
توزیع 25 درصد قلیان ها 
با مواد روانگردان

روحانی امروز به ارومیه می رود

ابالغ تکالیف اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد

معاون اول رئيس جمهور وظايف و تكاليف جديد وزارت امور 
اقتصادی و دارايی براي تحقق اقتصاد مقاومتي را ابالغ کرد.

دار  اولويت  هاي  پروژه  تعيين  و  تكاليف  ابالغ  ادامه  در 
دستگاههاي اجرايي براي تحقق اقتصاد مقاومتي، معاون اول 
و  تكاليف  قبلي،  ابالغي  هاي  پروژه  بر  عالوه  جمهور  رييس 

وظايف جديد وزارت امور اقتصادي و دارايي را ابالغ کرد.
امور  وزارت  براي  که  جهانگيري  اسحاق  جديد  ابالغيه  در 

اقتصادي و دارايي صادر شده است، پروژه هاي اولويت دار برنامه هاي ملي اقتصاد مقاومتي مرتبط با اين 
وزارتخانه عالوه بر پروژه هاي ابالغي قبلي، احصاء و اين دستگاه اجرايي موظف به عملياتي نمودن اين 

پروژه ها در سال ۹۵ شده است.
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تهران انتخاب
 اول بیکــاران

حج امسال 
امکانپذیر نیست

ریاست مجلس شورای اسالمی به »اصولگرایان« رسید

الریجانی: مجلس سنگر اصلی دفاع از حقوق ملت است

12

صادرات 50 میلیارد دالری 
در سال جاری

با  را  غيرنفتی  صادرات  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير 
احتساب ميعانات گازی ۵0 ميليارد دالر برای سال جاری 
پيش بينی  و اعالم کرد: سهم صادرات محصوالت معدنی 
محصوالت  صادرات  دالر،  ميليارد   38 حدود  صنعتی  و 
گازی  ميعانات  صادرات  و  دالر  ميليارد  پنج  کشاورزی 

هفت ميليارد دالر خواهد بود.

فعال کردن 10 هزار واحد 
صنعتی راکد کشور

معـاون وزيـر صنعـت، معدن و تجـارت و گفت: براسـاس 
مصوبـه سـتاد اقتصـاد مقاومتـی، فعـال کـردن 10 هـزار 
واحـد صنعتـی راکـد کشـور امسـال در دسـتور کار ايـن 

اسـت. وزارتخانه 

خبراقتصاد

2

مجلس دهم، دولت یازدهم
چالش های پیش رو

é مهشید معراجی

روحانی: ایران 
برای امنیت شرق اروپا 

اهمیت قائل است
رييس جمهور، از اوکراين به عنوان يكی 
از کشورهای دوست جمهوری اسالمی 
ايران در منطقه نام برد و تاکيد کرد 
که تهران از گسترش روابط با کيف در 
همه حوزه ها استقبال می کند. حجت 
االسالم حسن روحانی در ديدار »پاولو 
کليمكين« وزير امور خارجه اوکراين 
گفت: روابط جمهوری اسالمی ايران و 
اوکراين همواره روابط خوب و رو به رشد 
بوده و تهران خواهان تقويت اين روابط 
دوستانه است.        اد      امه د      ر همین صفحه

خبـــر

نگاه روز

والیبال انتخابی المپیک؛ 
پیروزی روحیه بخش
 ایــران
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آگهی مناقصه عمومی
شرکت آب وفاضالب استان لرستان در نظر دارد 2000 متر لوله GRP سایز 600 میلیمتر   را برابر 

مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه از تولید کنندگان و تأمین کنندگان مجاز و دارنده استاندار 
الزم خریداری نماید لذا متقاضیان می توانند جهت  اخذ اسناد مناقصه و کسب اطالعات الزم به سایت 

www.abfalorestan.ir  مراجعه و با تلفن  3322٧606-066 تماس حاصل نمایند .

توضیحات : 1-   حضور نماینده مناقصه گران در جلسه بازگشایی پاکات بالمانع است .
2- هزینه حمل و باربری  از مبدا تا مقصد به عهده برنده مناقصه می باشد .

3- پاکت الف می بایست  حاوی ضمانت شرکت در مناقصه – اساسنامه ، آگهی آخرین تغییرات و مجوز قانونی باشد. 
٤-پاکت ب  می بایست حاوی پیشنهاد قیمت با ذکر عدد و حروف باشد. 

5- محل تحویل لوله های موضوع مناقصه شهرستان خرم آباد می باشد
6- مدت تحویل لوله ها ظرف دو ماه از تاریخ عقد قرارداد می باشد

مشترکین  گرامی شرکت آب و فاضالب استان لرستان
 با شماره گیری تلفن 1522و ورود کردن شناسه ی  قبض و شناسه ی پرداخت می توانند آب بهای خود را به راحتی 

پرداخت نمایند
 چاپ آگهی نوبت دوم 95/3/1٧

روابط عمومی و آموزش همگانی  شرکت آب و فاضالب استان لرستان

 نوبت اول

شرکت آب وفاضالب 
استان لرستان

ردیف

1

2

3

4

5

شرایط مناقصه

ضمانت شرکت در مناقصه 

برآورد اولیه 

محل و مدت اخذ اسناد 

محل و زمان تحویل اسناد 

زمان بازگشایی پاکات 

ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به مبلغ 500/000/000   ریال 

 10/000/000/000  ریال 

 ظرف یک  هفته از تاریخ  درج آگهی نوبت دوم
)  www.abfalorestan.ir سایت ( 

 ظرف یک  هفته از تاریخ  انقضا مهلت اخذ اسناد و به  دبیرخانه ستاد شرکت واقع در 
خرم آباد ، بلوار ولیعصر ، شصت متری ستاد در شرکت آبفای استان تحویل گردد 

24 ساعت پس از انقضاء مهلت تحویل اسناد

کار  گفت:  عراقچی  عباس  سيد 
کارشناسی حقوقی در معاونت حقوقی 
وزارت  کمک  با  جمهوری  رياست 
درباره  حقوقدانان  ساير  و  خارجه 
نحوه برخورد با توقيف 2 ميليارد دالر 
در حال  نحوه شكايت  و  ايران  دارايی 
و  گيری  تصميم  بزودی   . است  انجام 
دادخواستهای الزم تنظيم خواهد شد.

معاون حقوقی و بين الملل وزير امور 
خارجه روز يكشنبه در حاشيه مراسم 
دومين سال بين المللی شدن دانشگاه 
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  خوارزمی 
ميليارد   2 توقيف  پيگيری  وضعيت 

دالر دارايی ايران گفت: دولت در اين خصوص 
کار گروه ويژه ای را تشكيل داده ، بررسی های 
هم  محترم  مجلس  مصوبه  شده  انجام  الزم 
وجود دارد که طبق آن دولت ملزم به پيگيری 

خسارت وارده است.
در  حقوقی  کارشناسی  کار  افزود:  عراقچی 
کمک  با  جمهوری  رياست  حقوقی  معاونت 
نحوه  درباره  حقوقدانان  ساير  و  خارجه  وزارت 
ايران  دارايی  دالر  ميليارد   2 توقيف  با  برخورد 

بزودی   . است  انجام  حال  در  شكايت  نحوه  و 
تنظيم  الزم  دادخواستهای  و  گيری  تصميم 

خواهد شد.
اخر  درباره  برجام  اجرای  پيگيری  ستاد  رييس 
اظهار  سنگين  اب  فروش  برای  ها  رايزنی  ين 
بازارهای بين  نيازمان را در  بر  داشت. ما مازاد 
المللی به فروش می رسانيم که اين هم فروش 
کااليی بسيار ويژه است که هر کشوری قدرت 
توليد ان را ندارد . به اين وسيله توان فناوری 

جمهوری اسالمی ايران در توليد اب 
سنگين به رسميت شناخته می شود.
متقاضی  امريكا  کرد:  اضافه  وی 
با   . است  ايران  سنگين  اب  32تن 
روسيه در حال مذاکره هستيم برای 
سازمان  که  همانطور   . مقدار  همين 
انرژی اتمی اعالم کرد کار معامله با 

امريكا به پايان رسيده است.
پرداخت  نحوه  خصوص  در  عراقچی 
مبلغ ما به ازای اين کاال گفت:منتظر 
شود  حاصل  کامل  اطمينان  هستيم 
، ابتدا پول به حساب سازمان انرژی 
کاال  وقت  آن   ، شود  واريز  اتمی 

تحويل داده خواهد شد.
رييس ستاد پيگيری اجرای برجام اظهار داشت: 
گرفتار  نبايد  است  امريكايی  پولها  منشا  چون 
. به هر حال  بحثهای استرداد و مصادره نشود 
اتمی  انرژی  سازمان  حساب  به  پول  که  وقتی 
واريز شود کاال تحويل داده می شود که اين کار 
هم تا جايی که خبر دارم در شرف انجام است.

اد      امه د      ر صفحه 2

عراقچی: به زودی دادخواست توقیف 2 میلیارد دالر تنظیم می شود 

روحانی با اشاره به امكانات و توانمندی های گسترده 
ظرفيت های  جمله  از  کشور  دو  همكاری   برای 

موجود در حوزه های انرژی و ترانزيت، اظهارداشت: 
اين امكانات و توانمندی ها می تواند در مسير تقويت 

حوزه  در  بويژه  منطقه ای  و  مشترک  همكاريهای 
اقتصادی بكار گرفته شوند.

رييس جمهور، تقويت همكاريهای بخش خصوصی 
ميان  و گفت: همكاری  را ضروری خواند  دو کشور 
بانک های دو کشور، راه توسعه همكاريهای مشترک 

اقتصادی و تجاری را هموارتر می سازد.
وی  افزود: همكاريهای دو کشور می تواند در بخش های 

فرهنگی ، علمی، فناوری و توريسم نيز گسترش يابد.
روحانی با بيان اينكه ثبات، امنيت و آرامش در منطقه 
مذاکرات  گفتگو،  است،  مهم  ايران  برای  اروپا  شرق 
سياسی و راه حل های مسالمت آميز را تنها راه تامين 

امنيت پايدار و حل مشكالت منطقه ای دانست.

روحانی: ایران برای امنیت شرق اروپا اهمیت قائل است

 اد      امه از همین صفحه  

علـی الريجانـی بـا 1۷3 رای منتخبـان مجلـس دهـم، بـرای سـومين دوره متوالـی رئيـس خانـه 
شـد. ملت 

علی الريجانی منتخب مردم قم در مجلس دهم به عنوان رئيس موقت مجلس انتخاب شد.
در ايـن رای گيـری که بعنوان اولين دسـتورکار در جلسـه ديـروز صورت گرفـت، محمدرضا عارف 

و علـی الريجانـی نامـزد بودنـد کـه در نهايـت الريجانـی بـا کسـب 1۷3 رای بـرای سـومين دوره 
متوالـی بعنـوان رئيـس خانـه ملت برگزيده شـد.

عارف هم با کسـب تنها 103 رای از کرسـی رياسـت مجلس بازماند. 281 نفر از 282 منتخب مجلس 
دهم در اين رای گيری حضور داشـتند. گفتنی اسـت ۵ رای سـفيد به صندوق انداخته شـد.
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نهج البالغه

کالم  نور
مجلس دهم، دولت یازدهم، چالش های پیش رو

é مهشید معراجی

تجلی  و  دموکراسی  مظهر  انتخابات 
تلقی  کشور  اداره  بر  مردمی  اراده 
انتخابات  این  که  زمانی  و  می شود 
مجلس  یک  کار  به  شورع  برای 
البته  و  تر  حساس  کار  است  جدید 
حواشی نیز بیشتر می شود. دوره دهم 
نیز  اسالمی  انتخابات مجلس شورای 

تا حدود  نهم و دهم  حواشی بسیاری داشت چرا که در دولت 
زیادی از مطلوبیت جریان اصولگرایی کاسته و جریان اصالحات 
نیز پس از مجلس ششم عمال از بازی های سیاسی کنار گذاشته 
شده بود. اما فضای سیاسی حاکم در دولت یازدهم دوباره این 
در حوزه سیاست که  اسم های مطرح  از  برخی  تا  داد  را  اجازه 
و  بگیرند  تازه ای  بودند دوباره جان  انزوا  رادر  سالهای بسیاری 

وارد گود رقابت شوند.
با بررسی نتایج انتخابات مجلس در دور دهم تا حدودی می توان 
جریان اصالح طلب را موفق تر از جریان اصولگرا دانست و این 
مسئله از آنجا اشکار می شود که نام ها و شخصیت های مهمی 
از میان جریان اصولگرایی نتوانستند به دوره جدید مجلس راه 
صحنه  به  بازگشت  در  توانست  طلب  اصالح  جریان  اما  یابند 

سیاسی کشور توفیق خوبی کسب نماید.
از سویی دیگر جریان مستقل نیز تقریبا در این رقابت شرایط خوبی 
بدست آورد اما آنچه دیده می شود این است که جریان مستقل 
تمایل بیشتری برای پیوستن به اِئتالف اصالح طلبان و اعتدالیون 
انتخابیه  از حوزه های  دارد و اصولگراهای مجلس دهم که عمدتاً 

شهرستان ها هستند کمتر با اصولگرایان پایتخت همسویی دارند.
اما در این بین و با بررسی روند چند سال گذشته در جدال بین 
جریان های سیاسی، همواره چالش های بسیاری را در اداره امور 
جاری کشور شاهد بوده و هستیم و باید دید این چالش ها با 

ترکیب مجلس جدید چگونه تعریف می شوند:
•  تنوع جریان های سیاسی بیش از آنکه فضای تبادل نظرات و 
شکوفایی ایده ها را در ابراز نظرات موافق و مخالف در پی داشته 
باشد می تواند در بررسی طرح ها و لوایح و طوالنی شدن فرایند 
بررسی موثر باشد چرا که اکثریت تاثیر گذار به چشم نمی خورد 

و این مِسئله تاحدودی آسیب زا خواهد بود.
کنترل  در  گذاری  قانون  بر  عالوه  مجلس  نظارتی  نقش    •
مهم  دستاورد   . است  دیگری  موضوع  نیز  دولت  های  فعالیت 
مشروط  تصویب  با  و  است  ای  هسته  توافق   ، یازدهم  دولت 
مخالفان  و  آن  مفاد  اجرای  بر  نظارت  بر  مبنی  مجلس،  در  آن 
جدی آن در جریان اصولگرایی ، ممکن است روزهای پسا برجام 
دولت  برای  حدودی  تا  گذشته  همانند  مجلس  جدید  دوره  را 
چالش برانگیز کند. اما با توجه به اینکه در صحبت پیشین به آن 
اشاره شد ممکن است اصولگرایان در این مجلس فضای بازتر و 
فرصت های بیشتری در اختیار دولت قرار دهند که قطعیت در 

این امر مستلزم صبر و نگاه  به اتفاقات پیش رو خواهد بود .
•  اجرا و پیاده سازی مولفه های اقتصاد مقاومتی توصیه شده از 
سوی رهبر معظم انقالب نیز درتصمیم گیری نمایندگان مجلس 
آینده حساسیت زیادی خواهد داشت و نمایندگان باید در نظر 
داشته باشند تصمیم های اقتصادی آنها هم باید اقتصاد را مقاوم 
و  رشد  اشتغال،  ایجاد  نتایجی چون  دیگر  از سویی  و هم  کند 
را  فقر  و کاهش  ،رفاه عمومی  اقتصادی هشت درصدی  توسعه 
در پی داشته باشد . در غیر اینصورت همانند گذشته، نمی توان 

نتایج و کارنامه قابل قبولی از آنان شاهد بود.
•  تصویب و اجرایی کردن برنامه ششم توسعه کشور از دیگر 
کند.  مشخص  را  دهم  مجلس  وزن  میتواند  که  است  اقداماتی 
پنجم،  و  چهارم  های  برنامه  شدن  اجرایی  در  ناموفق  اقدامات 
جریان توسعه کشور را با مشکل مواجه ساخت لذا باید در نظر 
با اسیب شناسی گذشته مسیر مثبت  باید  داشت مجلس دهم 

و رو به جلوی کشور را ترسیم کرده و در آن مسیر گام بردارد.
در مجموع می توان گفت در مجلس دهم تقسیم قدرت،  در بین 
سه طیف مختلف می انجامد و تنها چند اقلیت متوازن در آن به 
چشم خواهد خورد و در کلیات ماجرا ، اصولگرایان ، اصالح طلبان 
و جریان مستقل راه یافته به مجلس حافظان و پیگیر اهداف و 
ارمان های انقالب و رهبری خواهند بود و در زمانی که دیگر طیف 
اقلیت و اکثریتی بدان معنا وجود ندارد ، مجلس آینده را مجلسی 
تاکتیتک  از  رقیب  سیاسی  های  جریان  و  دید  خواهیم  معتدل 
عقالنی مناسبی استفاده   خواهند کرد تا شرایط برد - برد برای 
همه رقم بخورد و با عقالنیت سیاسی حاکم ، دولت نیز در اجرای 

سیاست های خود آرامش بیشتری خواهد داشت. 

سردار فدوی:

توان نظامی نیروی دریایی افزایش می یابد

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: توان نظامی و رزمی نیروی دریایی 
سپاه هر روز رو به افزایش است و امریکا جرات دست درازی به آبهای 

ایران را ندارد.
به گزارش مهر، سردار علی فدوی در مراسم گرامیداشت شهید سردار 
محمد ناظری که در حسینیه ثارا... سپاه برگزار شد، بیان داشت: استکبار و 
متحدانشان ۳۷ سال در تالش برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی 
ایران هستند، ولی تا کنون ره به جایی نبرده اند و نظام جمهوری اسالمی 

هر روز بر توان و قدرت بازدارندگی و دفاعی اش افزوده می شود.
سردار فدوی با بیان اینکه متاسفانه برخی در دولت با ترس از قدرت 
پوشالی غرب سعی در رسمیت دادن به آمریکا هستند. اظهارداشت: 
حضرت امام )ره( از قیام سال ۴۲ تا پایان عمرشان هیچ کدام از کشورهای 

استکباری و جنگ طلب را به رسمیت نشناختند.
فرمانده نیروی دریایی سپاه با اظهار اینکه ملت ایران هیچگاه از قدرتهای 
پوشالی غرب واهمه ای نداشته اند، خاطرنشان کرد: مسئوالنی که برای 
وظیفه مقدس خدمت به مردم در نظام جمهوری اسالمی ایران برگزیده 
می شوند به عنوان نماینده ملت سرافراز ایران نباید هیچگاه در موضع 
ضعف و ترس قرار بگیرند. وی در پاسخ به اظهارات یک مقام آمریکایی در 
پایگاه ظفره در امارات افزود: آمریکا سالهاست برای ایجاد یک قدرت جدید 
در منطقه تالش می کند حتی همراهی و همسویی برخی همدستان هم 

نتوانسته انها را به خواسته هایشان برساند.
سردار فدوی ابرازداشت: آمریکا پس از برجام هم به تعهداتش عمل نکرد و 
چهره واقعی خود را بر همگان نشان داد و همچنان سعی در نقض برجام 
دارد ولی هنوز مسئوالنی در کشور هستند که در مقابل این بی قانونی ها 

و وعده شکنان درخواب غفلت بسر می برند.
وی ضمن بیان اینکه دشمن اصلی ایران، امریکا است، افزود: پس از انقالب 
شکوهمند اسالمی افزایش توان رزمی و دفاعی در دستور کار قرار دارد 
و با رهنمودهای مقام معظم رهبری نیروهای مسلح ایران هر روز بر توان 

دفاعی و بازدارندگیشان افزوده می شود.

