدات مندرج 
در سند رهنی شماره 18096 مورخه 1394/9/16 تنظیمی دفتر اسناد رسمی 
خسارات  سایر  پرداخت  و  روز   50 میزان  به  کرمانشاه  شهرستان   148 شماره 
قانونی و مندرج در سند مذکور مطابق مفاد سند و هزینه دادرسی و حق زحمت 

داوری و حق وکالت وکیل و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای داوری .
گردش کار : خواهان درخواستی به خواسته فوق تقدیم داشت که پس از ابالغ 
به طرفین برای حضور در جلسه داوری جلسه تشکیل و در خصوص موضوع فوق 
پس از بررسی و مالحظه موارد و مدارک مورد نیاز حسب خواسته خواهان به 

شرح زیر رای صادر و انشا گردید.
رای داوری :

آقای  خواندگان  طرفیت  به  بازگیر  اله  خلیل  آقای  خواهان  دعوی  در خصوص 
محمد سعید علیدوستی با والیت نورالدین علیدوستی و آقای یاسر علیدوستی 
مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محکومیت  رای  صدور  خواسته  به 
2/572/000/000 ریال به لحاظ عدم انجام تعهدات مندرج در سند رهنی رهنی 
رسمی شماره 18096 مورخه 1394/9/16 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 
سند  در  مندرج  و  قانونی  خسارات  سایر  پرداخت  و  کرمانشاه  شهرستان   148
مذکور مطابق مفاد سند و هزینه دادرسی و حق زحمت داوری و حق وکالت 
دادخواست  شرح  به  داوری  رای  قطعی  اجرای  تا  رای  اجرای  هزینه  و  وکیل 
تقدیمی با توجه به انتخاب داور مطابق با ماده 454 ق آ د م و با توجه به مدارک 
و اسناد تسلیمی و صحت ادعای رابطه رهنی به موجب سند رسمی مذکور و 
هم چنین احضار طرفین به حضور در جلسه داوری مطابق با تراضی در بند 12 
قرارداد از طریق درج در روزنامه کثیر االنتشار و اینکه خوانده علیرغم اطالع و 
استحضار طبق قرارداد از پرداخت بدهی در مهلت مقرر قانونی امتناع نموده است 
لهذا تخلف وی از اجرای مفاد قرارداد محرز تشخیص گردیده و مطابق بند 2 
قرارداد تودیع الحق اجور معوقه نیز آثار تخلف وی را زایل نمی گرداند . بنابراین 
مستندا به ماده 201 ق آ د م و عدم حضور خواندگان در جلسه داوری و با توجه 
به مفاد قرارداد فی مابین به خواسته خواهان به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید : درخصوص خواسته خواهان مبنی بر صدور رای به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد و از آنجا که در بند 5 قرارداد 
به  تعهد روزانه مبلغی  انجام  تاخیر در  ازای هر روز  به  توافق گردیده است که 
میزان 2 درصد اصل بدهی مندرج در بند 1 قرارداد به قرار هر روز 51/440/000 
ریال پرداخت گردد و با توجه به تاخیر راهن و ضامن در انجام تعهدات به میزان 
50 روز اعالمی خواهان رای به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
2/572/000/000 ریال و پرداخت سایر خسارات قانونی از قبیل هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها تا اجرای قطعی رای 
داور برابر تعرفه های قانونی صادر می گردد . رای داوری با عنایت به توافق و 

تراضی در بند 10 قرار داد قطعی است . 
داور قرار داد ناصر مرادی     

آگهی 

 4072322474 ملی  شماره  به  علی  امید  فرزند  بازگیر  اله  خلیل  خواهان 
پستی  کد   10 پالک  الزمان  صاحب  کوچه  شریعتی  خیابان  آباد  :خرم  ساکن 
شماره  به  فرالمرز  فرزند  امجدیان  افسانه  :1-خانم  خواندگان   6813973434:
کد  رحمانی  بنزین  پمپ  روبروی  غرب  :گیالن  ساکن   3329796871  : ملی 
غرب  گیالن   : ساکن  کاظم  فرزند  علیدوستی  2-یاسر   6714799397: پستی 
روبروی پمپ بنزین رحمانی کد پستی 6714799397 خواسته :صدور رای به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 990/000/000 ریال به لحاظ 
عدم انجام تعهدات مندرج در سند رهنی شماره 18098 مورخه 1394/9/16 
تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 148 شهرستان کرمانشاه به میزان 50 روز و 
پرداخت سایر خسارات قانونی و مندرج در سند مذکور مطابق مفاد سند و هزینه 
دادرسی و حق زحمت داوری و حق وکالت وکیل و هزینه اجرای رای تا اجرای 

قطعی رای داوری .
گردش کار : خواهان درخواستی به خواسته فوق تقدیم داشت که پس از ابالغ 
به طرفین برای حضور در جلسه داوری جلسه تشکیل و در خصوص موضوع فوق 
پس از بررسی و مالحظه موارد و مدارک مورد نیاز حسب خواسته خواهان به 

شرح زیر رای صادر و انشا گردید.
رای داوری :

در خصوص دعوی خواهان آقای خلیل اله بازگیر به طرفیت خواندگان خانم : 
تضامنی  رای محکومیت  به خواسته صدور  علیدوستی  یاسر  و  امجدیان  افسانه 
انجام تعهدات  خواندگان به پرداخت مبلغ 990/000/000 ریال به لحاظ عدم 
مندرج در سند رهنی رهنی رسمی شماره 18098 مورخه 1394/9/16 تنظیمی 
سایر خسارات  پرداخت  و  کرمانشاه  اسناد رسمی شماره 148 شهرستان  دفتر 
قانونی و مندرج در سند مذکور مطابق مفاد سند و هزینه دادرسی و حق زحمت 
داوری و حق وکالت وکیل و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای داوری به 
شرح دادخواست تقدیمی با توجه به انتخاب داور مطابق با ماده 454 ق آ د م و 
با توجه به مدارک و اسناد تسلیمی و صحت ادعای رابطه رهنی به موجب سند 
رسمی مذکور و هم چنین احضار طرفین به حضور در جلسه داوری مطابق با 
تراضی در بند 12 قرارداد از طریق درج در روزنامه کثیر االنتشار و اینکه خوانده 
علیرغم اطالع و استحضار طبق قرارداد از پرداخت بدهی در مهلت مقرر قانونی 
امتناع نموده است لهذا تخلف وی از اجرای مفاد قرارداد محرز تشخیص گردیده 
و مطابق بند 2 قرارداد تودیع الحق اجور معوقه نیز آثار تخلف وی را زایل نمی 
در  خواندگان  عدم حضور  و  م  د  آ  ق   201 ماده  به  مستندا  بنابراین   . گرداند 
جلسه داوری و با توجه به مفاد قرارداد فی مابین به خواسته خواهان به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید : درخصوص خواسته خواهان مبنی بر صدور 
رای به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد و از 
آنجا که در بند 5 قرارداد توافق گردیده است که به ازای هر روز تاخیر در انجام 
تعهد روزانه مبلغی به میزان 2 درصد اصل بدهی مندرج در بند 1 قرارداد به قرار 
هر روز 19/800/000 ریال پرداخت گردد و با توجه به تاخیر 50 روزه راهن و 
ضامن در انجام تعهدات )حسب خواسته خواهان ( رای به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 990/000/000 ریال و پرداخت سایر خسارات قانونی 
از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه داوری و سایر هزینه 
ها تا اجرای قطعی رای داور برابر تعرفه های قانونی صادر می گردد . رای داوری 

با عنایت به توافق و تراضی در بند 10 قرار داد قطعی است . 
داور قرار داد ناصر مرادی     

آگهی فقدان سند مالکیت
 

اسناد  دفتر  گواهی  به  که  شهود  شهادت  برگ  دو  ارایه  با  حیدری  کریم  آقای 
رسمی شماره 252نور رسیده اعالم نموده سند مالکیت مربوط به ششدانگ یک 
واحد آپارتمان پالک شماره 8387 فرعی از 4 اصلی واقع در دهستان ناتل کنار 
بخش ده ثبت نور که ذیل ثبت 17848 صفحه 396دفتر جلد 139 ابتدا بنام 
آقای اعالءالدین متاجی نیموری ثبت و سند مالکیت به شماره سریال 577579 
صادرو تسلیم شد و سپس برابر سند قطعی شماره 16927 مورخ 92/2/26 دفتر 
خانه 938 تهران به آقای کریم حیدری انتقال یافت که اینک به علت نامعلوم 
مفقود گردیده است از این رو درخواست صدور سند المثنی را دارد بنابراین در 
اجرای ماده یکصدو بیست آئین نامه اصالحی قانون ثبت اسناد تبصره های ذیل 
انجام معامله  آن مراتب در یک نوبت آگهی می شود چنانچه هر کسی مدعی 
نسبت به سند مذکور و یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود باشد ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
سند مالکیت تسلیم و رسید دریافت نماید بدیهی است در صورت عدم وصول 
مالکیت  به صدور سند  اداره ثبت طبق مقررات نسبت  اعتراض در مدت مقرر 

المثنی اقدام خواهد کرد م. الف 9502875
انتشار : 95/3/8

حسن یوسفی – رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان 
رونوشت آگهی وراثت 

آقای داریوش منش کریمی دارای شماره شناسنامه 1253 به شرح دادخواست 
و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شورا  از  به 1/95/526 ش 
تاریخ  در   84 شناسنامه  به  بیدختی  حسینی  ثریا  شادروان  که  داده  توضیح 
آن  الفوت  ورثه حین  که  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  در   94/9/4

مرحوم منحصر است به 
1-متقاضی )پسر متوفی (

قائم  از  به ش ش 2150174065 صادره  علی  فرزند  کریمی  2-شیرین منش 
شهر )دختر متوفی (

)دختر  تهران  از  صادره   1637 ش  ش  به  علی  فرزند  کریمی  منش  3-شراره 
متوفی (

دختر  شهر  قائم  از  صادره   142 به ش ش  علی  فرزند  کریمی  منش  4-شهره 
متوفی 

نوبت یک مرتبه  را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک 
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. الف136
دفتر حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان ساری – رزاقی 

اداره ثبت اسناد و امالک استان مازندران 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک محمود آباد 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

سند رسمی 
قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  ایین  قانون وماده 13  آگهی موضوع ماده 3 

ثبتی واراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای  شماره139360310016008797هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی محمود 
آباد  تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی  آقای خلیل خسروی محمود آبادی 
فرزند صمد       به شماره شناسنامه 22 صادره از محمود آباد     درششدانگ  
از  قسمتی  در  مربع  به مساحت119/50متر  احداثی   بنای  با  زمین  قطعه  یک 
پالک47 اصلی واقع در بخش 10 محمود آباد خریداری از مالک رسمی آقای 
محمد مختاری    محرز گردیده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب دریک  
نوبت به فاصله 15 آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
متقاضی اعتراضی داشته باشند،می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت  یک ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند،بدیهی است در صورت انقضای مدت مذ کور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م. الف9500095
تاریخ انتشار نوبت اول 95/3/8 تاریخ انتشار نوبت دوم 95/3/23

فرهاد آقابابايی رودباری ريیس ثبت اسناد و امالک محمود آباد 

آگهی ابالغ دادنامه 
موضوع : آگهی ابالغ دادنامه غیابی شماره 95/2/20-53

خواهان: فریبا موسوی با وکالت مصطفی سلطانی ساکن : کرج میدان آزادگان 
جنب داروخانه مریم ساختمان مهدی طبقه چهارم 

خوانده: 1-وراث مرحومه عذرا احکوته  داود کنگری قزوینی )همسر متوفی( ماه 
قزوینی2-هادی  کنگری  ،مرضیه،همگی  ،هادی،اعظم،صغری،عباس،سمیه  منیر 

کنگری قزوینی 
خواسته : تنظیم سند

حل  شورای   12 شعبه   532/94 کالسه  پرونده  محتویات  رای/حسب  خالصه 
با وکالت مصطفی  فریبا موسوی  اختالف قرچک در خصوص دادخواست خانم 
انجام  از  پس  سند  تنظیم  به  الزام  بر  مبنی  فوق  خواندگان  بطرفیت  سلطانی 
نهایتا بموجب دادنامه مذکور خواندگان وراث  اقدامات الزم و تشریفات قانونی 
مرحومه عذرا احکوته به حضور در دفترخانه و تنظیم و انتقال سند رسمی یک 
قطعه زمین به مساحت 172/5 قطعه 151 تفکیکی به پالک ثبتی 24/2529 
احتساب  به  تادیه دیر کرد آن  تاخیر  بانضمام  پوئینک درحق خواهان  واقع در 
هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید .مفاد رای صادره غیابی و ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 
20 روز پس از انقضا مدت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه قرچک 
می باشد نظر به اینکه خوانده مجهول المکان اعالم شده خالصه مفاد رای صادره 
برای یکبار نشر آگهی میشود تاریخ انتشار تاریخ ابالغ رای محسوب می گردد 

تصویر مصدق دادنامه اصداری به پیوست می باشد
حوزه 13 شورای حل اختالف قرچك 

متن آگهی

...... کدپستی  مبتکر صنعت  فراز  1- شرکت   : حقوقی  شونده  ابالغ  مشخصات 
به نشانی : استان لرستان – شهرستان خرم آباد –شهرک صنعتی شماره دوم 

مدارک پیوست : در خصوص تجدید نظرخواهی شرکت شرکهای صنعتی استان 
لرستان و غیره بطرفیت شما نسبت به شماره 950997661090010 صادره از 
این شعبه به پیوست نیخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما 
دادگاه های  دادرسی  آئین  قانون  ماده 346  است حسب  میشود مقتضی  ابالغ 
عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت 
اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین 

کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد. 
مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان خرم آباد .

اگهی
خواهان   بانک تجارت  دادخواستی به طرفیت خوانده محمود یزدیانی  شرکت 
بازرگانی مهشید مهر به خواسته مطالبه خسارت و مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه وجه بابت  تقدیم  دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی  عدالت  تهران 
واقع در تهران  میدان تجریش خ فناخسرو پ 73 مجتمع قضایی عدالت تهران 
ارجاع و به کالسه 9409980010501213  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
95/5/30  و ساعت 13  تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و 
کثیراالنتشار 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
 110/21904   مدير دفتر دادگاه حقوقی شعبه 106دادگاه عمومی حقوقی  عدالت  تهران

نوبت اول 95/3/8                نوبت دوم 95/3/23 

هیات موضوع

قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده13  آگهی موضوع ماده 3 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره 139560331055000699  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم/ آقای 
داود اینانلو فرزند علی بشماره شناسنامه4341در ششدانگ یک باب ساختمان 
بمساحت201/45 مترمربع مفروز و جزی شده از پالک 36 اصلی واقع در صالح 
آباد خریداری از  مالک رسمی آقای رجبعلی ربانی موضوع سند شماره 51632 
مورخ 1349/8/9 دفترخانه 17 تهران محرز گردیده است . لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

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

موضوع: ابالغ وقت دادرسی

نظر به اینکه خواهان بانک ملت  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت 
1- مرتضی جعفر تبار فرزند حسین 2- کریم روحی زاده فرزند نعمت در این 
شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 15/210/95 ثبت 
و برای مورخه 95/04/26 ساعت 9:30 صبح تعیین وقت گردیده است. لذا به 
لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون 
آئیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج 
و به خوانده ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه 15 حاضر و قبل از آن 
به دفتر شعبه 15 مراجعه  ثانی دادخواست و ضمایم آن  جهت دریافت نسخه 
اقدام  ابالغ شده محسوب و  اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم  نماید در غیر 

مقتضی به عمل خواهد آمد.
مدير دفترشعبه 15 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس  جانشین 
مبلغ  پرداخت  بندی  قسط  شرایط  تشریح  با 
امکان  شدن  فراهم  از  سربازی  ریالی  جریمه 
دریافت وام بانکی برای پرداخت مبلغ جریمه 

خبر داد.
برای  نام  ثبت  درباره  کریمی،  ابراهیم  سردار 
کرد:  اظهار  سربازی  ریالی  جریمه  پرداخت 
ریالی  جریمه  از  بهره مندی  برای  متقاضیان 
 10  + پلیس  دفاتر  به  مراجعه  با  سربازی 
می بایست درخواست خود را ثبت کرده و به 

عبارتی ثبت نام اولیه را انجام دهند.
پیش  هفته  یک  حدود  از  اینکه  بیان  با  وی 
ثبت نام این افراد آغاز شده است، گفت: یکی 
این  برای  جدید  سال  در  که  تسهیالتی  از 
دسته از افراد پیش بینی شده امکان پرداخت 
این  و  است  اقساطی  به صورت  ریالی  جریمه 
واجد  که  صورتی  در  نام  ثبت  از  پس  افراد 
با جریمه ریالی  از معافیت  شرایط بهره مندی 
تشخیص داده شوند به آنان اطالع داده شده و 
می توانند به دو شکل جریمه خود را پرداخت 
در  و  است  نقدی  صورت  به  یکی  که  کنند 

سال گذشته نیز اجرا شد و دیگری به صورت 
اقساطی.

کریمی در توضیح بیشتر درباره نحوه پرداخت 
اقساطی جریمه ریالی سربازی گفت: واجدین 
صورت  به  جریمه  پرداخت  قصد  که  شرایط 

قسطی را دارند ابتدا می بایست یک سوم مبلغ 
را طی  آن  مابقی  و  کرده  پرداخت  را  جریمه 
کنند  پرداخت  سال  پایان  تا  قسط  چندین 
صادر  برایشان  معافیت  کارت  آن  از  پس  و 

خواهد شد.

ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس  جانشین 
که  مشموالنی  از  دسته  آن  درباره  همچنین 
امکان پرداخت تمام مبلغ در طول یک سال را 
نیز ندارند  گفت: برای این افراد یک تسهیالت 
دیگر نیز در نظر گرفته شده و آن دریافت وام 
اخذ  از  پس  می توانند  آنها  که  بانک هاست  از 
تاییدیه واجد شرایط بودن برای بهره مندی از 
وام  دریافت  به  نسبت  سربازی،  ریالی  جریمه 

از بانک اقدام کنند.
کریمی ادامه داد: پس از راستی آزمایی و تایید 
شرایط فرد برای بهره مندی از جریمه ریالی 
آنها  و  شده  داده  افراد  این  به  فرمی  سربازی 
معرفی  بانک ها  از  یکی  به  وام  دریافت  برای 
بانکی  شرایط  نیز  وام  دریافت  البته  می شوند 
شرایط  این  دارای  آنان  می بایست  و  دارد  را 
برای  وی،  گفته  به  باشند.  وام  دریافت  برای 
است  ممکن  وام،  با  ریالی  جریمه  پرداخت 
شده  ارائه  وام های  تعداد  در  محدودیت هایی 
وجود داشته باشد. از این رو اولویت با کسانی 
خواهد بود که زودتر نسبت به ثبت نام اقدام 

کرده باشند.

سردار کريمی  خبر داد:

وام بـانکی بـرای جـریمه ریـالی سـربازی

هر ایرانی روزی یک لیتر بنزین مصرف می کند
بالغ بر یک لیتر و به طور  ایراني روزانه  به طور متوسط هر 

مشخص 991 میلي لیتر بنزین مصرف می کند.
با  ریزی شهری  برنامه  کارشناس  زمان یک  پیام  گزارش  به 
ایران که جمعیت کشورمان  آمار  اخیر مرکز  آمار  به  استناد 
هزار   262 و  میلیون   79 را  امسال  ماه  اردیبهشت  پایان  در 
بر اساس  این در حالی است که  بود، گفت:  نفر اعالم کرده 
آخرین آمار شرکت ملی پخش فرآورده  های نفتی ایران در 
اردیبهشت ماه سال جاری، مصرف بنزین در سراسر کشور با 
دو و نیم درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

به 78 میلیون و 550 هزار لیتر رسید.
میانگین  البته  که  این  به  اشاره  با  زادگان  جباری  شهرام 
مصرف بنزین در روز سی ام اردیبهشت به 86 میلیون لیتر 
نیز رسید، اظهار کرد: به طور متوسط هر ایراني روزانه بالغ 
بر یک لیتر و به طور مشخص 991 میلي لیتر بنزین مصرف 
میانگین  از  تهران  شهر  مصرف  میانگین  البته  که  کند  می 

مصرف کشور باالتر است.
و  مکزیک  ژاپن،  آمریکا،  از  بعد  ایران  که  این  بیان  با  وی 
بنزین در جهان  نظر مصرف  از  پنجمین کشور جهان  کانادا 
که  است  حالی  در  این  کرد:  تصریح  شود،  می  محسوب 
انگلستان،  همچون  صنعتی  بزرگ  کشورهای  از  ما  مصرف 
بنزین مصرف  بیشتر  فرانسه،  و  ایتالیا، کره جنوبی  استرالیا، 

کنیم. می 

یک عدد از هر 1۰ نخ سیگار  قاچاق است 
هر  از  عدد  یک  گفت:  دخانیات  با  مبارزه  دبیرکل جمعیت 
10 نخ سیگار قاچاق می شود در حالی که اگر متوقف شود 
خواهند  درآمد  افزایش  دالر  میلیارد   31.3 ساالنه  دولت ها 
در  مورد مرگ  هزار  وقوع 164  از  تا سال 2030  و  داشت 

سال جلوگیری خواهد شد.
سیگار  نخ   10 هر  از  عدد  یک  گفت:  مسجدی   محمدرضا 
از  از محصوالت دخانی مصرفی در جهان  و حجم عظیمی 

کانال های غیررسمی و غیرقانونی مبادله می شود.
وی افزود: خسارت ناشی از دست دادن درآمد سالیانه حدود 
40.5 میلیارد دالر برآورد شده است. این درحالی است که 
متوسط  و  پایین  درآمد  با  کشورهای  در  دخانیات  قاچاق 

بیشتر از کشورهای با درآمد باال وجود دارد.
تجارت  چنانچه  گفت:  دخانیات  با  مبارزه  دبیرکل جمعیت 
به طور  متوقف شود. دولت ها  غیرقانونی محصوالت دخانی 
تا سال  و  افزایش درآمد داشته  سالیانه 31.3 میلیارد دالر 
جلوگیری  سال  در  مرگ  مورد  هزار   164 وقوع  از   2030
درآمد  با  کشورهای  در  آن  سهم  بیشترین  که  شد  خواهد 

پایین و متوسط خواهد بود.
غیرقانونی سیگار در کشورهای  تجارت  افزود: خسارت  وی 
عضو اتحادیه اروپا معادل دست دادن درآمد سالیانه مالیات 

بیشتر از 10 میلیارد یورو است.

ورزشکاران المپیکی  مراقب پشه های زیکا باشند
بهداشت  وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  معاون 
به  اعزامی  ورزشکاران  در خصوص سفر  نگرانی ها  برخی  به 

المپیک 2016 و احتمال ابتال به ویروس زیکا پاسخ داد.
برای  بهداشت  وزارت  برنامه  خصوص  در   ، نبوی  محمود 
المیپیک 2016  به  اعزامی  ابتالی ورزشکاران  از  پیشگیری 
برزیل سفر  به  ما کمتر  زیکا گفت: مردم  به ویروس  برزیل 
می کنند چون دور است و هزینه زیادی دارد. به ورزشکارانی 
که قرار است برای شرکت در بازی های المپیک به این کشور 
نحوه  و  ناقل  پشه های  زندگی  محل  درباره  نیز  کنند  سفر 

محافظت از خود آموزش داده می شود.
اسپری هایی داده می شود که  به ورزشکاران  داد:  ادامه  وی 
آنها  از  پشه ها  تا  بزنند  دست  و  صورت  باز  قسمت های  به 
دور باشند. هر بار اسپری، تا شش ساعت از آنها محافظت 

می کند.
وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  معاون  گفته  به 
فقط  شوند  مبتال  ویروس  این  به  اگر  ورزشکاران  بهداشت، 
دچار تب و لرز می شوند و امکان انتقال به بقیه وجود ندارد. 
این بیماری فقط به صورت نادر و از طریق جنسی و مقاربتی 

منتقل می شود.
ندارد. حدود سه  را  زیکا  ناقل  ایران پشه  تاکید کرد:  نبوی 
سال است که مناطق جنوب شرقی را از نظر پشه های انتقال 
دهنده ویروس زیکا جست وجو می کنیم ولی مور خاصی پیدا 

نشده  است.
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 ۸ راز سالمت افرادی که هرگز بیمار نمی شوند
خود  سالمت  نحوه  که  می شناسید  را  افرادی  هم  شما  شک  بدون 
پیدا  افرادی  چنین  ما،  همه  اطراف  در  می کنند.  کنترل  همیشه  را 
می شوند. آیا تا به حال دوست نداشتید راز سالمت آن ها را بدانید و 

از این راز برای سالمتی خود استفاده کنید؟ 

در اين مقاله قصد داريم ۸ راز اين افراد را بیان کنیم.

1. استفاده از مکمل های حاوی ویتامین C: اگرچه شواهد علمی 
نشان می دهد که ویتامین C می تواند سیستم ایمنی بدن را بهبود 
ببخشد اما بیشتر افراد مصرف این ویتامین را نادیده می گیرند. هر 
 C زمان که احساس کردید حال خوبی ندارید ، چند واحد ویتامین

مصرف کنید و از اثرات معجزه آسای آن لذت ببرید.
 9 الی   7 روز  شبانه  در  باید  فردی  هر  کافی:  خواب  داشتن   .2
بماند.  بتواند سالم  تا  باشد  داشته  با کیفیت  و  مفید  ساعت خواب 
متخصصان خواب معتقدند که خواب مناسب و کافی برای داشتن 
و  مطالعات  حققیت  در  است.  موثر  بسیار  قوی  ایمنی  سیستم 
تحقیقات انجام شده نشان می دهد افرادی که 5 الی 6 ساعت در 
قرار  سرماخوردگی  ویروس  معرض  در  که  زمانی  خوابیده اند،  شب 
در  این  داشت.  خواهند  را  آن  به  ابتال  امکان  درصد   30 می گیرند 
حالیکه است که افراد با خواب کافی تنها 17 درصد امکان ابتال به 

بیماری سرماخوردگی را دارند.
3. تقویت قدرت ذهنی و روانی: زمانی که همه افراد اطراف ما 
در مورد بیماری های مختلف صحبت می کنند، برخی از افرا حضور 
دارند که معتقدند هرگز بیمار نمی شوند. این افراد دارای باورها و 
عقاید قوی هستند. بنابراین اگر می خواهید سالم بمانید باید قدرت 

ذهنی و روانی خود را تقویت کنید و مثبت بیندیشید.
است  مواردی  از  یکی  استرس  استرس:  مدیریت  و  کنترل   .4
نمی توان  آن  از  اما  می شود  بدن  ایمنی  تضعیف سیستم  باعث  که 
که  کنید  تنظیم  گونه ای  به  را  خود  اهداف  بنابراین  کرد.  اجتناب 
شرایط  می توانید  شما  نمایید.  مدیریت  را  خود  استرس  بتوانید 
استرس زا را با مواردی همچون مدیتیشن، ورزش و انجام کارهای 

مفید کنترل کنید.
بر  خود  منزل  به  بیرون  از  که  زمانی  بودن:  مرتب  و  تمیز   .5
همان  بشویید.  صابون  و  آب  با  را  خود  دست های  باید  می گردید 
طور که می دانید محیط بیرون با میکروب های بسیاری آلوده است 

بنابراین پاکیزگی خود را همیشه حفظ کنید.
می تواند سیستم  ورزشی  تمرینات  منظم  انجام  6. ورزش کردن: 
بروز  از  می تواند  تمرینات  اینگونه  انجام  کند.  تقویت  را  ایمنی 
هفته ای  کنید  کند.سعی  جلوگیری  تنفسی  دستگاه  عفونت های 

حداقل سه بار ورزش کنید.
به  رفتن  برای  می شوید  مجبور  که  زمانی  دور:  راه  از  ارتباط   .7
سر کار خود از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید، احتمال 
برای  می شود.  بیشتر  مختلف  میکروب های  معرض  در  گرفتن  قرار 
اجتناب از این موضوع، شغلی را پیدا کنید که به منزلتان نزدیک تر 

باشد. همچنین اگر می توانید بهتر است دورکاری کنید.
زمانی که احساس می کنید حالتان  8. داشتن استراحت کافی: 
برای  را  زمانی  نکنید.  کار  وقت  دیر  تا  است  بهتر  نیست،  خوب 

استراحت خود کنار بگذارید و مطمئن شوید خواب کافی دارید.

در تابستان دور این مواد غذایی را خط 
قرمز بکشید!!

خوردن بر اساس فصول، نه تنها برای این کره 
خاکی بهتر است، بلکه به نفع جیب  تان هم رفتار 
مواد  مورد  در  می خواهیم  اینجا  در  می کنید. 
فصل  در  است  بهتر  که  کنیم  غذایی صحبت 

تابستان آن ها را مصرف نکنید.
مرکبات

شاید بتوانید یک سری از مرکباتی که در انبارها 
بوده اند را پیدا کنید، ولی بیشتر مرکبات به هوای 

سرد برای رشد و به ثمر رسیدن نیاز دارند. 
سیب زمینی شیرين

سیب زمینی شیرین در پاییز برداشت می شود 
و شاید انوع محلی آن را بتوانید تا بهار هم پیدا 
کنید. اما با شروع فصل گرما دیگر خبری از سیب 
زمینی شیرین نیست و اگر هم چیزی به نام 
سیب زمینی شیرین پیدا کردید، احتما از چین 

وارد شده است.
 گوشت گاو

واقعیت این است که بیف یا گوشت گاو دمای 
پروتئین و  باال می برد. موادی که  را  بدن شما 
چربی زیادی دارند، در هنگام هضم گرمای زیادی 
دستگاه  از  کندی  به  آن ها  می کنند.  تولید  را 
گوارش تان عبور می کنند و باعث می شوند که 

انرژی بیشتری را مصرف کنید.
انار

همان طور که می دانید انار برای فصل پاییز است. 
اگر در فصول دیگر آن را را دیدید، مطمئن باشید 
از کشورهای دیگر مثل شیلی وارد شده است. به 
جای انار از میوه های آبدار وطنی مثل هلو و شلیل 

استفاده کنید.
 چای و قهوه

صبح،  اول  در  شما  عالقه  مورد  نوشیدنی های 
ادرارآور هستند. پس شاید راه خیلی مناسبی 
نباشد تا یک روز گرم را با آن آغاز کنید. خوردن 
بیشتر  می شود  باعث  ادرارآور  نوشیدنی های 
دستشویی بروید و آب و نمک بیشتری از دست 
بدهید و در نتیجه بدن تان کم آب شود. سعی 

کنید از آب میوه های تازه استفاده کنید.
 بلغور جو

کربوهیدرات های پیچیده مثل بلغور جو و برنج 
قهوه ای و گندم پروتئین زیادی دارند. هضم حبوبات 
برای بدن شما دشوار است و این فعالیت بیشتر برای 

هضم باعث می شود دمای بدن تا باال رود.
مارچوبه

مارچوبه یک محصول بهاری است و اگر در دیگر 
فصل های سال هم پیدا شود، مطمئنا بهترین 
نوع آن نیست. شاید در اوایل تابستان بتوانید 
آن را پیدا کنید، اما طعم خوبی نخواهند داشت. 
می توانید به جای مارچوبه از نخودفرنگی یا لوبیا 

سبز استفاده کنید.

گوناگون سالمت و تغذیه

آگهي موضوع ماده 3 

و  اراضي  و  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139360313010004721  هیات اول موضوع قانون تعیین 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد  تکلیف وضعیت ثبتي 
بالمعارض متقاضي خانم طلیعه  مالکانه  بوکان تصرفات  ثبت ملک  ثبتي حوزه 
دانگ  شش  در  سیمینه  از  صادره   153 شناسنامه  بشماره  عمر  فرزند  عباسی 
یک باب خانه به مساحت 86/22 متر مربع پالک 4220 فرعي از 114 – اصلي 
مفروز و مجزي شده از پالک باقیمانده 114 - اصلي واقع در بخش 17 شهرستان 
بوکان خریداري از مالک رسمي آقای اسماعیل ایلخانی زاده مع الواسطه محرز 
روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  گردیده 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
ماه  به مدت دو  اولین آگهي  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند مي  اعتراضي داشته 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
محمود خضرزاده-رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/03/08  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/03/23

آگهی دادنامه   
                                                  

شماره دادنامه:9409976144201459                                                                                        
  تاریخ تنظیم سند :1394/12/22                                                                                                
  شماره پرونده:9409986144200815                                                                                     

 شماره بایگانی شعبه:940837
خواهان :آقای محمد تبریزی فرزند خلف به نشانی شهرستان دزفول شهرک سید 
نور چغا چشمه خیابان اصلی-خوانده: آقای جواد اسدی فرزند حجت اله به نشانی 
مجهول المکان-خواسته :مطالبه وجه                                                                  رای 
دادگاه                                                      درخصوص دعوی آقای 
محمد تبریزی به طرفیت آقای جواد اسدی به خواسته مطالبه خسارات قراردادی 
وفق نظریه کارشناس به انضمام خسارات دادرسی با توجه به محتویات پرونده 
به  تعهد خوانده  بر  مبنی  فیمابین طرفین  دادعادی  قرار   ، دادخواست خواهان 
اجرای بتون ریزی و آرموتور بندی  با نرخ معین و جریمه دیرکرد روزانه به مبلغ 
2000000 ریال ، عدم حضور خوانده وعدم ارسال الیحه دفاعیه ازسوی نامبرده 
علیرغم احضار از طریق نشرآگهی،نظریه کارشناسی در اجرای قرار تامین دلیل 
داده  تشخیص  وثابت  راوارد  خواهان  خواسته  ریال   325600000 مبلغ  تا  لذا 
فلذامستندا به ماده 198 ، 515 ، 519 ، 522 از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 
1258 از قانون مدنی رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 325600000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت کلیه خسارات هزینه دادرسی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم 

تجدید نظر استان خوزستان می باشد. 
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی دزفول-الهی مجد

آگهی اصالحی

رای  برابر  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده 13  و  قانون   3 ماده  به  نسبت   
اصالحی

برابر رای شماره 139560317005000441 مورخه 1395/2/5 هیات موضوع 
رسمی  فاقد سند  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مسقر در واحد ثبتی شهرستان رامهرمز تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی 
بهمن حاجی زاده فرزند محمد بشماره شناسنامه 11885 صادره از باغملک به 
شماره ملی 4818937509 در ششدانگ یکبابخانه بمساحت 147/52 مترمربع 
قسمتی از پالک چهار اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار 
امیری  بارونی  رسمی  مالکیت  از  شده  خریداری  امیری  قباد  کوچه  رزمندگان 
تائیدکه به موجب رای اصالحی ذیل الذکراصالح گردیده است. آگهی ماده 3 آن 
در روزنامه آنزان بشماره 983مورخه 1394/8/5 و روزنامه حمایت بشماره 3500 
مورخه 1394/8/20 منتشر گردید . مساحت ملک مورد نظر تقاضا بموجب رای 
مترمربع  از 146/90   1395/2/5 مورخه  اصالحی 139560317005000441 
آگهی  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  گردید.  اصالح  مربع  متر   147/52 به 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی اصالحی بمدت یک ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت مذکور از تاریخ تسلیم 
در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مرجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض 
صورت انقضای و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد .     شماره م الف :) 12/89(     تاریخ انتشار : 1395/3/8  
شیری – رئیس ثبت اسناد و امالک رامهرمز 

متن اگهی

خواهان فرشته گوهری و شیرین گوهری و ابراهیم گوهری و نسرین اویسی و 
البنین  ام  و  نسرین گوهری  و  رقیه گوهری  و  و مهدی گوهری  مهیار گوهری 
گوهری و غالمرضا گوهری و محمدرضا گوهری دادخواستی به طرفیت خوانده 
اهالی روستای ده محسن و تاج دولت ولی پور و علی غافل )مراد ( میر دریکوند به 
خواسته مطالبه خسارت دادرسی و خلع ید تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
حقوقی  عمومی  دادگاه  ششم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم 
بلوار  انتهای  آباد خیابان ولیعصر  آباد واقع در خرم  دادگستری شهرستان خرم 
به کالسه 9509986610600136  و  ارجاع  اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/09 و ساعت 09:00 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده  
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی  از مفاد آن  از نشر آگهی و اطالع  پس 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد
مدير دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – حمید 
بازوند. .

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان آقای ارسالن طرهانی نژاد با وکالت آقای ایمان 
رحمتی به طرفیت خوانده آقای عباس ولدی فرزند نعمت اله به خواسته مطالبه 
مبلغ 450/000/000 ریال بابت مطالبه وجه چک 107615 به انضمام هزینه 
و  حکم  صدور  لغایت  سررسید چک  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی 
اجرای کامل آن به شرح جلسه دادرسی نظر به محتویات پرونده و مالحظه می 
گردد که اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادگاه و با عنایت به اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ اخطاریه به نحو قانونی در جلسه حضور نیافته الیحه ای تیز 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 
198 و 502 و 503 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 450/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و هزینه دادرسی از محل محکوم به کسر و حق الوکاله وکیل به 
میزان تعرفه قانونی برای بدوی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
لغایت یوم صدور حکم و اجرای کامل آن بر اساس تغییرات شاخص قیمت ها 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 احمديان.

آگهی تحدید

حدود اختصاصی عرصه قسمتی ازپالک1069و1068اصلی بخش یک رامهرمز
نظرباینکه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
علی  مفروزی  وتصرفات  رامهرمزمالکیت  درثبت  مستقر  فاقدسندرسمی 
1391114417005001919مورخه شماره  رای  فرزندناصررابرابر  زرگان 

انتشاریافته  تکلیف  تعیین  ماده3قانون  های  وآگهی  نموده  94/12/10تائید 
ششدانگ  عرصه  عنوان  تحت  مشارالیه  بنام  موصوف  لذاتحدیدحدودپالک 
کوچه  بلوارمعلم  رامهرمز  آدرس  به  452/12مترمربع  بمساحت  یکبابخانه 
استناد  ساعت9الی12ظهربه  مورخه95/3/9از  معلم2پالک32درروزچهارشنبه 
بمالکین  آگهی  این  موجب  به  میگیرد.لذابدینوسیله  انجام  ثبت  ماده14قانون 
ارتفاقی اخطارمی گردد که عملیات تحدیدحدود  یا مجاورین وصاحبان حقوق 
خواهدشدواعتراض  وشروع  انجام  وروزمقرردرآگهی  درساعت  برداری  ونقشه 
تنظیم  ازتاریخ  ثبت  قانون  ماده20  به  باتوجه  ارتفاقی  حدودیاحقوق  به  نسبت 
صورتمجلس تحدیدحدود بمدت30روز پذیرفته خواهدشد .                     شماره 

م الف)12/95(       تاریخ انتشار:1395/3/8
رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان رامهرمز-شیری

آگهی موضوع ماده3

های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  وماده13آیین 
فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز

اراضی وساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اینکه دراجرای  نظربه 
آقای  1-تصرفات   95/1/28-1395-3000320 برابررای  فاقدسندرسمی 
اهواز  192صادره  شناسنامه  شماره  به  علی  فرزنداحمد  طباخی  محمدرضا 
مساحت100مترمربع  به  ساختمان  باب  یک  به  کدملی1753737044نسبت 
دواهواز  بخش  پالک2277و2277/1و2276باقیمانده  /ششدانگ  درقسمتی 
لذا  گردیده  رای  منجربصدور  زاده  ذیحجه  اراضی  ازمالکیت  خروجی 
پانزده روزجهت اطالع عموم  به فاصله  برابرماده3قانون مزبور مراتب دردونوبت 
اعتراض  ایشان  ومالکیت  مفروزه  تصرفات  به  نسبت  تاهرکس  گردد  می  آگهی 
را  خود  اعتراض  دوماه  بمدت  آگهی  این  اول  انتشارنوبت  باشدازتاریخ  داشته 
مستقیما به اداره ثبت اسنادوامالک اهواز تسلیم ورسید دریافت نمایندومعترض 
مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات 
قضائی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست اخذ وبه اداره ثبت محل تحویل نمایند 
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره ثبت برابرمقررات 
اقدام بصدور سندمالکیت خواهدنمود. شماره م.الف)5/1015(   تاریخ انتشارنوبت 

اول:1395/3/8                        تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/3/23    
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز-قادريان

آگهی حصر وراثت

آقای احمد خزانی دارای شناسنامه شماره 150 بشرح دادخواست به کالسه 95-
205/ح 1 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 64/1/20 تاریخ  در  شماره 3248  شناسنامه  به  خزانی  علی  شادروان  که  داده 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  و  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در 

منحصراست به 
1-احمد خزانی فرزند علی ش.ش 150 متولد 1347 پسر متوفی

2- توحید خزانی فرزند علی ش.ش 76 متولد 1353 پسر متوفی 
3- احد خزانی فرزند علی ش.ش 260 متولد 1344 پسر متوفی 
4- اسد خزانی فرزند علی ش.ش 451 متولد 1336 پسر متوفی 

5- فرحناز خزانی فرزند علی ش.ش 156 متولد 1339 دختر متوفی 
6- مهین خزانی فرزند علی ش.ش 571 متولد 1341 دختر متوفی 
7- شهناز خزانی فرزند علی ش.ش 336 متولد 1335 دختر متوفی 

8- سکینه حسین پور فرزند عباس ش.ش 9 متولد 1316 همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
فقیری- رئیس شعبه اول شورای حل اختالف سلماس

اگهی

خواهان امیر خرم دل واحد دادخواستی به طرفیت خواندگان آسانبر فراز صعود 
تهران و مهدی ضرغامی  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک  تقدیم  دادگاههای عمومی شهرستان تهران 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی  
عدالت  تهران واقع در تهران  میدان تجریش خ فناخسرو پ 73 مجتمع قضایی 
عدالت تهران ارجاع و به کالسه  9409980010501134 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  95/5/27 و ساعت  13 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن 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
 110/21902   منشی  دادگاه حقوقی شعبه 106دادگاه عمومی حقوقی  عدالت  تهران

ابالغ

طرفیت  به  دادخواستی  سبحان  فرزند  راد  قیطولی  مختار  شاکی   / خواهان 
های  دادگاه  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  امیری  سامان  خوانده 
دادگاه   2 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  جوانرود  شهرستان  عمومی 
میدان   – جوانرود  شهرستان  در  واقع  جوانرود  شهرستان  حقوقی  عمومی 
انقالب – ابتدای خیابان شورا ارجاع و به کالسه 9409988460501181 
تعیین   09:30 ساعت  و   1395/05/2 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان 
و تجویز ماده 73 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 
اديب زاده

آگهی ابالغ 

وقت دادرسی به خوانده                   کالسه پرونده 940915 
وقت رسیدگی -  95/4/19 ساعت 8:30

خواهان –  مهیار محهدی منفرد                    خوانده –  علیرضا محهدی منفرد
خواسته –نفقه فرزند 

به  رسیدگی  جهت  که  نموده  عمومی  دادگاههای  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
شعبه 2301  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون 
آد م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اال نتشار آگهی می شود تا خوانده 
از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 
جهت رسیدگی حضور میرساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط 

یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود
 110/21901   مدير دفتر شعبه 2301  دادگاه  حقوقی تهران 

نوبت اول 95/3/8               نوبت دوم 3/23/ 94

هیات موضوع

 قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده12  آگهی موضوع ماده 3 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره139360331012026147 مورخ  93/12/20   هیات اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ساوجبالغ  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
متقاضی آقای/ خانم ام البنی منصور زعیم فرزند علی ویردی به شماره شناسنامه 
2  صادره از -  در  یک باب ساختمان به مساحت 157/08 مترمربع پالک 104-
102فرعی از 4  اصلی واقع در هشتگرد خریداری از مالکیت رسمی آقای / خانم 
بتول خاموشی  محرز گردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

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

آیا شما هم از فشارها و نیازهای زندگی مدرن 
دیگر  مغزتان  کنید  می  حس  و  شده  خسته 
آنکه  بجای  آیا  ندارد؟  را  آنها  تحمل  کشش 
بخوابید و استراحت کنید در فیسبوک و توئیتر 
خود گشت می زنید و صبح ها وقتی بیدار می 

شوید ایمیل خود را چک می کنید؟
اگر شما هم از این دسته افراد هستید که هر 
روز اطالعات زیادی را وارد مغز تان می کنید، 
کونیکووا،  ماریا  نیستید.  تنها  که  بگوییم  باید 
روانشناس روسی، پیام ساده ای برایتان دارد: 

هزینه  به  و  بدهید  تکیه  بکشید،  عمیق  نفس 
فکر  دارند  برایتان  ها  عادت  این  که  هایی 
پیشنهاد ساده  و  توصیه  کنید. کونیکووا چهار 
مغزشان  به  خواهد  می  که  دارد  افرادی  برای 

استراحت بدهند.
خواب خود را بیشتر کنید

می  است  الزم  آنچه  از  کمتر  ما  از  بسیاری 
خوابیم. ولی مهم است بدانید که جبران کردن 
آن در روزهای تعطیل هیچ فایده ای برای شما 
دارید  خواب  مشکل  شما  شب  هر  اگر  ندارد. 
)طبق  خوابید  نمی  الزم  اندازه  به  شب  هر  و 
تحقیقات انجام شده هر بزرگسال باید چیزی 
حدود 7 تا 9 ساعت در شب بخوابد( باید کاری 

کنید که اتاق خواب شما به دور از حواس پرتی 
تلفن  تلویزیون،  هیچ  باشد.  تکنولوژیک  های 
زیرا  نگذارید.  اتاقتان  در  لپتاپی  یا  هوشمند 
از  ذهنتان  باید  روید  می  رختخواب  به  وقتی 
این چیزها دور شود تا بتواند استراحت کند، نه 
اینکه هنگام خواب با این چیزها، مغزتان را پر 

از اطالعات جدید کنید.
دکمه خروج را فشار دهید

زمانی که اینترنت نبود را یادتان می آید؟ آن 
زمان نحوه جمع آوری اطالعات و پردازش آنها 
بسیار متفاوت بود. حتی همین چند سال پیش 
و قبل از ظهور تلفن های همراه هوشمند، ما 
زمان بیشتری برای استراحت دادن به مغزمان 
از  کند،  می  فرق  وضع  امروز  ولی  داشتیم. 
برنامه های  به  توئیتر  از  و  توئیتر  به  فیسبوک 
ترین  تازه  از  تا  آنالین سوئیچ می کنیم  دیگر 

رخدادها باخبر باشیم.
کونیکووا توضیح می دهد: »مشکل زمانی آغاز 
می شود که می خواهید همه آنها را با هم و 
بطور همزمان انجام دهید. وقتی شروع به انجام 
چند کار با هم می کنید و فوراً توجه خود را 
از یک مقاله در یک سایت، به یک توئیت در 
یا یک پست در فیسبوک منعطف می  توئیتر 

همزمان  خواهید  می  و  کنید 
آغاز  تازه  باشید،  جا  همه 

مشکل است.«
که  کند  می  توصیه  کونیکووا 
برای  اینترنت  از  استفاده  در 
و  بگذارید  مرز  و  حد  خودتان 
یک  روی  فقط  زمان  یک  در 
تمرکز  وبسایت  یک  یا  برنامه 

کنید.
کارها را يکی يکی انجام 

دهید
ما در میان فرهنگی غرق شده 

بها  همزمان  بطور  کار  چند  انجام  به  که  ایم 
از عهده  افرادی که  این فرهنگ  می دهد. در 
انجام چندین وظیفه بطور همزمان برمی آیند، 
آنها  کار  نتیجه  اگر  حتی  شوند،  می  تحسین 
در  خواهید  می  اگر  بنابراین  نباشد.  آل  ایده 
هر  نمانید،  عقب  دیگران  از  محیطی  چنین 
کاری را بطور جداگانه ولی با نظم و دقت باال 

انجام دهید.
هیچ کاری نکنید

اطالعاتی  سرریز  برای  کونیکووا  که  حلی  راه 
ارائه می دهد، متفکر بودن است که در کتاب 

خودش )تفکر برتر: چطور مانند شرلوک هولمز 
فکر کنیم( به آن اشاره کرده است. او استدالل 
مغز خود  به  مشهور  کارآگاه  این  که  کند  می 
استراحت زیادی می دهد. کونیکووا می گوید: 
و  نشیند  می  اش  راحتی  مبل  روی  »شرلوک 

هیچ کاری نمی کند.«
خودتان  به  دقیقه   10 حدود  در  روز  هر 
استراحت بدهید و این زمان را به »هیچ کاری 
نکردن« اختصاص دهید. ذهن شما مانند یک 
عضله رشد می کند و قویتر و بزرگتر می شود. 
زمانی می توانید راحت تر و طوالنی تر تمرکز 

کنید که به ذهنتان استراحت داده باشید.

روش هایی که میتوانید به مغزتان استراحت بدهید!!

جلو  فوق العاده  سرعت  با  که  امروز  دنیای  در 
می رود، به آسانی ممکن است که خیلی از آداب 
متاسفانه  کنیم.  فراموش  هم  را  اولیه  معاشرت 
خیلی ها آداب و رفتاری که والدینشان به آنها یاد 
داده اند را فراموش  کرده اند و خیلی ها هم تربیت 

چندان خوبی نداشته اند.
سخت  خیلی  درست،  اجتماعی  رفتار  داشتن 
نیست؛ اما بیشتر ما تصور می کنیم که این آداب و 
رفتارها دیگر قدیمی شده و در دنیای امروز جایی 
ندارند. اما این اصالً درست نیست. اگر هر کدام 
از ما لحظاتی را به بازبینی اصول و قواعد آداب 
می شویم  متوجه  کنیم،  اجتماعی خوب صرف 
که نه تنها در زندگی شخصی مان، بلکه در روابط 

کاری هم به دردمان خواهند خورد.
در زیر راه هایی برای ارتقای این آداب و رفتارها در 
خودتان اشاره می کنیم که مطمئناً کمک می کند 

تاثیر بهتری روی دیگران بگذارید.
آداب اولیه را رعايت کنید

نیست.  سختی  کار  احترام  و  ادب  دادن  نشان 
می کنم«،  »خواهش  »لطفاً«،  آوردن  زبان  به 
»ممنونم« و »عذر می خواهم« کار آسانی است. 
این عبارات نشان می دهد که برای دیگران احترام 
قائل هستید. حتی اگر فردی بی ادب باشد و اصاًل 
از او خوشتان نیاید، خیلی بهتر است که شما 
اینکه بخواهید به سطح  تا  مودبانه رفتار کنید 

تربیت او نزول کنید.

وقت شناس باشید
دیگران  داشتن  نگه  منتظر  از  بدتر  چیز  هیچ 
نیست. این کار واقعاً بی ادبانه است و نشان می دهد 
برای وقت دیگران ارزش قائل نیستید. اگر عادت 
دارید که همیشه دیر بر سر قرارهایتان می رسید، 
ساعتتان را 10 تا 15 دقیقه عقب بکشید تا سر 

ساعت برسید.
در انظار عمومی خودتان را آرايش 

نکنید
اگر نیاز است که روی صورتتان کاری انجام دهید، 
موهایتان را شانه بزنید و یا آرایش کنید، سعی 

در محیط  و  بقیه  را جلو چشم  کار  این  کنید 
عمومی انجام ندهید. به سرویس بهداشتی آن 
بروید.  خانه  به  تا  کنید  صبر  یا  و  بروید  محل 
خانم ها، زدن سریع رژلب بدون آینه اشکالی ندارد 
اما درست نیست که کیف لوازم آرایشتان را در 
یک محیط عمومی بیرون بیاورید و با آینه جیبی 
شروع به آرایش کردن خودتان کنید. همچنین 
گرفتن ناخن ها یا الک زدن هم در محیط های 

عمومی کار نادرستی است.
  در محیط های عمومی کمتر آدامس بجويد

اگر به دلیلی منطقی مثل خوشبو کردن دهان یا 

از بین بردن خشکی دهان، باید آدامس بجوید،  
سعی کنید این کار را در ماشینتان و بین راه 
انجام دهید. اگر واقعاً الزم است که در یک محیط 
را  این کار  بجوید، سعی کنید  آدامس  عمومی 
آرام تر انجام دهید و از باد کردن آن یا ایجاد صدای 

بلند با آدامس خودداری کنید.
زنگ موبايلتان را در صورت لزوم 

خاموش کنید
اولین کاری که بعد از وارد شدن به یک محیط 
عمومی می کنید این است که زنگ موبایلتان را 
خاموش کنید. به خاطر داشته باشید که نیازی 
گرفته  شما  با  که  تماس هایی  همه  به  نیست 
می شود همان لحظه پاسخ دهید. اگر می دانید 
که تماسی ضروری است، عذرخواهی کنید و به 
محیط یا اتاق دیگری رفته و آنجا با تلفن صحبت 
کنید. سعی کنید مکالمه تان پشت تلفن کوتاه 
باشد و از طرف مقابل بخواهید که در اولین فرصت 

با او تماس بگیرید.
مودبانه حرف بزنید

وقتی با کسی صحبت می کنید، چه سر کار باشد 
و چه در محیط اجتماعی تر، هیچوقت درمورد 
پول، مذهب و سیاست حرف نزنید. این موضوعات 
بسیار حساس هستند و می تواند موجب انفجار 
همین  و  شود  طرف مقابلتان  یا  شما  احساسی 
مسئله باعث شود صدایتان را باال ببرید، حتی 

فریاد کشیده یا از الفاظ نادرست استفاده کنید.

این آداب معاشرت را رعایت کنید!!
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درخواست کی روش برای برگزاری دیدار 
ایران - قطر در تبریز

سرمربی تیم  ملی فو تبا ل ایران به دلیل رفتار نامناسب مسئوالن ورزشگاه 
آزادی با تیم  ملی فو تبا ل ایران خواستار برگزاری بازی ایران و قطر در 

ورزشگاه یادگار امام )ره( تبریز شد.
کارلوس کی روش در نشست خبری   تیم  ملی با انتقاد از رفتار مسئوالن 
ورزشگاه آزادی و ندادن زمین تمرینی به این تیم در طول چند سال 
گذشته خواستار برگزاری بازی ایران و قطر از مرحله نهایی مقدماتی 

جا م جها نی در ورزشگاه یادگار امام )ره( تبریز شد.
این بازی روز یازدهم شهریور ماه در ایران برگزار می شود.

کی روش معتقد است که در طول برگزاری بازی ایران و قطر در تبریز، 
رفتار مناسبی با تیم  ملی صورت می گیرد.

قهرمانی نیما عالمیان در جایزه بزرگ
 پینگ پنگ آبادان

نیما عالمیان با غلبه بر برادرش قهرمان مسابقات تنیس روی میز جایزه 
بزرگ آبادان شد. در فینال مسابقات تنیس روی میز جایزه بزرگ آبادان، 
برادران عالمیان به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان نیما با شکست 
نوشاد توانست عنوان قهرمانی را به دست آورد. نیما جایزه 5 میلیونی نفر 
اول را نیز به دست آورد. نوشاد عالمیان نیز با کسب مقام نایب قهرمانی 

3 میلیون و 500 هزار تومان جایره گرفت.
افشین نوروزی و واحد مالمیر نیز به طور مشترک سوم شدند و هر کدام 

مبلغ 2 میلیون و 400 هزار تومان گرفتند.
نفرات پنجم تا هشتم نیز به ترتیب یک میلیون و 900، یک میلیون و 
700، یک میلیون 600 و یک میلیون و 500 هزار تومان جایزه گرفتند.

تاماش آیان دهم خرداد در تهران
رییس فدراسیون جهانی وزنه برداری دهم خرداد برای حضور در جام 

فجر وارد ایران می شود.
جام فجر وزنه برداری که گزینشی المپیک محسوب می شود از روز 
سه شنبه )11 خرداد( آغاز خواهد شد و تاماش آیان رییس فدراسیون 

جهانی وزنه برداری نیز در این رویداد شرکت خواهد کرد.
آیان صبح روز دوشنبه دهم خرداد وارد تهران می شود و بامداد جمعه 

چهاردهم خرداد نیز ایران را ترک خواهد کرد.
فدراسیون وزنه برداری برنامه هایی از جمله بازدید از موزه ملی ایران 
و برج میالد، دیدار با محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان و کیومرث 

هاشمی رییس کمیته ملی المپیک برای او ترتیب داده است.