در بیست و هشتمین سفر استانی؛

روحانی امروز به ارومیه می رود

کاروان تدبیر و امید در بیست و هشتمین سفر 
استانی خود امروز به استان آذربایجان غربی سفر 

می کند.
به گزارش مهر، حجت االسالم حسن روحانی امروز 
دهم خرداد ماه در بیست و هشتمین سفر استانی 

خود به استان آذربایجان غربی سفر می کند.
سخنرانی در جمع مردم ارومیه، دیدار با نخبگان، 
ایثارگران، روحانیون و تجار و بازرگانان این استان 
به  در سفر  رئیس جمهور  های  برنامه  از جمله 

آذربایجان غربی است.
در این سفر بهره برداری از ۲۸۴ پروژه کوچک 
تومان  ۱۵۰۰میلیارد  از  بیش  ارزش  به  وبزرگ 
توسط استاندار پیشنهاد شده است و ۲۲ پروژه نیز 
به ارزش بیش از ۳۳۰ میلیارد تومان آماده آغاز 

عملیات اجرایی است.

هشدار وزارت بهداشت درباره تب مالت

وزارت  واگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  رییس 
جلسه  و  کارگاه  هزار  برگزاری ۱۳۰  از  بهداشت 

آموزشی مقابله با تب مالت در سال 9۴ خبر داد.
به گزارش ایسنا، دکترمحمدمهدی گویا با اعالم 
این خبر در همایش ملی تقدیر از مربیان مردمی 
آموزش تب مالت که در سالن امام جواد )ع( وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، گفت: 
در سال گذشت ۱۰ استان هدف از نظر شیوع تب 
مالت مورد بررسی قرار گرفته و ۱۳۰ هزار کارگاه و 
جلسه آموزشی برای آموزش یک میلیون و ۸۰۰ 

هزار نفر از مردم تشکیل شد.
وی با اشاره به این که تب مالت در صورت بروز و 
عدم کنترل، زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده و 
زندگی دامداران را مختل می کند، اظهار داشت: 
تنوع عوارض بیماری تب مالت از تمام بیماری های 
عفونی بیشتر است و این بیماری گاهی با عوارض 
روانی، مننژیت و حتی عوارض قلبی همراه است و 

موجب ناتوانی های مزمن و بی سروصدا می شود.
مرموز،  مزمن،  بیماری  مالت یک  تب  افزود:  وی 
آزاردهنده و خسارت بار برای جامعه است و مردم، 
تولیدات، موادغذایی و دام ها را دچار آسیب می کند. 
این بیماری به سادگی قابل تشخیص نیست و بعد از 
تشخیص هم به سادگی قابل درمان نخواهد بود، این 
بیماری زندگی بخش مولد کشور را دچار اختالل 
می کند. وی ادامه داد: تب مالت با رعایت نکات 
بهداشتی قابل پیشگیری است و باید در روند تولید، 
نگهداری، لبنیات سازی و ذبح دام موارد بهداشتی را 
حتما رعایت کرد. این بیماری با تعیین کننده های 
اجتماعی سر و کار دارد، بنابراین برای کنترل این 
هستیم.  بخشی  بین  همکاری  نیازمند  بیماری 
بنابر اعالم روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت، وی از انعقاد تفاهمنامه با سازمان عشایر و 
روستایی به منظور بهبود فعالیت های آموزشی خبر 
داد و گفت: ارتقای بهداشت جایگاه های دام های 
سنتی به عنوان یکی از کانون های تب مالت یکی از 
مهم ترین اقدامات امسال است که امیدواریم منجر 

به کاهش ابتال به تب مالت شود.

سه میلیون زوج نابارور در کشور
و  خانواده  جمعیت،  سالمت  دفتر  فنی  معاون 
مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: سه میلیون نفر زوج نابارور در کشور داریم 
که هزینه های هنگفت درمان باعث شده است 
بسیاری از آنان همچنان نتوانند مسائل و مشکالت 

خود را حل کنند.
اظهارکرد:  ایرنا  با  وگو  گفت  در  اسالمی  محمد 
از این زوج ها  حدود ۲میلیون و ۲۰۰ هزار نفر 
بشدت نیازمند تامین هزینه های درمان ناباروری 
خود هستند ، در این زمینه باید تهمیدات بیمه ای 

بهتر و بیشتری اندیشیده شود. 
وی همچنین با تاکید بر لزوم اصالح فاصله بین 
بارداری ها، افزود: برخی از مادران فاصله ۵.۵ سال 
را برای باروری بعدی در نظر می گیرند که فاصله 
مطلوبی نیست و فاصله ۲.۵ سال در این زمینه 

پیشنهاد می شود. 
این مسوول گفت: سیستان وبلوچستان با باروری 
سه و نیم و استان های گیالن، مازندران و تهران 
با باروری بین یک و سه تا یک و چهار دهم درصد 
به ترتیب باالترین و کمترین میزان باروری را در 
کشور به خود اختصاص داده اند.  به گفته وی 
از  باال  سنین  در  ازدواج  نیز  و  ازدواج  در  تاخیر 
عوامل مهم کاهش باروری و کاهش جمعیت در 
به دیگر چالش های  اشاره  با  کشور است.  وی 
اظهار  ایران  در  باروری  ارتقای  طرح  روی  پیش 
کرد: اطالع رسانی نادرست و غیرشفاف در زمینه 
آمارهای طالق و تاثیرات مخرب آن در جامعه، 
افزایش  و  ازدواج  از  پس  فرزندآوری  در  تاخیر 
طالق عاطفی در خانواده ها از عواملی هستند که 

در کاهش باروری تاثیرگذارند. 
و  خانواده  جمعیت،  سالمت  دفتر  فنی  معاون 
مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: براساس آخرین سرشماری میزان باروری 
در ایران به طور میانگین ۱.۸ )یک و هشت دهم( 
درصد و شاخص افزایش جمعیت۱.۳ )یک و سه 
میزان  که  حالی  در  شده  گزارش  درصد  دهم( 
مطلوب باروری برای همه کشورها ۲.۱ )دو و یک 

دهم( درصد تعیین شده است.

خبر

نگاه روز

اد      امه از صفحه1
معاون حقوقی وزیر امور خارجه در پاسخ به 
این سوال که ایا این کار زمانبندی دارد یا 
خیر گفت.: خیر، زمانبندی ندارد .ما طبق 
برجام متعهد هستیم مازاد نیاز برای فروش 
اگر  کنیم  عرضه  المللی  بین  بازارهای  به 
خواهیم  تحویل  ان  به  شد  پیدا  خریداری 
داد اگر هم نشود به هر حال کاالیی است 
برای  تا  ماند  باقی خواهد  نزد خودمان  که 

ان مشتری پیدا شود
وی ادامه داد: کارخانه اب سنگین همچنان 
ادامه می دهد.  اب سنگین خود  تولید  به 
و  است  ای  ویژه  بسیار  کاالی  سنگین  اب 
خریدار هم در دنیا زیاد دارد. همانطور که 
۴۰تن  حدود  و  فروختیم  ۳۲تن  االن  تا 
با  هم  اینده  در  و  است  مذاکره  حال  در 
مذاکره  باشد  الزم  اگر  دیگر  کشورهای 

خواهیم کرد.
معاون وزیر امور خارجه در جواب به سوالی 
در خصوص کار شکنی های عربستان برای 
برگزاری مراسم حج و اقدامات وزارت امور 
به حوزه  گفت. حج  زمینه  این  در  خارجه 
من مربوط نیست اجازه بدهید به کسی که 
مربوط است پاسخ دهد .سخنگوی محترم 
در خصوص اعالم موضع کردند و مذاکرات 

در خصوص موضوع حج به سازمان حج و 
سازمان  اطالعیه  شود.  می  مربوط  زیارت 
حج و زیارت کامال در این زمینه گویا است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اظهار 
بر  مبنی  آمریکایی  مقامات  از  یکی  نظر 
مشروط  برجام  از  اقتصادی  استفاده  اینکه 
گفت:  است  موشکی  آزمایشات  قطع  به 
هر  یا  آمریکایی  مقامات  از  بعضی  اینکه 
در  یا  منطقه  از  خارج  یا  منطقه  در  کسی 
آمریکا بخواهد با ایجاد ایران هراسی تالش 
برای  را  برجام  دستاوردهای  جلوی  کند 

جمهوری اسالمی ایران بگیرد چیزی هست 
را داشتیم و همواره خواهیم  انتظارش  که 

داشت.
عراقچی افزود: سیاست ایران هراسی سیاست 
کسانی هست که به دنبال شکست مذاکرات 
بودند و تمام تالششان را کردند مذاکرات به 

سرانجام نرسد که در این کار ناکام ماندند.
معاون وزیر امورخارجه با بیان این که االن 
اند  داده  قرار  این  بر  را  خودشان  سیاست 
را  برجام  ایران هراسی دستاوردهای  با  که 
برای ایران هرچه می توانند محدودتر کنند 

سیاست  باید  ما  است  مسلم  آنچه  گفت: 
اتخاذ کنیم که اجازه ندهد سیاست  هایی 
از هر  بیش  االن  را که  ایران هراسی  های 
زمان دیگری یک سیاست شکست خورده 
است، احیا شود و باید یک فضای اطمینان 
بخشی را در مقابل کسانی که ایران هراسی 

را ترویج می کنند دنبال کنیم.
وی ادامه داد: بسیاری از شرکت ها و بانک 
های خارجی به دنبال فضای آرامی هستند 
که در ایران سرمایه گذاری کنند و بتوانند 
فعالیت اقتصادی داشته باشند و ما این فضا 

را باید برای آنها فراهم کنیم.
معاون وزیر امورخارجه با اشاره به سخنان 
برخی  تالش  بر  مبنی  انقالب  معظم  رهبر 
شاکله  تا  آن،  تکرار  و  هراسی  ایران  برای 
تحریم ها حفظ و مانع سرمایه گذاری بانک 
گفت:  شوند  خارجی  گذاران  سرمایه  و  ها 
این کار هم  و  این کار شویم  مانع  باید  ما 
اظهارات  به  هم  وقعی  و  گیرد  می  صورت 
مقامات آمریکایی در کنگره و بیرون کنگره 
و مقاماتی در منطقه و رژیم صهیونیستی و 
کسانی دیگر نمی نهیم که سعی می کنند 
غیرحقیقی،  و  غیرواقعی  شرایط  ایجاد  با 
فضای برجام را غیراطمینان بخش معرفی 

کنند. ما با اینگونه کارها مقابله می کنیم.

عراقچی: به زودی دادخواست توقیف 2 میلیارد دالر تنظیم می شود
انتقال پول فروش آب سنگین در حال انجام است

اطالعات  وزارت  در  گفت:  اطالعات  وزیر 
یکي از رسالت هاي ما ایجاد امنیت و آرامش 
بر  عالوه  خواهیم  می  ما  است.  جامعه  در 
اینکه انسان ها امنیت دارند، حس کنند که 

هیچ خطری آنها را تهدید نمی کند.
در  علوي  محمود  سید  حجت االسالم 
گردهمایي تقدیر از فعاالن اقامه نماز وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي با بیان اینکه خیلي 
از گرفتاري هاي ما از زماني شروع شده است 
که از اقیانوس عظیم الهي فاصله گرفته ایم، 
براي  روحانیون  که  زماني  آن  کرد:  اظهار 
هم  مردم  مي گویند  سخن  قرآن  از  مردم 
و  میل  احساس  موضوع  این  به  نسبت 
رغبت دارند. امام رضا )ع( فرموده اند: »آن 
کسي که امر ما را احیا و زنده کند مشمول 

رحمت الهي قرار مي گیرد«.
از  دیگر  حدیثي  به  اشاره  با  ادامه  در  وي 
حضرت  از  فرمودند:  )ص(  رسول  حضرت 
سوال شد که چگونه مي شود که امر شما 
را احیا کرد و چه راهي وجود دارد؟ حضرت 
فرمود: این است که علوم ما را یاد بگیرند 
و آن را به مردم آموزش بدهند. اگر مردم 
ما  از  ببینند  را  ما  زیبایي کالم  و  محاسن 
کالم  ویژگي  جزء  این  و  مي کنند  تبعیت 

الهي است.
وزیر اطالعات تاکید کرد: کالم خداوند در 
ما  و  دارد  خاصي  درخشندگي  مردم  بین 
باید این معارف الهي را در دسترس همگان 
قرار بدهیم. خداوند در مورد اقامه نماز یک 
آنها  از جمله  و  سلسله فراخوان هایي دارد 
این است که به یکسري سلسله آیاتي اشاره 
امر  ذکات،  نماز،  اقامه  اینکه  مثل  مي کند 
باشید.  داشته  منکر  از  نهي  و  معروف  به 
خود  هم  عرصه  این  در  خوشبختانه  شما 
فعال هستید و دیگران را به این امر دعوت 

مي کنید.
علوي در ادامه با بیان اینکه اصل تاسیس 
حکومت اسالمي براي رسیدن به این است 
الهي در زمین جاري و ساري  اهداف  که 
شود، گفت: خداوند همگان را به این امر 
اجراي  به  زمین  در  که  مي کند  دعوت 
عوامر الهي بپردازند. لقمان حکیم نیز در 

توصیه حکیمانه به فرزند خود مي گوید که 
صدایت را بلند نکن و نماز به پا دار و به 
جامعه  در  منکر  از  نهي  و  معروف  به  امر 
بپردازد. خداوند خطاب به پیامبر مي گوید 
به بندگان بگو نماز به پا دارند و سایرین 
را نیز در پنهان و آشکار به این امر دعوت 

کنند.
که  موضوع  این  به  اشاره  با  ادامه  در  وي 
انسان مي تواند از صبر و نماز توان و نیرو 
و  روزه  با  انسان  کرد:  خاطرنشان  بگیرد، 
صبر  و  خوش رفتاري  به  مي تواند  نماز 
عنوان  به  امر  این  از  و  برسد  شکیبایي  و 
سرمایه آخرت خود استفاده کند. ما نباید 
به اینکه کساني که در این عرصه ما را به 
باشیم.  داشته  اعتنایي  مي گیرند  تمسخر 
مي گیرند  بازیچه  به  را  دین  که  کساني 

نباید با آنها دوستي داشته باشیم.
وزیر اطالعات در ادامه افزود: اینکه ما در 
نماز  و  بپردازیم  مسجد  ساخت  به  جامعه 
هدف هایي  یک  اینها  همه  کنیم  اقامه  را 
باید به خدا برسیم.  هستند که در نهایت 
نماز یک وسیله و ابزاري براي فحشازدایي 
و منکرزدایي از جامعه است و از طریق نماز 
و ساري  در جامعه جاري  یاد خدا  و  ذکر 
مي شود. اگر نماز نتواند دل ها را تغییر بدهد 
هیچ اثر و ارزشي ندارد. رسول اکرم )ص( 
در حدیثي مي فرمایند: »کسي که نمازش 
این تاثیر را نداشته باشد و از فحشا و منکر 
فاصله  و خدا  او  بین  اینکه  نشود جز  دور 
مي افتد اثر دیگري ندارد«. نماز باید انسان 

را از ناپاکي ها دور کند.

اد      امه از صفحه1
در این ابالغیه بر نکات و موارد ضروري که 
الزم است از سوي وزارت امور اقتصادي و 
دارایي در اجراي پروژه ها مد نظر قرار گیرد، 

در ۵ بند به شرح ذیل تاید شده است:
سال  در  اجرا  برای  مصوب  پروژه های 
»دستگاه  توسط  می بایست   ۱۳9۵
»نظام  در چارچوب  و  اولویت  با  مجری« 
یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی« 
کلیه  است  بدیهی  شوند.  تکمیل  و  اجرا 
مسئولیت ها از زمان ابالغ تا اتمام پروژه بر 

عهده »دستگاه مجری« خواهد بود.
»دستگاه مجری«، با قید فوریت حداکثر 
ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای 
هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای 
معاون و یا معاونین ذیربط خود به عنوان 
به دبیرخانه ستاد معرفی  اقدام و  مجری 

نماید.
مجری منصوب از سوی وزیر و یا باالترین 
مقام »دستگاه مجری«، موظف است ظرف 
مدت یک هفته پس از ابالغ این مصوبه 
برای هر یک از پروژه ها در چارچوب منشور 
پروژه مندرج در »نظام یکپارچه پیشبرد و 
پایش اقتصاد مقاومتی«، »برنامه عملیاتی« 
تهیه و پس از تایید رییس دستگاه اجرایی 

به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
تامین منابع مالی الزم برای اجرای هر یک 
»دستگاه  عهده  بر  مصوب  پروژه های  از 
مجری« می باشد و مجری می بایست در 
اختیارات  و  وظایف  اعتبارات،  چارچوب 
دستگاه مجری، کلیه اقدامات الزم را برای 
تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد 

که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
»دستگاه مجری« موظف است هر دو  هفته 
اقدامات  گزارش  مستمر،  طور  به  یکبار 
به عمل آمده برای اجرای هر یک از پروژه ها 
و عملکرد را در چارچوب »نظام یکپارچه 
و  مقاومتی«  اقتصاد  پایش  و  پیشبرد 
شاخص های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد 

گزارش نماید.
در بخش دیگر این ابالغیه آمده است:

باالخص  اجرایی  دستگاه های  کلیه    -
انجام  به  موظف  کشور  بانکي  نظام 
با »دستگاه مجری«  همکاري های الزم 
دار  اولویت  های  پروژه  اجرای  برای 
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  »مصوب 
مقاومتی« برای اجرا در سال ۱۳9۵ می 
باشند. طراحی سازوکار الزم برای تحقق 
همکاری های مشترک با سایر دستگاه ها 

بر عهده »دستگاه مجری« است.
اساس  بر  پروژه ها  از  اجرای هر یک    -
اقتصاد  پایش  و  پیشبرد  یکپارچه  »نظام 
توسط  ستاد،  مصوبات  و  مقاومتی« 
دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می گیرد. 
برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از 
بازدید های  مصوب،  پروژه های  پیشرفت 
مورد  حسب  اتفاقی  به صورت  میدانی 
توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از 
ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری 

در دستور کار ستاد قرار می گیرد.
-  دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش های 
مستندات  و  مجری«  »دستگاه  از  واصله 
اجرای  پیگیری  را جهت  مربوط، موضوع 
بررسی  و  اجرا  نحوه  به  رسیدگی  پروژه، 
مشکالت و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای 
»نشست  کار  دستور  در  پروژه،  پیشبرد 
سه جانبه رییس ستاد، دستگاه مجری و 
دبیرخانه ستاد« که بصورت هفتگی تشکیل 

می شود، قرارمی دهد.
رییس جمهور در  اول  معاون  همچنین 
کرده  تاکید  ابالغیه  این  پایاني  بخش 
است: »الزم است نتیجه اقدامات انجام 
به  ابالغي  مصوبات  با  ارتباط  در  یافته 

اینجانب گزارش شود.«

ابالغ تکالیف اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد

و گفت:  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  معاون 
فعال  مقاومتی،  اقتصاد  ستاد  مصوبه  براساس 
کردن ۱۰ هزار واحد صنعتی راکد کشور امسال 

در دستور کار این وزارتخانه است.
سید محمود نوابی درحاشیه نخستین همایش 
دستگاههای  و  اقتصادی  بنگاههای  معرفی 
اجرایی حامیان حقوق مصرف کننده در بوشهر 
در گفت وگو با ایرنا افزود: از این شمار 9 هزار 
واحد در حوزه صنایع کوچک و یکهزار واحد در 

حوزه صنایع متوسط است.
وی ادامه داد: همچنین ۲ هزار طرح در دست 
با پیشرفت فیزیکی باالی 6۰ درصد نیز  اجرا 

امسال به بهره برداری می رسد.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
واحدهایی  ارتباط  دراین  اظهارکرد:  کنندگان 
هستند،  جزیی  مالی  مشکالت  دارای  که 
قیمت  ارزان  تسهیالت  محل  از  مشکالتشان 

برطرف می شود.
وی با بیان اینکه انتخاب این واحدها در استانها 
برعهده کارگروه اقتصاد مقاومتی است یادآورشد: 
این منابع واحدهای  با تزریق  تالش می شود 

تولیدی مشتری محور دوباره فعال شوند.