ایران قهرمان رقابت های تیمی اسنوکر آسیا 
تیم ملی اسنوکر ایران، قهرمان رقابت های اسنوکر قهرمانی آسیا در 

بخش 15 توپ تیمی آسیا شد.
در رقابت های اسنوکر قهرمانی آسیا که در بخش 15 توپ تیمی از سوم 
خردادماه به میزبانی امارات متحده عربی برگزار شد، با پیروزی تیم ایران 

برابر هند، ایران به مقام قهرمانی رسید.
تیم اسنوکر ایران با ترکیب سهیل واحدی و امیر سرخوش پیش از این 
در مرحله نیمه نهایی با پیروزی سه بر صفر مقابل مالزی راهی فینال 

رقابت های تیمی اسنوکر 15 توپ قهرمانی آسیا شده بود.

پیروزی والیبالیست های جوان
 برابر اسپانیا

تیم ملی والیبال جوانان ایران موفق به شکست 
اسپانیا شد.

تیم ملی والیبال جوانان ایران در اولین بازی خود 
ملی  تیم  به مصاف  اسپانیا  پالنسیای  اردوی  در 

جوانان اسپانیا رفت.
این بازی در سه ست پیاپی و با نتایج 28 بر 26، 
25 بر 18 و 28 بر 26 به نفع جوانان ایران به 
پایان رسید. این چهارمین بازی تیم ملی جوانان 
ایران در اردوی اروپایی خود لست که پیش از این 
هم سه پیروزی در اردوی کشور اسلوونی برابر تیم 
های ملی جوانان و امید این کشور کسب کرده 

بود.
تیم ملی والیبال جوانان خود را برای حضور در 
قهرمانی  والیبال  های  مسابقه  دوره  هجدهمین 
جوانان زیر 20 سال آسیا که 19 تا 27 تیر در 

چین تایپه برگزار می شود، آماده می کند.

هشدار دی بوئر درباره مورینیو
ستاره پیشین تیم ملی فوتبال هلند و بارسلونا یک 
هشدار جدی نسبت به مورینیو به سران یونایتد 
سرانجام  یونایتد  سران  گاردین،  گزارش  به  داد. 
پس از کش و قوس های زیاد تصمیم گرفتند که 

به همکاری خود با لوئیس فان خال پایان دهند.
هرچند هنوز جانشین فان خال به صورت رسمی 
زیاد  خیلی  احتمال  به  اما  است  نشده  اعالم 
سرمربی فصل آینده شیاطین سرخ کسی جز ژوزه 

مورینیو نخواهد بود.
به  آژاکس  پیشین  سرمربی  بوئر،  دی  فرانک 
ستایش از مورینیو پرداخت. با این حال نسبت به 
این مربی هم یک هشدار جدی به سران یونایتد 

داد.
او در گفت و گویی که با گاردین داشت، در این 
مورد گفت: مورینیو از آن دست مربیانی است که 
دیگر  عبارت  به  است.  بزرگ  بازیکنان  دنبال  به 
او به دنبال بازیکنانی که آزمون پس دادند و از 
تجربه کافی برای بازی کردن در تیم های بزرگ 
با  و  بازیکنان جوان  برای  این  برخوردار هستند. 

استعداد اصال خبر خوبی نیست.
دی بوئر ادامه داد: بازیکن جوانی مانند مارکوس 
رشفورد را در نظر بگیرد. این ستاره جوان فرصت 
بازی در یونایتد را پیدا کرد و توانایی هایش را 
به اثبات رساند. آیا مورینیو به این بازیکن جوان 
بازی می دهد؟ مورینیو با خود می گوید رشفورد 
بازیکن خوبی است اما به بازیکن باتجربه و بزرگ 
نیاز دارم. به همین خاطر به رشفورد بازی نخواهد 
لطمه  مورینیو  با  جوانی  بازیکنان  رسید. چنین 

خواهند خورد و بهتر است که تیم را ترک کنند.

خبرخبر

آگهي

خوانده/ طرفیت  به  دادخواستی  پورنیاکی  میرمیران  بهشته  خواهان/شاکی 
نوری  و مهدی  عباسی  ناصر  و  و رضا جعفری  احمد فالح  و  دارائی  علی  متهم 
ید  خلع  و   ) مالی   ( نامه  مبایعه  ابطال  و  مستحدثات  قمع  و  قلع  خواسته  به 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بخش سرخرود شهرستان محمودآباد نموده 
واقع  بخش سرخرود  عمومی حقوقی  دادگاه  اول  به شعبه  رسیدگی  که جهت 
در استان مازندران - سرخرود - بلوار والیت - دادگاه عمومی بخش سرخرود 
ارجاع و به کالسه 9409982011300449 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
17/05/1395 و ساعت 12:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/متهم آقایان ناصر عباسی و مهدی نوری و علی دارایی درخواست خواهان/
شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
میشود تا خوانده/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 اول دادگاه عمومی حقوقی بخش سرخرود - سید رسول حسینی

آگهی

خواهان  شرکت سنگبری صفای نیم ور به مدیریت شمس اله برقی فرزند یحیی   
و  تامین خواسته  به خواسته  به طرفیت خوانده محسن هادیزاده   دادخواستی 
تادیه   تاخیر  خسارت  مطالبه  و  بابت  وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه 
تقدیم  دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه  
106دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی  عدالت  تهران واقع در تهران  میدان 
کالسه  به  و  ارجاع  تهران  عدالت  قضایی  مجتمع   73 پ  فناخسرو  خ  تجریش 
9409980010500034  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  95/6/1 و ساعت 
درخواست  و  بودن خوانده  المکان  مجهول  علت  به  است  تعیین شده    12:30
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا 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
 110/21907   منشی  دادگاه حقوقی شعبه 106دادگاه عمومی حقوقی  عدالت  تهران

آگهی ابالغ

 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
کالسه پرونده 11/163/95

وقت رسیدگی 95/4/21 ساعت 9:30
خواهان : شایان عدلیه فرزند احمد – 

خوانده :1-مجتبی جهانی بصیر فرزند مجید و میثم خوش بختیان فرزند حسین 
الزام خواندگان انتقال سند رسمی یک  مجهول المکان هر دو نامبرده تقاضای 
دستگاه اتومبیل 206 مدل 1386 و مطالبه خواسته خسارت و هزینه دادرسی 
مقدم جهت ابطال تمبر 2/000/000 ریال خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای 
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
و ستور  به درخواست خواهان  بودن خوانده  المکان  بعلت مجهول  تعیین شده 
دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آییئ دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک 
ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند 
چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده 

روز خواهد بود م. الف 950261
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومی قائم شهر 

رونوشت آگهی حصروراثت 

آقای مهدی آب خضر دارای ش ش 11 با شماره ملی 2062736649 به شرح 
دادخواست به کالسه 10/343/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا پور یونس بشناسنامه 207 شماره 
ملی 2060484091 در تاریخ 94/7/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-مهدی آب خضر فرزند عباس و زهرا ش ش 11 متولد 1332 محل تولد بابل 

پسر متوفی 
بابل  2-علی آب خضر فرزند عباس و زهرا ش ش 3 متولد 1327 محل تولد 

پسر متوفی 
نوبت یک مرتبه  را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک 
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
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف بابل مهدی زاده 

آگهی حصر وراثت

آقای غالمحسین نجد مفرح دارای شناسنامه شماره 12000 بشرح دادخواست 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شعبه  این  از  پ/67   700221/ش  کالسه  به 
در   283 بشناسنامه  حبشی  بتول  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
آنمرحوم  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در   1395/2/2 تاریخ 

منحصراست به 
1-غالمحسین نجد مفرح ش.ش 12000 صادره ارومیه متولد 1334/7/1 فرزند 

متوفیه
فرزند  متولد 1338/7/14  ارومیه  مفرح ش.ش 561 صادره  نجد  2-محمدرضا 

متوفیه 
3- میترا نجد مفرح ش.ش 510 صادره ارومیه متولد 1350/5/3 فرزند متوفیه 
4- ناهید نجد مفرح ش.ش 313 صادره مهاباد متولد 1335/7/25 فرزند متوفیه

5-عزیزه نجد مفرح ش.ش 360 صادره ارومیه متولد 1326/9/24 فرزند متوفیه 
نوبت پی در پی  را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراض  تا هر کسی  نماید  آگهی می  مرتبه  ماهی یک 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 67 شورای حل اختالف ارومیه

متن آگهي

سعید  خوانده  طرفیت  به  دادخواستي  قلي  فرزند  خسروي  صدیقه  خواهان 
شهرستان   عمومي  هاي  دادگاه  تقدیم  طالق  حکم  صدور  خواسته  به  یوسفي 
اردل نموده که جهت رسیدگي به شعبه اول دادگاه عمومي )حقوقي(دادگستري 
بلوار  اردل-  – شهرستان  بختیاري  استان چهارمحال  در  واقع  اردل  شهرستان 
شهدا ارجاع وبه کالسه9409983816100801ثبت گردیده که وقت رسیدگي 
آن1395/04/29وساعت10:00 تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/متهم ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده73 قانون آیین دادرسي دادگاه 
هاي عمومي وانقالب در امور مدني ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از 
جراید کثیراالنتشار آگهي میشود تا خوانده پس از نشر آگهي واطالع از مفاد آن 
دادرسي  در جلسه  کامل خودو شرکت  نشاني  اعالم  وضمن  مراجعه  دادگاه  به 
رسیدگي به تعیین تکلیف حقوقات مالي زوجه و نسخه دوم دادخواست وضمائم 

را دریافت ودر وقت مقررفوق جهت رسیدگي حاضر گردد.
منشي دادگاه حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي)حقوقي(دادگستري شهرستان اردل- 
خلیلي

متن آگهي

قائد  میر  طاهري  عباس  نمایندگي  با  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانک  خواهان 
دادخواستي به طرفیت خواند گان  جلیل غالمي و نعمت اهلل اسدي و سوسن 
عمومي  هاي  دادگاه  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  ارجنکي  غالمي 
شماره  اختالف  حل  شوراي  به  رسیدگي  جهت  که  شهرکردنموده  شهرستان  
14)کمیته امداد امام خمیني )ره( شهرستان شهرکرد واقع در شهرکرد_ خیابان 
اختالف  حل  هاي  شوراه  _مجتمع  شهرکرد  شهرستان  دادگستري   _ کاشاني 
وقت  که  گردیده  9509983845400037ثبت  کالسه  وبه  ارجاع   شهرکرد 
رسیدگي آن1395/05/5وساعت16:00 تعیین شده است.به علت مجهول المکان 
دادرسي  آیین  قانون  ماده73  تجویز  وبه  خواهان  ودرخواست  خواندگان  بودن 
دادگاه هاي عمومي وانقالب در امور مدني ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي میشود تا خوانده گان  پس از نشر آگهي واطالع 
از مفاد آن به شورامراجعه وضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست 

وضمائم را دریافت ودر وقت مقررفوق جهت رسیدگي حاضر گردد.
متصدي امور دفتري دادگاه شوراي حل اختالف شماره 14)کمیته امداد امام خمیني ره(
شهرستان شهرکرد_ الهه رحیمي دهکردي

آگهی ابالغ

 دادخواست و ضمائم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان خواندگان ذیل 1- 
مازیار غالم نژاد فرزند مهرداد 2- محمود کیائیه فرزند علی 3- علی همایون نیا 

فرزند علیجان 4- سید علی احمد زاده فرزند سید احمد 
با  ملت  بانک  خواهان  میگردد  ابالغ  الذکر  فوق  المکان  مجهول  به  بدینوسیله 
مبلغ  به  طلب  مطالبه  مطالبه  دائر  دادخواستی  پاکنهاد   فاطمه  سید  وکالت 
چهارده میلیون پانصد نود هزار پانصد سی دو هزار ریال  بطرفیت شما در این 
شورا مطرح که حسب ارجاع و پس از ثبت بکالسه 12/966/94 جهت رسیدگی 
بروز  دو شنبه 95/4/21 ساعت 9:30 صبح تعیین وقت گردیده لیکن بدلیل عدم 
دسترسی به نشانی شما مراتب ابالغ وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و 
حسب تقاضای خواهان یکبار در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار صادر تا پس 
از اطالع قبل از حلول دادرسی جهت اعالم نشانی خود و دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم حاضر شوید در غیر اینصورت شورا غیابا رسیدگی و تصمیم 
شایسته را اتخاذ خواهد نمود ضمنا چنانچه منبعد نیازی به انتشار آگهی باشد 

فقط یک نوبت و مدت آن ده روز میباشد 
شعبه 12 حل اختالف بابل 

آگهی ابالغ

 دادخواست و ضمائم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان علی اصغر خبازنه 
بدینوسیله به مجهول المکان فوق الذکر ابالغ میگردد خواهان احالم یزدی زاده 
دادخواستی دائر مطالبه اجور معوقه و تامین خواسته بطرفیت شما در این شورا 
رسیدگی  جهت   12/270/95 بکالسه  ثبت  از  پس  و  ارجاع  حسب  که  مطرح 
بروز سه شنبه 95/4/22 ساعت 10 صبح تعیین وقت گردیده لیکن بدلیل عدم 
دسترسی به نشانی شما مراتب ابالغ وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و 
حسب تقاضای خواهان یکبار در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار صادر تا پس 
از اطالع قبل از حلول دادرسی جهت اعالم نشانی خود و دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم حاضر شوید در غیر اینصورت شورا غیابا رسیدگی و تصمیم 
شایسته را اتخاذ خواهد نمود ضمنا چنانچه منبعد نیازی به انتشار آگهی باشد 

فقط یک نوبت و مدت آن ده روز میباشد 
شعبه 12 حل اختالف بابل 

بارکد 3۲۸۱۶۶۶۱ 

آگهی تغییرات موسسه یاران فخر صالح به شماره ثبت 33549 و شناسه ملی 
 14003940573

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  مورخ 16/10/94 
و مجوز مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا به شماره 456909009/9/45 مورخ 

18/11/94 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علی حکم آبادی به کد ملی 0638365971 و سونیا محمد خانی به کد ملی 
محمد  و   3131418321 ملی  کد  به  گیالنی  ابوالقاسم  و   1754471048
ملی  کد  به  کندلج  جاللی  احمد  و   0639059112 ملی  کد  به  ولیزاده  علی 
1580764371 به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در 
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت  قابل دسترس میباشد.303507 / م الف              
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر تجاری تهران  

بارکد 3۲۸۱۸۷۷۱ 

آگهی تغییرات شرکت حسین فرخ نیا و شرکاء شرکت تضامنی به شماره ثبت 
327627 و شناسه ملی 10103660504 

العاده  مورخ 3/5/94 و  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
مجوز شماره 259983/94 مورخ 10/9/94 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد:
اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:

م  ش  نیا  فرخ  حسن  آقای  و   0381231747 م  ش  نیا  فرخ  حسین  آقای 
0384097197

با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در 
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت  قابل دسترس میباشد.
303506 / م الف               سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 
وموسسات  غیر تجاری تهران  

بارکد 3۲۸۱۸۲۴۹ 
آگهی تغییرات شرکت حسین فرخ نیا و شرکاء شرکت تضامنی به شماره ثبت 

327627 و شناسه ملی 10103660504 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 3/5/94 و مجوز شماره 259983/94 

مورخ 10/9/94 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید:

آقای حسن فرخ نیا ش م 0384097197 به سمت رئیس هیئت مدیره 
آقای حسین فرخ نیا ش م 0381231747 به سمت مدیر عامل

کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضا آقایان حسن فرخ نیا و حسین فرخ نیا 
هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران تعیین دارندگان حق امضا 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
303505 / م الف               سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 
وموسسات  غیر تجاری تهران  

مفقودی 

و   32 ایران  534ع13  انتظامی  شماره  با  باری  ناوگان  خودرو  هوشمند  کارت 
شماره کارت 1923019 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل 

اگهی ابالغ احضاریه 
متهم ممکن  اقامت  نبودن محل  معلوم  واسطه  به  احضاریه  ابالغ  اینکه  به  نظر 
نبوده و به طریق دیگری نیز نمیتوان احضاریه را به آن ابالغ نموده بدینوسیله به 
آقای خلیل حسنی فرزند بدیل ابالغ می گردد تا جهت رسیدگی به اتهامش دایر 
بازپرسی  به سرقت احشام سه راس گاو در پرونده کالسه 930933شعبه دوم 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان محمود آباد و در اجرای ماده 115 قانون 
این شعبه حاضر  در  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  کیفری ظرف  دادرسی  آیین 
شوید نتیجه عدم حضور منتهی به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد آگهی مزبور 

صرفا برای یک نوبت انتشار یافته و مجددا منتشر نخواهد شد 
بازپرسی شعبه دوم دادرسی  عمومی و انقالب محمود آباد 

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری پژو پارس  مدل 1385 به شماره انتظامی ایران 82-693ج67 
و شماره موتور 12485064012 و شماره شاسی 19356650 به نام سید علی 

غنی پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

متن آگهی 
بازگیر فرزند عبداله  در پرونده کالسه 9209986611401297 آقایان ساسان 
و حمزه سبزی به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به 
آقای باقر حاتمی نیا تحت تعقیب می باشند به لحاظ عدم شناسایی در نشانی 
آیین دادرسی کیفری مراتب در  قانون  از سوی شاکی وفق ماده 174  اعالمی 
بازپرسی  سوم  شعبه  در  انتشار  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف  تا  آگهی  روزنامه 
دادسرای خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایند بدیهی است در صورت 

عدم حضور بدون عذر موجه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
مدير دفتر شعبه سوم بازپرسی دادسرای شهرستان خرم آباد – تیموری.

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران با ابراز رضایت از 
وضعیت ملی پوشان گفت: حضور در غرب آسیا و 
دیدارهای دوستانه با فیلیپین تجربه بسیار بزرگی 

برای بازیکنان جوان خواهد بود.
دیرک باوئرمان بعد از اولین دیدار تدرکاتی تیم ملی 
با نفرات جدیدش در جمع خبرنگاران حاضر شد 
و درباره شرایط ملی پوشان صحبت کرد. او درباره 
دیدار برابر سوریه اظهار کرد: ما در کوارتر دوم این 
مسابقه خیلی خوب بودیم. در کوارتر اول بازیکنان 
هم  شاید  و  داشتند  تمرین  از  ناشی  خستگی 
استرس اولین مسابقه بر آنها غلبه کرده بود اما اندک 
اندک بهتر شدیم. در کوارتر دوم دفاع، حمله، ریباند 
و انتقال توپ خوب داشتیم؛ در کل همانطوری 

بودیم که باید باشیم.
سرمربی تیم ملی بسکتبال ادامه داد: با توجه به 
تغییراتی که داشته ایم عملکرد بازیکنان تحت تاثیر 
بود و نیاز به زمان است تا آنها بتوانند بهترینشان 
را به نمایش بگذارند. به طور مثال بهنام بخچالی 
در پست یک و محمد جمشیدی در پست دو و 
بازیکنان دیگر در پست های جدید بازی کردند و 
این برایشان تازه بود. آنچه مشخص است نیاز به 

زمان داریم و باید بیشتر کار کنیم.

باوئرمان با اشاره به نحوه استفاده از بازیکنانش در 
بازیکن  ما هجده  عنوان کرد:  برابر سوریه  دیدار 
داشتیم و سعی کردیم از همه بازی بگیریم. در 
نیمه اول از 10 بازیکن استفاده کردیم و تالشمان 
این بود که به همه زمان بدهیم و این مساله بازی 
را هم دشوار می کرد. در کل می توانم  ما  کردن 
بگویم همه چیز خوب است. برای اولین بازی خیلی 

خوب بودیم.

او در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکیدش 
به دفاع در تمرین های تیم ملی، بازیکنان چقدر 
توانستند خواسته هایش را برآورده کنند؟ تصریح 
به  بازیکنان در طول یک مسابقه  کرد: عملکرد 
عوامل مختلفی بستگی دارد. این بازیکنان تجربه 
بازی در سطح باال را دارند و اکثر آنها به جز ارسالن 
در لیگ بازی کرده اند. به نظرم آنها خیلی خوب 
دفاع کردند و امتیاز آوردند؛ به خصوص در کوارتر 

این  از  بسیاری  بود.  عالی  عملکردشان  که  دوم 
بازیکنان که برابر سوریه در زمین بودند و بازی 
کردند قبال برای تیم ملی بازی نکرده بودند و این 
باعث شده جنگندگی شان زیاد شود. انتظار من این 
است که آنها بهتر و بهتر شوند. در دفاع و حمله باید 

بیشتر جنگنده باشند.
او درباره رقابت های غرب آسیا نیز بیان کرد: چون 
ما در آسیا چلنج میزبان هستیم نیاز به انتخاب 
مسابقات  اما  نداریم  رقابت ها  این  برای  شدن 
غرب آسیا برای آمادگی ما خوب است و باید برای 
قهرمانی برویم چرا که ما ایران هستیم و باید برنده 
باشیم. ما باید با جوانان کار کنیم و زمان بیشتری 
به بازیکنان بدهیم. باید روند بهتر شدن را ادامه 
بدهیم. هر بازی برای ما تجربه جدید است و باید از 
آن استفاده کنیم. باید هر بازی بهتر و بهتر شویم. 

باید بازیکنان هم به یک هماهنگی برسند.
باورئرمان با اشاره به این موضوع که قهرمانی در 
این تورنمنت انگیزه جوانان را بیشتر می کند، گفت: 
با برد پشت سر می  زمانی که یک تورنمنت را 
گذارید انگیزه خوبی ایجاد می شود. برای بازیکنان 

جوان این موضوع مهمی است.

باوئرمان: جوانان باید بازی در شرایط دشوار را تجربه کنند

پس از رکوردشکنی کیانوش رستمی در تمرینات 
به نظر می رسد جدال وزنه برداران ایران، روسیه 
و چین در المپیک ریو رقابت جذابی را در دسته 

85 کیلوگرم به وجود خواهد آورد.
کیانوش رستمی در تمرینات خود رکورد دوضرب 
جهان)218 کیلوگرم( را به طور غیر رسمی 2 
کیلوگرم شکست و وزنه 220 کیلوگرم را باالی 

سر برد.
یک سایت خارجی با انتشار فیلم رکوردشکنی 
کیانوش رستمی در این مورد نوشت: تیان تائو 
مسابقات  در  قبل  مدتی  نیز  چینی  بردار  وزنه 
قهرمانی کشور چین 220کیلوگرم را باالی سر 
برد. با وجود اینکه رستمی 2 کیلوگرم باالتر از 
رکورد جهان وزنه زد اما این سنگین ترین وزنه ای 
نبوده که در تمرینات زده است، چند سال پیش 

او به رکورد متحیر کننده 221 کیلوگرم حمله 
کرد. البته زمانی که رستمی وزنه 220 کیلوگرم را 
باالی سر برد احتماال باالتر از وزن استاندارد بوده 
است و حمله به یک وزنه در یک مسابقه رسمی 

با تمرینات فرق دارد .
با این حال این وزنه نشان می دهد که در رقابتهای 
خوبی  نبرد  ریو  المپیک  کیلوگرم   85 دسته 
خواهیم دید. آرتیم اوکولف روس قهرمان جهان 
در سال 2015 نیز به دنبال مدال طالی المپیک 
آیوکادوف  آپتی  رسد  می  نظر  به  البته  است. 
روس)نایب قهرمان المپیک لندن( در المپیک ریو 
به یک وزن باالتر و دسته 94 کیلوگرم برود. حتی 
اگر ایوکادوف روس هم به یک وزن باالتر برود 
هنوز رقابت دسته 85 کیلوگرم یکی از جذابترین 

رقابت ها در بخش مردان است.

سایت باشگاه منچستریونایتد حضور 
با  را  منچستریونایتد  در  مورینیو 

قراردادی سه ساله تایید کرد.
باشگاه  سایت  گزارش  به  
 ، مورینیو  ژوزه  منچستریونایتد، 
سرمربی پرتغالی فصل قبل چلسی 
بود  تیم  بدون  بود  مدت ها  که 
لندن  در  هتلی  در  پنجشنبه  روز 
منچستریونایتد  با  را  قراردادش 
باشگاه  سایت  امروز  و  کرد  امضا 
را  خبر  این  رسما  منچستریونایتد 
تایید و مورینیو را به عنوان سرمربی 

این تیم معرفی کرد.
باشگاه  اجرایی  مدیر  دوارد،  وو  اد 
حضور  درباره  منچستریونایتد 
کرد:  بیا ن   تیم،  این  در  مورینیو 
بهترین  مشخص است که مورینیو 

مربی فو تبا ل جهان است. او جام های زیادی را 
کسب کرده است و در سراسر اروپا الهام بخش 
بوده است. او لیگ برتر را به خوبی می شناسد 
و سه قهرمانی در اینجا کسب کرده است. به 
آمد  برای حضور در منچستریونایتد خوش  او 
خوبی  خیلی  کارنامه  و  عملکرد  او  می گویم. 

داشته است و امیدوارم که بتواند منچستریونایتد 
را موفق کند. به  این  ترتیب پرونده یکی از پر 
فو تبا ل  انتقاالت  و  نقل  حدیث ترین  و  حرف 
اروپا بسته شد و ژوزه مورینیو رسما کارش را 
به عنوان سرمربی منچستریونایتد آغاز می کند.

ساالنه 15  منچستریونایتد  با  مورینیو  قرارداد 
میلیون پوند است.

مورینیو رسما سرمربی منچستریونایتد شد دسته ۸5 کیلوگرم، 
جذابترین رقابت 

وزنه برداری 
در المپیک ریو
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نصب و راه اندازي  تجهیزات 
کنترل از راه دور جرثقیل هاي 

سقفي  فوالد مبارکه
تجهیزات  پروژه  بهادری-اصفهان: 
سقفي  هاي  جرثقیل  دور  راه  از  کنترل 
بطوریکه   اجراشد  سرد  نورد  ناحیه 
در  شده  نصب  هاي  کنترل  ریموت 
بهترین  از  ناحیه  این  هاي  جرثقیل 
کنترل  ریموت  نوع  ترین  وباکیفیت 
تجهیزات  وشامل  بوده   )HBC(

باشد. مي  وگیرنده  فرستنده 
مهندسي  هاي  پروژه  فني  تکنسین 
پروژه  این  درخواست  گفت:  کارخانه 
جهت بررسي، ارائه طرح و اجراء از طرف 
کارخانه  مهندسي  به  سرد  نورد  ناحیه 
ارسال گردید که در این خصوص پس از 
جرثقیل  هاي  ونقشه  ها  موقعیت  بررسي 
طراحي  پروژه  نظر،   مورد  سقفي  هاي 
پیمانکار  به   دردست  کلید  بصورت  و 

واگذار شد. مربوطه 
20  دستگاه  یادآور شد:  مجید محمدي 
نورد سرد  ناحیه  هاي سقفي  جرثقیل  از 
به ریموت کنترل    1395/2/  8 درتاریخ  
 120 تعداد  اینکه  ضمن  مجهزگردید، 
آموزشهاي  ناحیه  این  کارکنان  نفراز 
این  از  استفاده  جهت  راهبري  الزم 

سیستم جدید را  آموزش دیدند. 
ازاین  استفاده  مزایاي  به  ادامه  در  وی 
گفت:  و  نمود  اشاره  ها  کنترل  ریموت 
استفاده از ریموت کنترل ها این توانایي 
را به اپراتورمي دهد که از کف کارگاه با 
نماید،  راکنترل  جرثقیل  بیشتري  دقت 
ضمن اینکه صرفه جوئي در زمان،کاهش 
کارائي،کاهش  افزایش  ها   هزینه 
دید  زاویه  انتخاب  اپراتورها،  خستگي 
سایت  در  ایمني  ضریب  باالبردن  و  بهتر 
این  اجراي  مزایاي  دیگر  از  کارخانه  

پروژه بشمار مي آید.
مدیریت  ازهمکاري  پایان  در  محمدی 
خرید،  امور  سرد،  نورد  ناحیه 
دفتر  سقفي،  هاي  جرثقیل  تعمیرات 
آموزش  واحد  و  ناحیه  تعمیرات  فني 
اجراي  در  که  اصفهان  مبارکه  فوالد 
و  تشکر  داشتند،  همکاري  پروژه  این 

کرد. قدرداني 

برگزاری سمینار مشترک ایران و آلمان
 در حوزه توسعه پایدار شهری اصفهان

توسعه  ،نگاه  شهری  پایدار  توسعه  حوزه  شیرانی-اصفهان-در 
تعریف  ویژگی های خاص هر شهر  به  بسته  پایدار در همه شهرها 
می شودواصفهان نیز باوجودویژگی های متعددوبعضی غریب مانده، 
دارد.  شهری  مختلف  های  درحوضه  پایداری  های  توسعه  به  نیاز 
در  پایدار شهری  توسعه  در حوزه  آلمان  و  ایران  مشترک  سمینار 
ازکشورآلمان  وکارشناسانی  حضورنمایندگان  با  اصفهان  دانشگاه 
شهری  حوضه  وکارشناسان  اصفهان  دوست  ونیزشهرداردانش 
اینکه تجویز  با اشاره به  برگزارشد. شهردار اصفهان دراین سمینار 
باید در کشور صورت گیرد، گفت: برای توسعه  نظام شهری سالم 
پایدار شهری فقط شهرداران مسئول نیستند و مدیران فرادستی باید 
به این امر توجه داشته باشند. جمالی نژاداز عظمت و شکوه اصفهان 
و  ،سلجوقیه  بویه  ی،آل  دوره  شهردرسه  وافزود:این  گفت  سخن 
صفویه پایتخت کشور ایران بوده و هنوز حس پایتخت بودن در این 
شهر وجود دارد. شهردار اصفهان با بیان اینکه همواره برای چرایی 
عدم تحقق توسعه پایدار شهری دنبال معلول بوده ایم، ابراز داشت: 
این در حالی است که علت ها را رها کرده و این امر باعث شده است 
به توسعه پایدار دست نیابیم. وی با اشاره به اینکه آشفتگی سیما 
و  آلودگی هوا، آب  و منظر شهری، رشد مهاجرت، حاشیه نشینی، 
خاک، رشد نامتوازن و ... راباید نتیجه بیماری سندروم کالنشهری 
اقدامات  تنها  گذشته  سال های  طی  گفت:  دانست   اصفهان  در 
مسُکن گونه در این زمینه انجام شده است و با این راهکار نمی توان 
زخم های شهر درمان کرد. دبیر علمی سمینار مشترک ایران و آلمان 
نیزدرسخنرانی خوددراین همایش اذعان داشت:راهبردهای توسعه 
و  ایران  مشترک  سمینار  در  محیطی  زیست  ارزیابی های  و  پایدار 
آلمان در حوزه توسعه پایدار شهری مورد توجه است واین راهبردها 
مورد  اصفهان  استان  آتی  طرح های  در  همایش  این  در  نتایج  و 
تعریف  اینکه  به  اشاره  با  راهب  قرار خواهند گرفت. غزال  استفاده 
اهداف  به  رسیدن  زمینه  در  همکاری  و  نظر  تبادل  برای  فرمولی 
توسعه پایدار شهری باید مورد توجه باشد، گفت: بر این اساس این 
سمینار در چهار محور اصلی تعریف و برگزار می شود. رئیس مرکز 
کشورنیزاظهارداشت:دبیرخانه  شهرسازی  و  مسکن  راه،  تحقیقات 
پایدارشهری اصفهان برای یکپارچگی میان طرح ها و اسنادباالدستی 
راه اندازی  آلمان  کارشناسان  تجارب  از  استفاده  و  باهمکاری  شهر 
بهره  اساسی  قانونی  اصل 50  اساس  بر  اینکه  بیان  با  وی  میشود. 
برداری از هرگونه پروژه بدون داشتن پیوست زیست محیطی ممنوع 
اعالم شده است، اضافه کرد: این اصل در سال 94 تصویب شده و 
سالمت، زیست بوم، کنترل آالینده ها، اقلیم، حمل و نقل و استفاده 
از فناوری های روز از بایدهای مطرح شده در این اصل است. معاون 
وزیر و رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور با اشاره 
به  توجه  با  انرژی  انرژی کاهش مصرف  اینکه در حوزه مصرف  به 
افزود: همچنین در  باشد،  طرح های معماری جدید در دستور کار 
این راستا کمیته انرژی برای مقوله کارشناسان انرژی در ساختمان 
را  پایدار شهری  توسعه  ادامه  در  است. شکرچی زاده  تشکیل شده 
الزمه ارتقای کیفیت زندگی برای عموم مردم دانست و تصریح کرد: 
از این رو به منظور ایجاد یکپارچگی میان طرح ها و اسناد باالدستی 
و  با همکاری  اصفهان  پایدار شهری  توسعه  دبیرخانه  اصفهان  در  

استفاده از تجارب کارشناسان کشور آلمان راه اندازی می شود.

جمعه  امام  اکبرزاده:  علی  مریم  زمان،  خبرنگار 
شهرقدس، عمل به احکام قرآن و قوانین الهی را 
هدف نهایی کارگزاران و مسؤوالن نظام جمهوری 

اسالمی ذکر کرد.
حجت االسالم میراحمدی درمراسم تودیع و معارفه 
فرماندار شهرستان قدس با یادآوری این نکته که 
عدالت ازجمله محورهای اصلی دین مبین اسالم 
به شمار می رود، بر ضرورت تالش دست اندرکاران 
حکومت اسالمی برای تحقق این امر مهم تاکید 

ورزید.
وی ضمن بیان این مطلب که همه عزل و نصب 
ها در نظام اسالمی بر مبنای تامین مصالح دین و 
مردم صورت می گیرد، گفت: بایستی از مسؤوالن 
الیق و کاردان به نحو شایسته بهره گرفته شود تا 
ضمن برقراری عدالت در جامعه، دستورات الهی نیز 

به خوبی و درستی اجرا شوند.  
انتخاب  تبریک  ضمن  شهرقدس  جمعه  امام 
شایسته محمودی از سوی مردم به عنوان نماینده 
تعویض  شهریار،  و  مالرد  قدس،  های  شهرستان 
مکرر فرمانداران این شهرستان طی سالیان اخیر را 
مورد اشاره قرار داده و اظهار داشت: علی رغم اینکه 
همه فرمانداران قبلی نیز افرادی صالح و خدمت 
گزار بودند اما امیدواریم آقای ضرغام مدت طوالنی 
در دست  را  امور  تصدی  این شهرستان  در  تری 

داشته باشند.
های  توانایی  و  تجارب  بر  تاکید  با  میراحمدی 
نیز  کاغذلو  آقای  کرد:  تصریح  ضرغام،  مدیریتی 
ازجمله مدیران کاردان و الیقی هستند که امید 
است مسؤوالن استانی از وجود ایشان در جایگاه 

های مهم استفاده کنند.

امام جمعه شهرقدس:

هدف مسؤوالن نظام   اجرای قوانین الهی باشد
خبر خبر

آگهی مناقصه عمومی شماره 95/1
استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  های  موافقتنامه  استناد  به  دارد  نظر  در  نسیم شهر  شهرداری 

تهران اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه اقدام نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط دارای 
مراجعه  دادهای شهرداری  قرار  امور  به  اسناد  دریافت  و  مناقصه  در  گردد جهت شرکت  بندی دعوت می  رتبه 
نمایند و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  56755561-021 تماس حاصل فرمائید. ضمنا مهلت ارسال 

پیشنهادات حداکثر تا 10 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم خواهد بود. هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

 نوبت دوم

جانعلی زاده- شهردار نسیم شهر

ردیف

1

2

موضوع مناقصه 

احداث پارک بانوان در شهر نسیم شهر

احداث خیابان 3۰ متری جاده سعید آباد 
به سمت احمد آباد

مبلغ اعتبار  ) به ریال (

۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

7/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

مبلغ سپرده  شرکت در مناقصه  ) ریال( 

3۰/5۰۰/۰۰۰

27/5۰۰/۰۰۰

آگهی ابالغ 

اجرائیه کالسه: 8300180 )ساری/1704(
بدینوسیله به خانم زبیده بختیار اشرفی فرزند رجبعلی به آدرس ساری شهبند 
پایین تر از اداره کار و آقای ولی اله جمال لیوانی فرزند علی به آدرس بهشهر 
و  کار  اداره  از  تر  پایین  شهبند  ساری  و  قنبرپور  شهید  کوچه  انقالب  خیابان 
شرکت تعاونی چاپ البرز شمال به شماره ثبت 5041 به آدرس شهبند روبروی 
ادراره کل بدهکاران پرونده کالسه ساری/1704 )8300180( که برابر گزارش 
که  گردد  می  ابالغ  نگردیده  شناخته  ارزیابی  نظریه  ابالغ  جهت  ابالغ   مامور 
بانک تجارت مرکزی ساری مبلغ  و  برابر سند رهنی شماره 77743 بین شما 
بستانکار  وجه  پرداخت  عدم  اثر  بر  که  باشید  می  بهکار   1/250/000/000
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه 
فوق در این اجراء مطرح می باشد که برابر درخواست بستانکار نسبت به ارزیابی 
پالکهای مورد رهن به شماره های پالک ثبتی 1- فرعی 2 از پالک اصلی 946 
در بخش 17 ثبت بهشهر ملکی ولی اله جمال لیوانی به مبلغ 800/000/000 
ریال و 2- فرعی 1 پالک اصلی 946 در بخش 17ثبت بهشهر ملکی زبیده بختیار 
اشرفی به مبلغ 700/000/000 ریال اقدام گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی 
از  پنج روز  را ظرف مدت  باشیداعتراض کتبی خود  پالک مذکور معترض می 
تاریخ انتشار ازین اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر 
اجرا  این  به دفتر  ریال(  )برای هر پالک 2000000  ریال  به مبلغ 4000000 
تسلیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد 
.لذا طبق ماده 18/19  اثر داده نخواهد شد  ترتیب  باشد  کارشناس تجدیدنظر 
آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ درج 
و منتشر می گردد ظرف مدت 5 روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در 
غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد.تاریخ انتشار: 1395/03/8
م الف 9502۸۸6                      مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بهشهر

آگهی موضوع ماده 3

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

موضوع  هیات  139560324009001488مورخ95/2/26  بشماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مرتضی بوشهری فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه - صادره از بوشهر به شماره ملی 3490035151 
از  فرعی   67 پالک  مربع  متر   88/2 مساحت  به  خانه  باب  یک  درششدانگ  را 
3396 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3396اصلی واقع در بخش دو بوشهر 
خریداری از مالک رسمی  خانم سکینه آبین محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که 
باشند  اعتراضی داشته  متقاضی مذکور  مالکیت  به صدور سند  اشخاص نسبت 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
مالکیت صادر  مقررات سند  اعتراض طبق  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

خواهد شد.513609
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/3/8   تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/3/23

م الف 4۸1                          رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر- سهراب 
خواجه

آگهی موضوع ماده 3 

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

موضوع  هیات  139560324009001333مورخ95/2/20  بشماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زهرا احمدی 
ملی  شماره  به  تنگستان  از  صادره   1484 شناسنامه  بشماره  غالمرضا  فرزند 
355966856 را درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 402/7 متر مربع 
پالک 2545 فرعی از 3222 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3222/808 
اصلی واقع در بخش یک بوشهر خریداری از مالک رسمی  آقای رمضان صادقی 
محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
مذکور اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.512799
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/3/8    تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/3/23

م الف 462                          رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر- سهراب 
خواجه

نوبت اول 95/3/8         نوبت دوم 95/3/23

هیات موضوع

 قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده12  آگهی موضوع ماده 3 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات  جلسه   94/12/17 مورخ   139460331012012071 شماره  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 بابک صالحی فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 9227 صادره از 
تهران در ششدانگ یک قطعه باغ با بنای احداثی به مساحت 1724/72مترمربع 
پالک323  اصلی از سهمی سید جالل حسینی ذیل صفحه 49 دفتر 9 محرز 
گردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساوجبالغ         

آگهی مفقودی

-72 ایران  انتظامی  شماره  به   1390 مدل   131SL سایپا  سواری  سبز  برگ 
117م66 و شماره موتور 3882908 و شماره شاسی S3412289825995 به 

نام رحمان احمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل 

اگهی ابالغ
 وقت دادرسی و احضار متهم   کالسه پرونده: 950148 

وقت رسیدگی: 1395/04/09 ساعت 10/30 صبح 
شاکی: آقای سپر مشمولی

حسب گزارشی که تسلیم مرجع قضائی گردیده و پس از طی تشریفات قانونی 
به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن 
متهم بنا به دستور دادگاه و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالنتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از اطالع از تاریخ جلسه دادرسی جهت رسیدگی به 
اتهام در وقت مقرر باال در دادگاه حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله 
آگهی الزم شود برابر مقررات اقدام می گردد عدم حضور متهم درجلسه دادگاه 
بدون اعالم عذر موجه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی و صدور رای مقتضی 

نخواهد بود.
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو محمود آباد

آگهی ابالغ 

دادخواست و دعوت به رسیدگی
آقای اسکندر مسعودی هزارجریبی فرزند محمد مهدی دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه بطرفیت آقای علی باباوند تقدیم که به این شعبه ارجاع و به کالسه 
فرزند  باباوند  علی  آقای  خوانده  چون  شده  ثبت  حقوقی  عمومی   940787
المکان می باشد حسب دستور دادگاه طبق ماده 73 قانون آیین  عزیزمجهول 
دادرسی مدنی مراتب در یک نوبت در  یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
درج و آگهی می شود که خوانده با مراجعه به دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی 
یکشنبه  روز  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  بهشهر  حقوقی 
مورخه 1395/04/20 ساعت 8:30 در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بهشهر 

حضور بهم رساند و اال دادگاه رسیدگی و اقدام قانونی معمول خواهد داشت.
م الف 950165                                      مدير دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی بهشهر

ابالغ
خواهان / شاکی سمیه محمدی دادخواستی به طرفیت خوانده ایوب نادری فرزند 
حسن به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
جوانرود نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
شورا  خیابان  ابتدای   – انقالب  میدان   – جوانرود  شهرستان  در  واقع  جوانرود 
ارجاع و به کالسه 9509988460300226 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/04/19 و ساعت 09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/متهم و درخواست خواهان و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
از نشر آگهی و  /متهم و پس  تا خوانده  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
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.

مدير دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود – مصطفی 
حسینی

مناقصه عمومي
به  عمومي  مناقصه  برگزاري  طریق  از  را  سرآسیاب  غرب  معابر  جدولگذاري  و  زیرسازي  اجراي  دارد  نظر  در  مالرد  شهرداري 

پیمانکار واجد شرایط طبق شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید:
1- دارا بودن حداقل رتبه 5 راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزي

2- سپرده شرکت در مناقصه به میزان 200/000/000 ریال که مي بایست همراه اسناد مناقصه تحویل گردد
3- برندگان اول و دوم و سوم، مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

4- کلیه متقاضیان واجد شرایط مي توانند پس از انتشار آگهي با ارائه معرفي نامه و مجوز معتبر جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات 
بیشتر از تاریخ 95/3/8 لغایت 95/3/16 از ساعت 9 لغایت 12/30 به قراردادها شهرداري مالرد مراجعه و از تاریخ 95/3/17 لغایت ساعت 13/00 
مورخ 95/3/27 پیشنهادهاي خود را تحویل دبیرخانه شهرداري مالرد نمایند. زمان گشایش پیشنهادها در ساعت 13/30 مورخ 95/3/29 میباشد.

5- هزینه آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.
6- متقاضیان مي بایست جهت دریافت اسناد مناقصه معرفي نامه )بهمراه کارت شناسایي ملي( و اصل فیش واریزي بمبلغ 500/000 ریال به حساب 

شماره 100790829443 بانک شهر بنام شهرداري مالرد، تحویل امور قراردادها نمایند.
7- برآورد 3/000/000/000 ریال
8- محل اجرا: غرب سرآسیاب

9- مدت اجرا: 4 ماه
10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است

11- شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
شهردار مالرد- علي اکبرخراسانی  

 نوبت اول

مروی  ضمیری  مهرداد  زمان،  خبرنگار 
قدس،  های  شهرستان  مردم  نماینده  زاده: 
اسالمی  در مجلس شورای  مالرد  و  شهریار 
جمله  از  دولت،  با  تعامل  کرد:  خاطرنشان 

رویکردهای اصلی مجلس دهم می باشد.
معارفه  و  تودیع  آیین  در  محمودی  محمد 
فرماندار شهرستان قدس که با حضور معاون 
سیاسی- انتظامی استاندار تهران انجام شد، 
همکاری با دولت در راستای رشد اقتصادی، 
کاری  بی  با  مبارزه  وکار،  کسب  بازار  رونق 
و افزایش بسترهای اشتغال، مبارزه جدی با 
فساد و رانت خواری و ترویج بیش از پیش 
پاکدستی را ازجمله اولویت های این دوره از 

مجلس شورای اسالمی برشمرد.
دهم  دوره  در  که  کرد  بینی  پیش  وی 
نمایندگان  بین  مناسبی  افزایی  مجلس، هم 
دولت  بدنه  اندرکاران  دست  مجموعه  با 
ضمن  طریق  این  از  تا  گرفت  خواهد  شکل 
توان  همه  تقابل،  و  تنش  بروز  از  جلوگیری 
کشور معطوف به تامین مصالح مردم، خدمت 
معظم  مقام  منویات  تحقق  و  افزون  رسانی 

رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی گردد. 
نماینده مردم شهرستان های قدس، شهریار 
سایه  در  که  کرد  امیدواری  ابراز  مالرد  و 
تعامل سازنده دو قوه مقننه و مجریه، چرخ 

اقتصاد کشور، جانی دوباره یابد.

نماينده مردم شهرستان های قدس، شهريار و مالرد:

تعامل با دولت، رویکرد مجلس دهم است

مراسم تجلیل از بانوان شرکت توزیع نیروي برق 
چهارمحال و بختیاري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي این شرکت مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروي برق چهارمحال و بختیاري 
با تبریک روز زن و همچنین فرا رسیدن سال 
نو و تقدیر از تالش هاي بانوان شرکت گفت: 

میالد حضرت فاطمه زهرا )س( و تولد حضرت 
امام خمیني )ره( روز بسیار بزرگي است که به 
نامگذاري  مادر  و  زن  مقام  روزبزرگداشت  نام 
شده است. مهندس سید روزبه هاشمي با ابراز 

رضایت از کار بانوان شاغل شرکت گفت: جایگاه 
خانم ها در شرکت بسیار جایگاه ارزنده اي است 
و خانم ها با ظرافت در کار و مسئولیت پذیري 
بیشتري ثابت کردند که مي توانند نقش هاي 

کلیدي، حساس و مدیریتي شرکت را بر عهده 
بگیرند. وي افزود امیدوارم نگاه بانوان نگاه رو به 
رشد و مدیریتي و مسئولیت پذیري باشد. در 
ادامه این مراسم که با حضور تمامي خانم هاي 
همکار شاغل، معاونین و مدیران در ستاد شرکت 
برگزار شد، قائم مقام شرکت نیز ضمن تبریک 
این ایام ، ارزش مادر را بسیار باال و فراتر از تعریف 
و تمجید ها برشمرد و افزود در هر جایگاهي که 
باشیم همه ما مدیون مادرانمان هستیم. مهندس 
مجید خونساریان گفت:  ارزش زن بسیار باال 
ست و نمي توان کارهاي سخت و دشوار را به 
زن واگذار کرد. در پایان مراسم، هدایاي ویژه اي 
به رسم یادبود به بانوان شرکت کننده در این 

مراسم اهدا شد.

تجلیل از بانوان 

شرکت توزیع نیروي برق 

چهارمحال و بختیاري 



آگهیشنبه 8 خرداد 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 93247

دادنامه 

پرونده کالسه 9409980226700778 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید  بهشتی  تهران

خواهان –تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت فرزانه یونسی فرزند حسنعلی  
خوانده –حجت اله نظری فرزند قدرت 

خواسته ها –مطالبه خسارت دادرسی –مطالبه خسارت تاخیر تادیه –مطالبه 
وجه چک 

تقدیم  باال  به طرفیت خوانده  به خواسته فوق  –خواهان دادخواستی  گردشکار 
داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل 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 تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت فرزانه 
 162000000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  نظری  اله  حجت  طرفیت  به  یونسی 
و   94/6/15 مورخه  شماره 120228812/8625  به  فقره چک  یک  وجه  ریال 
مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل دادگاه نظر به 
محتویات پرونده و نظر به دعوی مطروحه خواهان و مفاد و مندرجات آن از جمله 
وجود الشه چک در ید خواهان که با ارائه آن به بانک محال علیه منتهی به صدور 
گواهی عدم پرداخت گردیده است که حکایت از اشتغال ذمه خوانده دارد و اینکه 
خوانده با وصفا بالغ و اطالع ا وقت رسیدگی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده 
و هیچ گونه دفاعی در قبال دعوی خواهان از خود ارائه ننموده است لذا دادگاه 
دعوی خواهان را وارد و مستندا به ماده 198-515-522 قانون آئین دادرسی 
مدنی و ماده 313-314 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 162000000 
ریال بابت اصل خوسته و مبلغ 5020000 ریال بابت هزینه دادرسی حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت 
زمان اجرای حکم قطعی که می بایست در دایره اجرای احکام و بر اساس آخرین 
شاخص بانک مرکزی محاسبه می شود در حق خواهان محکوم و اعالم می دارد 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و بالفاصله ظرف همین فرجه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز 

استان می باشد 
110/21۸97  رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران 

گواهي حصر وراثت

950062س/2دادنامه:950997385490037 کالسه  95/2/25پرونده  تاریخ 
امضا  بتصدي  کوهرنگ  عمومي  دادگاه  اول  شعبه  جلسه  العاده  فوق  وقت  در 
کننده زیر تشکیل است و پرونده فوق الذکر تحت نظر است. مالحظه مي شود 
خانم زهرا بدري فرزند پنجشنبه به شناسنامه شماره 5550063506صادره از 
کوهرنگ متولد 1371در خواستي مبني بر صدور گواهي حصر حصر وراثت به 
این دادگاه تقدیم داشته و چنین اظهار داشته که آقاي مجتبي اماني فرزند سیف 
اهلل و پروین به شناسنامه شماره 4670009699در تاریخ 93/11/11در آخرین 

اقامتگاه دایمي خود کوهرنگ فوت نموده ووراث حین الفوت او عبارتند از:
1371همسر  5550063506متولد  ملي  باکد  پنجشنبه  فرزند  بدري  1_زهرا 

متوفي
متولد   5558634774 ملي  کد  با  رجب  فرزند  حسیني  محمد  پروین   _2

1353مادر متوفي
شماره   مالیاتي  وگواهینامه  الذکر  فوق  خواهان  خواست  در  مالحظه  با  دادگاه 
111مورخ 94/3/6اداره اقتصاد ودارائي فارسان وگواهي فوت شماره 3624مورخ 
هاي  شماره  به  گواهان  گواهي  ومفاد  کوهرنگ  احوال  93/11/12ثبت 
12444و12445و12446دفتر خانه اسناد رسمي شماره 30 کوهرنگ وباالخره 
رونوشت مصدق شناسنامه نامبردگان وراثت ایشان را نسبت به در گذشته گواهي 
واعالم مي دارد .دارایي در گذشته پس از کسر دیون وهزینه کفن ودفن بشرح 

ذیل بین وراث قابل تقسیم مي باشد.
رئیس شوراي حل اختالف شماره 2 کوهرنگ _ هوشنگ غیبي

رای دادگاه 

در خصوص دادخواست خواهان آقای ارسالن طرهانی نژاد با وکالت آقای ایمان 
رحمتی به طرفیت خوانده آقای مهران ارجمندی فرزند محمد  به خواسته مطالبه 
مبلغ 684/000/000ریال بابت مطالبه وجه چک شماره 19213242231 و 12 
فقره سفته  به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک و سفته ها لغایت صدور حکم و اجرای کامل آن به شرح جلسه دادرسی 
نظر به محتویات پرونده و مالحظه می گردد که اظهارات وکیل خواهان در جلسه 
دادگاه و با عنایت به اینکه خوانده علیرغم ابالغ اخطاریه به نحو قانونی در جلسه 
حضور نیافته الیحه ای تیز 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 198 و 502 و 503 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت 
محل  از  دادرسی  هزینه  و  خواسته  اصل  عنوان  به  684/000/000ریال  مبلغ 
محکوم به کسر و حق الوکاله وکیل به میزان تعرفه قانونی برای بدوی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت یوم صدور حکم و اجرای کامل آن بر 
اساس تغییرات شاخص قیمت ها 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 احمديان. 