نوابی افزود: این تسهیالت ارزان قیمت از سوی 
و  تامین  تولید  به چرخه  نگاه کمک  با  بانکها 
بدهیهای غیرجاری و چکهای برگشتی واحدها 

برای نخستین بار مالک عمل قرار نمی گیرد.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
کنندگان کشور گفت: براساس آخرین آمار اتاق 
واحد صنفی وجود  میلیون  اصناف کشور سه 
دارد که حدود ۸۰۰هزار تا یک میلیون واحد 

آن بدون پروانه هستند.
بدون  واحدهای  این  از  بخشی  افزود:  نوابی 
پروانه در دوران جنگ ایجاد شده اند که اتاق 
اصناف باید آنها را ساماندهی و به واحدهایی که 
شایستگی دارند پروانه فعالیت بدهد و آنهایی که 

فاقد ضوابط هستند نیز از چرخه خارج شوند.
وی بیان کرد: بخشی از کاالهای قاچاق کشور 
در واحدهای صنفی بدون پروانه عرضه می شود 
که اینها معضلی برای واحدهایی که مالیات می 

دهند و با ضوابط مجوز گرفته اند، هستند.
رضایت  جلب  اظهارکرد:  تخلفها  درباره  نوابی 
اگر شاکی  این سازمان است و  شاکیان هدف 
رضایت  جلب  با  باشد  داشته  وجود  خصوصی 
مشتری اصراری بر تشکیل پرونده و ارسال به 

تعزیرات نیست.
حقوق  از  حمایت  نامه  آیین  به  اشاره  با  وی 
سوی  از  بتازگی  که  خودرو  کنندگان  مصرف 
دولت ابالغ شده؛ گفت: در این آیین نامه خیلی 
از حقوق مصرف کنندگان خودرو که پیش از 
این لحاظ نشده بود مورد تاکید قرار گرفته است.
هیچ  نامه  آیین  این  براساس  افزود:  نوابی 
معدن  صنعت  وزارت  مجوز  تا  خودروسازی 
پیش  تواند  نمی  باشد،  نداشته  را  تجارت  و 
فروش کند و مبلغ پیش فروش نباید بیشتر از 

۵۰درصد باشد.
وی ادامه داد: همچنین دراین آیین نامه برای 
انبارها  در  ولی  شده  تولید  که  خودروهایی 
نگهداری می شوند جریمه خواب لحاظ شده 

است. نوابی در باره نظارت گفت: نظارتها باید 
به سمت نظام های نوین نظارتی هدایت شود 
و برخی کاالها ازجمله کاالهای سبد خانوارها 

مشمول قیمت گذاری تکلیفی هستند.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 
سازمانهای  براینکه  تاکید  با  کشور  کنندگان 
هر  به  باید  استانها  تجارت  و  معدن  صنعت، 
شکایتی در مورد اصناف رسیدگی کند گفت: 
ضوابط عمومی قیمت گذاری باید از سوی همه 

افراد رعایت شود.
وی گفت: اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
این است که جنس فروخته شده پس گرفته می 
شود و خدمات باید قبل، حین و بعد از فروش 

باشد و رعایت حق الناس ضروری است.

فعال کردن 10 هزار واحد صنعتی 
راکد کشور

یکی از رسالت های وزارت اطالعات ایجاد 
امنیت و آرامش در جامعه
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صدور حکم انحالل پارلمان اردن
»عبدا... دوم« پادشاه اردن با صدور حکمی، دستور 

انحالل پارلمان این کشور را صادر کرد.
دوم«  »عبدا...  النشره،  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
را  کشور  این  پارلمان  حکمی  طی  اردن  پادشاه 

منحل کرد.
بر اساس این گزارش، در حکم عبدا... دوم آمده 
قانون  بند ۳ ماده ۳۴  اساس  بر  اقدام  این  است: 

اساسی اردن انجام شده است.
از سوی دیگر، گفته می شود پادشاه اردن استعفای 
»عبدا... النسور« نخست وزیر این کشور را پذیرفته 

است.
تشکیل  مسئول  الملقی«  »هانی  اساس،  این  بر 

کابینه جدید اردن شد.
گفتنی است، قرار است انتخابات پارلمانی در اردن تا 

پیش از سال کنونی میالدی برگزار گردد.

رای اعتماد مجلس ترکیه
 به کابینه بینالی ییلدریم 

کابینه بینالی ییلدریم در نشست فوق العاده مجلس 
ملی ترکیه رای اعتماد گرفت.

در جریان نشست فوق العاده مجلس ترکیه از ۴۳5 
نماینده حاضر در مجلس، ۳15 نماینده به کابینه 
بینالی ییلدریم رای اعتماد و 1۳8 نفر رای عدم 

اعتماد دادند.
در نشست روز جاری 115نماینده احزاب مخالف در 

رای گیری شرکت نکردند.
ییلدریم پس از اعالم قطعی نتیجه رای گیری ،از 

نمایندگان تشکر کرد .
پس از اعالم کناره گیری احمد داوداوغلو از رهبری 
حزب عدالت و توسعه ، ییلدریم در نشست فوق 
العاده کنگره حزب عدالت و توسعه که یکشنبه 
هفته پیش برگزار شد ،به ریاست این حزب برگزیده 
شد و عصر همان روز نیز حکم تشکیل دولت را از 

طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه دریافت کرد.
وی روز سه شنبه فهرست کابینه خود را با اندک 
تغییراتی نسبت به کابینه پیشین برای تصویب 
تقدیم رییس جمهوری ترکیه کرد و بعد از ظهر 
همان روز نیز برنامه دولت خود را در مجلس قرائت 

و خواستار رای اعتماد شد.
ییلدریم در مجلس  کابینه  برنامه  پنجشنبه  روز 
ترکیه بررسی شد و در نشست روز جاری نیز این 

کابینه از مجلس ملی ترکیه رای اعتماد گرفت.
بینالی ییلدریم رهبر جدید حزب حاکم عدالت و 
توسعه ونخست وزیر جدید ترکیه ازیاران قدیمی 
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و تنها 
شخصی است که 1۳ سال مقام وزارت را در ترکیه 

برعهده داشته است.
از نزدیکترین و وفادارترین اعضای حزب  یلدریم 
عدالت و توسعه است که از دهه 1990 میالدی 
در دورانی که اردوغان شهردار استانبول بود با وی 

همکاری نزدیک داشت.
وی  است.  میالدی  متولد 1955  یلدریم  بینالی 
در  توسعه  و  عدالت  بنیان گذاران حزب  از  یکی 
سال 2001 به همراه اردوغان بود که با پیروزی 
این حزب در انتخابات عمومی سال 2002 میالدی 
ارتباطات 1۳ سال مقام وزارت را  به عنوان وزیر 
برعهده داشت و سال 201۴ تا 2015 نیز مشاور 

ارشد اردوغان بود.
وی به داشتن شخصیتی مالیم و فردی مهربان 
درمیان اعضای حزب حاکم شناخته می شود و از 
ورود به مشاجرات سیاسی پرهیز می کند و تاکنون 
نظر منفی درباره جمهوری اسالمی ایران ارائه نکرده 
و همواره در جهت توسعه مناسبات گام برداشته 

است.
در  ییلدریم  است  قرار  مرسوم  عرف  طبق 
روزهای آتی اولین سفرخارجی خود را به بخش 
جمهوری  به  آن  از  وپس  قبرس  نشین  ترک 

آذربایجان انجام دهد.

تظاهرات یهودیان و عرب ها
 علیه اقدامات صهیونیست ها

هزاران یهودی و عرب ساکن سرزمین های اشغالی 
اشغالگری  و  فاشیستی  اقدامات  علیه  فلسطین 

صهیونیست ها تظاهرات کردند.
این  در  داد:  گزارش  معا  فلسطین  خبرگزاری 
نمایندگان  برگزار شد،  آویو  تل  در  تظاهرات که 
جمله  از  صهیونیستی  رژیم  )پارلمان(  کنیست 
ایمن عوده، دوف حنین، یوسف جبارین، عبدا... ابو 
معروف و عادل عامر دبیر کل حزب کمونیست و 
منصور دهامشه دبیر جبهه دموکراتیک برای صلح و 

مساوات حضور داشتند.
فهرست  رئیس  و  نماینده  عنوان  به  عوده  ایمن 
مشترک در این باره گفت: مخالفت علیه نتانیاهو 
در اسزاییل )سرزمین های اشغالی( هر روز افزایش 
می یابد و ما باید مبارزه عربی - یهودی مشترک را 

تا براندازی حکومت نتانیاهو ادامه دهیم.
رژیم  کنیست  نماینده  دیگر  حنین  دوف 
صهیونیستی نیز گفت: مناطق اشغالی فلسطین 
پادگانی بزرگ است که مردم آن با نژاد پرستی 
مخالفند و از مساوات و زندگی مشترک در کنار 
یکدیگر حمایت می کنند و در مقابل با اشغال گری 
مخالفت کرده و از صلح عادالنه و استقالل دو ملت 
)یهود و فلسطین( حمایت می کنند و به عدالت 
اجتماعی ایمان دارند، اما صدای ساکنان این پادگان 

شنیده نمی شود.
وی افزود: در صحنه سیاسی این پادگان، اراذل و 
اوباش و نژادپرستان مسلط هستند و ما امروز برای 

شنیده شدن این صداها تظاهرات کرده ایم.
یوسف جبارین یکی دیگر از نمایندگان کنیست 
رژیم صهیونیستی نیز گفت: پیوستن لیبرمن به 
ائتالف کابینه نتانیاهو به عنوان وزیر جنگ، موج 

دیگری از بحران در رژیم فاشیستی اسرائیل است.
بدنه  به  حزبش  و  لیبرمن  پیوستن  افزود:  وی 
حاکمیت خطرات سیاسی اشغالگران صهیونیست 
را عمیق تر خواهد کرد و شهرک سازی و قلع و 
قوانین  و  یابد  قمع ملت فلسطین گسترش می 
همچینین  و  عرب  شهروندان  علیه  نژادپرستانه 
سیاست های سرکوب گرانه و محدود کردن آزادی 
ها و تحت تعقیب قرار دادن سازمان های حقوق 

بشری بیشتر خواهد شد.

  عربستان همه راه ها را برای ایران بسته 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی   
تلف  را  وقت  عربستان  گفت: 
کرده و همه راه ها را برای ایران 
بسته و در صورت انجام نشدن 
حج، مسئولیت بر عهده سعودی 

هاست.
حسین جابری انصاری در برنامه 
متن و حاشیه شبکه سه سیما با 
اشاره به مسایل سیاست خارجی 
موضوع حج  به  جمله  از  کشور 
متولی  کرد:  اظهار   95 سال 
حج  سازمان  مذاکرات،  انجام 

بوده و آنچه که تاکنون اتفاق افتاده بر عهده مسئوالن سعودی است. 
وی افزود: عربستان برخالف شعاری که تابحال داده، مسأله حج را به 

مناسبات سیاسی دخالت داده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: عربستان در مسائل مختلف، 
خود را رو در روی ایران تلقی می کند و مدتهاست که سیاست خود 

را بر پایه تنش با ایران قرار داده است. 
وی گفت: آنچه ما مشاهده می کنیم، تالش عربستان برای افزایش 
تنش ها در این زمینه است و این عربستان است که باید به عنوان 

دولت میزبان در حج، وظایف میزبانی را رعایت کند. 
جابری انصاری تصریح کرد: بر اساس آخرین اقدامات و گفت وگوهای 
انجام شده، عربستان بدیهی ترین وظایف خود که تأمین امنیت و 

سالمت حجاج و حمایت کنسولی از آنهاست را نپذیرفته است. 
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: مسئول بسیاری از اتفاقات منطقه، 
عربستان است و شاید یکی از دالیل سیاست های خشن عربستان، 

نگرانی از رفتار آنها در جهان و نگاه افکار جهانی به آنها باشد.
به گزارش ایرنا سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت که در رأس 
هیأت ایرانی برای برگزاری دور دوم مذاکرات حج امسال به عربستان 

سفر کرده بود، روز جمعه به کشور بازگشت.
حفظ کرامت، عزت و حرمت زائران ایرانی، تضمین برای تأمین امنیت 
حجاج، ارائه راهکار برای حمایت و پشتیبانی کنسولی زائران ایرانی 
اعزامی به حج، صدور ویزای حجاج ایرانی در داخل کشور از مهم ترین 

محورهای مورد تأکید هیأت ایرانی در مذاکرات حج بود.
روز یکشنبه آخرین مهلت دولت عربستان برای پاسخ به درخواست 

های ایران در خصوص حج سال 95 تعیین شده است.

واکنش فتا به حمله هکرها به 8 سایت ایرانی
رییس پلیس فتای ناجا درباره حمالت سایبری اخیر به سایت های 

سازمان دولتی توضیحاتی را ارائه کرد.
سردار سیدکمال هادیان فر در حاشیه گردهمایی روسای پلیس های 
آگاهی ناجا با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره 
حمالت سایبری اخیر به سایت سازمان هایی چون سازمان ثبت اسناد، 
مرکز آمار و... اظهار کرد: در روز چهارم خردادماه از طرف سه شرکت 
با محوریت عربستان، به 8 سایت حمله شد که دو مورد آن منشاء 

داخلی و شش مورد منشاء خارجی داشت.
وی ادامه داد: البته این هکرها ربطی به دولت سعودی نداشته و از 

کشور عربستان بوده اند.
آنان  آی پی های  و  افراد  این  اینکه  بیان  با  ناجا  فتای  پلیس  رییس 
آیا  اینکه  درباره  گرفته اند  قرار  اینترپل  اختیار  در  و  شناسایی شده 
یا خیر؟ گفت:  بوده  عربستان  به  از طرف کشورمان  متقابلی  حمله 
حمله سازمان یافته ای وجود نداشته که اگر هم موردی بوده به شکل 

شخصی انجام شده است.
هادیان فر اضافه کرد: حمله صورت گرفته به خاطر ضعف امنیتی بوده 

و ما این موضوع را به صاحبان سایت ها اطالع داده ایم.
وی با بیان اینکه تقریبا ۳5 درصد از جرایمی که در پلیس فتا به 
آن رسیدگی می شود مربوط به تلگرام است، گفت: این آمار در سال 

جاری ۴7.5 درصد افزایش داشته است.
رییس پلیس فتای ناجا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اجرای فاز 
1 و 2 طرح عنکبوت گفت: هر اقدام مجرمانه ای که در فضای مجازی 
امنیت اخالقی و  پلیس  به  و  پلیس رصد شده  از سوی  انجام شود 

دستگاه قضایی ارجاع داده می شود.
هادیان فر همچنین درباره فروش موادمخدر در فضای مجازی اظهار 
کرد: این موضوع از مواردی است که پلیس فتا به جد پیگیر آن است 

البته در سال گذشته این آمار 62.5 درصد کاهش داشته است.
رییس پلیس فتای ناجا با اشاره به ایجاد هرهفته 80 هزار سایت با 
اهداف مجرمانه در سراسر جهان خاطرنشان کرد: با این آمار نمی توان 
ادعا کرد که صد درصد جلوی جرایم گرفته می شود؛ اما پلیس فتا با 

تمام توان با این جرایم برخورد خواهد کرد.

هشدار! واتس اپ طالیی حیله هکرهاست
ارتقای طالیی واتس اپ چیزی جز کالهبرداری نیست.

به گزارش ایندیپندنت، با توجه به سیاست های رمزگذاری اپلیکیشن 
واتس اپ، کاربران هنگام فرستادن یا دریافت پیام های متنی، تصویری 
این  امنیت می کنند. هرچند  احساس  اسناد  اشتراک  یا  ویدیویی  و 
بدان معنی نیست که شما مختارید وقتی بحث کالهبرداری به میان 

می آید، فریفته شوید.
ارتقای نسخه  ممکن است شما پیامی دریافت کنید که شما را به 
واتس اپ  که  کند  دعوت  معروف  پیام رسان  این  از  منحصربه فردی 
طالیی نامیده می شود. اما آگاه باشید هر کاری که انجام می دهید، 
باز نکنید. واتس اپ طالیی چیزی جز کالهبرداری  لینک دعوت را 
نیست و اگر لینک را باز کنید، بدافزاری بر گوشی هوشمند شما نصب 

می شود که می تواند اطالعات شخصی شما را سرقت کند.
طالیی  واتس اپ  ارتقای  به  دعوت  که  دادند  گزارش  کاربر  چندین 
برایشان ارسال شده است. این موضوع فریبنده است، زیرا به عنوان 
مورد  افراد مشهور  توسط  که  تبلیغ می شود  منحصربه فردی  نسخه 
استفاده قرار می گیرد. در حالی که دارای قابلیت های جعلی جدید 

است که واقعا می تواند کاربر را به طمع بیندازد.
این قابلیت ها شامل توانایی چت ویدیویی، فرستادن 100 تصویر در 
یک زمان و حذف پیام ها بعد از خوانده شدن می شوند که البته طبق 

گزارش ها به زودی به این اپلیکیشن افزوده می شوند.
این پیام حاوی یک لینک است که می گوید کاربران می توانند واتس اپ 
طالیی را دانلود کنند، با این وجود به جای انتقال به یک وب سایت 
مناسب یا ا پ استورها، این لینک کاربر را به وب سایتی هدایت می کند 
که پر از بدافزار است. نوع دقیق بدافزاری که در این شرایط می تواند 
بر روی گوشی شما نصب شود شناخته شده نیست، اما منجر به این 
کلمه  و  ورود  اطالعات  دسترسی  توانایی  هکرها  به  که  شد  خواهد 
عبور شما را بدهد که برای جاسوسی یا ضبط هر آنچه که بر روی 

دستگاهتان دارید، استفاده شود.
این پیام این طور آغاز می شود: »باالخره راز نسخه طالیی واتس اپ 
فاش شد« و این کافی است که شما را آگاه کند. با دیدن این پیام، 
بهترین کاری که می توانید بکنید این است که آن را بالفاصله بدون 

اینکه باز کنید، از بین ببرید.
این  بدافزار  این  فعال، هکرهای پشت  کاربر  میلیارد  با یک  باالخره 
پتانسیل را دارند که آسیب هایی جدی را ایجاد کنند. بنابراین مسیر 
امن را انتخاب کنید و صبورانه منتظر باشید که قابلیت های جدید 

توسط خود شرکت اضافه شود.
 iOS گزارش شده است که این حیله دستگاه های اندروید را بیشتر از
برای زمانی که  اهمیت دارد که شما  قرار می دهد. همچنین  هدف 
اشتباهی بر روی لینک کلیک کردید، نرم افزار آنتی ویروس مناسبی 

را دانلود کنید.

خبرخبر

رئیس موقت دهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
از حقوق ملت  اصلی دفاع  گفت: مجلس سنگر 
است و در شرایط پرالتهابی که در منطقه وجود 
دارد مجلس باید از حقوق ملت صیانت و از طرف 
دیگر مشکالت اقتصادی که به هم پیچیده است به 

صورت علمی و کارشناسی برطرف کند.
به گزارش ایرنا، علی الریجانی دیروز در نخستین 
نطق پیش از دستور خود در مجلس دهم از تمامی 
منتخبان که به وی و هیات رئیسه موقت اعتماد 
قطعا  اظهارداشت:  و  کرد  سپاسگزاری  کردند، 

قدردان شما خواهم بود. 
وی همچنین از هیات رئیسه سنی که به خوبی در 
دو روز گذشته مجلس را اداره کردند ،سپاسگزاری 
کرد و یادآور شد: ایران یک صحنه واقعی از مردم 
انتخابات درونی مجلس  ساالری دینی است که 

یکی از نقاط اوج نظام ما است.
رئیس موقت مجلس دهم ادامه داد: تبلور این مردم 
ساالری دینی در داخل مجلس همیشه همین گونه 
بوده است و از این جهت رقابت ها را مایه کمال 
مجلس می دانیم که افرادی خود را در معرض کار 
بیشتر قرار می دهند، فرصت این را داشته باشند 
که این موضوع هم در کشور وجود دارد و هم در 
مجلس که خود را در معرض آرای دیگران قرار 
دهند.  الریجانی همچنین گفت: طبعا فراکسیون 
هایی به وجود آمده که برای اداره مجلس نظراتی 
این  ما  که  داشتند  اندیشی  مصلحت  براساس 
موضوع را نقطه قوت می دانیم و بعد هم در آرایی 
که نمایندگان محترم که امنای ملت هستند به 
نظر قطعی خود رسیدند و مالحظه کردیم که در 
ترکیب هیات رئیسه از فراکسیون های مختلف 

حضور دارند. وی خطاب به منتخبان با بیان این 
که شاهد هستیم همگرایی را برای آینده کار خود 
در مجلس رقم زدید از تالش همه فراکسیون ها در 
این زمینه تشکر کرد. منتخب مردم قم در مجلس 
تصریح کرد: فکر می کنم این انتخابات تجربه ای 

جدید برای مجلس شورای اسالمی است. 
وی همچنین از محمد رضا عارف که دوستی با وی 
بسیار قدیمی است، تشکر کرد و گفت: من دکتر 
عارف را یکی از شخصیت های بسیار خوب کشور 

می دانم و از وی صمیمانه تشکر می کنم. 
رئیس موقت مجلس دهم ادامه داد: ما در این مدت 
با هم اختالط داشتیم و تالش کردیم که در مجلس 
آینده که همین مجلس فعلی است نتایجی که می 
خواهد از سر دلسوزی برای کشور رقم بخورد با 

همگرایی بیشتر باشد. 

الریجانی با تشکر از تالش ها و همت دکتر عارف 
من  به  که  هم  مرحمتی  و  لطف  از  کرد:  تاکید 

داشتند، سپاسگزاری می کنم. 
وی با بیان این که الزم است چند نکته را بیان کنم، 
گفت: امیدوارم و در واقع اطمینان تقریبا خوبی در 
ذهن هست که مجلس فعلی یعنی مجلس دهم در 
روز نخست کاری خود با توکل بر خدا و توسل بر 
اولیای دین قصد خود را قصد الهی کرده تا واقعا 
وقت خود را صرف حل مسائل اصلی کشور کنند 
و باید قبول کنیم که با اطمینان به همت خود که 
می خواهیم در یک جاده صحیحی که طریق الهی 
است قدم برداریم و خداوند برکات خود را بر ما 

نازل خواهد کرد. 
الریجانی تصریح کرد: این نگاهی که رهبر معظم 
انقالب در پیام خود به مجلس دهم داشته اند نقطه 

برجسته ای بود که باید نیت ها را نیت خیر کرد و 
امیدوارم حرف ها و افعال مان حسنه باشد و من 
امیدوارم البته در فضای مجلس که فضای مودت 
آمیزی است، توام با نیت خیری باشد تا خداوند 
برکات خود را بر ما افزون کند.  وی در بخش دوم 
سخنان خود از همت ملت عزیز ایران قدردانی کرد 
که در انتخابات و تالش های خود نتیجه مجلسی 
را که هم اکنون وجود دارد، گرفته اند تا این مجلس 

سنگر اصلی دفاع از حقوق ملت باشد.
رئیس موقت مجلس دهم افزود: ما باید بدانیم که 
کار مهمی بر دوش داریم. از یک طرف در شرایط 
بسیار پرالتهابی در منطقه وجود دارد که نمایندگان 
مجلس باید از حقوق ملت، تمامیت کشور و حقوق 

و پایداری ملی کشور صیانت کنند. 
الریجانی تصریح کرد: از طرفی مشکالت اقتصادی 
که در داخل کشور داریم آنقدر پیچیدگی دارد و 
مسائل به هم تنیده ای در آن است که اقتضا می 
کند با تدبیر و توجه کامل از نظر همه جانبه و با 
یک روش علمی به موضوعات توجه کنیم تا بتوانیم 

شرایط اقتصادی کشور را ساماندهی کنیم. 
وی ادامه داد: بنابراین ما در این دو وجهی که قرار 
داریم یعنی هم باید مسائل منطقه ای را به درستی 
رصد و هم پایداری ملی را تقویت کنیم و از طرفی 
دیگر مشکالت درونی اقتصادی را حل کنیم باید 
داشته  زمینه  این  در  ای  مجاهدانه  های  تالش 
باشیم و به نظر می رسد در مجموع کار مجلس 
کار بسیار سترگی است و اقتضا می کند همه ما 
هم به صورت فردی و هم به صورت کمیسیونی و 
هم مسائل جمعی تالش کنیم روی این موضوعات 

اساسی تمرکز کنیم. 

الریجانی: مجلس سنگر اصلی دفاع از حقوق ملت است

گفت:  عامل کشور  غیر  پدافند  سازمان  رئیس 
امروز تحریم فضای سایبری را در کشور هشدار 
می دهیم چرا که ممکن است حوزه جدیدی از 

تهدید در فضای سایبر شکل بگیرد.
سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا جاللی دیروز در 
مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه صنعت بومی 
سایبری کشور گفت: باید با انجام اقداماتی در 
زیرساخت های حیاتی سایبر کشورمان و سرعت 
تحریم  مساله  اطالعات  ملی  شبکه  به  بخشی 

سایبری را حل کنیم. 
وی تاکید کرد: باید به سرعت در حوزه شبکه 
ملی اطالعات کشور پیشرفت کنیم و بهانه جویی 
کنیم؛  سایبر حذف  فضای  در  را  دشمن  های 
همچنین باید مراقب ورود شبکه های خارجی 

بدون کنترل در فضای سایبر باشیم. 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین 
تاکید کرد که باید مراقب زیرساخت هایی که 
کشور در اختیار دشمن قرار می دهد باشیم و 

از آن پرهیز کنیم. 
جاللی گفت: با نگاه به صنعت سایبری کشور و 
تغییر سرمایه ها در فضای سایبر می توانیم از 
قدرت داخلی کشور دفاع کنیم و به نحو احسن 

از فرصت ها و سرمایه ها استفاده کنیم.
وزارت خارجه علیه هکرهای مقیم آمریکا موضع 

گیری کند
فرمانده قرارگاه پدافند سایبری کشور با واکنش 
به وزارت خارجه به دلیل عدم دفاع از مرزهای 
جغرافیایی سایبری کشورمان تاکید کرد: الزم 
چند  محاکمه  زمینه  در  خارجه  وزارت  است 
زیرساخت های  که  آمریکا  مقیم  ایرانی  جوان 
اند  داده  قرار  حمله  مورد  را  کشور  سایبری 

موضع گیری کند. 
وی خاطرنشان کرد: هنوز برای دوستان وزارت 
خارجه فضای سایبری تعریف ومعنا نشده است؛ 
وزارت خارجه در دفاع از فضای سایبر کشورمان 
باید اقامه دعوی کند؛ ظاهراً این وزارتخانه فکر 

مفهوم  یک  تنها  سایبری  فضای  که  می کند 
انتزاعی نه یک مفهوم سرزمینی است.

جاللی فضای سایبری را بخشی از خاک و قلمرو 
سرزمینی مان قلمداد کرد و افزود: ضروری است 
که این فضا را بشناسیم وازآن حفاظت کنیم تا 

در برابر تهدیدات بازدارنده ظاهر شویم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه با 
اشاره به فناوری های نوین گفت: این فن آوری 
نگاهی  با  بلکه  نیستند  تهدیدمحور  صرفا  ها 
هوشمندانه می توان آنها را فرصت محور تلقی 

و ارزیابی کرد.
در تامین نیازهای دفاعی کشور خودکفا هستیم 
جاللی افزود: امروز تمام نیازهای دفاعی کشور 
را خودمان تولید و تامین می کنیم یعنی هر 
نیازی که استراتژی کشور ایجاب کند در کشور 

خودمان تولید می شود.
از حوزه  اینکه مسیر قدرت کشور  بیان  با  وی 
اقتدار عبور می کند به این نکته نیز تاکید کرد 
که امروز ضرورت دارد تا ظرفیت های الزم برای 
با تهدیدات  تامین این قدرت در جهت مقابله 

گوشزد شود.
بیان  با  غیرعامل کشور  پدافند  رئیس سازمان 
اینکه 95 درصد از سرمایه های کشور در حوزه 

سایبری قرار دارد، گفت: امروز سرمایه های کشور 
به سرمایه های سایبری بدل شده است و این یک 

فرآیند گریزناپذیر است.
جاللی افزود: شاهدیم که امروزآمریکا از حداکثر 
توان فناوری های خود برای تهدید ما استفاده 
می کند و ما با یک تهدید غیرهمطراز ونامتقارن 
بنابراین  ایم  از سوی دشمنان و آمریکا مواجه 
و  فناوری  درعرصه  تکنولوژیک  دانش  در  باید 
سایبری حرکت کنیم. باید بتوانیم از خودمان 
دفاع و در برابر تهدیدات مقابله کنیم. باید دشمن 

را بشناسیم.
درتوانایی  کشور  ملی  قدرت  آینده  گفت:  وی 
سایبری نهفته است. وقتی ماهیت سرمایه ها در 
جهان امروز سایبری شده است باید در این مسیر 
به انباشت قدرت بپردازیم. اگر بتوانیم این کار را 
انجام دهیم استقالل مان در ابعاد مختلفی چون 
نظامی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی زیر سوال 

نخواهد رفت.
جاللی با بیان اینکه »توسعه فضای سایبری در 
زمینه انتخابات و مسائل سیاسی مورد استفاده 
قرار می گیرد«، اظهار کرد: در فضای انتخابات نیز 
شاهد بودیم که از توسعه تکنولوژی های سایبری 
استفاده  شد یعنی از این توانمندی ها در جهت 

در جهت  یا  و  انتخاباتی  مجاز  غیر  رقابت های 
مقابله با نظام از سوی عده ای مورد استفاده قرار 

 گرفت. 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، اولویت 
را  تهدیدات  با  مقابله  زمینه  در  کشور  امروز 
گسترش فضای ملی سایبری دانست وگفت: به 
دولتمردان مان می گوییم که باید هوشیار باشند 
ملی  فضای  تا  بگذارند  کنار  را  بهانه جویی ها  و 
سایبری را گسترش دهیم و در ادامه سامانه های 
سایبری خارجی را نیز بدون کنترل و ارزیابی و 
نقاط حساس و حیاتی کشور مورد استفاده قرار 

ندهیم.
سردار جاللی در ادامه از طراحی مجموعه ای از 
سامانه ها بنام پدافند سایبری که شامل نرم افزار 
و سخت افزارهای خبر داد و گفت: به طور جدی 
امنیت  ایجاد  به  ها  زمینه  این  در  داریم  قصد 

بپردازیم. 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین 
سایبری  زیرساخت های  کردن  طبقه بندی 
قرارگاه  سیاست های  از  دیگر  یکی  را  کشور 
پدافند سایبری برشمرد و ادامه داد: الزم است 
زیرساخت های حیاتی کشور را تحت پایش قرار 
دهیم و هر کس در این زمینه کوتاهی کند باید 

مورد بازخواست قرار گیرد.
جاللی ابراز امیدواری کرد که با مجموعه اقدامات 
انجام شده از جمله برگزاری نمایشگاه صنعت 
بومی سایبری گامی در جهت تضمین هرچه 

بیشتر استقرار کشور برداشته شود.
سومین نمایشگاه صنعت بومی سایبری  روز - 
یکشنبه - با حضور شماری از مسئوالن لشکری 

و کشوری گشایش یافت .
ارائه  با  و  شرکت   70 حدود  با  نمایشگاه  این 
200 عنوان محصول در باغ موزه دفاه مقدس 
ادامه خواهد  برپا شده است که تا 12 خرداد 
داشت.بازدید از این نمایشگاه برای عمومی آزاد 

و بالمانع است.

امسال  تمتع  درباره حج  زیارت  و  سازمان حج 
بیانیه ای صادر کرد.

 متن کامل بیانیه به این شرح است: 
ایران و مشتاقان زیارت  به اطالع مردم شریف 
بیت ا... الحرام می رساند بعثه مقام معظم رهبری 
حجاج  حضور  برای  زیارت  و  حج  سازمان  و 
کشورمان در مراسم حج سال 1۳95 طبق روال 
سال های گذشته اقدامات گسترده و مستمری را 

انجام داده است. 
1-نگاه جمهوری اسالمی ایران به حّج و عمره، 
بخِش  توسعه  آفرین،  وحدت  معنوی،  نگاهی 
اُخوت دینی و اسالمی و پرهیز از فرقه گرایی 
با شکوه  و هست، شرکت  بوده  طایفه گری  و 
حجاج ایرانی در نمازهای جماعت مسجدالحرام 
تالوت  به  جّدی  تّوجه  مسجدالنبی)ص(،  و 
قرآن کریم و اهتمام به دعا و مناجات با حضرت 
احدیت، شاهد بر این است که جمهوری اسالمی 
ایران به مراسم حّج نگاهی فرا ملّی داشته و دارد.

گذشته،  حّج  از  ایران  اسالمی  جمهوری   -2
برنامه ریزی برای حّج امسال را آغاز و نسبت به 
فراهم ساختن مقدمات برگزاری حّج 95 اقدامات 
الزم را بعمل آورد و از آن زمان تا کنون هیچگونه 
تردیدی برای اقامه حّج نداشته و همچنان مصّمم 

به برگزاری حّجی با شکوه می باشد.
۳- دور اول مذاکرات حج تمتع امسال علیرغم 
پیگیری های جمهوری اسالمی ایران برای امضای 
بموقع تفاهمنامه حج، به علت همکاری نکردن 
تاثیر مسایل سیاسی،  مسئوالن سعودی تحت 
بجای دی ماه 9۴ با ۳ ماه تأخیر در اواخر فروردین 
95 انجام شد که به دلیل عدم قبول صدور ویزا 
در داخل کشور و عدم امکان استفاده از هواپیمایی 

جمهوری اسالمی و موارد دیگر ناتمام ماند.
۴- برای دور دوم مذاکرات علیرغم وعده های 
مسئولین عربستان، روادید برای سفر دوم هیئت 
انتصاب وزیر  از  با ۴5 روز تأخیر و پس  ایرانی 

جدید حج عربستان صادر شد و نهایتاً هیئت 
وزیر  رسمی  دعوت  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
جدید حج عربستان و قول مساعد حل مشکالت 

در مورخ 95/۳/5  عازم این کشور شد.
5- در گفتگوهای این دوره ضمن حل مشکل 
از هواپیمایی  ایران و استفاده  صدور روادید در 
حجاج  انتقال  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
کشورمان تالش گردید تا با توجه به حوادث تلخ 
گذشته شرایط اعزام حجاج ایرانی را با اطمینان 
از »تأمین امنیت و حفظ عزت وکرامت حجاج« 
فراهم آورد که به علّت ناهماهنگی در سطوح عالی 
عربستان و تأثیر نگاه سیاسی بر مسائل حج، به 

این مطالبات پاسخ مثبت داده نشد.
حل  برای  سعودی  طرف  اّدعای  وجود  با   -6
مسائل کنسولی، تا کنون هیچ توافق مکتوبی در 
این خصوص بین مسئولین وزارت امور خارجه 
عربستان با وزارت امور خارجه سوئیس بر اساس 
کنوانسیون های بین المللی صورت نگرفته است.