متن آگهي

تاریخ رسیدگي:1395/2/1
مرجع رسیدگي :شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي اردل

خواهان :آقاي غالم حسین مختاري فرزندعلیخان به نشاني فعال زندان شهرکرد
خوانده:آقاي مراد شاهپوري فرزند میرزا به نشاني مجهول المکان

خواسته:اعساراز پرداخت محکوم به
تقدیم  باال  خوانده  طرفیت  به  فوق  بخواسته  دادخواستي  کار:خواهان  گردش 
دادگستري اردل نموده که پس از ثبت در دفتر کل ثبت شعبه جري گردیده که 
پس از جري تشریفات قانوني در وقت فوق العاده به تصدي امضاء کننده ذیل 

تشکیل است که با توجه به اوراق
راي  صدور  به  مبادرت  ذیل  شرح  وبه  اعالم  دادرسي  ختم  پرونده  ومحتویات 

مینماید.
)رأي دادگاه(

در خصوص دادخواست آقاي غالم حسین مختاري فرزند علي خان به طرفیت 
آقاي مراد شاهپوري فرزند میرزا به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع 
 ، تقدیمي  دادخواست  به  توجه  ،با   8809973816100558 شماره  دادنامه 
شهادت نامه ضم آن ، گواهي گواهان حاضر شده در دادگاه ، استعالم انجام شده 
و نیز عدم حضور خوانده و عدم ارائه هر گونه دفاعي از سوي خوانده ، دادگاه 
به  مستنداً  و  دانسته  اجابت  مستحق  نسبي  اعسار  حد  در  را  خواهان  خواسته 
مواد 11،9،8،7قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 1394مقرر مي 
داردخواهان ماهیانه مبلغ 5/000/000ریال پرداخت تا کل محکوم به مستهلک 
گردد .رأي صادره غیابي وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در 
نزد همین دادگاه وظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهي درمحاکم 

محترم تجدید نظر استان چهار محال بختیاري میباشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومي)حقوقي اردل(- محمد محمدي

متن آگهي

خواهان بیگم عوض زاده ومحمد رئیسیان فرد دشتکي و طهماسب مهمان پذیر 
نصیر  و  دشتکي  مسیبي  واسد  دشتکي  اماني  محمد  و  دشتکي  قرباني  وافشار 
محمدي دشتکي ومحمد اله یاري دشتکي  و محسن سلیماني دشتکي و عباسقلي 
و  فرد دشتکي  پور  قلي  عبداله  و  نژادیان  و روشنک سلیماني  نوروزي دشتکي 
سیامک الیاسي و هوشنگ بهرام زاده دشتکي و حسین جانمحمدي دشتکي و 
جان محمد الیاسي و قیصر رئیسي زاده ومحمد محمدي دشتکي و بهرام الیاسي 
بختیاري و سید نوراله موسوي دشتکي و محسن بهرامي پور دشتکي و احمد 
رضا عباسي و القاس شیخي دشتکي و قباد الیاسي بختیاري دشتکي دادخواستي 
ونایب  لقمان حسن شیخي  و  پیر  به طرفیت خوانده حقابه داران روستاي سر 
حسن شیخي وفاضل حسن شیخي به خواسته افراز حقابه دشتک تقدیم دادگاه 
دادگاه  اول  به شعبه  نموده که جهت رسیدگي  اردل  هاي عمومي شهرستان  
عمومي )حقوقي(دادگستري شهرستان اردل واقع در استان چهارمحال بختیاري 
وبه کالسه9309983816100773ثبت  ارجاع  بلوار شهدا  اردل-  – شهرستان 
است.به  شده  تعیین  آن1395/4/27وساعت12:00  رسیدگي  وقت  که  گردیده 
علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده73 
قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقالب در امور مدني ودستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي میشود تا خوانده پس از 
نشر آگهي واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشاني کامل خود 
رسیدگي  مقررفوق جهت  وقت  ودر  دریافت  را  وضمائم  دادخواست  دوم  نسخه 

حاضر گردد.
منشي دادگاه حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي)حقوقي(دادگستري شهرستان اردل _ خلیلي

بارکد 3۲۷۸۶۵۸۵

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود مهندسی حفاظت کارین وستا  در تاریخ 
و  به شناسه ملی 14005599793 ثبت  به شماره ثبت 486840   17/11/94
امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم 

آگهی میگردد.
برق  نیروی  توزیع  و  انتقال  پیمانکاری خطوط  امور  کلیه  موضوع شرکت:انجام 
برق  دکلهای  نصب  و  برق  های  و شبکه  زمینی  و  هوایی  های  بصورت خطوط 
و  برق،طراحی  ضعیف  و  قوی،متوسط  فشار  انتقال  خطوط  و  پستها  احداث  و 
نصب  و  ،تولید  برق  های  شبکه  یابی  عیب  و  نگهداری  و  تعمیر  و  اندازی  راه 
و  ها  پروژه  معابر.انجام  روشنایی  های  شبکه  اجرای  و  برق.طراحی  تابلوهای 
،ساختمانی  نیروگاهی  های  پروژه  انواع  مهندسی  فنی  پیمانکاری  خدمات 
انواع  فروش  و  برق خانگی.تعمیر  و  برق صنعتی  و  تاسیساتی،شهری  و  صنعتی 
خرید  و  برق.تولید  های  شبکه  تجهیزات  انواع  توزیع  و  .تهیه  ترانسفورماتورها 
انتقال برق .طراحی و  و فروش یراق آالت و سیم و کابل شبکه های توزیع و 
های  پروژه  انواع  اجرای  و  الکترونیکی.مشاوره  های  پروژه  انواع  نویسی  برنامه 
مناقصات  در  نمایندگی در سراسر کشور.شرکت  و کنترولی.اعطای  الکترونیکی 
اشخاص  با  قرارداد  کشور.عقد  از  خارج  و  داخل  و خصوصی  دولتی  مزایدات  و 
ارزی  و  ریالی  تسهیالت  و  وام  دولتی.اخذ  ارگانهای  کلیه  و  حقوقی  و  حقیقی 
اعتباری.شرکت در همایشها  بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و  از 
از کشور.واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز  نمایشگاههای داخل و خارج  و 

بازرگانی .کلیه فعالیتهای شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم. 
مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:تهران  خیابان آزادی  انتهای خیابان جیهون  خیابان حسین 
رنجبر  تقاطع خیابان رنجبر  و نوری   پالک 26 طبقه 2 واحد 5 کد پستی 

1357777131  سرمایه شرکت:مبلغ 500000000 ریال می باشد.
اولین مدیران شرکت: 

ملی   شماره  به   مدیره  هیئت  عضو  و  عامل  مدیر  سمت  به  ضرغامی  علی 
دزواره  ابوالفضل  و  الشرکه  سهم  ریال   170000000 دارنده   0063918846
به شماره ملی 0083111344 دارنده  نایب رئیس  هیئت مدیره  ء  به سمت 
هیئت  رئیس  سمت  به  سلطانی  ابوالفضل  و  الشرکه  سهم  ریال   165000000
مدیره به شماره ملی 0078329485 دارنده 165000000 ریال سهم الشرکه 

برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
قبیل  از  شرکت  آور  تعهد  و  بهادار  واسناد  اوراق  امضا:کلیه  حق  دارندگان 
چک،سفته،بروات، و قراردادها و عقود اسالمی و مکاتبات عادی و اداری با امضا 

متفق مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه  با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه

)ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.(
303503 / م الف               سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 
وموسسات  غیر تجاری تهران  

بارکد 3۲۸۱۸۵۶۲ 

آگهی تغییرات شرکت حسین فرخ نیا و شرکاء شرکت تضامنی به شماره ثبت 
327627 و شناسه ملی 10103660504 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 3/5/94 و مجوز شماره 
259983/94 مورخ 10/9/94 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

خانم زهرا جوادیان با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ 1000000000 
ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 41000000000 ریال به مبلغ 40000000000 
ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گردید.

اسامی شرکا پس از کاهش بشرح ذیل می باشد:
الشرکه 20000000000  نیا ش م 0381231747  میزان سهم  حسین فرخ 

ریال 
حسن فرخ نیا ش م 0384097197 میزان سهم الشرکه 20000000000 ریال
شرکت  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر  نفر   2 به  مدیره  هیئت  اعضا 

اصالح گردید.
تعداد  )کاهش/افزایش  اساسنامه  ماده  اصالح  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
اعضا هیئت مدیره(کاهش سرمایه از طریق خروج شریک  انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی 

های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
303504 / م الف               سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 
وموسسات  غیر تجاری تهران  

دادنامه 

پرونده کالسه 9309980228200681 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید بهشتی  تهران تصمیم نهایی شماره 9409970228200676

فرزند  فروزانی  علی  نمایندگی  با  اسالمی  انقالب  مستضعفان  –بنیاد  خواهان 
یعقوب علی  

خواندگان –اداره ثبت اسناد و امالک استان تهران –مصطفی خسروانی پور  
خواسته ها –مطالبه خسارت دادرسی –استرداد سند –ابطال سند رسمی 

تقدیم  باال  به طرفیت خوانده  به خواسته فوق  –خواهان دادخواستی  گردشکار 
داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید 
رای دادگاه –دعوی خواهان بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی با نمایندگی علی 
فروزانی بطرفیت خواندگان بخواسته استرداد سند پالک ثبتی شماره 74 فرعی 
از 6 اصلی بخش 10 تهران و ابطال سند مالکیت قبلی صادره در خصوص پالک 
مرقوم دعوی خواهان از توجه به اینکه خواندگان حاضر نشده و ایراد یا دفاعی 
در قبال دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی اقامه ننموده اند و با مداقه در 
دادنامه شماره 1421-87/8/21و177-89/2/29 در خصوص فسخ معامله انجام 
شده ما بین خواهان و خوانده مصطفی خسروانی پور و ماال ابطال سند رسمی 
انتقال شماره 12232-78/4/30 دفتر خانه شماره 333 تهران به نظر این دادگاه 
ثابت و قانونی است مستندا به ماده 365-366 قانون مدنی و ماده 519-198 
قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه ها حکم بر ابطال سند مالکیت صادره قبلی در 
خصوص پالک ثبتی شماره 74 فرعی از 6 اصلی بخش 10 تهران و ابطال سند 
مالکیت صادره در خصوص پالک مرقوم صادر و اعالم می دارد نظر به مطالبه 
مبلغ 1900000  پرداخت  به  پور  دادرسی خوانده مصطفی خسروانی  خسارت 
ریال بابت هزینه ابطال تمبر در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای  دادگاه 
غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 

استان تهران است 
110/21۸96   رئیس دادگاه شعبه 22 عمومی 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک مازندران 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون مذکور بدینوسیله تصرفات مالکانه متقاضیان 
مندرج در ذیل به منظور اطالع عموم مراتب در تاریخ های معینه آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراض داشته 
باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه مهلت دارند اعتراض خود را 
اعتراض  تاریخ  از  از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این  به 

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
قریه لمتر – 28 اصلی 

1-پالک 18 فرعی متقاضی خدیجه احمدیان آبگرمی در شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 485039 متر مربع خریداری از مالک رسمی 

رضا قربان پور تلفن تماس 09113934882 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/3/8 تاریخ انتشار نوبت دوم 95/3/23

ريیس اداره ثبت و اسناد و امالک رامسر  الیاس صهبا 

بارکد 3۲۶۴۶3۵۵

 آگهی تغییرات شرکت ساختمانی آتی پی شرکت  با مسئولیت محدود  به شماره 
ثبت 99424 و شناسه ملی 10101434140 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره  مورخ 11/8/94 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای جهاندار نکوئی شهرکی به کد ملی 4622469243 به سمت عضو هیئت 

مدیره و مدیر عامل
رئیس  و  به سمت عضو  ملی 00530638827  کد  به  کلهر  امیر حسین  آقای 

هیئت مدیره
آقای علیرضا ادهمی باجگیران به کد ملی 0072685328 )خارج از شرکا( به 

سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره
آقای فریبرز فریور نیا به کد ملی 2909645983 به سمت عضو هیئت مدیره

آقای احمد رضا قنبریان به کد ملی 1285888626 به سمت عضو هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند.

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک سفته ،برات،قراردادها 
و عقود اسالمی با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و در غیاب هر 
یک با امضا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی 
ومکاتبات اداری با امضا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضا تعیین سمت مدیران  
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
304276 / م الف               سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 
وموسسات  غیر تجاری تهران  

بارکد 3۲۸۱۷۰3۷

 تاسیس شرکت با مسئولیت محدود صنعت ارتباطات هوراد   در تاریخ 18/11/94 
به شماره ثبت 486854 به شناسه ملی 14005600484 ثبت و امضا ذیل دفاتر 

تکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت:مطالعه طراحی اجرا نصب و راه اندازی نظارت مشاوره مدیریت 
پروژه تعمیرات و نگهداری در زمینه سیستم های کامپیوتری برقی و الکترونیکی 
مخابراتی کنترلی هوشمند تجارت الکترونیک و فناوری اطالعات سیستم های 
نظارت تصویری و پردازشگر تصویر سیستم های هوشمند کنترلی و سیستم های 
هوشمند حمل و نقل و تاسیسات برقی و مکانیکی خرید و فروش و صادرات و 
واردات در زمینه موضوع فعالیت شرکت اخذ و اعطا نمایندگی در داخل وخارج از 
کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 

پس از اخذ مجوزهای الزم 
مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:تهران   میدان رسالت  خیابان هنگام  خیابان فرجام شرقی  
میدان صد  خیابان 36 غربی پالک 1 واحد 11 کد پستی 1683689138 

سرمایه شرکت:مبلغ 1000000  ریال می باشد .
اولین مدیران شرکت: علی رضا ویسه  به سمت رئیس هیئت مدیره به  شماره 

ملی  0069249415  دارنده 500000 ریال سهم الشرکه 
دارنده   0066292018 ملی  شماره  به  عامل  مدیر  سمت  به  شرفی  محمد 

500000 ریال سهم الشرکه برای مدت  نامحدود انتخاب شدند.
امضا  با  آور شرکت متفقا  تعهد  و  بهادار  واسناد  اوراق  امضا:کلیه  دارندگان حق 
ملی   شماره  به   ویسه  علیرضا  و  ملی 0066292018  شماره  به  محمد شرفی 
امضا  به  منفردا  اداری  و  عادی  اوراق  و  شرکت  مهر  با  همراه   0069249415
ملی   به  شماره  ویسه  علیرضا  یا  ملی 0066292018  به شماره  محمد شرفی 

0069249415 همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه

)ثبت موضوع فعالیت مذکور  بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد(.
30350۸/ م الف               سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 
وموسسات  غیر تجاری تهران  

بارکد 3۲۶۴۶۲۵۰ 

آگهی تغییرات شرکت استواره سازه هستی  با مسئولیت محدود  به شماره ثبت 
454449 و شناسه ملی 14004068660 

العاده  مورخ 26/10/94 تصمیمات  فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به 
ذیل اتخاذ شد:

آقای صادق سعیدی نسب فرزند حمد اله متولد 8/10/62 صادره از قم به شماره 
با پرداخت مبلغ 9998999000  شناسنامه 3533 و کد ملی 0383896835 
ریال   9999998000 مبلغ  به  را  خود  الشرکه  سهم  شرکت  صندوق  به  ریال 
از  صادره   11/6/74 متولد  سهراب  فرزند  زاده  سلیمان  مهسا  داد.خانم  افزایش 
ماکو به شماره شناسنامه و کد ملی 2820185551 با پرداخت مبلغ 1000 ریال 
به صندوق شرکت  در زمره شرکا قرار گرفت بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 
1000000 ریال به مبلغ 10000000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.بنابراین لیست شرکا و میزان سهم الشرکه 

هر یک پس از افزایش بشرح ذیل می باشد:
خانم سیده طاهره سعیدی نسب به کد ملی 4240077494 دارای 1000 ریال 

سهم الشرکه
به کد ملی 0383896835 دارای 9999998000  آقای صادق سعیدی نسب 

ریال سهم الشرکه
خانم مهسا سلیمان زاده به کد ملی 2820185551 دارای 1000 ریال سهم 

الشرکه
تعداد اعضا هیئت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت بنابراین ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
چک  قبیل  از  شرکت  اور  تعهد  و  بهادار  و  اداری  و  عادی  اوراق  کلیه  امضا 
،سفته،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضا مدیر عامل منفردا همراه بامهر 
شرکت معتبر می باشد و در نتیجه ماده 14 اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

مواد  ،اصالح  مدیره  هیات  اعضا  تعداد  افزایش  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه ،افزایش سرمایه از طریق ورود 
شریک جدید افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه  انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی 

های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
304275 / م الف               سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 
وموسسات  غیر تجاری تهران  

بارکد 3۱۰۰۷۵۲۶ 

11/11/94به  تاریخ  در  آریانا   جم  شفق  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
شماره ثبت 486458 به شناسه ملی 140055822057 ثبت و امضا ذیل دفاتر 

تکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع شرکت:انجام فعالیت های بازرگانی مجاز واردات و صادرات کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی و ترخیص کاال از گمرکات کشور و بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر 
شبکه ای و غیر الکترونیکی و خرید و فروش و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی اخذ وام و اعتبار از بانکها 
و موسسات مالی و اعتباری و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد و 
اخذ شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور)در صورت ضرورت قانونی انجام 

موضوعات  پس از اخذ مجوزهای الزم( 
مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

پستی  کد  پالک 130    26 خیابان  آباد   سعادت  شرکت:تهران    اصلی  مرکز 
 1997963351

سرمایه شرکت:مبلغ 10000000000  ریال می باشد .
اولین مدیران شرکت: اکرم السادات حسینی  به سمت رئیس هیئت مدیره به  
شماره ملی  0492615721  دارنده 5000000000 ریال سهم الشرکه برای 

مدت  نامحدود انتخاب گردیدند.
قبیل  از  شرکت  آور  تعهد  و  بهادار  واسناد  اوراق  امضا:کلیه  حق  دارندگان 
چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسالمی به امضا مدیر عامل به تنهایی  همراه 
با مهر شرکت اوراق عادی و اداری به امضا مدیر عامل به تنهایی  همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد
اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه

ثبت موضوع فعالیت مذکور  بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
304277/ م الف               سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

وموسسات  غیر تجاری تهران  

بارکد 3۲۵۰۷۸۵۹ 

آگهی تغییرات شرکت ترنم سیاحان  مهاجر  با مسئولیت محدود  به شماره ثبت 
353299 و شناسه ملی 10103988835 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 7/10/94 و مجوز شمار 
گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان   9/10/94 مورخ   12189/126/942

تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
علیرضا قلعه نویی ش م 0535063636 با پرداخت مبلغ 50000000 ریال به 

صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
مریم طالبی زاده رفسنجانی ش م 3052193929 با پرداخت مبلغ 50000000 

ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از 100000000 ریال به 200000000 ریال افزایش 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد:

محمد صالح زاده ش م 0015008568 دارای 60000000 ریال
محسن سعیدی خالد آبادی ش م 0041152549 دارای 30000000 ریال 

مهدی جعفریان ش م 0081311109 دارای 10000000 ریال 
علیرضا قلعه نویی ش م 0535063636 دارای 50000000 ریال 

مریم طالبی زاده رفسنجانی ش م 3052193929 دارای 50000000 ریال 
جدید   شریک  ورود  طریق  از  سرمایه  افزایش  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
30427۸ / م الف               سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 
وموسسات  غیر تجاری تهران  

بارکد 3۲3۷۵3۵۶ 

تاریخ  در  رادمان  صنعت  هانا  خدماتی  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
و  ثبت   14005581996 ملی  شناسه  به   486453 ثبت  شماره  11/11/94به 
امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم 

آگهی میگردد.
موضوع شرکت: فعالیت در زمینه خرید و فروش  واردات و صادرات کاالهای مجاز 
و خارجی  داخلی  و خصوصی  دولتی  مناقصات  و  مزایدات  در  بازرگانی شرکت 
مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت و اعطا نمایندگی ایجاد شعب در 
سرتاسر کشور دریافت وام و تسهیالت اعتباری از بانک ها و موسسات مالی و 
اعتباری داخلی و خارجی دریافت مجوزهای تعمیر گاهی و خدماتی ماشین آالت 

سنگین در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم  
مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:تهران   ستارخان تقاطع تهران ویال کوچه مهر سر  پ 18 ط 
1 کد پستی 1444743331 

سرمایه شرکت:مبلغ 1000000  ریال می باشد .
اولین مدیران شرکت: حسین کهن سال  به سمت عضو هیئت مدیره به  شماره 
ملی  0603358251  دارنده 150000 ریال سهم الشرکه   یحیی هاشمی به 
سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 0600359360 دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه  یحیی هاشمی به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به شماره 
ملی 0600359360 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه    امیر حسین موسی 
دارنده 150000  ملی 0590026313  شماره  به  مدیره  هیئت  عضو  به سمت 
به شماره ملی  اکرم سطوت به سمت رئیس هیئت مدیره  الشرکه   ریال سهم 
0602358590 دارنده 200000 ریال سهم الشرکه برای مدت  نامحدود انتخاب 

گردیدند.
قبیل  از  شرکت  آور  تعهد  و  بهادار  واسناد  اوراق  امضا:کلیه  حق  دارندگان 
چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسالمی باامضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد  و تمامی نامه های عادی و اداری با امضا منفرد مدیر 

عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه

ثبت موضوع فعالیت مذکور  بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
304279/ م الف               سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 
وموسسات  غیر تجاری تهران  

متن آگهی 

شرح  به   4850004946 شناسنامه  دارنده  مقدم  کالنتری  میثم  خانم   / آقای 
دادخواست به کالسه از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ 94/5/13 در  توضیح داده که شادروان پدرم بشناسنامه شماره 584 در 
به  است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  و  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
ت  ت   1996 مقدم ش ش  کالنتری  2-مهدی  فوق  مشخصات  با  1-متقاضی 
65/1/1 3-مصطفی کالنتری مقدم ش ش 485004555 ت ت 70/3/29 4- 
کیهان کالنتری مقدم ش ش 8546 ت ت 61/7/1- 5- هادی کالنتری مقدم 
ش ش 3621 ت ت 66/4/18 – 6-صباح غالم زاده ش ش 538 ت ت 63/3/15 
همگی به عنوان فرزندان متوفی 7- ماهرخ بخشی ش ش 694 ت ت 40/7/10 

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

آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – حمیدرضا شهسواری.

اگهی مفقودی

برگ سبز خودرو پژو 405 مدل 1391 به شماره شهربانی 72-918ق62 به شماره 
موتور 139B0003149 و شماره شاسی NAAM31FCXCK850772 به 

نام فرهاد محمودی گلوگاهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید به شماره پالک ایران12-393 ص48 و شماره 
و  گردیده  مفقود    S1482284113127 و شماره شاسی موتور 01108041 

فاقد اعتبار است.
بهشهر
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مذاکره برای ورود نفتکشهای ایرانی به اروپا
مذاکره  شدن  نهایی  از  ایران  نفتکش  ملی  شرکت  مدیربازرگانی 
بازارهای  به  ایرانی  نفتکشهای  وارد شدن  برای  غربی  با شرکتهای 
بین المللی در آینده بسیار نزدیک خبر داد و گفت: میانگین سنی 
نفتکشهای این ناوگان 10 سال است که یکی از جوانترینهای دنیا 

به شمار می آید.
نصرا.. سردشتی با اشاره این که شرکت ملی نفتکش ایران بزرگترین 
کرد:  تصریح  است،  ایران  نفتی  محموله های  نقل  و  حمل  شرکت 
این شرکت همچنین یکی از جوانترین ناوگانهای دریایی دنیا را در 

اختیار دارد و میانگین سن کشتیهای این ناوگان 10 سال است.
وی با بیان این که کشتیهای ایرانی استاندارد باالیی دارند بر مدرن 
ایرانی تاکید کرد و گفت: در آینده بسیار نزدیک  بودن کشتیهای 
تردد  اروپایی  آبهای  در  و  المللی می شوند  بین  ایرانی  نفتکشهای 

می کنند.
در  که   LPG بین المللی  همایش  در  تر  پیش  سردشتی  کاپیتان 
بیان  با  برگزار شد،  نمایندگان 65 کشور جهان  با حضور  و  تهران 
از  پیش  و  پیش  نیم  و  یک  سال  از  نفتکش  ملی  شرکت  که  این 
ورود  برای  را  خود  )برجام(،  مشترک   اقدام  جامع  برنامه  اجرای 
داریم  انتظار  بود:  افزوده  بود،  کرده  آماده  اروپا  بازارهای  به  دوباره 
نفتکشهای این شرکت در ژوئن 2016 )خردادماه( تردد خود را به 
بنادر اروپایی از سر گیرند که نخستین تردد این نفتکشها به اروپا 

پس از تحریمهای غرب خواهد بود.

در مرز خودکفایی ساخت نیروگاه هستیم
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: این ظرفیت را داریم که 
خدمات فنی مهندسی خود را تا بیش از 20 میلیارد دالر به سایر 

کشورها افزایش دهیم.
هوشنگ فالحتیان درحاشیه هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
برق  انتقال  و  تولید  ساخت،  نظر  از  اصفهان  گفت:  اصفهان،  برق 
جزء استان های پیشتاز به حساب می آید همچنین نیروگاههایی 
و  شود  می  نگهداری  و  تعمیر  نحو  بهترین  به  است  استان  در  که 
دارای راندمان بسیار زیادی است به طوریکه سال گذشته در بین 
نیروگاههای کشور، نیروگاه سیکل ترکیبی اصفهان رتبه اول را به 

لحاظ راندمان داشته است.
صنعتی  واحد  هزار   10 حضور  واسطه  به  اینکه  بیان  با  فالحتیان 
این  در  و هم ظرفیت صادرات  مهندسی  پتانسیل  هم  اصفهان  در 
هسته  مذاکرات  از  پس  شرایط  در  کرد:  تصریح  دارد،  وجود  شهر 
برای  خوبی  فضای  و  اند  آمده  ایران  به  مختلفی  های  شرکت  ای 
گذشته  به  نسبت  زیادی  پیشنهادات  و  آمده  وجود  به  صنعتگران 
دنبال  به  راستا  این  در  وزارتخانه  مسئولین  اما  است،  شده  واصل 
و  ایرانی  شرکتهای  مشارکت  با  داخلی  محصوالت  کیفیت  افزایش 
خارجی هستند تا هم به خدمات برق اضافه شود و هم شدت مصرف 
انرژی در کشور کاهش پیدا کند و همچنین بتوانیم به فناوری های 

جدید دست پیدا کنیم و محصوالت مان با کیفیت جهانی باشد.
فالحتیان با بیان اینکه باید از شرایط جدید نهایت بهره برداری را 
جهت دست یابی به تکنولوژی های جدید داشته باشیم، افزود: باید 
با مشارکت شرکت های خارجی به دنبال افزایش صادرات در همه 
حوزه ها به ویژه کاالهای غیرنفتی باشیم بنابراین نباید این موضوع 
در ذهن ها متبادر شود که چون دریچه های کشور باز شده است 
پس هر خارجی می تواند به راحتی بازارهای داخلی تولیدکنندگان 

داخلی را بگیرد.
توسط  شدیم  موفق  گذشته  سال  یک  طول  در  اینکه  بیان  با  وی 
ساخت  درصد   100 را  هوشمند  کنتورهای  داخلی  تولیدکنندگان 
کنتورهای  از  استفاده  با  هستیم  درصدد  گفت:  کنیم،  داخل 
کشور  برق  صنعت  مسئوالن  برای  را  جدیدی  شرایط  هوشمند 
برای مانیتورینگ انرژی مصرفی ایجاد کنیم تا شاهد کاهش تلفات 
باشیم و همچنین بتوانیم میزان مصرف انرژی را به طور دقیق مورد 

سنجش قرار دهیم.
فالحتیان با بیان اینکه هیچ ریسکی متوجه تولیدکنندگان داخلی 
این دغدغه  نیست، خاطرنشان کرد: همواره تولیدکنندگان داخلی 
نه  با سرعت  برقی  تجهیزات  دارند که معموال مصرف کنندگان  را 
چندان زیادی محصوالت شان را می پذیرند البته یک بخشی از آن 
طبیعی است زیرا تجهیزاتی که در صنعت برق استفاده می شود به 
دلیل کاری که باید انجام دهد و خطراتی که متوجه کاربران است، 
قبول می  را در گذشته  احتیاط محصوالت ساخت داخل  با  مردم 
که  هستیم  شرایطی  در  حاضر  حال  در  مثال  عنوان  به  اما  کردند 
صدها واحد تولید کننده سیم و کابل داریم و دیگر کسی محصول 
خارجی استفاده نمی کند بلکه همه تولیدات داخلی را ترجیح می 

دهند.
وی با بیان اینکه محصوالت داخلی صادرات محور نیست، گفت: باید 
کارهای فرهنگی انجام داد تا مردم به جای استفاده از محصوالت 

خارجی از محصوالت داخلی استفاده کنند.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: درطول سه دهه گذشته 
فعالیت های زیادی توسط نخبگان و صنعتگران صورت گرفته که 
می توانیم امروز عنوان کنیم حدود 100 درصد تجهیزات توزیع برق 
در داخل کشور ساخته می شود همچنین در زمینه ساخت نیروگاه 

نیز در مرز خودکفایی هستیم.

ارمنستان و تاجیکستان مشتری بنزین 
هواپیمای ایران شدند

و  تاجیکستان  با  ایران  مذاکرات  جدید  دور 
کوتاه  قراردادهای  امضای  منظور  به  ارمنستان 

مدت صادرات بنزین هواپیما آغاز شد.
سبد  محصوالت  از  یکی  هواپیما  سوخت  انواع 
به  بوده  ایران  نفتی  فرآورده های  صادرات 
و  بنزین  طوری که سال گذشته حجم صادرات 
سوخت های هوایی ایران با افزایشی پنج برابری 
 94 سال  در  تن  هزار   15 به  تن  هزار  سه  از 

افزایش یافته است.
با  ایران  مذاکرات  جدید  دور  اساس  این  بر 
کشورهای همسایه به منظور امضای قراردادهای 
کوتاه و بلندمدت صادرات انواع سوخت هواپیما 
به ویژه کشورهای منطقه آسیای میانه، مرکزی و 

حوزه قفقاز آغاز شده است.
در این بین مذاکراتی بین شرکت ملی پاالیش 
ارمنستان  و  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش  و 
برای فروش سوخت بنزین هواپیما آغاز شده و 
در صورت توافق قرار است قراردادی 6 ماهه به 
صورت تک محموله )اسپات( با این کشور منطقه 

قفقاز امضا شود.
با  دیگری  مذاکرات  ارمنستان،  بر  عالوه 
تاجیکستان برای امضای قرارداد فروش سوخت 
تا  می شود  بینی  پیش  که  شده  آغاز  هوایپما 
امکان  توافق  صورت  در  امسال  ماه  شهریور 
به  ایران  هواپیمای  سوخت  انواع  صادرات 

تاجیکستان فراهم شود.
افزایش  جدید  طرح های  راه اندازی  با  همزمان 
تولید سوخت هواپیما در طول پنج سال گذشته 
شهید  شازند،  نفت  پاالیشگاه های  در  تاکنون 
کرمانشاه،  و  الوان  آبادان،  )تهران(،  تندگویان 
باشگاه  به  ایران  ورود  برای  معکوس  شمارش 
صادرکنندگان این فرآورده استراتژیک نفتی آغاز 

شده است.
از  بهره برداری  با  قبل  سال  سه  اساس  این  بر 
خط لوله صادرات سوخت هواپیما در بندرعباس 
به  ایران  هواپیمای  سوخت  محموله  نخستین 

بازارهای جهانی صادر شد.
ظرفیت  لیتر  میلیون   7 روزانه  حاضر  حال  در 
برای صادرات سوخت هواپیما وجود دارد و ایران 
مطابق با استانداردهای« یاتا »سوخت هواپیما را 

به بازارهای جهانی صادر می کند.
سوخت  تولید  آغاز  با  گزارش،  این  اساس  به 
اتحادیه  پنج  و  چهار  یورو  استاندارد  با  هواپیما 
خطوط  ساخت  داخلی،  پاالیشگاه های  در  اروپا 
پاالیشگاه  از  هواپیما  سوخت  انتقال  لوله 
از  برخی  به  شازند  خمینی  امام  و  تهران  نفت 
فرودگاه های بزرگ کشور همچون فرودگاه امام 

خمینی و مهرآباد تهران آغاز شده است. 