7- عربستان سعودی علیرغم تبلیغات سوء رسانه 
بین دو  تأثیر فضای سیاسی  های خود، تحت 
کشور، حج را به مسائل سیاسی گره زده و بر 
همین مبنا متن تفاهم نامه متداول و هر ساله 
را تغییر داده است و لذا این دولت سعودی است 
که ضمن بهره برداری سیاسی از حّج و حرمین 
شریفین، با حّق مسلم مردم شریف ایران برای 
انجام مناسک حّج مخالفت به عمل آورده و صّد 

َعن َسبیِل الّل نموده است.
8- اکنون با عنایت به از دست دادن زمان برای 
برنامه ریزی و تدارکات امور حجاج ایرانی و عدم 
تأمین مطالبات به حق جمهوری اسالمی اعالم 
استمرار کارشکنی های  به دلیل  می شود که 
اسالمی  جمهوری  عزیز  زائرین  سعودی  دولت 
ایران از حضور در مراسم حج تمتع سال جاری 
محروم می شوند و مسئولیت آن بر عهده دولت 

عربستان سعودی است.

بیانیه سازمان حج درباره لغو حج تمتع 95

از  نقل  به  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
ملل  سازمان  پناهندگان  عالی  کمیساریای 
خبر داد که بیم آن می رود که بیش از 700 
پناهجو و مهاجر در روزهای اخیر در دریای 

مدیترانه غرق شده باشند.
ملل  سازمان  پناهندگان  عالی  کمیساریای 
اخیر  روزهای  در  دارد  امکان  که  کرد  اعالم 
غرق  پی  در  پناهجو  و  مهاجر   700 از  بیش 
ایتالیا غرق  آبهای جنوب  قایق در  شدن سه 

شده باشند.
حدود  نجات  پی  در  که  شد  اعالم  چند  هر 
600 پناهجو در روز شنبه هشتم خردادماه، 
ناوچه های  توسط  که  پناهجویانی  شمار 
دریای  در  گذشته  هفته  یک  در  اروپایی 
نفر  هزار   1۳ به  یافته اند  نجات  مدیترانه 
رسیده با این حال دریای مدیترانه چند روز 
پیش نیز شاهد واژگون شدن یک قایق حامل 
100 پناهجو در 6۳ کیلومتری سواحل لیبی 
فاجعه حدود ۳0 تن جان خود  این  بود. در 
گارد ساحلی  و شناورهای  دادند  از دست  را 
ایتالیا با حضور در محل حادثه حدود 50 نفر 

را نجات دادند. 

موج جدید مهاجرت های غیر قانونی به ایتالیا 
و  شده  سرگرفته  از  جوی  شرایط  بهبود  با 
اند که قاچاقچیان  این عقیده  بر  کارشناسان 
این  مدیریت  برای  تجهیزات جدید  از  انسان 

نوع ›سفرهای امید‹ پیدا کرده اند. 
این تجهیزات اغلب کهنه، فرسوده و ناامن است 
و هدف آنها رساندن پناهجویان تا آبهای بین 
المللی و درخواست کمک است. در حال حاضر 
استقبال  پناهجو  هزار  از 115  بیش  از  ایتالیا 
 2015 سال  از  کمتر  نفر  هزار   10 که  کرده 
اتحادیه  کاری  دستور  اساس  بر  ایتالیا  است. 
اروپا موظف شده ۴0 هزار متقاضی پناهندگی 
را به سایر کشورهای عضو اتحادیه منتقل کند، 
با این حال این طرح با شکست مواجه شد و در 
آستانه تابستان، ایتالیا با یک وضعیت اضطراری 
جدید روبرو شده است.  به عقیده سازمان بین 
میالدی سال  پناهجویان، سال 2015  المللی 
اضطراری پناهجویان بود و بیش از یک میلیون 
نفر از طریق مسیر دریایی وارد اروپا شدند. سیل 
عظیم پناهجویان که بخشی از آن بخاطر بحران 
افتاد در نیمه دوم سال گذشته  سوریه به راه 

بویژه در مسیر بالکان به اوج خود رسید.

سازمان ملل: 

700 پناهجو در روزهای اخیر غرق شدند

سردار جاللی: تحریم سایبری را هشدار می دهیم
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من از اسراف بیزارم تو هم آیا 
با من همدردي؟

ثنا فالح سخنگو

فصل  از  عبور  بدون  ساله  چند  این  بنده  زعم  به 
بهار بالفاصله وارد فصل تابستان مي شویم چرا که 
را  تمام جهان  گرماي طاقت فرساي کره ي زمین، 
مانند  بهار  امسال  است.  داده  قرار  خود  تاثیر  تحت 
نه  و  باراشش  نه  نه طاقتش،  نبود.  سال هاي پیش 
طراوتش. قدیمي ها از زمستان هاي سرد و بهارهاي 
خنک و تابستان هاي معتدل برایم بسیار گفته اند. 

از روزي فراوان و رزق با زحمت و حالل که بدست 
را خودشان  روزانه شان  بیشتر مصارف  آوردند.  مي 
تولید مي کردند. از گندم و حبوبات گرفته تا لبنیات 
و گوشت و حتي میوه. گرچه تنوع به این اندازه نبود. 
اما به هر حال هر منطقه با توجه به آب و هواي خاص 
خودش از نعمات الهي سرشار بود. این روزها کمبود 
آب معضل اصلي زندگي روزمره و بخش کشاورزي 
است. با وجود هشدارها و تمهیدات اندیشیده شده 
توسط سازمان هاي مسئول اما باز از لحاظ فرهنگي 
و  بهار  فصول  هاي  میوه  است.  الزم  بیشتري  کار 
تابستان را بسیار دوست دارم . وقتي چشمم به میوه 
هاي رنگارنگ مي افتد خدا را شکر مي کنم و  البته 
و  ندارند  دوام  مدت طوالني  که  مي خورم  افسوس 
بسیار زود فصلشان مي گذرد. در بین این میوه ها  
در  واقع  در  دارم. کرج  بسیار دوست  را  توت سفید 
گذشته باغ شهري بزرگ و با آب و هوایي خنک بوده 
است. هنوز هم که در محله هاي قدیمي قدم مي زنم 
دیوارها و درختان قدیمي به جاي مانده از باغات را 
مي بینم. گر چه افسوس مي خورم که چرا امروزه از 
عظمتي آنچناني آن باغ ها خبري نیست . گرچه این 

امر به نگاهي کارشناسانه نیاز دارد. 
وقتي درختان کهنسال توت را در گوشه گوشه ي 
اند بسیار  از میوه  پر  بینم که  کرج و محله ها مي 
انرژي مي گیرم اما وقتي در کمال ناباوري مي بینم 
همه بي تفاوت از روي میوه هاي به زمین ریخته رد 
مي شوند و آسفالت تبدیل به سطحي مملو از توت 
به  دانه  هر  درشتي  شوم.  مي  ناراحت  است  شده 
قدري است که نشان از رسیدگي و خوشمزگي آن 
دارد. در آموزه هاي دیني ما  اسراف نکوهیده شده 
است. وقتي قدر نعمت هاي الهي را ندانیم خود به 
خود از آنها محروم خواهیم شد. وقتي جهان دچار 
این  است  شده  خشکسالي  و  آب  کمبود  و  قطحي 
در  وقتي  آید  یادم مي  است.  اسراف  ما عین  رفتار 
شهرداري  بودم  دانشجو  شمالي  شهرهاي  از  یکي 
و حتي گل هاي درختان  ها  میوه  برداشت  متولي 
پرتقال و نارنج از سطح شهر بود. گاهي اوقات هم 
مردم خود را محق مي دانستند  و در نهایت حیف 
این محصوالت به  افتاد وحداقل  اتفاق نمي  و میل 
مصرف درستي مي رسید. نمي گویم با این توت ها 
چه باید کرد اما مي دانم مي شود فکري به حالشان 
را که من سراغ دارم در جایي  آنها  از  بعضي  کرد. 
قرار گرفته اند که مي شود با کمي همت و هزینه 
و مدیریت محصولشان را جمع آوري کرد. در این 
نباشند  متولي  دولتي  هاي  دستگاه  اگر  حتي  بین 
یاد  به  قدم شوند.  پیش  توانند  مي  مردم هم  خود 
روستاي  به  عکاسي  براي  تابستان  روز  یک  دارم 
یا  نایلون  که  دیدم  بودم  رفته  جاده  در  خوزنکال 
ارتفاع  در  یا  بودند  انداخته  درختان  زیر  اي  پارچه 
و  از رسیدن  بعد  بار درخت  که  بودند  بسته  را  آن 
و  جمع  هم  همانجا  و  نریزد  زمین  روي  به  افتادن 
مي  باال  محصول  کیفیت  هم  اینگونه  شود.  خشک 
رود و هم از هدر رفت و اسراف آن جلوگیري مي 
انجام  کاري  چنین  شود  مي  شهر  سطح  در  شود. 
مي  حتي  و  است.  حالل  هم  شرعي  لحاظ  از  داد. 
شود بعد از جمع آوري آن را بین همسایگان همان 
آن  فروش  با  یا حتي  و  کرد  توزیع  کوچه  یا  محل 

مبلغ بدست آمده را صرف امور خیریه کرد .
 به هر حال دیدن چنین وضعي بسیار ناراحت کننده 
است . امیدوارم بتوان فکري کرد هرچند این موضوع 
قابل  بین مشغله ها و دغدغه ها ي شهري چندان 
نعمتت  نعمت  شکر   حال  هر  به  اما   . نیست  اعتنا 

افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند.

یادداشت

اقتصاد ایران در شرایط فعلی با مشکالت و معضالت زیادی روبه رو است.از 
یک سو عدم پایبندی کشور های 5+1 به اجرای تعهدات و از سوی دیگر عدم 
برنامه ریزی در شرایط فعلی، رکود اقتصادی کشور را منجر شده است. راه حل 
های برون رفت از رکود طبق فرمایشات مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی 
است یعنی اقتصادی که در شرایط دشواری )شرایط فعلی( و دشمنی)تحریم 

ها( استقالل،رفاه و پیشرف اقتصادی را منجر شود.
اقتصاد مقاومتی وجود  اقدام  برای  اقتصادی دیدگاه های مختلفی  در حوزه 

دارد:
- عده ای معتقد اند که اقتصاد مقاومتی اجرای برنامه های فعلی دولت است یعنی دولت سیاست 
های 2۴ گانه اقتصاد مقاومتی در حوزه اجرا به کار ببند و برنامه های فعلی و پروژه های در دست 

ساخت منطبق با سیاست ها در برنامه و بودجه سال تبیین نمایند.
- عده دیگر اقتصاد مقاومتی را اجرای درست اقتصاد متعارف میدانند یعنی دولت باید برنامه های 
قبلی و عادی خود را طبق روال قبلی اجرا کنند و در برنامه بودجه سال فقط کلمه اقتصاد مقاومتی 

را درگزارش ها و برنامه ها بیاورند.
- عده ای نیز اقتصاد مقاومتی و اتکا به داخل اولویت دوم آنها است یعنی سرمایه گذاری خارجی 

و واردات اولویت اول آنها است.
- عده ای نیز معتقد اند اقتصاد مقاومتی اتکا به داخل است و حمایت از سرمایه داخلی راه حل 

وضعیت موجود است.
سه گروه اول تعریف درستی از اقتصاد مقاومتی ندارند و علت آن عدم درک اقتصاد ایران و جهان 
است. الگو های اقتصادی غرب امروز در دنیا شکست خورده و در آمریکا، طبق آماررسمیاعالمشده
توسطفدرالرزرودرتاریخ 26 ژانویهسال 2016  نزدیکبه 1۳.62 تریلیوندالربهمردمخودو 5.۳۴ تریلی
وندالربهکمپانیهایدولتیودرمجموع 18.96 تریلیوندالربدهیدارد. علت دیگر ندانستن مبنای اقتصاد 

مقاومتی است.
گروه دوم نیز در وهله اول شکست اقتصادی جهان را باور نکرده اند و هنوز بر این باور هستند که 
لیبرالیسم اقتصادی درمان است. این گروه از نقش فرهنگ و سیاست در اقتصاد غاقل اند و نمی 
دانند که اجرای مکتب اقتصادی به شکل درست مستلزم تطابق با فرهنگ مردم آن کشور است. در 
ایران فرهنگ مردم با اقتصاد لیبرال قابل تطبیق نیست و اگر این مکتب به درستی در جامعه اجرا 
گردد، باز هم به حداکثر بهره وری نمی رسد. و عالوه بر فرهنگ دین مردم را دچار مشکل می کند.
گروه سوم براین باور اند که اقتصاد مقاومتی در کنار سوسیالیسم و امپریالیسم، مکتب اقتصادی 
نظام سیاسی،اجتماعی و  اقتصادی که مردم همانند  اقتصاد اسالمی است.  و نسخه معاصر  است 
فرهنگی، در آن نقش ایفا کنند. دولت در کنار مردم و بخش خصوصی عوامل توسعه و پیشرفت در 
اقتصاد هستند. البته مقاومت و ریاضت با هم متفاوت اند.اجرای اقتصاد مقاومتی به معنای سیاست 
های بازدارنده و ضد مردمی نیست بلکه استفاده از داشته ها و مزیت های داخلی و اتکا به داخل 

اقتصاد مقاومتی معنا می شود.نظریه اقتصاد مقاومتی منطبق بر فرهنگ و سیاست مردم است.
اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی به معنای درست همان تقویت تولید ملی و فرهنگ جهادی است 
که با مقاومت در برابر تحریم ها-تهدید ها  می تواند اهداف اقتصادی انقالب اسالمی را محقق 
کند. اقتصاد مقاومتی باید منجر به استقالل،پیشرفت و رفاه اقتصادی جامعه شود. متاسفانه طبق 
آمار موسسه لگاتوم در سال 1۳95 ایران از نظر رفاه عمومی در رتبه 106 قرار دارد که وضعیت 
مطلوبی نیست.البته الزم به ذکر است پارامتر های ارزیابی رفاه در اقتصاد لیبرال و اقتصاد اسالمی 
متفاوت است.این آمار بیانگر این موضوع  است که اقتصاد لیبرال در ایران شکست خورده است.
سیاست های 2۴ گانه اقتصاد مقاومتی بعد تولید ملی و فرهنگ جهادی مهمترین شاخص برای 

اجرای درست اقتصاد مقاومتی می باشد.
برای برنامه ریزی در اقتصاد مقاومتی باید به موارد زیر به صورت دقیق پرداخته شود:

1-موارد مورد تاکید رهبری در پیام نوروزی و سخنرانی اول فروردین
2-نقش دولت و مردم در اجرای تاکیدات و سیاست های کلی 2۴ گانه

مقام معظم رهبری در  پیام نوروزی و سخنرانی اول فروردین بر مساله تولید توجه ویژه داشتند. 
حمایت از تولید ملی و تشویق تولید کنندگان ایرانی مساله مهمی بود که رهبر معظم در دیدار با 

کارگران در هقته کارگر بر این مساله تاکید ویژه دارند.
تقویت تولید ملی مهمترین راه کار برای رونق اقتصادی و رفع بیکاری  و جلوگیری از واردات بی 
رویه باعث تقویت تولید می گردد. تمرکز بر فعالیت های مزیت دار داخل مثل تولید پسته- استفاده 
از پول آزاد شده از برجام جهت سرمایه گذاری بر تولید و صادرات-توجه ویژه بر اقتصاد دانش بنیان 
برای سرمایه گذاری در بخش های مهم و اساسی کشور جهت تقویت داخل و عدم اتکا به سایر 
کشور ها-استفاده از ظرفیت ها و سرمایه های معطل شده به خصوص در بخش تولید و نفت و گاز 
-انتقال فن آوری در معامالت خارجی شکل گرفته با شرکت های خارجی و عدم مصرف کننده 
بودن صرف-مبارزه با فساد اقتصادی در تمامی سطوح-افزایش بهره وری در تولید و انرژی ها و 
استفاده از صنایع کوچک کارگاه ها و صنایع متوسط جهت توسعه و ایجاد اشتغال در زمینه تولید  

از مهمترین مطالب بیان شده توسط رهبر معظم انقالب در سخنرانی اول فروردین بود.
دولت در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی مهمترین نقش را دارند. دولت به عنوان ستاد مرکزی اقتصاد 
مقاومتی عامل اصلی اجرا در این زمینه است. عالوه بر عرصه اجرایی، در عرصه فرهنگی،علمی و 
سیاسی باید نقش ایفا کند.مردم نیز به تناسب نقش فردی و اجتماعی خود می توانند توانمندی 
خود را در تمامی عرصه ها نشان دهند.هرکس با توجه به مسئولیت اجتماعی خود باید در جهت 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تالش کند.دانشجویان،دانش آموزان،اساتیدو فرهنگیان و... هرکدام 
در اقدام اقتصادی باید تمام تالش خود را به کار گیرند. اقشار مردم عالوه بر مسائل عنوان شده باید 

الگوی مصرف را در تمامی محصوالت تولیدی اصالح نمایند.

جواد خدابین
کارشتاس ارشد صنایع- عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی

دادنامه

حقوقی  عمومی  دادگاه   209 شعبه   9۴0998216۳۴00959 کالسه  پرونده 
نشر  شرکت   : خواهان  شماره  نهایی  تصمیم  تهران  مفتح  شهید  قضایی  مجتمع 
گستر امروز با نمایندگی مجید چوبان شندی خواندگان : 1. امید عظیمی فرزند 
مطالبه  ها:   فرزند محمد حسین  خواسته  فر  انصاری  2. مصطفی  رضا   محمد 
گردشکار:  تادیه   تاخیر  خسارت  مطالبه  و  چک  وجه  مطالبه  دادرسی  خسارت 
خواهان دادخواستی به طرفیت خواندگان تقدیم داشته که پس از ارجاع به این 
و  داد  قرار  نظر  تحت  مقرر  وقت  در  قانونی  تشریفات  ثبت جری  از   حوزه پس 
با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و 
بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه : شرکت نشر گستر امروز 
با نمایندگی مجید چوبان شندی به طرفیت  امید عظیمی و مصطفی انصاری فر 
به خواسته مطالبه 100.000.000 ریال وجه دو فقره چک به شماره  559875 
هزینه  اختساب  با  اصل خواسته  عنوان  به  بانک کشاورزی  عهده  و  572۴75  
های  دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تسلیمی نظر به 
بانک محال علیه در  از  های عدم پرداخت صادره  اینکه اصل چک ها و گواهی 
به میزان وجه مرقوم داشته و دعوی  اشتغال ذمه خوانده  ید خواهان ظهور در 
با  دادگاه  لذا  است  باقیمانده  خوانده  تعرض  از  مصون  آن  مستندات  و  مطروحه 
استحصاب بقاء دین بر ذمه خوانده ، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با 
استناد به مواد ۳1۳ و ۳10 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده واحده قانون استفساریه تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب 1۳76/۳/10 
به  به نحو تضامن  بر محکومیت خواندگان  مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم 
پرداخت مبلغ 100.000.000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳.170.000 ریال 
هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه راجع به اصل خواسته از تاریخ 
سررسید چک  لغایت اجرای دادنامه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
قابل  قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای سپس ظرف بیست روز  ابالغ  از 

تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
110/23827  رییس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران

دادنامه

پرونده کالسه 9۳0998216۳۴00۴۳6 شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید مفتح تهران تصمیم نهایی شماره خواهان : بانک سامان با نمایندگی 
رضا اجل افشار خواندگان : 1. علیرضا والفی 2. محبوبه حیدری کریم زاده خواسته 
تادیه   تاخیر  خسارت  مطالبه  و  وجه چک  مطالبه  دادرسی  خسارت  مطالبه  ها:  
گردشکار: خواهان دادخواستی به طرفیت خواندگان تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این حوزه پس از  ثبت جری تشریفات قانونی در وقت مقرر تحت نظر قرار داد و 
با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه : بانک سامان با نمایندگی رضا 
اجل افشار به طرفیت  علیرضا والفی محبوبه حیدری کریم زاده به خواسته مطالبه 
به شماره  158810۴ مورخ 92/8/27  ریال وجه یک فقره چک   99.200.000
تادیه  تاخیر  با اختساب هزینه های  دادرسی و خسارت  به عنوان اصل خواسته 
به شرح متن دادخواست تسلیمی نظر به اینکه اصل چک ها و گواهی های عدم 
پرداخت صادره از بانک محال علیه در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده به 
میزان وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن مصون از تعرض خوانده 
باقیمانده است لذا دادگاه با استحصاب بقاء دین بر ذمه خوانده ، دعوی خواهان 
را مقرون به واقع تشخیص و با استناد به مواد ۳15 و۳1۳ و ۳10 قانون تجارت 
و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح 
قانون صدور چک مصوب 1۳76/۳/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام  از  موادی 
حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 99.200.000 بابت 
پرداخت خسارت  نیز  و  دادرسی  هزینه  ریال  مبلغ ۳.۳16.000  و  خواسته  اصل 
تاخیر تادیه راجع به اصل خواسته از تاریخ سررسید چک  لغایت اجرای دادنامه و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده 
رای سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان 

تهران است.
110/23832  رییس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران

مفقودی
 82 ایران  969ط1۴  شهربانی  شماره  sd206با  پژوه  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
از  و  و شماره شاسی fj2902۳2و شماره موتور 16۳B0197897مفقود گردیده 

 بابلدرجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
شماره  72با  ایران  5۴9د89  شهربانی  شماره  8۴با  مدل  پژوپارس  کمپانی  سند 
از درجه  موتور 12۴8۴0728۴0 و شماره شاسی 192125۳1 مفقود گردیده و 

 بابلاعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
شماره  روغنی  آبی  رنگ  به   1۳89 مدل  زامیاد  نیسان  خودرو  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   8001۴۳95 موتور  شماره  و  72-685م6۳  ایران  انتظامی 
گردیده  مفقود  احمدی  پوررضا  تقی  سید  نام  به   NAZDL10۴TJK012069

بابلسرو از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی

برگ سبز وانت نیسان 2۴00 مدل 1۳81 به شماره انتظامی ایران 7۳-121ص۴5 
و به شماره موتور 0017۴۴95 و شماره شاسی 00C7۴2۳1 به نام کرم قره بیگی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است
بابل

آگهی مفقودی
انتظامی  به شماره  برگ سبز سواری سپند پی کی مدل 1۳80  و  سند کمپانی 
شاسی  شماره  و   M11100275 موتور  شماره  به  و  82-586ص7۴  ایران 
PSW68F0000۴15به نام محبوبه فیروزجائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است
بابل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
عمومی-حقوقی  دادگاه  اول  کالسه9۴09986127101076شعبه  درپرونده 
آقاعلی  فرزند  کرد  سبزوار  آقای  نام  به  خواهان  باغملک،  شهرستان  دادگستری 
شماره  به  فرزندحمید  گلرویان  1-حامد  آقایان  طرفیت  به  دادخواستی 
شماره  به  اله  قدرت  فرزند  دلخانی  پرست  حق  2-محسن   ، ملی2۳00167۳01 
ثبت۳۴۴۴11به  شماره  به  خوزستان  نفت  تعاونی  2۴۳0755696وشرکت  ملی 
رفاه  شماره89202۳/۴۳2۳65نزدبانک  به  چک  فقره  یک  وجه  مطالبه  خواسته 
کارگران-شعبه باغملک وبه مبلغ دویست وهشتادمیلیون ریال معادل مبلغ بیست 
وهشت میلیون تومان به دادگاه عمومی-حقوقی دادگستری این شهرستان تقدیم 
و برای تاریخ1۳95/۴/20ساعت10صبح تعیین وقت رسیدگی شده است.نظربه این 
که خواندگان درنشانی اعالم شده که اهواز-زیتون-خیابان کمیل-پالک1۴8اعالم 
اند لذا حسب تقاضای خواهان ودستوردادگاه  شده بود موردشناسایی قرارنگرفته 
در  وانقالب  عمومی  های  دردادگاه  دادرسی  آئین  ماده7۳ازقانون  ومستندبه 
امورمدنی مصوب1۳79مراتب برای یک نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار 
ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  حداکثر  که  شود  می  دعوت  وازخواندگان  درج 
انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه حضوری داشته ونسخه ثانی دادخواست وضمائم 
راتحویل گیرندواال وقت رسیدگی ابالغ شده محسوب گردیده ودادگاه وفق قانون 
ومقررات نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام خواهدنمود.ضمنا چنانچه در آتی نیازی به 
درج آگهی باشد فقط یک نوبت ومدت آن ده روزخواهدبود.   شماره م.الف)95/۳6(
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی-حقوقی دادگستری شهرستان باغملک

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

فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک اهواز
نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی برابر رای 1۳9۴-۳008982 1۳9۴/11/5
1-تصرفات آقای عبدالرضا باوی فرزندعبدالحسین به شماره شناسنامه18768صادره 
مساحت12۳/۳8مترمربع  به  ساختمان  باب  یک  به  نسبت   – کدملی  اهواز 
ورثه  ازمالکیت  خروجی  اهواز  دو  پالک2695/۳0بخش  درقسمتی/ششدانگ 
لذابرابر ماده۳قانون  زاده منجربصدور رای گردیده  زاده وعبداالمیرحسین  حسین 
گردد  می  آگهی  عموم  اطالع  جهت  روز  پانزده  فاصله  به  دردونوبت  مزبورمراتب 
باشدازتاریخ  داشته  اعتراض  ایشان  ومالکیت  مفروزه  تصرفات  به  نسبت  تاهرکس 
ثبت  اداره  به  خودرامستقیما  اعتراض  دوماه  بمدت  آگهی  این  اول  انتشارنوبت 
اسنادوامالک اهوازتسلیم ورسید دریافت نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم وگواهی تقدیم 
دادخواست اخذوبه اداره ثبت محل تحویل نماید.بدیهی است درصورت عدم وصول 
اعتراض درموعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام بصدورسندمالکیت خواهدنمود.   

شماره م.الف)5/10۳9(
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز-قادریان

آگهی حصر وراثت 

استناد  به  آباد  محمود  از  صادره   ۴0۳7 به ش ش  ابوالحسن  فرزند  ناظری  علی 
استشهادیه محلی و گواهی فوت و تصویر شناسنامه ورثه درخواستی بشماره ۳62 
ساکن محمود آباد خ معلم بازار الغدیر برنج فروشی تقدیم این شورا نموده چنین 
اقامتگاه  در  تاریخ 95/2/12  در  نازری  ابوالحسن  است که شادروان  داشته  اشعار 

دائمی خود محمود آباد فوت نموده ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
1- علی ناظری فرزند ابوالحسن به ش ش ۴0۳7 فرزند متوفی 

2- معصومه  نازری  فرزند ابوالحسن به ش ش 88۳ فرزند متوفی 
۳- آذر نازری  فرزند ابوالحسن به ش ش 19 فرزند متوفی

۴- ربابه نازری  فرزند ابوالحسن به ش ش ۴7۴ فرزند متوفی
5- لیال مالری فرزند شعبانعلی به ش ش 78همسر متوفی 

والغیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی

می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی 

صادر خواهد شد 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف محمود آباد 

بحـث  یـک  در  کـه  کنیـم  فراهـم  بسـتري 
ادبیـات کشـور  در  را  آن  کـه جـاي  ریشـه اي 
خالـي مي بینیـم، حضـور ادیبانـه ي منتقـدان 
را داشـته باشـیم. بـه هر صـورت بعـد از صادق 
هدایـت، قرعـه ي فـال را بـه نام محمـد افغاني 
مـي زنیـم تـا بـا بررسـي اجمالي رمان »شـوهر 

آهـو خانـم« بحـث را پـي بگیریـم.
»شـوهر آهـو خانـم« کتـاب برگزیـده ي انجمن 
کتـاب در سـال 1۳۴0 اثـر نویسـنده ي توانـاي 
کشـورمان محمـد افغانـي اسـت کـه بعـد از پنج 
دهـه از ایـن نظـر نیـز جالـب توجـه  واقع شـده 
اسـت و قصد داریم شـخصیت زن را در این رمان 
معـروف کـه بارهـا تجدیـد چاپ شـده اسـت، به 
نقـد نشسـته، پایـه هـاي ایـن بحـث را محکم تر 

. کنیم
بعـد از داسـتان »بـوف کـور« و » چشـمهایش« 
شـکاف عمیقـي در رمـان نویسـي ایـران رخ داد. 
همـگان در انتظـار بودنـد کـه یکـي از بـزرگان 
ادبیـات داسـتاني، دسـت به قلـم برده، طلسـم را 
شکسـته، راه مسـدود را باز کند تـا دره ي بوجود 
آمـده بـه نحـوي پـر شـود ولـي در مقابـل انبـوه 
چشـمهاي منتظـر و خسـته، مردي پا بـه میدان 
گذاشـت که سـه ماه قبل از انتشـار رمانش کسي 

نامـش را نشـنیده بود.
سـه ماه از انتشـار رمان شـوهر آهو خانم نگذشته 
بـود که نقد بزرگانـي چون دکترسـیروس پرهام، 
در مجلـه ي راهنماي کتاب شـماره دهم 1۳۴0، 
نجـف دریا بندري مجله ي سـخن شـماره ي 85 
آذر 1۳۴0، دکترمحمدعلي اسـالمي ندوشـن و... 
اسـم محمـد افغانـي را بـر سـر زبـان هـا انداخت 
و هنـوز بـه سـال نرسـیده بـود که کتـاب تجدید 
بولتـن  کـه  رسـید  جـا  بـدان  کار  شـد.  چـاپ 
هفتگـي شـماره ي ۴01 سـفارت انگلیـس خبـر 
داد »پیترایـوري« دانشـیار زبان و ادبیات فارسـي 
در »کینگـز کالـج کمبریـج« گفـت: در ادبیـات 
داسـتاني ایـران تحـول تـازه اي رخ داده اسـت، 
رمـان محمـد افغانـي را سـتود و نبـوغ ایرانـي را 

تحسـین کرد.

شوهر آهو خانم
داسـتان از بعـداز ظهر یکـي از روزهاي زمسـتان 
1۳1۳ شمسـي در شـهر کرمانشـاه شـروع مـي 

شـود و راوي را هفـت سـال بـه دنبال شـخصیت 
هـاي داسـتان مـي کشـاند. اگرچـه داسـتان در 
شـهر خاصـي اتفاق مـي افتد ولـي پیام داسـتان 
بیـان درد مشـترکي اسـت کـه سراسـر کشـور را 
احاطـه کـرده بـود. نویسـنده در یـک داسـتان 
جـذاب بـا روایت اتفاقاتـي که از برخورد سـنت و 
مدرنیتـه بوجـود مي آیـد، زن ایرانـي را به تصویر 

مي کشـد.
شـوهر آهوخانـم »سـید میـران«، خبازي اسـت 
مومـن، اهل نماز و روزه کـه در زد و بندهاي رایج 
عصـر خـود تالش مي کنـد روزي خـود را جوري  
تامیـن کنـد کـه خـالف مصالـح شـرع نباشـد.
وقتـي زنـي زیبا وجـوان و بیـوه بـه دکان نانوایي 
او مراجعـه مـي کند، هوس ذهنـش را احاطه مي 
کنـد و او بـراي رهایي از شـر هواهاي نفسـاني به 
خـدا پنـاه مي بـرد و مرتب بـا خـودش در جدال 

و شـماتت مي شـود.

»آهو خانم«
همسـرش »آهـو خانـم« کـه از فصـل دوم وارد 
داسـتان مي شـود، زني اسـت زحمتکـش، صبور 
و بردبـار، نمونه اي کامل از یک زن سـنتي ایراني 
کـه بـراي خـودش حقي قائل نیسـت و شـوهر را 
خداونـدگار خانـه مـي داند و دربسـت در خدمت 
اوسـت و تنهـا هم و غمش رضایت شـوهر اسـت 
و همیـن خصلت هایش باعث مي شـود داسـتان 
حـول محـور او شـکل بگیـرد. آرامـش ، صبـر و 
بردبـاري او خصلتـي اسـت که همدلـي و اعتماد 
دیگـران را جلـب مـي کنـد و همیـن ریشـه ي 
فرهنگ سـنتي اسـت که مخاطـب رابـا او همراه 
مـي کنـد به طوریکـه از پیش حق را بـه او بدهد.

»هما خانم«

»هما خانم« شـخصیت دوم زن داستان، معشوقه 
ي »سـید میران« شـوهر »آهو خانم« زني اسـت 
کـه بـراي رهایـي از فرهنـگ سـنتي، راه تجدد و 
مدرنیتـه را انتخـاب کـرده ولـي در مسـیرش بـا 
نامالیماتـي روبـرو مي شـود که منجر بـه انحراف 
از مسـیر شـده به دامن ابتذال سـقوط مي کند و 
تباه مي شـود.با مطربان همراه گشـته و سـرانجام 

رقاصـي بـي مقدار مي شـود.

»سید میران«
»سـید میـران« در کـش و قوسـهاي پرکشـش 
و باورپذیـر داسـتان و کشـمکش معمـول تالقـي 
احسـاس و عقـل،  شـیفته و دلباختـه ي همـا 
مي شـود. داسـتان عشـقي که از در گیـري هاي 
ذهنـي »سـیدمیران« نشـات گرفته، بـه  هوس و 

سـپس دلباختگـي مـي انجامد.
در پـس ذهـن »سـید« ماننـد مخاطب داسـتان 
یـک نقطـه ي ثابـت و اسـتوار همچنـان باقـي 
اسـت،« سـنت«. در رویارویي سـنت بـا مدرنیته 
»سـید« تصمیـم خـود را مـي گیـرد و سـرانجام 
همـاي تجـدد را مـي پذیـرد و تصمیم مـي گیرد 
بـا همـا همراه شـده بـه شـهري بروند که کسـي 

آنهـا را نشناسـد و بـا هـم زندگـي کنند.

»رویارویي سنت و مدرنیته«
سـرانجام »آهـو خانم« در لحظـات آخر زماني که 
»سـید میـران« بـا همـا قـرار و مدارهاي خـود را 
گذاشـته تـا در گاراژ شـهر بـه هم ملحق شـوند و 
بـراي همیشـه از آن شـهر خارج شـوند، سـر مي 
رسـد و در جدالي سـخت با تجدد، گوش »سـید 
میـران« را پیچانـده، او را متوجه ي خطایش مي 

کنـد و به زندگـي باز مـي گرداند.
نـه  و  اسـت  تجـدد  نـه  داسـتان  ایـن  قربانـي 
سـنت، آنچـه از محتـواي ایـن داسـتان برمـي 
مقولـه،  دو  برخـورد  ي  مسـئله  از  جـدا  آیـد، 
اسـت  اي  جامعـه  برخوردفرهنگـي  و  دیـدگاه 
کـه نویسـنده در آن زندگـي مـي کنـد. قرباني 
اصلیـدر ایـن داسـتان زن اسـت. از مشـکالت و 
موانعـي کـه سـر راه زن متجـدد پیـش مي آید 
و راهـي کـه پیش پایش گذاشـته مي شـود که 
مطابـق میـل او نیسـت، تـا مسـائل و مصائبـي 
کـه زن سـنتي بـا آن دسـت و پنجـه نـرم مـي 
کنـد، همـه نشـان دهنده ي آن اسـت کـه تنها 
راه باقـي بـراي زنانـي کـه درایـن گونـه جوامع  
زندگـي مـي کننـد، این اسـت که زن داسـتان 
»علویـه  ي  اندیشـه  هـم  و  سـنگ  هـم  بایـد 
خانـم« صـادق هدایـت باشـد کـه تنهـا بـراي 
نجـات خـود و ایجاد یـک نقطه ي امـن و تکیه 
گاه، بدنبـال موجـودي بنـام شـوهر باشـد که با 
او بـه زیـر یـک سـقف بخـزد و همچنـان تن به 

پایمـال شـدن حقوقـش بدهـد.