آغاز فروش گازوئیل در نقطه صفر 
مرزی ایران با کردستان عراق

به  ایران  صادراتی  نفت گاز  محموله  نخستین 
مقصد کردستان عراق به منظور فروش در نقطه 

صفر مرزی ارسال شد.
به گزارش فارس، این محموله 290 هزار لیتری 
با 10 دستگاه تانکر به کردستان عراق ارسال شد 
که به گفته مسؤوالن شرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی محموله براساس مصوبه هیئت دولت 
به منظور کمک به تامین معیشت ساکنان نقطه 
صفر مرزی تا شعاع 20 کیلومتری انتقال داده 

شد.
 1500 واحدهای  در  محموله  این  است  قرار 
لیتری به قیمت هر لیتر 800 تومان به ساکنان 
منطقه مرزی ایران و کردستان عراق به فروش 

برسد.
ملی  شرکت  بازرگانی  مدیر  مظلوم  حمیدرضا 
پخش فرآورده های نفتی ایران پیشتر با اشاره 
با  کشور  زمینی  مرزهای  در  فروش سوخت  به 
هدف اشتغالزایی، عمران منطقه، همچنین مقابله 
بود شرکت ملی  قاچاق سوخت گفته  پدیده  با 
یک  عنوان  به  ایران  نفتی  های  فرآورده  پخش 
تقویت  و  پیگیری  را  موضوع  این  مهم  اولویت 

می کند.
مختلف  مرزهای  در  گفته وی سال گذشته  به 
کشور شامل غرب، شمال، جنوب شرقی، 480 
میلیون لیتر گازوییل، فروش مرزی داشتیم که 
نسبت به سال قبل از آن رشد قابل توجه 146 

درصدی را تجربه کرده است.
در  را  نفتی  فرآورده  این  فروش  همچنین  وی 
فروردین ماه امسال با 32 درصد رشد نسبت به 

سال قبل از آن 44 میلیون لیتر اعالم کرد.
 

قیمت جهانی نفت به زیر 5۰ دالر 
بازگشت

روز  آتی  معامالت  بازار  در  نفت  جهانی  قیمت 
جمعه با روند کاهشی آغاز به کار کرد.

قیمت جهانی نفت در ساعات اولیه بازار معامالت 
آتی روز جمعه در منطقه آسیا به دلیل نگرانی از 
فزونی عرضه به دلیل مقاومت بهای طالی سیاه 

در کانال 50 دالر با روند نزولی روبرو شد.
 9 با  برنت  دریای  نفت  قیمت  حال،  همین  در 
در  دالر   50 و  دالر   49 رقم  به  کاهش  سنت 
هر بشکه رسید، ضمن اینکه قیمت نفت وست 
تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با 7 سنت کاهش 
در برابر 49 دالر و 41 سنت به ازای هر بشکه 
معامله شد. همچنین قیمت جهانی نفت در بازار 
معامالت روز پنجشنبه به بیش از 50 دالر رسید. 
برهمین اساس، قیمت نفت دیروز برای اولین بار 
مرز 50 دالر  از  توانست  اخیر  ماه  تقریبا 7  در 
عبور کند که علت اصلی آن به کاهش تولید چند 
روز اخیر نفت در کانادا، لیبی و منطقه آفریقای 
غربی بر می گردد که در مجموع 4 میلیون بشکه 

کاهش عرضه جهانی روزانه نفت را در برداشت.
البته بهای طالی سیاه که در اوایل سال گذشته 
میالدی به کمترین رقم در 12 سال اخیر رسید 
با رشد 90 درصدی ظرف چند ماه اخیر روبرو 
شده است. کارشناسان اقتصادی معتقد هستند 
که مقاومت قیمت نفت برنت در محدود 52 دالر 

در هر بشکه با مانع روبرو شود.

کوتاه از انرژی  نفت در جهان

آگهي ابالغیه
 اجرائیه کالسه: 9500305 وفق ماده 18 آیین نامه اجرا

1- خانم معصومه رحماني به نشاني: محمدشهر جعفرآباد خ ش صالحي که ش صادقي 
پالک 12

2- آقاي محمود قهرمانلو به نشاني: حصارک باالتر از شهرک احساني نژاد پ
3- آقاي فخرالدین سجادي به نشاني: جعفرآباد کوچه شهید بهشتي پالک 92 منزل شخصي
بدینوسیله به شما بدهکاران پرونده کالسه فوق که برابر گزارش مامور ابالغ آدرس فوق 
متعلق به شما شناخته نگردیده و امکان ابالغ میسر نگردیده لذا بدینوسیله ابالغ مي 
گردد که برابر سند شماره 178401697 مورخ 84/9/20 بین شما و بانک سپه مبلغ 
168/085/186 ریال بابت اصل طلب و سود و خسارت تا تاریخ 94/12/28 که از تاریخ 
94/12/29 به بعد روزانه مبلغ 98/719 ریال به آن اضافه مي گردد و مبلغ 4/300/000 
ریال حق الوکاله به بانک سپه بدهکار مي باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه وکیل بستانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانوني اجرائیه صادر و بکالسه فوق در 
این اجرا مطرح مي باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي بشما ابالغ 
مي گردد از تاریخ انتشار این آگهي که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت 
در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار چاپ و منتشر مي گردد ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهي خود اقدام و در غیر این صورت پس از گذشت مدت مذکور نیم عشر دولتي 
نیز تعلق مي گیرد و بدون انتشار آگهي دیگري عملیات اجرائي طبق مقررات علیه شما 

تعقیب خواهد شد. 41252 م/الف
معاون واحد اجراي اسناد رسمي کرج

آگهي مزایده اموال غیرمنقول 
)اسناد رهني(

ش/8800428-3018  کالسه  اجرائي  پرونده  موجب  به 
سمت  دوم  طبقه  در  واقع  آپارتمان  دستگاه  یک  ششدانگ 
شرقي به مساحت 113/20 مترمربع که مقدار 8/5 مترمربع 
تفکیکي شماره  قطعه سوم  است  بالکن مسقف  بصورت  آن 
29038 فرعي از 170 اصلي مفروز و مجزي شده از پالک 
4185 فرعي از اصلي مذکور واقع در مهرشهر کرج بانضمام 
سوم  قطعه  مترمربع   11 مساحت  به  پارکینگ  واحد  یک 
تفکیکي واقع در طبقه همکف و یک باب انباري به مساحت 
2/27 مترمربع قطعه سوم تفکیکي واقع در طبقه همکف و 
با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات که ذیل 
صفحه 266 دفتر 2485 بنام مینا بخشي زاده ثبت و سند 
صادر شده است محدود به حدود: شماال دیواریست و پنجره 
به فضاي نورگیر مشاعي شرقا دیواریست به فضاي بام قطعه 
1049 تفکیکي سابق جنوبا لبه نرده بالکن مسقف است به 
فضاي حیاط مشاعي مورد تفکیک غربا اول در چهار قسمت 
بصورت  چهارم  قسمت  و  شمالي  بصورت  سوم  قسمت  که 
جنوبي است دیوار مشترک درب  و دیواریست به راه ورود 

راه پله مشاعي دوم دیوار مشترک است با واحد شماره چهار 
با سقف  با کف واحد شماره شش کف  مورد تفکیک سقف 
دیواریست  شماال  انباري:  حدود  است  مشترک  دو  واحد 
مشترک با انباري شماره دو شرقا درب و دیواریست با راهرو 
چهار  شماره  انباري  با  مشترک  دیواریست  جنوبا  مشاعي 
به دیوار قطعه 1051 تفکیکي سابق سقف  غربا دیواریست 
با قسمتي از کف واحد شماره یک مشترک است و کف جز 
قسمتي از پر عرصه میباشد حدود پارکینگ: شماال به محل 
چهار  شماره  پارکینگ  محل  به  جنوبا  دو  شماره  پارکینگ 
شرقا و غربا به راهرو مشاعي سقف با قسمتي از کف طبقه 
اول مشترک و کف به جز پر عرصه است و طي سند رهني 
شماره 520879-87/4/19 در رهن بانک/ اقتصاد نوین قرار 
گرفته و طبق نظر کارشناس رسمي مورخ 92/11/7 به مبلغ 
1800000000  ریال ارزیابي شده و پالک فوق واقع است 
در نشاني )کرج مهرویال خیابان ابوسعید غربي خیابان شهید 
حیدري روبروي فضاي سبز اتوبان پالک ده طبقه دوم واحد 
چهار ساختمان ستاره( واحد مورد ارزیابي واقع در طبقه دوم 
هشت  شامل  طبقه  چهار  در  مسکوني  ساختمان  باب  یک 
بتني سقف  اسکلت  فني سازه  با مشخصات  واحد مسکوني 
تیرچه بلوک و نماي خارجي سنگ داراي انشعاب آب و گاز 
و برق قدمت ساخت بیش از ده سال شامل دو اتاق خواب 
و سالن پذیرایي با کف پارکت رنگ و نقاشي شده سرویس 

و  ها  سرویس  کاشي  با  ایراني  توالت  و  حمام  بهداشتي 
آشپزخانه تا زیر سفف فاقد آسانسور آیفون تصویري داراي 
کابینت ام دي اف با سیستم گرمایشي شومینه و سرمایشي 
کولر آبي تکمیل  ومورد بهره برداري مسکوني میباشد پالک 
 95/3/26 مورخ  چهارشنبه  روز   12 الي   9 ساعت  از  فوق 
به  مزایده  طریق  از  کرج  امالک  و  اسناد  ثبت  اجراي  در 
فروش مي رسد. مزایده از مبلغ 1800000000 ریال )یک 
میلیارد و هشتصد میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادي نقدا فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها 
باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده 
نقدا  مزایده  حق  و  عشر  نیم  و  شد  خواهد  مسترد  مزایده 
رسمي  تعطیل  مزایده  روز  چنانچه  ضمنا  گردد  مي  وصول 
از تعطیلي در همان ساعت و  گردد، مزایده روز اداري بعد 
مکان مقرر برگزار خواهد شد. برابر اعالم بستانکار به وارده 
شماره 3262-95/3/3 ملک تا تاریخ 95/6/25 بیمه میباشد.

تاریخ انتشار: 95/3/8
معاون اجراي ثبت اسناد و امالک کرج- قاسمي

متن آگهي

خواهان خدابخش احمدي دادخواستي به طرفیت خوانده اسماعیل صالحي قلعه شاهرخي 
بخواسته الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم دادگاه  حقوق عمومي شهرستان اردل نموده 
خواهان نسبت به دادنامه صادره بشماره 941640صادره از شعبه اول حقوقي عمومي اردل 
امور مدني چنانچه پاسخي  آئین دادرسي در  لذا حسب ماده 346قانون  اعتراض نموده 
دادري ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهي پاسخ خود را به این دادگاه تحویل دهید واال 

پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر ارسال میگردد.
منشي دادگاه حقوقي شعبه اول دادگاه عمومي)حقوقي(دادگستري شهرستان اردل- شهال نصیري 

آگهی ابالغ
 شماره کالسه :9509986141300196

خواهان رضا سرحانی دادخواستی به طرفیت خواندگان اسعد سرحانی وفرید سرحانی و 
نوال سرحانی به خواسته دستور فروش ملک مشاع تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  خرمشهر 
سایت  متری–   40 خیابان  خرمشهر–  –شهرستان  خوزستان  دراستان  خرمشهرواقع 
اداری-مجهول المکان خوانده فرید سرحانی ودرخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم درخواست و ضمائم را دریافت 

و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.   
دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خرمشهر

اجرائیه 
محکوم له –پروانه رجبیان با وکالت علی محمد نژاد –سارا ملک شعار 

محکوم علیه –محمد علی محمدی کوی بزرگ 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   84/6/9 مورخ   9400618 شماره  دادنامه  –بموجب  به  محکوم 
لغایت  تاریخ 92/3/1  از  نفقه  به پرداخت  شماره 24 شعبه 2301 محکوم علیه محکوم است 
94/3/1 ماهیانه مبلغ دویست هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ هفتاد و هفت هزار اومان 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تقدیم خواسته در حق محکوم له و همچنین پرداخت 

هزینه نیم عشر اجاریی بعهده محکوم علیه می باشد
110/21۸99 رئیس شعبه 2301 شورای حل اختالف تهران 

وزیر نیرو گفت: حامل های انرژی در سال جاری افزایش قیمت 
نخواهند داشت.

حمید چیت چیان روز پنجشنبه در کارگاه سد تنگ سرخ در 
قیمت  افزایش  برای  ای  برنامه  افزود:  با خبرنگاران  گو  و  گفت 

حامل های انرژی در دستور کار این وزارتخانه نیست.
وزیر نیرو با بیان این که وضعیت بارندگی های خوب سال جاری 
تاحدی وضعیت منابع آبی کشور را بهبود بخشیده است، اظهار 
کرد: برای تمامی مناطق کشور در مقوله تامین آب آشامیدنی 
تدابیر الزم پیش بینی شده و در این زمینه نگرانی وجود ندارد.

وی به لزوم مدیریت مصرف و بهبود فرهنگ مصرف تاکید کرد 
و گفت: در برخی مناطق به دلیل کمبود و نبود منابع آبی مساله 

صرفه جویی باید بیش از پیش مد نظر مشترکان قرار گیرد.
تامین  بلند مدت  برنامه  را  چیت چیان ساخت سد تنگ سرخ 
آب آشامیدنی شهر یاسوج دانست و افزود: پمپاژ آب از رودخانه 
ها و حفر چاه از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای تامین 

آب شهر یاسوج است.
وزیر نیرو مشکل تملک امالک کشاورزان واقع در محدوده سد 
تنگ سرخ را یادآورد شد و افزود: بدون رضایت مردم پروژه سد 

تنگ سرخ شروع نخواهد شد.
چیت چیان به در دست برنامه بودن پرداخت خسارات کشاورزان 

امالک  تملک  که  زمانی  تا  افزود:  و  کرد  اشاره 
جلب  مردم  رضایت  و  نگیرد  صورت  کشاورزان 

نشود، پروژه اجرایی نخواهد شد.
وی اظهار کرد: مسئوالن وزارت نیرو هرگز راضی 
عمرانی  های  پروژه  اجرای  خاطر  به  که  نبستند 

مردم ناراضی شوند. 
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بازدید چیتیان 
از  گزارشی  ارائه  با  سرخ  تنگ  سد  کارگاه  از 
پروژه،  این  اجرایی  پیامدهای  و  این سد  وضعیت 
خواستار تالش مسئوالن وزارت نیرو برای شتاب 

بخشی عملیات اجرایی این سد مهم شد.
سید موسی خادمی گفت: ساخت سد تنگ سرخ 

و دیگر طرحهای نیمه تمام در دست اجرا به عنوان اولویت های 
توسعه عمرانی و اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد نیازمند توجه 

ویژه وزارت نیرو است.
وی محرومیت ها و محدودیت های تخصیص آب به این استان 
را یادآورشد و افزود: جبران محرومیت ها و بی توجهی به تامین 
نیازهای آبی کهگیلویه و بویراحمد نیازمند توجه ویژه دولت و 

وزیر نیرو است.
وزیر نیرو پس از بازدید از روند اجرایی سد تنگ سرخ با چرخ 

بال عازم دشت امامزاده جعفر گچساران برای افتتاح پروژه سه 
هزار و 500هکتاری آبرسانی این منطقه شد.

سد تنگ سرخ با هدف مهار 190 میلیون مترمکعب آب از سال 
اکنون حدود هشت  و  است  آغاز شده  آن  اجرایی  90 عملیات 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
در سفر وزیرنیرو کشاورزان منطقه تنگ سرخ خواستار پرداخت 
خسارت های امالک خود که در محدوده سد تنگ سرخ واقع 

شده است، شدند.

وزير نیرو: 

حامل های انرژی افزایش قیمت نخواهد داشت

جمعی از مدیران و روسای هیات مدیره شرکت های 
خصوصی فعال در بخش باالدستی صنعت نفت و 
تولید کنندگان تجهیزات و ارائه کنندگان خدمات 
اول  معاون  به  توکلی  احمد  اخیر  نامه  از  فنی، 

رئیس جمهور انتقاد کرده اند. 
به گزارش ایسنا، در این نامه انتقادی که خطاب به 
جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور تهیه شده، با 
اشاره به رویکرد مصرح در سند ابالغی سیاست های 
برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری و 
تاکید معظم له بر حمایت از تاسیس شرکت های 
فعالیت های  در  سرمایه گذاری  برای  غیردولتی 
و  نفت  میادین  توسعه  و  بهره برداری  و  اکتشاف 
و  کشور  از  خارج  ایرانیان  سرمایه  جذب  و  گاز 
سرمایه گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق های 
الزم، تصریح شده است مصوبه هیات وزیران در 
خصوص الزام مشارکت شرکت های E&P ایرانی با 
شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی صاحب سرمایه 
و تکنولوژی، در راستای اجرائی شدن این ابالغیه 

است. 
این نامه به امضای نمایندگان شرکت های مختلف 
بخش خصوصی رسیده است و امضای رئیس هیات 
مدیره انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری 
نفت، گاز و پتروشیمی، رئیس هیات مدیره انجمن 
رئیس  ایران،  نفت  صنعت  تجهیزات  سازندگان 
و  پلیمر  مهندسین  انجمن صنفی  مدیره  هیات 
شیمی ایران، رئیس هیات مدیره انجمن حفاری 
نفت و گاز و رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعتی ایران در آن به چشم می خورد. 

مدیران ارشد صنایع خصوصی بخش نفت کشور 
تهران  سابق  نماینده  نامه  محتوای  از  ادامه،  در 
که آن را »توهین آمیز« خوانده اند و شرکت های 
در  »سال ها  که  را  نفت  صنعت  در  فعال  ایرانی 
تمامی صحنه های پرشکوه انقالب اسالمی، جنگ 
و تحریم بار سنگین سازندگی کشور را به عهده 
داشته و علی رغم تنگناهای تحریم، همه امکانات 
و توانایی های خود را در اجرای پروژه های بزرگ 
ملی کشور به کار گرفته و اکنون بیش از 90 هزار 
میلیارد تومان از دولت طلبکار می باشند را با نام 
شرکت های کارچاق کن طرف خارجی در کشور 
یاد کرده است و شرکت های مزبور را که همیشه 
در جهت توانمندسازی داخل، بیشترین ریسک ها 
را پذیرفته اند را بنگاه های نازپرورده و مصرف کننده 

نامیده« انتقاد کرده اند. 
بر اساس تاکید صاحبان صنایع بخش خصوصی 
کشور در این نامه، مصوبه هیات وزیران برای اولین 
بار این فرصت را برای شرکت های ایرانی به وجود 
آورده است که به صورت فعال در مشارکت ها ورود 
پیدا کنند و با حضور در فرآیند اجرای قراردادهای 
آموزش نیروهای داخلی و انتقال دانش و توسعه 
مربوط  تصمیم گیری های  در  فن آوری، مشارکت 
به توسعه میدان، یادگیری مهارت های مدیریتی 
توان سازندگان  بکارگیری  و مهندسی مخازن و 

و پیمانکاران داخلی در طرح های توسعه میدان 
جایگاه و توان دانش و تخصص خود را تضمین 
خصوصی  بخش  صنایع  ارشد  صاحبان  نمایند. 
کشور تصریح کرده اند: »در این بین حتی پیمانکار 
خارجی متعهد است از حداکثر توان فنی و مهندسی 
تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور استفاده و برای 
انجام برنامه های آموزشی و تحقیقاتی مشترک و 
به روزرسانی مراکز تحقیقاتی  به منظور  مرتبط 
موجود و ایجاد مراکز تحقیقات مشترک در هر 

قرارداد سرمایه گذاری کند.« 
فعال در صنعت  ارشد صنایع خصوصی  مدیران 
نفت در ادامه، ضمن ابراز تاسف از عناوین بکاربرده 
کشور  خصوصی  بخش  شرکت های  برای  شده 
در نامه نماینده سابق تهران و اینکه اولویت اول 
بودنشان،  خصوصی  دلیل  به  را  شرکت ها  این 
کسب سود حداکثری از پروژه و نه الزاماً فناوری 
مورد نیاز کشور دانسته است آورده اند »متاسفانه 
علیرغم مصوبه هیات وزیران، این دوستان بسیار 
توهین آمیز این شرکت ها را به عنوان کارچاق کن 
و بنگاه نازپرورده و مصرف کننده معرفی می کنند. 
این وهن است که گفته شود شرکت های ایرانی 
کسب درآمد از پروژه را به کسب فناوری جدید 

ترجیح می دهند.« 
کرده اند  تصریح  نفت  صنعت  کارآفرینان 
»بدین وسیله تشکل های مردم نهاد زیر این نحوه 
برخورد مخرب با شرکت های ایرانی که توانایی های 
آنها مورد تایید همه شرکت های نفتی بین المللی 
نیز هست را نکوهش نموده و امیدواریم که مجلس 
شورای اسالمی دوره دهم و دولت محترم و وزارت 
نفت تالش نموده و با حمایت شرکت های ایرانی 
در کشور، مشارکت تشکل های صنفی را در جریان 
تصمیم سازی بیش از پیش نماید، چرا که ایران باید 

به دست ایرانی ساخته شود.« 
در پایان این نامه از معاون اول رئیس جمهور به 
زیران درخواست شده است  از هیات  نمایندگی 
که به بیانیه و خطابه هایی که هیچ گونه سنخیتی 
با سیاست های اقتصاد مقاومتی و توانمند سازی 
شرکت های داخلی و آموزش و انتقال تکنولوژی و 
ارتقا جایگاه ایران در افزایش ذخایر راهبردی نفت و 
گاز ندارد توجهی ننموده و با روحیه قوی و مصمم 
به وضع مقررات حمایتی و اجرایی الزم ادامه دهند. 
بحث در خصوص قراردادهای نفتی از موضوعات 
تخصصی حوزه حقوقی و اجرائی است و علیرغم 
برگزاری نشست های تخصصی با حضور نمایندگان 
اسالمی،  شورای  مجلس  ذیربط  کمیسیون های 
اساتید دانشگاه و کارشناسان حقوقی و مجریان 
و مدیران ارشد طرح های صنعت نفت به منظور 
بررسی دقیق ابعاد قراردادهای مزبور، هنوز از سوی 
گروهی انتقاداتی به این قرارداها وارد است، اما این 
برای اولین بار طی سال های اخیر است که چنین 
موضوعی از سوی یکی از نمایندگان مجلس در 

قالب نامه نگاری یک سویه پیگیری شده است. 

ادامه حاشیه های نامه توکلی با نامه اعتراضی بخش خصوصی؛

آیا شرکت های ایرانی کارچاق کن هستند؟! 

اشاره  با  نفت  شرکت  بین الملل  امور  مدیر 
بزرگترین  به  نفت  فروش  قرارداد  تمدید  به 
پاالیشگاه ترکیه، گفت: اختالفی برای فروش 
نفت بین شرکت نفت و توپراش ترکیه وجود 

ندارد.
سید محسن قمصری درباره آخرین وضعیت 
افزایش فروش نفت خام به ترکیه در دوران 
خام  نفت  فروش  قرارداد  گفت:  پساتحریم، 
بزرگترین  عنوان  به  »توپراش«  شرکت  به 
شرکت پاالیشگاهی ترکیه تمدید شده است.
با  نفت  ملی  شرکت  بین الملل  امور  مدیر 
بیان اینکه میزان و حجم صادرات نفت خام 
ایران به ترکیه معادل سال 2015 میالدی 
به  ترکیه  با  مذاکراتی  کرد:  تصریح  است، 
منظور افزایش حجم صادرات نفت خام آغاز 

کرده ایم.
حجم  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
فروش نفت به ترکیه ممکن است برای یک 
دوره نوسان افزایش و یا کاهش داشته باشد 
اما در بلندمدت یک متوسط صادرات نفت به 
این کشور همسایه وجود دارد، اظهار داشت: 
به عبارت دیگر، ممکن است یک شرکت بنا 
به شرایط خاص خود در بعضی ماه ها افزایش 
برداشت و برخی  ماه ها کاهش برداشت نفت 

داشته باشد.
متوسط  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
ترکیه  به  ایران  خام  نفت  روزانه  صادرات 
حدود 100 هزار بشکه در روز است، تاکید 
کرد: شرکت توپراش ترکیه امکان خرید نفت 

خام از کشورهای مختلف را دارد.
با  نفت  ملی  شرکت  بین الملل  امور  مدیر 
یادآوری اینکه در شرایط فعلی ترکیه امکان 
عربستان  لیبی،  عراق،  از  خام  نفت  خرید 
سعودی و باقی کشورها را هم دارد، یادآور 
شد: با این وجود سطح روابط ایران و ترکیه 
برای فروش نفت خام خوب و مطلوب ارزیابی 

می شود و اختالفی با ترک ها نداریم.
از  پیش  اینکه  اعالم  با  پایان  در  قمصری 
خام  نفت  صادرات  حجم  تحریم ها  اعمال 

ایران به ترکیه خیلی عدد باالیی نبوده است، 
خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی هم حجم 
این کشور همسایه خیلی  به  صادرات نفت 

دور از اعداد قبل از تحریم نیست.
به گزارش مهر، براساس گزارش امور اوپک و 
ارتباط با مجامع انرژی ایران، ترکیه در سال 
از  بیش  روزانه  مجموع  در  میالدی   2015
یک میلیون بشکه نفت خام و فرآورده های 
گاز  و  سنگین  و  نفتای سبک  شامل  نفتی 

مایع واردات کرده است.
این بین حجم صادرات نفت خام عراق  در 
به ترکیه در سال 2015 میالدی با افزایشی 
نزدیک به دو برابری به 230 هزار بشکه در 
این کشور سهمی  اکنون  روز رسیده و هم 
بازار نفت ترکیه را به خود  از  43 درصدی 

اختصاص داده است.
بیش  ایران هم سال گذشته  از عراق،  پس 
از 110 هزار بشکه نفت خام به ترکیه صادر 
کرده و سهمی 22 درصدی در بازار نفت این 
پا کرده  و  برای خود دست  کشور همسایه 

است.
این در حالی است که پس از عراق و ایران، 
کشورهای عربستان سعودی و قزاقستان از 
دیگر کشورهای بزرگ صادرکننده نفت خام 

به ترکیه در سال 2015 میالدی بوده اند.
و  ایران  رقابت  بیشترین  تاکنون  حالی  در 
مرزی  و  مشترک  میادین  توسعه  در  عراق 
نفتی بین دو کشور بوده که با لغو تحریم ها 
دور جدید رقابت این دو کشور عضو اوپک 
شکل  ترکیه  به  سیاه  طالی  صادرات  برای 

گرفته است.
نفت،  وزیر  زنگنه  بیژن  اعالم  براساس 
مذاکرات نهایی با پاالیشگاه های نفت ترکیه 
سه  افزایش  منظور  به  »توپراش«  ویژه  به 
برابری فروش طالی سیاه انجام شده است 
نهایی، حجم صادرات  توافق  که در صورت 
هزار   100 حدود  از  ترکیه  به  ایران  نفت 
روز  در  بشکه  هزار   300 به  فعلی  بشکه 

افزایش می یابد. 