تکوین شخصیت زن در ادبیات داستاني ایران
مرتضی فضلی

اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی
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آگهی 
خواهان امیرهوشنگ احمد طهرانی  دادخواستی به طرفیت خوانده فرامرز تاراسی 
به خواسته مطالبه سند رسمی ملک به شماره ۳-2-1921 فرعی از 12۳ اصلی 
مطالبه  و  رسمی   سند  ابطال  و  ید  خلع  و  اموال  المثل  اجرت  مطالبه  و   ۴0۳1
تحویل  تا  سند  تنظیم  زمان  از  نامه  بیع  طبق  تادیه  تاخیر  با  روزانه  خسارت 
از پرداخت هزینه  اعسار  به مبلغ 1856000000 ریال  روزانه 1.000.000 ریال 
دادرسی و مطالبه خسارت دادرسی و تسلیم مبیع )تحویل مورد معامله( تقدیم 
 215 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  دادگاههای 
مجتمع قضایی شهید مفتح  ارجاع و به کالسه 950998216۴00006۴ ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 95/5/25 ساعت 08:۳0 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده7۳قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
از جراید کثیراالنتشار آگهی  نوبت در یکی  درخواست وکیل خواهان مراتب یک 
میگردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد.
110/23845 منشی دادگاه حقوقی شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی
 مجتمع قضایی شهید مفتح  

رای شورا
پرونده کالسه 5126/626/9۴ شعبه 626 شورای حل اختالف منطقه 12 و 1۳ 
تهران خواهان : بانک پارسیان با وکالت مع الواسطه شرکت تامین اندیش پارس 
با وکالت آقای عبدالهاشم یعقوبی  خواندگان : 1. سکینه خبازی علی گورگه 2. 
حوریه مرادی همگی مجهول المکان رای شورا : در خصوص دعوی بانک پارسیان 
عبدالهاشم  آقای  وکالت  با  پارس  اندیش  تامین  شرکت  الواسطه  مع  وکالت  با 
مطالبه  به خواسته  مرادی  و حوریه  علی گورگه  بطرفیت سکینه خبازی  یعقوبی 
۴۳59۴22 ریال بابت مطالبه اصل خواسته ناشی از قرارداد شماره 1۴6۳181-1-

100-2017 خسارت تاخیر تادیه لغایت زمان اجرای حکم بانظمام کلیه خسارت 
دادرسی  مالحظه می گردد که خواهان به موجب قرارداد الزم االجرا مستند دعوی 
تسهیالتی را به خوانده ردیف اول پرداخت نموده است و مقرر بوده که تسهیالت 
پرداختی را از زمان انعقاد بشرح مندرج در قرارداد در وجه خواهان کارسازی نماید 
همچنین سایر خواندگان وفق قرارداد مذکور کلیه تعهدات و الزامات ناشی از آن 
را پذیرفته اند نظر به اینکه خواندگان دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خود 
با  بنابراین  است  نکرده  تکذیبی  و  ایراد  اصالت سند  به  نسبت  و  نیاورده  به عمل 
احراز اشتغال ذمه خوانده شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 
522/519/515/198 قانون آیین دادرسی  مدنی دادگاه های عمومی و انقالب در 
مبلغ ۴۳59۴22  تضامنی  پرداخت  به  خواندگان  محکومیت  به  مدنی حکم  امور 
بابت اصل خواسته و مبلغ  هزینه های دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر  ریال 
تادیه قراردادی تا هنگام پرداخت متناسب با شاخص اعالمی از جانب بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس  ظرف 20 روز قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی تهران می باشد 
110/23858  قاضی شورای حل اختالف مجمع شماره 12 و 13 تهران

آگهی 
خواهان وحید رامیان  دادخواستی به طرفیت خوانده مرتضی رحمانیان به خواسته 
مطالبه خسارت دادرسی مطالبه وجه چک به مبلغ 600000000 ریال به شماره 
18705 مورخ 9۴/11/27 و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 215 مجتمع قضایی شهید 
به کالسه 950998216۴000070 ثبت و وقت رسیدگی مورخ  ارجاع و  مفتح  
95/۴/21 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده7۳قانون 
وکیل  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده 
ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی و استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد.
110/23853 منشی دادگاه حقوقی شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
مفتح  

آگهی 
خواهان شرکت فرودگاهی عقاب عسلویه با مدیر عاملی عبداله کاشانی فرد – رئیس 
هیئت مدیره انصاری پیری  دادخواستی به طرفیت خوانده ارسالن جعفرزاده  به 
خواسته مطالبه خسارت دادرسی مطالبه وجه چک به مبلغ 100000000 ریال به 
شماره ۳8/9987۳7/1295 و 52/9987۳6/1295  و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
215 مجتمع قضایی شهید مفتح  ارجاع و به کالسه 950998216۴001010 ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ 95/۴/21 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  ماده7۳قانون  موضوع  طبق 
خوانده و درخواست وکیل خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
دادگاه  به دفتر  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه پس  تا خوانده ظرف  آگهی میگردد 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد.
110/23850 منشی دادگاه حقوقی شعبه 215 دادگاه عمومی

 حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابررای شماره  1۳9۳60۳۳101001۴5۳5-9۳/12/21  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج –ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  
مهنازاکبریان  فرزند نصرت ا...  بشماره شناسنامه 1621  صادره از همدان نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 161/58  متر مربع به پالک 7۳50 
فرعی از16۳ اصلی واقع در سرحدآباد جز حوزه ثبتی فردیس خریداری از مالک 
رسمی اصغر فوالدی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف۳096 
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳95/02/26
تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳95/0۳/10

 رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس عیسی شاهدی 

آگهی ابالغ 

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به امیر عالیشاهی 
کالسه پرونده ۳/101/95 وقت رسیدگی شنبه 95/۴/26 ساعت 9 صبح 

خواهان محبوبه ثابتیان محاوری  خوانده امیر عالیشاهی 
خواسته مطالبه وجه 

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
سوم حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 7۳ قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر شورا 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 
دبیر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه اعرابی دارای شناسنامه شماره 1087 به شرح دادخواست به کالسه 
950۳68/۳/95 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اقدس اعرابی بشناسنامه شماره ۳ در تاریخ 1۳9۴/12/16 اقامتگاه 

دائمی  خود بدرود زندگی گفته. ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1.حسین اعرابی- فرزند محمد- ش.ش ۳۴۴67- تولد 1۳۴7/9/1-  نسبت پسر 

متوفی
پسر  نسبت   – تولد1۳۴9/6/1  محمد- ش. ش۴771-  فرزند  اعرابی–  2. حسن 

متوفی
۳.فاطمه اعرابی- فرزندمحمد- ش. ش 1087- تولد1۳۳۴/10/21 -  نسبت دختر 

متوفی
۴.افسانه  اعرابی- فرزندمحمد- ش.ش1550 – تولد1۳۳7/7/1 – نسبت  دختر 

متوفی
دختر  نسبت   - تولد1۳۳9/1/1  ش1551-  ش.  محمد-  فرزند  اعرابی-  5.پروانه 

متوفی
6. معصومه اعرابی- فرزندمحمد- ش. ش 2۴92- تولد1۳۴۴/۳/1 -  نسبت  دختر 

متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/ الف ۴12۴6 
رییس شعبه شورای حل اختالف کرج

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

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

فاقد سند رسمی
اول/ 9۴/09/۳0هیات  مورخ    1۳9۴60۳۳101000۴۴9۳ شماره   برابررای 
سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
مالکانه  –ناحیه دو تصرفات  ثبت ملک کرج  ثبتی حوزه  واحد  رسمی مستقر در 
بالمعارض متقاضی  عبداله علی زاده  فرزند باقر بشماره شناسنامه 186 کد ملی 
0۳2092862۴  صادره ازکرج درششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت 126/97  
متر مربع مفروز از پالک شماره فرعی از16۴ اصلی واقع در محمدآباد کرج بخش 
حوزه ثبت ملک کرج خریداری از مالک رسمی محمد حسین امین ترابی محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 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 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  رسید،ظرف  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  رابه 
اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م/الف50۴۴
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳95/02/26
تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳95/0۳/10

ابالغ دادنامه رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس ایرج فهیمی 
 به خوانده مجهول المکان صارم الوان زاده 

رای دادگاه 
صارم  آقای  طرفیت  به  مسیب  فرزند  برارنیا  آقا  مهدی  آقای  دعوی  خصوص  در 
الوان زاده فرزند محمد صادق بخواسته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به حضور 
به  راجع  انتقال سند رسمی  و  تنظیم  بابل جهت  اسناد رسمی  دفاتر  از  یکی  در 
ایران 82  انتظامی 977 ص ۳9  یک دستگاه خودروی پراید مدل 8۳ به شماره 
اداره  از  واصله  پاسخ  جمله  من  پرونده  مندرجات  و  اوراق  مجموعه  به  عنایت  با 
انتقال  با احراز نقل و  امارات موجود و  بابل و سائر قرائن و  راهنمایی و رانندگی 
بر  نتیجه احراز مالکیت خواهان  بیع در  قالب عقد  به خواهان دعوی در  مالکیت 
خودروی متنازع فیه دادگاه دعوی اقامه شده را وارد و ثابت تشخیص و باستناد 
مواد 219و220و22۳قانون مدنی خوانده دعوی را بحضور در یکی از دفاتر اسناد 
رسمی بابل و تنظیم سند رسمی انتقال در حق خواهان دعوی محکوم می نماید 
و بعالوه خوانده دعوی به پرداخت ۳90/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
خواهان دعوی محکوم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز بعد از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

تجدید نظر مرکز استان است 
رییس شعبه پنجم دادگاه حقوقی بابل – کمال الدین قاسمی

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  شرح  به   1۳ شماره  شناسنامه  دارای  خلف  قیاسی  آقاحسین 
کالسه 950۳۳2/19 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
در   166 شماره  بشناسنامه  خلف  قیاسی  فتحعلی  شادروان  که  داده  توضیح 
الفوت  ورثه حین  گفته.  زندگی  بدرود  دائمی  خود  اقامتگاه  تاریخ1۳9۴/10/10 

آن مرحوم منحصر است به :
1.باجی قیز هدایتی گلیان- فرزند معرفت ا...- تولد1۳11- ش. ش 156- همسر 

متوفی
2. غالمحسین قیاسی خلف – فرزندفتحعلی- تولد1۳20- ش. ش 12- پسر متوفی

۳. حسین قیاسی خلف - فرزندفتحعلی- تولد1۳۴۴- ش. ش1۳-  پسر متوفی
۴.  محمد حسین قیاسی خلف - فرزند فتحعلی- تولد1۳۳8- ش. ش 6-پسرمتوفی
5. علی حسین قیاسی خلف - فرزند فتحعلی- تولد1۳۴2- ش. ش 6- پسر متوفی
6. محمدرضا قیاسی خلف- فرزند فتحعلی- تولد1۳56- ش. ش2185- پسرمتوفی

7. عزیزه قیاسی خلف- فرزند فتحعلی- تولد 1۳۳۴- ش.ش8- دختر متوفی
8.فریده قیاسی خلف- فرزند فتحعلی- تولد 1۳5۴-ش.ش۳۴09۳- دختر متوفی

9. محبوبه قیاسی خلف- فرزند فتحعلی- تولد 1۳۴6- ش.ش 6-دختر متوفی
می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مذبور  خواست  در  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م/ الف ۴12۴8-
 رییس شعبه حل اختالف کرج

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا/ خانم عباسعلی فیضی نجفی دارای شناسنامه شماره 9۴76 به شرح دادخواست 
به کالسه 950۳25/19 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   69۳ شماره  بشناسنامه  دزفولی  قناد  ایران  شادروان  که  داده  توضیح 
1۳91/8/5 اقامتگاه دائمی  خود بدرود زندگی گفته. ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به :
همسر   -1۳17 تولد   -1۴16 ش.ش  حسین-  فرزند  نجفی-  فیضی  1.یوسفعلی 

متوفی
2. امیر محمد فیضی نجفی – فرزند یوسفعلی- ش. ش2۴۴- تولد 1۳52- پسر 

متوفی
پسر   -1۳61 تولد   -9۴76 فرزندیوسفعلی- ش. ش  نجفی-  فیضی  عباسعلی   .۳

متوفی
دختر  تولد  1۳5۳-  یوسفعلی- ش.ش 2۴2-  فرزند  نجفی-  فیضی  معصومه   .۴

متوفی
5. آزاده فیضی نجفی- فرزند یوسفعلی- ش. ش9688- تولد 1۳57- دختر متوفی
6. فاطمه قناد پور- فرزند عبدالمحمد- ش. ش ۳8۳8- تولد 1۳06- مادر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/ الف ۴12۴6
 رییس شعبه شورای حل اختالف 

آگهی احضار متهم 

خانم مریم کاظمی مازی فرزند خیر ا... در پرونده کالسه 9۴1۳۳0 این شعبه به 
اتهام خیانت در امانت وسایل منزل و گوشی تلفن همراه و وجه نقد تحت تعقیب 
قرار دارید به این وسیله بر اساس ماده 17۴ قانون آیین دارسی کیفری به شما 
ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر 
اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود م. 

الف 1۴1
بارپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقالب ساری – سید هادی رشیدی 

13درصد کل منابع سالمت صرف
 مقابله با دیابت

کاالهای  مصرف  و  تجویز  کنترل  و  ارزیابی  دفتر  کل  مدیر 
کل  درصد   1۳ اکنون  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  سالمت 
هزینه  دیابت  بیماری  درمان  برای  کشور  سالمت  نظام   منابع 

می شود.
باید  ها  دولت  افزود:  سالمت«  »اقتصاد  همایش  در  پیرویان  فرزاد 
داشته  بیماری  این  کنترل  و  دیابت  مورد  در  درستی  ریزی  برنامه 
باشند زیرا این میزان هزینه در بخش دیابت نسبت به سالمت خیلی 

بیشتر است و تا سال های آینده نیز افزایش می یابد.
وی ادامه داد: 2۴6 میلیون دیابتی در جهان داریم که تا سال 2025 
میالدی به ۳80 میلیون نفر می رسد و این رقم در ایران نیز چهار 

میلیون و 900 هزار دیابتی خواهد بود.
پیرویان با بیان اینکه پیش بینی شده در 10 سال آینده شمار دیابتی 
ها در ایران به دو برابر افزایش یابد، ادامه داد: به همین منظور سازمان 

ملل روز 1۴ نوامبر را روز جهانی دیابت نامگذاری کرده است.
وی افزود: دیابت یک مشکل اصلی نظام سالمت است و بار سنگین 

زیادی به بخش نظام سالمت وارد می کند.
سالمت  کاالهای  مصرف  و  تجویز  کنترل  و  ارزیابی  دفتر  کل  مدیر 
سازمان غذا و دارو به هزینه های دیابت در کشور اشاره کرد، گفت: 
فقط هفت درصد هزینه ها در بخش داروهای دیابتی است، این در 
حالیست که 50 درصد هزینه ها مربوط به بیماران بستری و بیش از 

20 درصد هزینه ها در بخش غیر دارویی است.

آماری از آغاز »سن« اختالالت روانی! 

اورژانس  فعالیت  از  کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون 
اجتماعی در 190 شهر کشور خبرداد و گفت: طی بررسی های انجام 
شده، 50 درصد اختالالت روانی زیر سن 1۴ سال و 75 درصد در 

سنین کمتر از 2۴ سال شروع می شود.
 حبیب ا... مسعودی فرید ضمن تاکید برآنکه باید حداقل 10 درصد 
اعتبارات حوزه سالمت به حوزه »سالمت روان« اختصاص یابد، افزود: 
متاسفانه در حال حاضر کمتر از ۳ درصد از اعتبارات حوزه سالمت 
به مسئله »سالمت روان« اختصاص می یابد که آن هم صرف درمان 

و بازتوانی شده و همچنان در این حوزه از پیشگیری غافل هستیم. 
وی هم چنین بر ضرورت راه اندازی واحدهای مددکاری در مدارس 
محور جهت  پیشگیرانه  رویکرد  با  تا  است  نیاز  کرد:  اظهار  و  تاکید 
مددکاران  از  استفاده  با  روانی  اختالالت  شیوع  و  بروز  از  پیشگیری 

جهت راه اندازی واحدهای مددکاری در مدارس اقدام شود. 
مدارس  داد:  ادامه  کشور  بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون 
گلوگاه خوبی برای غربالگری و شناسایی موارد اختالل روانی در افراد 
هستند به همین دلیل باید مدارس کشور، مدرسه های زندگی باشند 
پرورش  و  آموزش  در  روان  سالمت  موضوع  به  توجه  است  الزم  و 
به دانش آموزان  ارتباطی و اجتماعی  نهادینه و آموزش مهارت های 

در اولویت قرار گیرد. 

ممنوعیت تولید سوییس و کالباس 
تاج خروسی

در پی مطرح شدن استفاده از بافت های غیرمجاز 
همچون تاج خروس و پوست مرغ در تولید سوسیس 
و کالباس در مراکز زیرزمینی و غیرقانونی، مدیرکل 
دامپزشکی  سازمان  عمومی  بهداشت  بر  نظارت 
اعالم کرد که هیچ مجوزی بابت تولید فرآورده های 
گوشتی از تاج خروس صادر نشده و وزارت بهداشت 

موظف به نظارت و برخورد با متخلفان است. 
عباس عباسی  اظهار کرد: تولید فرآورده های گوشتی 
حرارت دیده تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی است و نظارت بر تامین فرآورده های 
خام دامی این واحدهای تولیدی از منابع داخلی و 
یا واردات نیز تحت نظارت سازمان دامپزشکی قرار 
دارد و اگر واحد تولیدکننده فرآورده های گوشتی 
مجاز یا غیرمجاز اقدام به تولید سوییس و کالباس از 
تاج خروس کرده باشد، سازمان غذا و دارو و وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به نظارت 

و برخورد با این تخلفات است. 
وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی هیچ مجوزی 
سوییس  مانند  گوشتی  فرآورده های  تولید  برای 
و کالباس از تاج خروس صادر نکرده و از نظر این 
سازمان یک تخلف محسوب می شود، افزود: سازمان 
دامپزشکی و شبکه های نظارت آن در کشور ناظر 
واحدهای  برای  دامی  خام  فرآورده های  تامین  بر 
تولیدکننده فرآورده های گوشتی است و اگر واحدی 
در این زمینه تخلف کند این سازمان براساس قانون 
به وظیفه مندی خود، واحد متخلف را به دستگاه 

قضایی معرفی خواهد کرد. 

آموزش و پرورش سختی 
امتحانات را رد کرد 

نحوه طراحی سواالت امتحانات نهایی از آن دست 
موضوعاتی است که هرسال دانش آموزانی در برخی 

دروس نسبت به سختی آن اعتراض می کنند. 
عبدالرسول عمادی، رئیس مرکز سنجش وزارت 
آموزش و پرورش ، با بیان اینکه پس از بررسی های 
انجام شده مشخص شد سواالت امتحانی ما سخت 
نبودند اظهار کرد: تا امروز بخشی از اوراق دروس 
شیمی، عربی و دین و زندگی تصحیح شده و نتایج 
بد نبوده است. وی افزود: حتی میانگین نمرات دانش 
آموزان در این دروس باالتر از میانگین نمرات در 

سال گذشته است. 

کوتاه از جامعه  خبر

که  این  بر  تأکید  با  انتظامی  نیروی  فرمانده 
با  مقابله  و  برخورد  نیرو  این  اولویت  اولین 
گفت:  است  ارز  و  کاال  قاچاق  بزرگ  باندهای 
هدف ما برخورد با دانه درشت ها است اما دانه 

کوچک ها را هم رها نمی کنیم.
گردهمایی  حاشیه  در  اشتری  حسین  سردار 
رؤسای پلیس آگاهی استان های سراسر کشور 
از  یکی  گفت:  خبرنگاران،  جمع  در  حضور  با 
عملکرد  بررسی  همایش  این  برگزاری  اهداف 

همکاران در سال گذشته است.
که  است  این  ما  برنامه  دیگر  افزود: هدف  وی 
سال  طی  پیش رو  در  سیاست های  و  برنامه ها 
جاری را تبیین کنیم و اگر ابهامی وجود دارد 

برطرف شود.
پلیس  اولویت های  به  اشاره  با  ناجا  فرمانده 
ما  اولویت  اولین  گفت:   ،95 سال  در  آگاهی 
برخورد و مقابله با باندهای بزرگ قاچاق کاال و 
ارز است که در این زمینه اقدامات اولیه خوبی 
این  اجرای  بر  ناجا  مجموعه  و  گرفته  صورت 

مأموریت اهتمام دارد.