قمصری خبر داد:

قرارداد فروش نفت به ترکیه تمدید شد



مجلس دهم ازامروز آغاز به کار می کند؛ پارلمانی که 
کار  ایران،  اقتصاد  از  برهه  قرار است در حساس ترین 
قانونگذاری را انجام دهد، البته فعاالن اقتصادی هم از 
ساکنان جدید پارلمان انتظاراتی دارند.از امروز، مجلس 
دهم هم به طور رسمی آغاز به کار می کند. مجلسی 
که اگرچه یکی از ارکان سیاسی نظام به شمار می رود 
اما این بار محور شعارها، اقتصادی بود. همه می خواهند 
مشکالت اقتصادی را حل کنند و چاره ای برای مشکالت 
تلنبار شده اقتصاد ایران در فضای جدید پس از برداشته 
همه  هم  پارلمان نشینان  دهند.  ارایه  تحریم ها  شدن 
شعارها و وعده هایی که پیش از انتخاب شدنشان به 
مردم داده بودند، بر محور اقتصاد متمرکز کردند تا شاید 
اقبال بیشتری نسبت به همتایان خود در رقابت های 
شده  تمام  چیز  همه  کنند.اکنون  کسب  انتخاباتی 
منتخبان  و هم  است  یافته  پایان  رقابت ها  است؛ هم 
مشخص شده اند. اکنون گوی و میدان اقتصاد در دست 
نمایندگانی است که می توانند برای شکوفایی اقتصادی 
کشور یا تشدید وضعیت حاکم، راهی را انتخاب کنند. 
از حجم قوانین  اینکه  یا  تورم قوانین را بیشتر کنند 
موجود بکاهند. بر محور شفافیت اقتصادی کار کنند 
یا بر عکس، ترجیح دهند فضای کدر و تار در برخی 
دستگاه های دولتی پابر جا بماند تا عده ای منفعتشان 
تامین شود. در نهایت هر تصمیمی که نهاد نظارتی 
بگیرد، می تواند راه اقتصاد را از بیراهه جدا کرده و یا در 
نهایت، آدرس غلط برای ادامه مسیر اقتصاد پرپتانسیل 
ایران ارایه دهد.اکنون دور دور نمایندگان مجلس است 
که به وعده های اقتصادی خود عمل کنند و یک بار هم 
که شده، اقتصاد را با متر سیاسی، اندازه نگیرند. اقتصاد 
را به مفهوم واقعی خود جدی بگیرند و در نهایت، راه را 
برای شکوفایی اقتصادی هموار کنند. به گزارش مهر، به 
بهترین شکل بر دولت نظارت داشته باشند و اجازه ندهند 
که خطایی از او در مسیر اجرای سیاست های اقتصاد 

مقاومتی سر زند.در این میان تجار و فعاالن اقتصادی 
رقابتی و شفاف  نظام  برقراری  هم که همواره مدعی 
دارند، این بار چشم خود را به ساختمان هرمی شکل 
مجلس دوخته اند. به مصوباتی که از آن بیرون می آید و 
قوانینی که از سر راه شکوفا شدن اقتصاد کنار می روند. 
اما بیشتر آنچه که فعاالن اقتصادی از ساکنان جدید 
انتظار دارند، اجرایی شدن درست و دقیق  بهارستان 
سیاست های اقتصاد مقاومتی است. باال بردن شفافیت 
اقتصادی است و در نهایت، گام گذاشتن در مسیر رشد 

و توسعه اقتصادی.
 مجلس، اين بار بايد اقتصادی باشد نه سیاسی

 محسن جالل پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران خطاب به 
نمایندگان مجلس دهم گفت : با توجه به اینکه دغدغه 
اصلی نظام و مشکل اصلی امروز کشور، بیکاری و اشتغال 
باید دقت کرد که ریشه تمام  اقتصاد کشور است،  و 
معضالت فرهنگی، اخالقی و حتی آموزشی، به مسائل 
درست  تصمیمات  اگر  پس  گردد؛  می  بر  اقتصادی 
پیدا  اقتصادی  و شرایط درست  اتخاذ شده  اقتصادی 
شود، بسیاری از این مشکالت رفع می شود؛ در حالیکه از 
امروز تا سال های متمادی، اگر قانون فرهنگی در مجلس 
تصویب شود و در مقابل، مسائل اقتصادی حل نشده 
باشد، کاری از پیش نخواهد رفت و این قوانین فرهنگی، 
اجرایی نمی شوند. پس ابتدا باید مسائل اقتصادی را حل 
کرد و پس از آن به سایر مسائل پرداخت. در تمام هشت 
دوره گذشته مجلس، رنگ مسائل اقتصادی پررنگ تر از 
سایر بخش ها نبوده و متاسفانه در مجالس مختلف، یا 
سیاسیون غلبه داشته اند یا فرهنگی ها کار را به دست 

گرفته اند و حتی در مواردی که روحانیت غلبه داشته، به 
مسائل مذهبی بیشتر توجه شده است. در هیچ دوره ای، 

یک مجلس اقتصادی نداشته ایم
  کمیسیون صادرات احیا شود

 محمد الهوتی،رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت 
:  با توجه به اینکه تمامی منتخبان مجلس، اقتصاد را 
محور برنامه های خود اعالم کرده اند، به نظر می رسد 
اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی بتواند به 
عنوان یک دستور کار جدی مجلس، کشور را از شرایط 
فرسایشی چند سال گذشته، خارج کند. یکی از جاهایی 
که می تواند در اجرای صحیح این سیاستها به دولت 
کمک کند مجلس است و بنابراین برای برون رفت از 
مشکالت کنونی، نیاز به اجرایی شدن این ابالغیه داریم. 
البته 1600 قانون مخل کسب و کار هم وجود دارد که 
باید در مجلس جدید، حذف شوند. قوانینی مثل تجارت 
نیز که شفافیت اقتصادی را از بین برده باید اصالح شود 
و در نهایت، مجلس دهم ابزار نظارتی خود را قوی کند 
تا مجری نتواند خطا کند. ضمن اینکه صادرکنندگان 
به  قبل  در مجلس  که  امیدوارند کمیسیون صادرات 

فراکسیون صادرات تقلیل یافته بود، دوباره احیا شود.
 قوانین مخل اقتصاد حذف شود

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در این 
رابطه گفت :  نمایندگان مجلس دهم با توجه به شعارهای 
اقتصادی که پیش از انتخابات مطرح می کردند، اکنون 

وظیفه سنگینی به دوش دارند و به نظر می رسد که 
باید به وعده های خود که بیشتر رنگ و بوی اقتصادی 
هم داشت، عمل کنند. در این راستا باید قوانین مخل 
اقتصاد و فضای کسب و کار شفاف از میان برداشته شود 
و قوانین کنونی از سوی نمایندگان جدید، پایش گردد 
تا در نهایت مقررات مازاد و دست و پا گیر حذف شوند.
آزادسازی و خصوصی سازی محور کار مجلس 

جديد باشد
 بهادر احرامیان،عضو هیات مدیره انجمن فوالد معتقد 
است :رکود موضوع اول اقتصاد کشور است و مجلس 
جدید باید بیشتر به خروج واحدهای تولیدی از رکود 
بپردازد. بحث تک نرخی کردن ارز، خروج غیرتورمی از 
رکود و بهبود فضای کسب و کار و حذف دستورالعمل های 
مخل این فضا از مسائلی است که مجلس جدید باید با 
تامل بیشتری به آن بپردازد. همچنین صنایعی مثل 
فوالد و معدن از بخش های زیرساختی کشور هستند 
که تحت تاثیر سیاست های اقتصاد کالن دچار مشکالتی 
خواهند شد و گذشته از این، کاهش جهانی قیمت ها 
بر آن ها اثر گذار است. امیدوارم مجلس جدید با تالش 
برای بهبود فضای کسب و کار و کاهش دخالت های 
بیش از حد دولت در اقتصاد، به بهبود وضعیت اقتصادی 
در کلیه صنایع از جمله معدن و فوالد کمک کند و 
آزادسازی اقتصاد و خصوصی سازی را به عنوان دو فرایند 

مهم در مصوبات اقتصادی در نظر بگیرد.

 دولت کوچك، فساد کمتر
مشترک  بازرگانی  اتاق  رئیس  عسگراوالدی،  اسداله 
ایران و چین گفت : به نظر می رسد مهمترین کاری که 
نمایندگان جدید مجلس باید انجام دهند این است که 
اقتصاد را کوچک کرده و کار را به دست بخش واقعی 
اقتصاد بسپارند، دولت کوچک، فساد کمتری دارد. پس 
مجلس باید بر روی کوچک سازی دولت تمرکز کند و 
قوانینی را به تصویب برساند که بار اقتصادی دولت را 
کمتر می کند. از سوی دیگر، وضعیت کنونی بخش تولید 
کشور مناسب نیست و مجلس باید قوانینی را که مخل 
کسب و کار است از بین ببرد و برای خروج از رکود 
واحدهای تولیدی کاری کند. در نهایت این مجلس است 
که باید بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد تا فسادی 
رخ ندهد. اشتغال هم از جمله اولویت های مجلس است 
و پیامدهای اجتماعی نامطلوبی برای اجتماع به وجود 

می آورد که الزم است مجلس جدید به آن توجه کند.
 مجلس فراجناحی عمل کند

رضی میری،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از 
نمایندگان مجلس دهم خواست : مجلس دهم مسئولیت 
سختی را به عهده دارد، به خصوص اینکه اقتصاد در 
دوران جدیدی از عمر خود به سر می برد و تصمیم های 
دولت های گذشته و عدم نظارت کافی مجلس، وضعیت 
است؛  زده  رقم  ایران  اقتصاد  برای  را  سختی  بسیار 
بنابراین مجلس باید در دوره جدید از جهت گیری ها و 
جناح گرایی خودداری کرده و به منافع ملی فکر کند. 
یعنی اگر دولت روندی را در پیش گرفت که به منافع 
ملی لطمه می زند یا در مقابل، به نفع اقتصاد کشور است، 
فارغ از اینکه آن دولت چه ایده و فکر سیاسی دارد، باید 
از او حمایت کرده یا با او برخورد کند. به هرحال سیاست 

نباید غالب بر اقتصاد باشد.
 مسابقه امضای لوايح و طرح های جديد لغو شود

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: 
اولین توقع از مجلس دهم این است که پیش از آغاز 
فرایند تولید قانون، به اصالح فرایند قانونگذاری و تدوین 
روش ها و ابزارهای نظارتی بپردازد و خودش را تنظیم 
و اصالح کند و بعد کار قانونگذاری را شروع کند. نیاز 
امروز کشور در حوزه قانوگذاری، بیشتر از تولید قانون، 
لغو اصالح قوانین مخل و از رده خارج است؛ بنابراین 
نمایندگان در این دوره بهتر است از مسابقه امضا کردن 
زیر طرح ها و اعالم و ارسال طرح های جدید خودداری 
کنند و تمرکزشان را بر اصالح قوانین قدیم و لغو قوانین 

ناکارآمد و مخل فضای کسب و کار بگذارند
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اقتصاد مقاومتی، راهکارهای عملیاتی 
تولید رقابت پذیر صادراتی

ششمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران 
و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی، کاربردی 
اقتصاد مقاومتی چهارشنبه هفته گذشته در محل 
دانشگاه خاتم و با حضور استادان برجسته کشور، 
اعضای  علمی،  انجمن های  اعضای  اقتصاددانان، 
از  جمعی  و  کارشناسان  ایران،  مدیریت  انجمن 

دانشجویان برگزار شد. 
در این همایش دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل 
و رییس هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایران 
ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص مفهوم اقتصاد 
راهکارهای  به  آن،  به  توجه  لزوم  و  مقاومتی 
عملیاتی تولید رقابت پذیر صادراتی پرداخت.دکتر 
اقتصاد  اساسی  محورهای  مورد  در  صالح آبادی 
مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی مفهومی است که 
در پی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها 
و نهادهای موجود اقتصادی مطرح می شود. اقتصاد 
و  داخل  تولید  مزیت های  بر  تأکید  با  مقاومتی 
مزیت سازی رقابت جهانی برای مقاوم سازی اقتصاد 

برنامه ریزی خواهد شد.
 

 دالالن زعفران را گران کردند
عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران با بیان اینکه 
دالالن موجب افزایش کاذب قیمت زعفران شده اند، 
گفت: قاچاق پیاز زعفران به افغانستان تهدید جدی 

برای تولید زعفران کشور است.
علی حسینی با بیان اینکه قیمت زعفران توسط 
دالالن و فرصت  طلب ها تعیین می شودبه فارس  
و  خریداری  با  دالالن  اخیر  سال   3 در  گفت: 
کاذب  کمبود  موجب  بازار  از  زعفران  جمع آوری 
از  خارج  و  باال  قیمت  با  آن  عرضه  با  و  شده اند 
فصل برداشت، چالش در بازارهای صادراتی ایجاد 
می کنند.عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران با 
بیان اینکه این اقدام دالالن باعث افزایش قیمت 
زعفران می شود، گفت: نوسان قیمت زعفران که 
دالالن اصلی ترین عامل آن هستند، آفت جدی 
صادرات است.حسینی با بیان اینکه قیمت واقعی هر 
کیلوگرم زعفران 4 میلیون و 500 هزار تا 5 میلیون 
و 500 هزار تومان است، گفت: قیمت زعفران در 
حال حاضر به طور متوسط یک میلیون تومان بیش 
از قیمت واقعی و بین 5 میلیون و 500 هزار تا 6 

 میلیون و 500 هزار تومان است.
عدم  پرداخت  مطالبات معوق چایکاران

رئیس اتحادیه چایکاران با بیان اینکه نرخ خرید 
تضمینی برگ سبز چای هنوز اعالم نشده است، 
گفت: مبلغ ناچیزی به صورت علی الحساب بابت 
چایکاران  به  چای  سبز  برگ  تضمینی  خرید 

پرداخت شده است.
ایرج هوسمی با بیان اینکه چین اول بهاره برگ 
سبز چای به پایان رسیده است، گفت: با توجه به 
شرایط آب و هوایی وضعیت برداشت خوب بود.
رئیس اتحادیه چایکاران با انتقاد از اینکه هنوز نرخ 
قطعی خرید تضمینی برگ سبز چای اعالم نشده 
است به فارس گفت : وضعیت پرداخت مطالبات 
کشاورزان در سال جاری خوب نیست و بابت خرید 
برگ سبز چای تاکنون مبلغ ناچیزی به صورت 
علی الحساب به حساب چایکاران واریز شده است.
وی گفت: افزایش 10 تا 12 درصدی برای خرید 
برگ سبز چای در سال زراعی جاری در نظر گرفته 
شده که این افزایش قیمت جوابگوی هزینه های 

 تولید نیست.
 سوئیس آماده کمک به احیای

 اقتصاد ایران
معاون وزیر خارجه سوئیس گفت: کشورش می تواند 
به ایران در زمینه فنی و تکنولوژیکی کمک کند 
تا تهران به بازارهای مالی بین المللی باز گردد.ایو 
روسیر، معاون وزیر خارجه سوئیس گفت کشورش 
و  اقتصادش  احیای  برای  ایران  به  تا  است  آماده 
المللی  بین  در سطح  پیشین  وضع  به  بازگشت 
کمک کند. وی افزود: »به علت دوری از بازارهای 
مالی، تهران در زمینه مالی و فناوری به ویژه در 
آنچه به زیرساخت داخلی این کشور برمی گردد، 
عقب مانده است.این دیپلمات ارشد سوئیسی ادامه 
داد اکنون که تحریم های ضد ایرانی برداشته شده 
است، سوئیس آماده است تا به تهران برای همکاری 

با دیگر کشورها کمک کند.
 

 افزایش 7 درصدی صادرات کاالهای 
آلمانی به ایران

 اداره آمارهای فدرال آلمان اعالم کرد صادرات به 
ایران در بازه ژانویه تا مارس 7 درصد رشد داشته و 
به 500 میلیون یورو )558.85 میلیون دالر( رسیده 
است.آمارهای دولتی آلمان نشان داد ارزش صادرات 
آلمان به ایران به ویژه ماشین آالت و تجهیزات به 
امسال  نخست  ماهه  سه  در  چشمگیری  میزان 
است.اداره  یافته  افزایش  ها  لغو تحریم  از  و پس 
آمارهای فدرال آلمان اعالم کرد صادرات به ایران در 
بازه ژانویه تا مارس 7 درصد رشد داشته و به 500 
میلیون یورو )558.85 میلیون دالر( رسیده است. 
این در حالی است که رقم کل صادرات آلمان در 
بازه مشابه نسبت به سال گذشته تنها 0.7 درصد 

افزایش یافته است.
میشائیل توکوس، رئیس اتاق بازرگانی آلمان و ایران 
گفت : »این کامال منطقی است... صادرات ماشین 
االت و تجهیزات به صورت استثنایی خوب بوده 
است اما صادرات غالت و گندم نیز افزایش یافته 
دهه  آلمان چندین  تحریم،  اعمال  از  است.پیش 

بزرگ ترین شریک تجاری ایران بود.

واردات بي رویه 
تحقق اقتصاد مقاومتی را مختل کرد

کمال الدين پیرموذن 
 عضوکمیسیون صنايع و معادن مجلس

 
فرهنگ سازی درخصوص استفاده از کاالی ایرانی 
اقتصاد مقاومتی است. رونق  پیش زمینه تحقق 
تولید و در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند 
بها دادن تمامی ارکان نظام به این مهم است.واردات 

و قاچاق به عنوان دو اصل تیشه به ریشه اقتصاد  کشور زده است .از این 
رو دور شدن از حرف و شعار در برخورد با واردات بی رویه و قاچاق الزمه 
رسیدن به اقتصادی مقاوم و پویا است.وارداتی که بدون توجه به نیاز 
داخل و همچنین میزان تولید کشور صورت می گیرد سیر تحقق اقتصاد 
مقاومتی را مختل کرده است.فرهنگ سازی درخصوص استفاده از کاال و 
محصوالت ایرانی پیش زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی است و دولت باید با 
اجرای سیاست های حمایتی به کمک تولید داخل در برابر هجمه های بی 
سابقه واردات و قاچاق بشتابد.دولت باید بداند تنها راه مقاوم سازی اقتصاد 
در برابر تکانه های مختلف اقتصادی توجه به درون و تکیه بر داشته های 
داخلی است در کنار برخورد با هر نوع کاالی قاچاق است.عملیاتی کردن 
اقتصاد مقاومتی درکشور ما با برگزاری جلسات،نشست ها و همایش های 
صرف ممکن نیست.برخی سوء استفاده ها ،رانت ها  و ارایه مجوزهای 
جعلی برای واردات بیش از نیاز داخل به روی کاغذ ماندن فرمایش رهبر 
انقالب درخصوص اقتصاد مقاومتی می انجامد .اقتصاد مقاومتی تنها با نگاه 
به درون و توجه به ظرفیت های بی نظیر داخلی محقق می شود .توجه 
به درون و تکیه بر داشته های داخلی یکي دیگر از الزمه تحقق اقتصاد 
مقاومتی است .محرک های درونی از جمله ارایه تسهیالت کارآمد به 
واحدهای تولیدی می تواند روند تحقق اقتصاد مقاومتی را سرعت ببخشد. 
ما در عصر شتاب تاریخ باید از فرصت طالیی پساتحریم در موضوع افزایش 
ثروت ملی و جذب سرمایه گذاری ها با هدف ارزآوری و بها دادن به تولید 

ملی استفاده کنیم.
 

 بزرگترین شبکه کارگزاری بین المللی در اختیار
 بانک پارسیان

مدیر امور بین الملل اعالم کرد:در حال حاضر بانک پارسیان بزرگترین 
شبکه روابط کارگزاری بین المللی در میان بانکهای ایرانی را دارا است و 
در زمینه گشایش اعتبارات اسنادی و حوالجات قریب به اتفاق کشورهای 
اروپایی را پوشش می دهد و برخی از بانکهای کشور در شرایط پسا تحریم 
نیز از طریق بانک پارسیان فعالیت های بین المللی خود را انجام می دهند.

عالئی مدیر امور بین الملل بانک پارسیان با اشاره به پیشگام بودن بانک 
پارسیان در ایجاد روابط کارگزاری با بانکهای کشورهای مختلف جهان در 
اروپا و آسیا گفت: سوئیفت بانک پارسیان قبل از برجام و از بدو تاسیس 
بانک فعال بوده و هیچگاه با مشکل مواجه نگردیده است و مجموعه 
اقدامات و دستاوردهای بانک پارسیان در ایجاد روابط گسترده کارگزاری 
تنها مربوط به دوره پسا تحریم نمی باشد بلکه پیش از تحریم ها نیز 
ارتباطات گسترده ای با بانکهای مختلف ایجاد کرده و امکان دسترسی و 
تعامل با بانکهایی که در دوران تحریم با بانکهای ایران همکاری داشته اند 
را در دستور کار خود لحاظ نموده بود. وی اظهار داشت: بانک پارسیان 
با بانکهای کشورهای بلغارستان، کرواسی، چک، مجارستان، اسلواکی، 

لهستان، پرتغال و رومانی نیز روابط کارگزاری فعال دارد.
 

  پیشنهاد تاسیس بانک مشترک گردشگری ایران و ایتالیا
علی اصغر سفری، مدیرعامل بانک گردشگری، گفت: صنعت گردشگری 
می تواند نقش مهمی در اشتغال آفرینی، فقرزدایی و توسعه توام با حفاظت 
از محیط زیست به ویژه در کشورهای در حال توسعه ایفا کند. در نشست 
همکاری های اقتصادی ایران و ایتالیا که به همت اتاق بازرگانی تهران 
برگزارشد، ضمن اظهار مطلب فوق افزود: با توجه به گزارش نهادهای 
معتبر بین المللی ظرفیت های جدید اقتصاد ایران برای سرمایه گذاری 
وجود دارد که صنعت گردشگری یکی از این ظرفیت ها به شمار می رود 
و بانک گردشگری با توجه به چشم انداز فعالیت بانک های ایران می تواند 
نقش مهمی در این فضای جدید ایفا کند.سفری بانک گردشگری را به 
عنوان بانک تجاری متخصص در حوزه گردشگری، عضو وابسته سازمان 
جهانی جهانگردی و عاملیت دو نهاد مهم سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری و نیز صندوق توسعه ملی، از مهم ترین شرکای قابل 
اتکای فعالین اقتصادی ایتالیا برای سرمایه گذاری در ایران عنوان کرد و 
گفت: »ما با سرمایه گذاری های مناسب در ایجاد زیرساخت های صنعت 
گردشگری به ویژه ساخت هتل ها آماده هستیم تامین مالی مشترک 
پروژه های مختلف را با عالقه مندان به سرمایه گذاری در ایران بر عهده 

بگیریم«.

یادداشتخبر

سخنگوی دولت با اشاره به برنامه حذف یارانه 
از   95 بودجه  قانون  براساس  نفر  میلیون   24
استخدام 35 هزار نفر در سال جاری خبر داد و 
گفت:  دولت یارانه هر کسی را که درآمد باالیی 

دارد، قطع می کند
محمدباقر نوبخت در پاسخ به این پرسش که 
آیا امسال دولت برنامه ای برای استخدام دارد؟ 
گذشته،  های  سال  مانند  هم  امسال  گفت: 
دولت استخدام دارد.رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور با اعالم اینکه بر اساس بند 
قانون مدیریت خدمات کشوری  )ج( ماده 26 
ازای هر  این اجازه را می دهد که به  به دولت 
را  نفر  یک  می شوند  بازنشسته  که  نفری  سه 
سال  سه  در  اساس  همین  بر  که  کند  جذب 
هایی  استخدام  دولت،    سال  هر  گذشته،   
داشت، تصریح کرد: هم اکنون هم با توجه به 
استخدام هایی که در سال های گذشته انجام 
دولت  کارکنان  از  نفر  هزار   53 از  بیش  شده 

کاهش یافته است.
اینکه  بیان  با  یازدهم  دولت  کابینه  عضو  این 
وزارت  نفر در  تا 17 هزار  استخدام 16  مجوز 
بهداشت در سال جاری صادر شده است اظهار 
داشت: بر اساس این مجوز، واحدهای بهداشتی 
از  هم  می شوند  افتتاح  که  جدیدی  درمانی  و 
انسانی  نیروی  هم  و  پزشکی  تجهیزات  نظر 
یادآوری  با  دولت  شوند.سخنگوی  می  مجهز 
اینکه اجازه استخدام تعدادی از نیروی انسانی 
هم  قضاییه  قوه  و  پرورش  و  آموزش  به  را 
نباید  را  اشتغال  موضوع  کرد:  تاکید  داده ایم، 
باید  بلکه  کنیم  حل  استخدام،  طریق  از  فقط 
و  باشیم  شغلی  های  فرصت  افزایش  پی  در 

امیدواریم امسال با فعال کردن 7 هزار و 500 
تا 150  تولیدی در سراسر کشور، 130  واحد 

هزار نفر به شاغالن اضافه شوند.
اعالم حداقل و حداکثر حقوق دولتی ها

کشور  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
پرداختی  حقوق  حداکثر  و  حداقل  درباره 
حداقل  اگر  کرد:  بیان  هم  دولت  کارمندان 
بگیریم  نظر  در  تومان  هزار   900 را  حقوق 
حداکثر حقوق کارمندان دولت هفت برابر آن 
یعنی حدود 6 میلیون و 300 هزار تومان می 
سال  هر  اینکه  بیان  با  نوبخت  شود.محمدباقر 
اجرای آن  برای  به دولت  بودجه  ابالغ  از  پس 
نامه  آیین  مختلف،  تبصره های  اساس  بر  باید 
های اجرایی را تهیه و به تصویب هیات وزیران 
برخی  وزیران هم  تاکید کرد: هیئت  برسانیم، 
ضوابط کلی را پیش از تصویب بودجه در دستور 

کار قرار می دهد که اکنون هم در دستور کار 
می رسد.این  تصویب  به  یکشنبه  و  است  آنان 
مقام مسئول با یادآوری اینکه این مصوبه همه 
با  حقوق  حداکثر  و  حداقل  جمله  از  جزئیات 
توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری و پس 
از تصویب حداقل حقوق، هفت برابر آن را به 
می کند،  تعیین  پرداختی  حقوق  سقف  عنوان 
تبیین کرد: امسال ضوابط اجرایی بسیار دقیق 
های  شرکت  حتی  ضوابط  این  افزود:  است 

دولتی و بانک ها را هم شامل می شود.
و  مند  ضابطه  امسال  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شورای  کرد:  اضافه  است  تر  دقیق  نظارتمان 
مدیریت  سازمان  در  را  دستمزد  و  حقوق 
ارقام  در  تغییر  گونه  هر  برای  ریزی  برنامه  و 
و  واحد  و در آن جا هیچ  فعال کردیم  حقوق 
را  حقوق  تغییر  و  افزایش  اجازه  دولتی،  بانک 

ندارد به جز اینکه از شورای حقوق و دستمزد 
طبق قانون، مجوز بگیرد.

يارانه 24 میلیون نفر حذف می شود
نوبخت درباره قانون بودجه و حذف 24 میلیون 
بنزین  شدن  نرخی  دو  و  پردرآمد  افراد  نفر 
شورای  مجلس  که  را  مواردی  آن   : گفت  هم 
افراد  نفر  میلیون   24 قالب حذف  در  اسالمی 
 3 و  ما  کار  دستور  در  کرد  مطرح  پردرآمد 
جزو  شد  حذف  آنان  یارانه  که  نفری  میلیون 
آن بود.وی افزود: طبق این قانون دولت اجازه 
تشخیص نیازمند را دارد ضمن اینکه پول های 
به  پردرآمد  های  دهک  یارانه  حذف  از  ناشی 

دولت می تواند کمک کند.
نوبخت ادامه داد: ساالنه حدود 42 هزار میلیارد 
تومان و هر ماه 3 هزار و 400 میلیارد تومان 
یارانه پرداخت می کنیم که رقم سنگینی است.
وی با تاکید بر اینکه دولت مناسب نمی تواند 
از پول آن استفاده کند  از سفره مردم بزند و 
حذف  را  نیازمندان  یارانه  نداریم  اجازه  گفت: 

کنیم.
که  را  کسی  هر  یارانه  افزود:  دولت  نوبخت 
مستحق  و  دارد  باالیی  درآمد  دهد  تشخیص 
با اشاره  این دریافت نیست قطع می کند.وی 
به اینکه قانون افراد ثروتمند را کسانی دانسته 
سال  در  تومان  میلیون   35 باالی  درآمد  که 
دارند گفت: افرادی که این درامد را دارند اما در 
شهرهای بزرگ مانند تهران زندگی می کنند 
توان  نمی  مستاجر هستند  و  دارند  دانشجو  و 
یارانه  تاکید کرد:  قلمداد کرد.نوبخت  ثروتمند 

افراد نیازمند قطع نمی شود.

 استخدام 35 هزار نفر در سال 95

قطع یارانه 24 میلیون نفر؛ نیازمندان نگران نباشند

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارائه تسهیالت 
یک تا سه میلیارد تومانی به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط 
را  واحدهای مشمول  و  تسهیالت  این  پرداخت  و شرایط  داد  خبر 

اعالم کرد.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارائه تسهیالت 
یک تا سه میلیارد تومانی به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط 
را  واحدهای مشمول  و  تسهیالت  این  پرداخت  و شرایط  داد  خبر 
اعالم کرد.محسن صالحی نیا با بیان این که 16هزار میلیارد تومان 
اعتبار به واحدهای صنعتی تزریق می شود، گفت: واحدهای صنعتی 
در استان های مختلف کشور در قالب واحد های کوچک با 50 نفر 
این  در  اشتغال  نفر   100 با  متوسط  صنعتی  واحدهای  و  اشتغال 

طرح قرار می گیرند.
وی گفت: بنا بر این است که اگر حداقل 7500 واحد تحت پوشش 
واحدهای  دیگر  واحد  هزار  و  کوچک  صنعتی  واحد   6500 باشند 
متوسط باشند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این 
استفاده  تسهیالت  این  از  توانند  می  که  واحدهایی  تشخیص  که 
استان هاست،  در  تولید  موانع  رفع  کارگروه های  عهده  بر  کنند 
موانع  رفع  کارگروه های  در  که  واحدهایی  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
تولید مستقر در سراسر کشور شناسایی شدند، یک میلیارد تومان 
برای واحدهای کوچک و تا سه میلیارد تومان هم برای هر یک از 

واحدهای متوسط اعتبار تعلق می گیرد.
وی در تشریح نحوه بازپرداخت این وام ها گفت: عالوه بر واحدهای 
در حال تولیدی که سرمایه در گردش دارند، حدود 2000 واحد 
تسهیالت  دریافت  به  و  نرسیدند  برداری  بهره  به  هنوز  که  دیگر 
تسهیالت  این  از  دارند،  نیاز  برداری  بهره  مرحله  به  رسیدن  برای 
برای  تسهیالت  پرداخت  باز  میان  این  در  و  برد  خواهند  بهره 
واحدهایی که به عنوان طرح قرار است برای تسهیل و بهره برداری 
از اعتبارات استفاده کنند، حداکثر تا پنج سال مهلت باز پرداخت 
باز  زمان  حداکثر  دارند  گردش  در  سرمایه  که  واحدهایی  و  دارند 

پرداختشان یک سال و قابل افزایش به دو سال است.

موانع رفع شد؛

پرداخت تسهیالت میلیاردی 
به واحدهاي صنعتي

اگهی تبریک

علمی  ی  مرتبه  ارتقاء  مروتی  سهراب  دکتر  آقای  جناب 
و  گوییم  تبریک می  تمام  استاد  به  دانشیار  از  را  جنابعالی 
مسالت را  بهروزیتان  و  سالمتی  توفیق  متعال  خداوند   از 

 می نماییم.
)گروه تربیت بدنی دانشگاه باختر، حسین ابراهیمی و حديث الوندی(

اصالحیه

در  که  کرج  شهرداری  پسماند  مديريت  سازمان  آگهی 
چهارشنبه  روز   1395/3/5 تاريخ  به   3246 شماره  نشريه 
صفحه 9 روزنامه پیام زمان به چاپ رسیده پايان وقت اداری آن 95/3/19 

صحیح می باشد که بدين وسیله اصالح می گردد.

تجار از ساکنان جدید پارلمان چه می خواهند؟
هیچ دوره اي يك مجلس » اقتصادی« نداشته ايم!

بازار  رونق  به  پیش فروش  قانون  اجرای   
مناسبی  مالی  ابزار  و  می کند  کمک  مسکن 
در  گذاری  سرمایه  به  عالقمندان  برای 
نماینده  و  بود.مشاور  خواهد  مسکن  حوزه 
در  شهرسازی  و  راه  وزیر  تام االختیار 
با  المال  بیت  حقوق  حفظ  عالی  شورای 
مجوز  بدون  آگهی های  با  برخورد  به  اشاره 
پیش فروش  قانون  اجرای  گفت:  پیش فروش 
ابزار  و  می کند  کمک  مسکن  بازار  رونق  به 
سرمایه  به  عالقمندان  برای  مناسبی  مالی 
بود.حسین  خواهد  مسکن  حوزه  در  گذاری 
معصوم در یازدهمین نشست و هم اندیشی 
المال  بیت  حقوق  حفظ  شورای  در  مدیران 
کرد:  اظهار  طبیعی  منابع  و  ملی  اراضی  در 
کمبود مسکن در سال های مختلف در برخی 
موارد راه سوءاستفاده را برای زیاده خواهان 
تقاضا  از  با سوءاستفاده  آنها  است،  باز کرده 
برای  ایجاد مسکن  به جای  بازار مسکن  در 
مردم، جیب خود را پر می کنند.وی ادامه داد: 
پرونده در دستگاه قضایی در  ده ها و صدها 
آمدن  وجود  به  باعث  و  تشکیل  ارتباط  این 
خصوص  در  است.معصوم  شده  چالش هایی 
بوجودآمدن قانون پیش فروش ساختمان در 

سال 89 گفت: اجرای این قانون افق جدیدی فرای روی 
نظام معامالتی ما گشوده است و باعث شد که جلو بسیاری 
تام االختیار وزیر  نماینده  از تخلفات گرفته شود.مشاور و 
راه و شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال 
شخصی  امور  در  دخالت  قانون  هدف  و  ما  هدف  افزود: 
مردم و خریداران و فروشندگان نیست، بلکه هدف کاستن 
از اختالفات و جلوگیری از سوءاستفاده است در شرایطی 
که پیش فروش ها به بدنه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
زیاده  جلو  و  کند  می  ورود  قانون  بزند  صدمه  جامعه 

برگزاری جلسه هم  به  اشاره  با  گیرد.وی  را می  خواهان 
اندیشی نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در شورای عالی 
حفظ حقوق بیت المال با حضور مقامات قضائی و ثبتی 
در این نشست٬ هدف از تشکیل آن را دستیابی به وحدت 
نظر و هماهنگی در روش اجرای قانون پیش فروش عنوان 
اطمینان  مردم  از  بسیاری  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  و 
ندارند که اگر پولی برای پیش فروش ساختمان پرداخت 
نظر  مورد  مسکونی  واحد  به  بتوانند  نهایت  در  می کنند 

دست یابند.

قانون ابزار مالی مناسبی برای سرمايه گذاری؛

برخورد با آگهی های بدون مجوز پیش فروش مسکن
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اوقات شرعی

امروز  زمان  یادهاو خاطره ها در 
آژانس  فیلم  از  کند  می  یادی 
و  نویسندگی  به  ای  شیشه 
کیا  حاتمی  ابراهیم  کارگردان: 

محصول سال 13۷۶
سلحشور )رضا کیانیان(:مربی شما 
بعد جنگ سینما زیاد می رفتی 

نه؟ آخه برادر من، اینجا که تگزاس نیست!
احمد)قاسم زارع(: آقای سلحشور! اجازه می دید ما دو کلوم حرف 

بزنیم؟
سلحشور: تو حرف نمی زنی، تو داری الس می زنی! آخرشو بهش 

بگو، ته خطو.
احمد: ته خطی وجود نداره سلحشور، حاج کاظم فرمانده ُگردان بوده 

عباس هم از بچه های جنگه.
سلحشور: خوب دیگه بدتر! ُجرم خودی ها که بیشتر از غریبه هاست. 
واسه این مملکت که هزار تا دشمن داخلی و خارجی داره، از صبح تا 
شب داریم جون می َکنیم؛ می َکنیم یا نمی کنیم؟ بعد آقا، خودی؛ 
شب عیدی می یاد اسلحه رو می ذاره رو شقیقه ما! این یعنی عدالت؟ 
چند تا جوون خونشونو برا آرامش این مملکت از دست داده باشن 
خوبه؟ چند تا؟ ِد بگو، خوب بگو دیگه. ]خطاب به حاج کاظم[ یه ذره 

فکر کنی از کارت خجالت می کشی!

باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی 
دانید. 

مونت کیو

سخن حکیمانه

یادها و خاطره ها در زمان

عکس روی تو چو در آینِه جام افتاد 
عارف از خنده ی می در طمع خام افتاد

غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید 
از کجا سّر غمش در دهن عام افتاد

امروز با حافظ

اذان صبح 4/08   طلوع آفتاب 5/51 
اذان ظهر 13/02  اذان مغرب 20/33

با  آلبالو«  کیلو   ۵٠« گفت:  ارشاد  وزیر 
آن  از  و  گرفته  اکران  مجوز  آنکه  وجود 
دارد.  فراوانی  استقبال شده،  اشکاالت  هم 
اعتراض هایی که توسط برخی  از  من پس 
بازبینی  را  آن  شخصا  شد،  انجام  رسانه ها 

کردم.
باالخره  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
صبح  روزنامه های  از  یکی  با  مصاحبه  در 
 ۵٠ سینمایی  فیلم  از  صریح  انتقاد  به 
این  ابتدای  در  وی  پرداخت.  آلبالو  کیلو 
کیلو   ۵٠« فیلم  گفت:  کوتاه  گفتگوی 
آلبالو« با وجود آنکه مجوز اکران گرفته و 
از آن هم استقبال شده،  اشکاالت فراوانی 
توسط  که  اعتراض هایی  از  پس  من  دارد. 
را  آن  شخصا  شد،  انجام  رسانه ها  برخی 
بازبینی کردم. واقعا فیلم نامناسب و مغایر 

سیاست های دولت است.
علی جنتی درباره نظر خود درباره محتوای 
این فیلم پرحاشیه اظهار داشت: فروپاشی 
با  و  می کند  ترویج  را  خانواده  سقوط  و 
آرایش نامناسِب بازیگران الگوی نامناسبی 
شخصا  من  بنابراین  می دهد؛  ارائه  را 

به  ربطی  هستم.  فیلم  این  اکران  مخالف 
مخالفت برخی رسانه ها هم ندارد.

در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
پاسخ  در  همچنین  دیرهنگام  موضع گیری 

به این سوال که دراین  صورت چه کسانی 
مسئول آن هستند؟ گفت: کسانی که مجوز 
اکران آن را داده اند و منتخب وزارت ارشاد 

هستند. این جزو اشتباهات آنان است.

دیدار  در  اعالم ها  برخی  به  بنا  که  جنتی 
مکارم  اهلل  آیت  با  خود  قبل  چندی 
فیلم  این  ناسالم  محتوای  از  هم  شیرازی 
سخن گفته و بابت آن پوزش خواسته بود 
نمایش  مجوز  صدور  گفتگو  این  پایان  در 
به  منوط  را  آلبالو  کیلو   ۵٠ فیلم  خانگی 

انجام اصالحات کرد.
بنا به این گزارش از آغازین روزهای اکران این 
ایران گروه ها و منتقدین  فیلم در سینمای 
هشدارهایی  و  اعتراض  سینمایی  مختلف 
فیلم  یک  قالب  در  که  شکنی  قبح  این  به 
را  مردم  عمومی  فرهنگ  کانون  سینمایی 
دادند.  قرار  انتقاد  مورد  بود  گرفته  هدف 
انتقاداتی که همواره از سوی وزیر فرهنگ و 
ارشاد و رئیس سازمان سینمایی بی پاسخ و 

یا با حمله مورد هجمه قرار گرفت.
صادق)ع(  امام  دانشگاه  دانشجویی  بسیج 
دادن  نشان  برای  و  نمادین  اقدامی  در 
سازمان  رئیس  به  خود  جدی  اعتراض 
سینمایی که فارغ التحصیل همان دانشگاه 
است نامه ای سرگشاده و یک پیاله آلبالوی 

فاسد را برای حجت اهلل ایوبی فرستاد.

»50 کیلو آلبالو«  فیلمی نامناسب و مغایر سیاست های دولت

هنوز »من« در برنامه اکران پاییز است
با توجه به شرایط موجود اکران، ارزیابی ما این است که 
همزمان با باز شدن دانشگاه ها و حضور دانشجویان این 

فیلم را اوایل پاییز اکران کنیم.
سعید خانی پخش کننده و تهیه کننده سینما در گفتگو 
وضعیت  آخرین  خصوص  در  جوان؛  خبرنگاران  باشگاه 
اکران فیلم »من« گفت: با توجه به شرایط موجود اکران، 
ارزیابی ما این است که همزمان با باز شدن دانشگاه ها 
و حضور دانشجویان این فیلم را اوایل پاییز اکران کنیم. 
مخاطب  استقبال  در خصوص  را  خود  بینی  پیش  وی 
تهیه  از  یکی  عنوان  به  من  اگر  کرد:  بیان  فیلم  این  از 
به  نیز  را  سینمایی  آثار  پخش  کار  که  فیلم  کنندگان 
عهده دارم بتوانم به بهترین شکل فیلم را معرفی کنم 
و زمان اکران آن به خوبی برای مخاطبان اطالع رسانی 

شود، اتفاق مثبتی در جلب مخاطب خواهد افتاد. 
وی افزود: هر فیلمی مخاطبان خاص خودش را دارد و 
از این  فیلم هایی مانند »من«، و »اژدها وارد می شود« 
قاعده مستثنی نیستند چه بسا مخاطبان این نمونه آثار 
بود پس همانطور که گفتم  نیز خواهند  حتی خاص تر 

مهمترین وظیفه ما اطالع رسانی است. 

روزنامه سعودی: 
شهاب حسینی خطرناک است!

یک روزنامه سعودی با اشاره به موفقیت شهاب حسینی 
درخشان  فرهنگی  سابقه  و  کن  سینمایی  جشنواره  در 
ایران در تاریخ تمدن اسالمی، مدعی شد که امروز هم 
فرهنگ ایران، به ویژه سینمای آن، بیش از سیاست این 

کشور برای سعودی ها خطرناک است!
اینکه  به  اشاره  با  مقاله ای  در  »مکه«  سعودی  روزنامه 
»تمدن اسالمی برای همه چیز مدیون مردم ایران است«، 
ضمن اعتراف به ضعف فرهنگی عربستان در برابر ایران 
نوشت: »ایران تمام جهان را با صنعت سینمای حرفه ای 

خود درنوردیده است.«
نویسنده مقاله سپس با اشاره به برخی آثار فاخر سینمای 
ایران آورده است: قبال درباره فیلم »ُملک سلیمان« که 
در سطح فیلم های هالیوودی ساخته شده بود، صحبت 
فیلم البی صهیونیسم  این  که چگونه  گفته ام  و  کرده ام 
را نگران کرده بود. به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، 
نویسنده سعودی در ادامه به جدیدترین دستاورد سینمای 
ایران پرداخته و نوشته است: »در تازه ترین موفقیت هم 
شهاب حسینی، ستاره ایرانی، جایزه بهترین بازیگر مرد 

جشنواره فیلم کن 2٠1۶ را کسب کرد.«

یکتا ناصر و نادر فالح به »دریاچه ماهی« 
پیوستند

از  تن  دو  با  ماهی«  »دریاچه  سینمایی  فیلم  سازندگان 
بازیگران این فیلم به توافق رسیدند.

»دریاچه ماهی« عنوان فیلمی سینمایی به کارگردانی مریم 
دوستی است که از چندی پیش وارد مرحله پیش تولید 
بازیگران و عوامل پشت دوربین  انتخاب کامل  با  شده و 
کلید خواهد خورد. گروه تولید این فیلم به تازگی با یکتا 
ناصر و نادر فالح به توافق رسیده اند و در روزهای آینده 
می  اضافه  پروژه  این  به  نیز  دیگر  مطرح  بازیگر  چندین 
شوند. اولین ساخته سینمایی دوستی یک فیلم پربازیگر 
و دارای لوکیشن های متعدد است و سازندگان عالوه بر 
انتخاب بازیگران این روزها به طور همزمان مشغول بازبینی 
نویسندگی  به  نیز هستند. »دریاچه ماهی«  لوکیشن ها 
دوستی  مریم  از  طرحی  براساس  و  رستگاری  مصطفی 
نگاهی کاماًل متفاوت به سینمای دفاع مقدس و شهدای 
هنوز به جا مانده در دریاچه ماهی دارد. فیلم نگاهی به 
وقایع پس از جنگ دارد و داستان چند خانواده را روایت 
می کند که در نقطه مشترکی به یکدیگر می رسند و در 
این میان عشق گمشده ای پیدا می شود. در واقع این فیلم 

تجلیلی از شهدای جاویداالثر خواهد بود.« 

عمرانی  پروژههای  از  لرستانی  خبرنگاران 
شهرداری خرم آباد بازید کردند.

از  خبرنگاران  دیدار  در  بیرانوند   عیدی  یحیی 
طرح های عمرانی گفت: پل جهادگران به طول 
ها  طرح  این  جمله  از  متر   2۶ و   9۶ عرض  و 
است که تاکنون برای آن ۵٠ هزار متر مکعب 
خاکریزی و 2٠ هزار متر مکعب خاکبرداری شده 

است.
 وی با بیان اینکه این طرح ازسال 8۷ آغاز و به 
دلیل کمبود منابع متوقف شده، افزود: عملیات 
از   93 سال  جهادگران  پل  احداث  اجرایی 
سرگرفته شده و تاکنون 1٠٠میلیارد ریال هزینه 

شده است
شهردار خرم آباد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل 
این طرح را 3٠ میلیارد ریال برشمرد و گفت: 
و  بوده  بهترین سازه های شهری  از  پل  مقطع 
افتتاح  آینده  ماه  یک  تا  طرح  شود  می  تالش 

شود.
آبشار  پهناورترین  کرد:  اضافه  بیرانوند  عیدی 
شهری کشور نیز در تپه های اطراف تپه شهدای 
ایجاد خواهد  رودخانه  در حاشیه  گمنام شهرو 

شد.
آن  آبشار 48، عرض  این  ارتفاع  داد:  ادامه  وی 
مکعب  متر  هزار  سه  آن  حوضچه  و  متر   1۵٠

است.

سه  تاکنون  اینکه  بیان  با  آباد  خرم  شهردار 
این طرح هزینه و حوضچه  برای  ریال  میلیارد 
آبشار نیز آماده شده، گفت: 1۵ میلیارد ریال نیز 
برای تکمیل نهایی مورد نیاز است و زمینی به 
ایجاد فضای  برای  مربع  متر  مساحت 18 هزار 

سبز اطراف این جاذبه دست ساز در نظرگرفته 
شده است.

وی ابراز امیدواری کرد آبشار تا پایان امسال به 
بهره برداری رسد.

ترمینال  احداث  طرح  گفت:  آباد  خرم  شهردار 
برون شهری مرکز استان نیز در سال 93 آغاز 
شده و هم اکنون 9۵ درصد پیشرفت فیزیکی 

دارد.

عیدی بیرانوند ادامه داد: زیربنا و عرصه این طرح 
به ترتیب چهار هزار و ۵٠٠ و 12 هزار متر مربع 
بوده و تاکنون 2٠ میلیارد ریال برای آن هزینه 

شده است.
 2٠ نیازمند  طرح  تکمیل  اینکه  بیان  با  وی 

و  سنگ  مرحله  در  طرح  و  بوده  ریال  میلیارد 
نماکاری است، اضافه کرد: ترمینال برون شهری 
خرم آباد تا سه ماه آینده به بهره برداری خواهد 

رسید.
پل مازیار نیز از دیگر طرح های در دست احداث 
عملیات  آباد  خرم  شهردار  گفته  به  که  است 

اجرایی آن 9۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
عیدی بیرانوند اظهار کرد: 2۵ میلیارد ریال برای 
این طرح هزینه شده 3۵ واحد مسکونی اطراف 
پرداخت  عدم  دلیل  به  که  شده  خریداری  پل 
واحدها  این  تاکنون  امالک،  به صاحبان  هزینه 

تخریب نشده است.
به گفته وی طول و عرض پل به ترتیب 1٠ و 
4٠ متر بوده که تا 1٠ روز آینده زیر بار ترافیک 

قرار می گیرد.

 هزینه 12 میلیارد ریال برای احداث 
باغ پرندگان خرم آباد

باغ  طرح  همچنین  گفت:  آباد  خرم  شهردار 
به  زمینی  در   93 سال  از  آباد  خرم  پرندگان 
مساحت 2.۵ هکتار اجرا و تاکنون بیش از 12 

میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.
عیدی بیرانوند با بیان اینکه این طرح دارای سه 
برکه، یک آبشار و یک آب نمای مصنوعی است، 
ادامه داد: تاکنون بیش از یکهزار و ۵٠٠ متر مربع 

در این طرح پیاده روسازی شده است.
با  نیز  باغ  مختلف  قسمت  چند  وی  گفته  به 
مساحت های بیش از یکهزار متر مربع تا چند 

ماه آینده مسقف خواهد شد.
شهردار خرم آباد همچنین از افتتاح فاز اول پروژه 

سالجاری  در  این شهر  پل شکسته  گردشگری 
در یک سایت 3۷  این طرح  و گفت:  داد  خبر 
هکتاری اجرا می شود که در حال حاضر عملیات 
عمرانی در 1۷ هکتار زمین خریداری شده در 

دست انجام است.
عیدی بیرانوند با بیان اینکه تا کنون برای فاز اول 
2٠ میلیارد ریال هزینه شده، افزود: برای تکمیل 

این فاز ۷٠ تا 8٠ میلیارد ریال نیاز است.

کلنگ بوستان آفتاب خرم آباد به زمین 
زده شد  

استاندار لرستان گفت: طبق قول شهردار بوستان 
کوی فلسطین تا 4 ماه آینده افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری یافته، هوشنگ 
بوستان  زنی  آیین کلنگ  امروز در  بازوند عصر 
کوی فلسطین اظهار داشت: استانداری و شورای 
شهر برای بهره برداری این پروژه تالش خود را 

خواهند کرد.
وی خطاب به شهردار خرم آباد اظهار کرد: اگر 
شود  افتتاح  داده شده  قول  از  زودتر  پروژه  این 

جایزه خوبی نزد من خواهید داشت.
استاندار لرستان عنوان کرد: این پروژه یکی از 
پیگیری های  با  که  بود  مردم  جدی  مطالبات 
زنی  کلنگ  شد  باعث  مداوم  به صورت  مردمی 

امروز صورت بگیرد.
یک  در  سبز  فضای  وجود  کرد:  تصریح  بازوند 
مردم  به  متعلق  که  است  کمترین حقی  محله 

است.
وی خاطرنشان ساخت: تالش های شورای شهر، 
جهت  استانداری  عمرانی  معاون  و  شهرداری 

پیگیری این موضوع قابل تقدیر است.

کاشت درخت صدقه جاریه است
یحیی عیدی بیرانوند در این مراسم اظهار کرد: 
همه کسانی که می خواهند برای از دست رفتگان 
بهترین  از  یکی  دهند  انجام  کار خیری   ، خود 

کارها کاشت درخت است.
وی افزود: کاشت درخت صدقه جاریه است چرا 

مردم از ظرفیت آن استفاده می کنند.
که  کسانی  کرد:  عنوان  لرستان  مرکز  شهردار 
می خواند در احداث این بوستان ما را یاری دهند 
می توانند با پرداخت هزینه به سازمان پارک ها 
درخت هایی را از طرف خود خریداری کنند که 

در آنجا کاشته شود.
عیدی بیرانوند در بخشی از سخنان خود با بیان 

این پروژه توسط  اولیه  و  این که پیگیری اصلی 
شورای اسالمی شهر صورت گرفته است، افزود: 
امیدواریم با احداث این پروژه گردشگری در شعار 
گردشگری  مقصد  به  گردشگری  معبر  تبدیل 

اقدام تأثیر گزاری انجام داده باشیم.
وی تصریح کرد: نزدیکی این پروژه به سنگ نبشته 

یک ظرفیت خوب محسوب می شود.
به  داشت:  بیان  همچنین  خرم آباد  شهردار 
همراه استاندار محترم از منطقه فلک الدین هم 
برای  برنامه ریزی  و در حال  داشته ایم  بازدیدی 

احداث فضای سبز برای آن منطقه هستیم.
در  هم  خرم آباد  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
پیگیری های  با  اظهار کرد:  پروژه  این  با  ارتباط 
و  شهر  اسالمی  شورای  با  مکاتبه  و  مردمی 
بعدازآن دستور استاندار محترم امروز این کلنگ 

زنی صورت گرفت.
با  ارتباط  در  مردم  این که  بیان  با  آذری  حسن 

این پروژه در ابتدای پیگیری ها عجله می کردند، 
بین  معامالتی  اداری  روال  کرد:  خاطرنشان 
اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت دارد و ممکن 

است طول بکشد.
به  باید  قراردادها  نوع  این  مکاتبات  افزود:  وی 
مرکز ارسال شوند تا بعد از مذاکرات و تأییدیه ها 

موجب عقد قرارداد شود.
تصریح  خرم آباد  شهر  اسالمی  شورای  رییس 
کرد: شهرداری برای این که این مکان را به پارک 
شده  متقبل  را  زیادی  هزینه های  کند  تبدیل 
با تصویب شورای شهر مقرر  است.آذری گفت: 
به  ارتش  شد که در منطقه 44 هکتاری کوی 
به  زمین  این  و  داده شود  زمین  منابع طبیعی 

تملک شهرداری دربیاید.
این  اداری  روال  مراحل  کرد:  خاطرنشان  وی 
گرفته  استاندار صورت  دستور شخص  با  پروژه 

است.   

شهردار خرم آباد خبر داد:

افتتاح پهناورترین آبشار شهری کشور در خرم آباد

داستان هایی تازه از مارسل امه
 به ایران رسید

از  تازه  مجموعه ای 
کوتاه  داستان های 
نویسنده  امه  مارسل 
ترجمه  با  فرانسوی 
اصغر نوری منتشر شد.
نشر  مهر،  گزارش  به 
حکمت کلمه مجموعه ای از داستان های کوتاه 
مارسل امه  از نویسندگان سرشناس فرانسه در 
قرن بیستم را با ترجمه اصغر نوری  منتشر کرد.
جز  منتقدان  از  بسیاری  را  امه  داستان های 
بهترین داستان های کوتاه فرانسه  در سال های 
اخیر می دانند که به دلیل طنز بسیار قوی و غیر 
قابل انکارش در کنار  همراهی آنها با تخیلی 
منحصر به فرد و بی پروا تواسنسته عادت های 
نقد  به  را  فرانسوی  روشنفکرانه  و  اجتماعی 

بکشاند.
نوری در این مجموعه داستان که با عنوان انتظار 
منتشر شده است، سه داستان از این نویسنده 
را با عنوان انتظار، مامور وصول مالیات و مامور 

اجرا ترجمه و منتشر کرده است.
مجموعه  از  داستان  سه  این  مترجم  گفته  به 
داستان »دیوار گذر« از این نویسنده که برای 
نخستین بار در سال 1943 انتشار یافته انتخاب 
از  دیگر  داستان  پنج  و  است   ترجمه شده  و 
این مجموعه نیز در کتابی با عنوان دیوارگذر 
در سال 88 از سوی ناشر دیگری منتشر شده 

است.

در دنیای کتاب

فرهادی به زبان اسپانیایی فیلم می سازد

دو بازیگر سرشناس جهان در حال مذاکره برای پیوستن به فیلم بعدی 
اصغر فرهادی هستند.

 به نقل از ورایتی، اصغر فرهادی کارگردان مشهور ایرانی که همین هفته 
جشنواره کن را با دریافت دو جایزه مهم ترک کرد، فیلم بعدی اش را 
به زبان اسپانیایی می سازد و برای این فیلم در حال مذاکره با دو بازیگر 

بزرگ سینمای اسپانیا یعنی خاویر باردم و پنه لوپه کروز است.
پدرو آلمادوار و برادرش آگوستین با کمپانی مادردی ال دسئو و نیز 
کمپانی ممنتو کار تهیه این فیلم را برعهده دارند. ممنتو که تهیه کننده 
دو فیلم آخر فرهادی بوده گفت کروز و فرهادی مدتی بود که عالقه 
داشتند فیلمی مشترک جلوی دوربین ببرند و اکنون به نظر می رسد 
امکان این کار در حال فراهم شدن است. فیلم بعدی فرهادی تریلری 
روان شناختی است و طبق برنامه ریزی هایی که از قبل صورت گرفته، 

فیلمبرداری آن تابستان یا اوایل پاییز شروع می شود.

آن سوی آب ها