وی اولویت دوم را پیشگیری و مقابله با سرقت 
عنوان کرد و گفت: قرارگاه سرقت از سال 9۳ 
راه اندازی شد و  امسال همچون سال گذشته 

تقویت می  شود.
این  ما  از دستورات  یکی  افزود:  اشتری  سردار 
است که در استان ها همه مسئولینی که با این 

موضوع مرتبط هستند با اقدامات پیشگیرانه به 
نیروی انتظامی کمک  کنند.

فرمانده ناجا تأکید کرد: یکی از اقدامات امسال 
ما این است که بتوانیم اموال سوءسرقت رفته را 
مسترد کنیم چرا که همواره یکی از مشکالت ما 
این بوده که اموال مکشوفه به درستی شناسایی 

نمی شدند.
و  با جرایم خشن  برخورد  را  اولویت سوم  وی 
گفت:  و  کرد  عنوان  مسلحانه  سرقت  باندهای 
قضاییه  قوه  رئیس  با  که  خوبی  هماهنگی  با 
داشته ایم و همچنین با هماهنگی با مسئولین 
قضایی استان ها سال گذشته آمارها بیش از 5 
به  ما  می دهد،  نشان  را  سرقت  کاهش  درصد 
در  را  آرامش  احساس  که  هستیم  این  دنبال 

مردم بیشتر کنیم.
با  برخورد  ما  هدف  کرد:  تأکید  اشتری  سردار 
دانه درشت هاست اما دانه کوچک ها را هم رها 

نمی کنیم.
به  سایبری  حمله  خصوص  در  ناجا  فرمانده 
موضوع  این  گفت:  ایرانی  درگاه های  از  بخشی 
در حال بررسی است، پلیس فتا به زودی نتیجه 

را به صورت دقیق اعالم می کند.
سامانه  افتتاح  با  کرد:  تصریح  اشتری  سردار 
فوریت های پلیس در فضای مجازی طی سال 
از 85 درصد جرایم کشف شده  بیش  گذشته 

است.

 اشتری  تأکید کرد:

اولویت ناجا؛ برخورد و مقابله با باندهای بزرگ قاچاق کاال و ارز

شیوع هپاتیت در ایران کمتر از
 2 درصد

رئیس شبکه هپاتیت ایران گفت: بیماری هپاتیت در سال 
های اخیر به خوبی کنترل و اکنون شیوع آن به کمتر از 2 
درصد رسیده است.سید موید علویان  در حاشیه نشست 
با مسئوالن پزشکی کاشان اظهارکرد: وجود مراکز علمی، 
ظرفیت  محققان  و  استادان  پزشکی،  علوم  های  دانشگاه 

قابل توجهی در کل کشور برای مقابله با هپاتیت است.
و   B ویروسی  هپاتیت  بیماری  کنترل  به  اشاره  با  وی 
غربالگری  های  برنامه  از طریق  20 سال گذشته  در   C
بیماری عملکرد  این  افزود:  انجام شده شبکه  اقدامات  و 
کبد را به عنوان یک پاالیشگاه بزرگ سم زدایی مختل 
کرده و باعث بیماری های مزمن کبدی از جمله سیروز 
کبدی  سرطان  به  منجر  پیشرفته  مرحله  در  و  کبدی 
هپاتیت  به  مبتالیان  میزان  علویان  گفته  شود.به  می 
سیستان  های  استان  بجز  نقاط  اکثر  در  کشور  در   B
و  یافته  کاهش  درصد   1.۴ به  گلستان  و  بلوچستان  و 
برنامه هایی  کاهش شیوع این بیماری در نتیجه اجرای 
از جمله واکسیناسیون نوزادان و افراد پرخطر و آموزش 
جامعه  آگاهی  و  مردم  دانش  سطح  ارتقا  و  جامعه  های 
پزشکی در عملکرد و کنترل پیشگیری هپاتیت بوده است.

توزیع 25 درصد قلیان ها با مواد 
روانگردان

بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
به  اقدام  دربند  منطقه  در  گذشته  هفته  دو  طی  گفت: 
آغشته  اقالم  این  کردیم،  آلوده  لواشک  و  آلو  جمع آوری 
به مواد رنگی و انواع مواد سرطان زا بوده است که در این 

زمینه 2 تن توقیف و معدوم شد.
 عرشی در نشست خبری گفت: با راه اندازی 150 پایگاه 
سال   25 تالش  با  برابر  اخیر  سال  دو  یکی  سالمت طی 
گذشته که 1۴0 پایگاه راه اندازی شده بود را ایجاد کردیم.

بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
اقدام  دربند  در  گذشته  هفته  دو  زمینه  همین  گفت: در 
آلو که به مواد رنگی آغشته بود  به جمع آوری لواشک و 
کردیم که 2 تن توقیف و معدوم سازی شد این خوراکی ها 
به مواد رنگی و انواع مواد سرطان زا آلوده بوده که باعث 

شیوع بیماری های غیرواگیر می شوند.
در  نیز  قلیان ها  جمع آوری  طرح  در  داد:  ادامه  عرشی 
سفره خانه ها و رستوران ها این طرح را آغاز کردیم و مشخص 
شد قلیان هایی وجود دارند که بیش از 25 درصد آنها به 
مواد روانگردان آلوده هستند و جوانان به ویژه دختران چون 
تجربه ای به مصرف اینگونه مواد ندارند و فرق قلیان آلوده و 

سالم را نمی دانند، آن را استعمال می کنند.

آغاز پویش ملی 
»قلیان ها را گلدان کنیم«  

 .
بنابر اعالم روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، 
پویش ملی »قلیان ها را گلدان کنیم« در شرایطی مطرح 
اپیدمی  به یک  شده که استعمال دخانیات میان جوانان 
قلیان  استعمال  از  رسانه ها  در  بعضا  و حتی  تبدیل شده 
توسط مطرح ترین ورزشکاران کشور نوشته می شود. قلیان 
کشیدن میان جوانان، نوجوانان و زنان نیز بر همین اساس، 

هر روز بیش از روز پیش گسترده می شود. 
بنا به برآوردهای علمی انجام شده توسط وزارت بهداشت، 
ضررهای ناشی از استعمال قلیان بسیار بیشتر از مصرف 
عالقه مندان  از  خیلی  اینکه  جالب  نکته  و  است  سیگار 
می دهد  نشان  تحقیقات  نیستند.  هم  سیگاری  قلیان،  به 
معادل  قلیان  مصرف  وعده  هر  در  دود  با  مواجهه  میزان 
تنباکوهای  آلودگی  بوده و  استعمال 100-80 نخ سیگار 
معطر به ترکیبات سرطان زای قطعی همچون بنزن، فلزات 
آماده  حین  تنباکوها  آلودگی  کننده تر،  نگران  و  سنگین 
 ازی به برخی از مواد روانگردان این دغدغه را دو چندان 
ساخته است. با این اوصاف و در )10 خرداد( روز جهانی 
دخانیات،  بدون  ملی  هفته  طول  در  و  دخانیات  بدون 
قلیان ها، گلدان می شوند؛ تُنگ شان پرآب می شود اما برای 

عطرآفرینی گل ها نه عطر سرطان زای بنزن. 

بی توجهی به تردد بیش از یک میلیون خودروی 
فرسوده از مجموع بیش از سه میلیون دستگاه 

کم  با  همزمان  تهران  تردد  حال  در  خودروی 
نقل عمومی،  ناوگان حمل و  به توسعه  توجهی 
افزایش  و  کیفیت  کاهش  عامل  ترین  مهم 

آلودگی هوای تهران محسوب می شود.
به گزارش پیام زمان ، به اعتقاد معاون شهردار 
نوسازی  و  فرسوده  خودروهای  اسقاط  تهران، 
ناوگان حمل و نقل از جمله تکالیفی است که بر 

اساس تبصره 1۳ قانون بودجه بر عهده دستگاه 
مانند  مهم  این  اما  شده  گذاشته  دولنی  های 
فراموشی  دست  به  دولت  تکالیف  از  بسیاری 
هاشمی  تشکری  است.مهندس  شده  سپرده 
سال،  نخست  نیمه  معموال  که  این  اعالم  با 
بایگانی سپرده می شود  به  آلودگی هوا  زونکن 
و همزمان با اوج گیری آلودگی هوا در نیمه دوم 

سال از بایگانی خارج می شود، گفت، بر اساس 
گزارش سیاهه انتشار آلودگی شهر تهران، بیش 
از یک میلیون دستگاه خودروی باالی 15 سال 
در این کالن شهر تردد می کنند و بخش قابل 
روز  هر  که  ای  آالینده  تن  هزار  دو  از  توجهی 
در تهران ایجاد می شود را خودروهای فرسوده 
که  صورتی  در  است  کنند.گفتنی  می  تولید 

بیش  مجموع  از  خودرو  دستگاه   100 روزانه 
از یک میلیون دستگاه خودروی فرسوده تهران 
احتساب خودروهای  بدون  رده خارج شوند،  از 
جمع  به  که  ای  فرسوده  نیمه  و  فرسوده  غیر 
اضافه می شوند، 28 سال  فرسوده  خودروهای 
طول می کشد تا خودروهای فرسوده از تهران 

خارج شوند.

بیش از یک میلیون 

خودروی فرسوده در پایتخت 

خط ارتباطی مرد م
 با پیام زمان

021-88101873
ایمیل خط ارتباطی 

Zamantehran@yahoo.com
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رای شورا
و 1۳  منطقه 12  اختالف  پرونده کالسه 512۴/626/9۴ شعبه 626 شورای حل 
تهران خواهان : بانک پارسیان با وکالت مع الواسطه شرکت تامین اندیش پارس با 
وکالت آقای عبدالهاشم یعقوبی  خواندگان : 1. یاشار حسینی بالو 2. زرانگیز نصیری 
: در خصوص  المکان رای شورا  بان همگی مجهول  بالو ۳. عباس سلمانی کشتی 
دعوی بانک پارسیان با وکالت مع الواسطه شرکت تامین اندیش پارس با وکالت آقای 
عبدالهاشم یعقوبی بطرفیت یاشار حسینی بالو و زرانگیز نصیری بالو و عباس سلمانی 
کشتی بان به خواسته مطالبه ۴1612597 ریال بابت مطالبه اصل خواسته ناشی از 
قرارداد شماره 1-279۳775۴-۴00-2017 خسارت تاخیر تادیه لغایت زمان اجرای 
حکم بانظمام کلیه خسارت دادرسی  مالحظه می گردد که خواهان به موجب قرارداد 
الزم االجرا مستند دعوی تسهیالتی را به خوانده ردیف اول پرداخت نموده است و 
مقرر بوده که تسهیالت پرداختی را از زمان انعقاد بشرح مندرج در قرارداد در وجه 
خواهان کارسازی نماید همچنین سایر خواندگان وفق قرارداد مذکور کلیه تعهدات 
و الزامات ناشی از آن را پذیرفته اند نظر به اینکه خواندگان دلیلی بر پرداخت دین و 
برائت ذمه خود به عمل نیاورده و نسبت به اصالت سند ایراد و تکذیبی نکرده است 
بنابراین با احراز اشتغال ذمه خوانده شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به 
مواد 522/519/515/198 قانون آیین دادرسی  مدنی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت تضامنی مبلغ ۴1612597 
تاخیر  پرداخت خسارت  و  دادرسی  های  هزینه  مبلغ   و  اصل خواسته  بابت  ریال 
تادیه قراردادی تا هنگام پرداخت متناسب با شاخص اعالمی از جانب بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس  ظرف 20 روز قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی تهران می باشد 
110/23866  قاضی شورای حل اختالف مجمع شماره 12 و 13 تهران

رای شورا
و   12 منطقه  اختالف  حل  شورای   626 شعبه   5125/626/9۴ کالسه  پرونده 
اندیش  تامین  شرکت  الواسطه  مع  وکالت  با  پارسیان  بانک   : خواهان  تهران   1۳
پارس با وکالت آقای عبدالهاشم یعقوبی  خواندگان : 1. بهرام پیران 2. عبدالرضا 
: در خصوص دعوی  المکان رای شورا  شاکر ۳. عبدالکریم شاکر همگی مجهول 
آقای  وکالت  با  پارس  اندیش  تامین  الواسطه شرکت  وکالت مع  با  پارسیان  بانک 
به  عبدالکریم شاکر  و  عبدالرضا شاکر  و  پیران  بهرام  بطرفیت  یعقوبی  عبدالهاشم 
قرارداد  از  ناشی  خواسته  اصل  مطالبه  بابت  ریال   25265107 مطالبه  خواسته 
شماره 1-2۳2۳889-100-2021 خسارت تاخیر تادیه لغایت زمان اجرای حکم 
بانظمام کلیه خسارت دادرسی  مالحظه می گردد که خواهان به موجب قرارداد 
الزم االجرا مستند دعوی تسهیالتی را به خوانده ردیف اول پرداخت نموده است و 
مقرر بوده که تسهیالت پرداختی را از زمان انعقاد بشرح مندرج در قرارداد در وجه 
خواهان کارسازی نماید همچنین سایر خواندگان وفق قرارداد مذکور کلیه تعهدات 
و الزامات ناشی از آن را پذیرفته اند نظر به اینکه خواندگان دلیلی بر پرداخت دین 
و برائت ذمه خود به عمل نیاورده و نسبت به اصالت سند ایراد و تکذیبی نکرده 
با احراز اشتغال ذمه خوانده شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص  بنابراین  است 
و مستندا به مواد 522/519/515/198 قانون آیین دادرسی  مدنی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت تضامنی 
مبلغ 25265107 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  هزینه های دادرسی و پرداخت 
از  اعالمی  شاخص  با  متناسب  پرداخت  هنگام  تا  قراردادی  تادیه  تاخیر  خسارت 
جانب بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس   از  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 

ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی تهران می باشد 
110/23861  قاضی شورای حل اختالف مجمع شماره 12 و 13 تهران

حصروراثت
کالسه  به  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  ضیایی  مصطفی  سید  آقای 
و  نموده  وراثت  گواهی حصر  این شعبه درخواست  از    95099810۴5200070
چنین توضیح داده که شادروان سید علی آقا ضیائی در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سید مصطفی ضیایی 
به ش ش 1056۴7 ت ت 1۳۴۳ ص از همدان)فرزند متوفی( 2- سید مرتضی 
ضیایی به ش-ش 2582 ت ت 1۳۴7 ص از تهران)فرزند متوفی(۳- سیده منصوره 
ضیایی به ش ش 1۳5 ت ت 1۳۳7 ص از همدان)فرزند متوفی( ۴- سید جمال 
نائین )فرزند متوفی( 5- سیده طوران  ضیایی به ش ش 1 ت ت 1۳۳۴ ص از 
)فرزند متوفی(6- سید جواد  نائین  از  ت 1۳۳1 ص  ش ۴۴۳ ت  ضیایی به ش 
ضیایی به ش ش 10662 ت ت 1۳۳1 ص از همدان )فرزند متوفی( 7- سید تقی 
ضیایی به ش ش 101661 ت ت 1۳۳0 ص-از همدان )فرزند متوفی( 8- کبری 
مالی به ش ش 19۴9 ت ت 1۳06 ص از درجزین )همسر متوفی( اینک با انجام 
هرکس  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  دریک  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
اعتراضی داشته و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه 

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی مذکور صادر خواهد شد.
110/23886 دبیر شعبه 452 شورای حل اختالف مجتمع شماره 10 تهران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 

ماده 13- آیین نامه اجرایی
بدینوسیله  رسیدگی  هیئت  صادره  ارای  برابر  آن   
تاریخ  در  ذیل  ثبتی  پالکهای  تحدید حدود  عملیات 
های مقرر در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد لذا 
مالکین و اشخاص که دارای حقوق ارتفاقی نسبت به 
ملک مورد تقاضا دارند دعوت میشود در محل وقوع 

ملک حضور بهم رسانند 
چاه  نیم  اراضی  نکا  ثبت  بخش 18  در  واقعه  امالک 

پالک 55- اصلی 
1-پرونده کالسه 705/91 آقای مهدی پرخیده فرزند 
حجت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 169/۳0 متر مربع ساعت 8 صبح روز شنبه 

مورخ 95/۴/19
نکا پالک  اراضی  نکا  در بخش 18ثبت  واقعه  امالک 

57- اصلی 
2- پرونده کالسه ۳60۴/91 آقای هادی بردبارفرزند 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  نقی 
مساحت 256/72متر مربع ساعت 8 صبح روز شنبه 

مورخ 95/۴/19
بردبارفرزند  آقای علی   ۳- پرونده کالسه ۳606/91 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  نقی 
مساحت 259/08متر مربع ساعت 8 صبح روز شنبه 

مورخ 95/۴/19
صادق   محمد  آقای   ۳605/91 کالسه  پرونده   -۴
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  نقی  بردبارفرزند 
احداثی به مساحت 262/۳1متر مربع ساعت 8 صبح 

روز شنبه مورخ 95/۴/19
بردبارفرزند  آقای حجر  پرونده کالسه ۳60۳/91   -5
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  نقی 
مساحت 2۳6/۴2متر مربع ساعت 8 صبح روز شنبه 

مورخ 95/۴/19

باقری  زینب   خانم   ۳608/91 کالسه  پرونده   -6
آستانی فرزند ابوطالب  ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۳55/7۳متر مربع ساعت 8 

صبح روز یکشنبه مورخ 95/۴/20
طاهری  ابوالقاسم  آقای   52۳/9۳ کالسه  پرونده   -7
هجده  از  سهم  شش  به  نسبت  محمد  فرزند  کالئی 
ابراهیم و اسمعیل اسبوچین فرزندران رستم  سهم و 
و موسی اسبوچین فرزند تقی هر یک نسبت به چهار 
سهم از هجده سهم ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
 8 ساعت  مربع    متر   298/76 مساحت  به  احداثی 

صبح روز یکشنبه مورخ 95/۴/20
رمضانی  اله  فرج  آقای   25۳/9۳ کالسه  پرونده   -8
درویش خیلی فرزند علی   ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 120/۴5متر مربع ساعت 

8 صبح روز یکشنبه مورخ 95/۴/20
9- پرونده کالسه 72۳/92 آقای قنبر علی نوری فرزند 
علی محمد ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 122/57 متر مربع   ساعت 8 صبح روز 

یکشنبه مورخ 95/۴/20
حسین  محمد  آقای   6۴2/92 کالسه  پرونده   -10
دضوی فرزند رضا علی   ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۴۴/2۴متر  مربع ساعت 8 

صبح روز یکشنبه مورخ 95/۴/20
پیکر  آب  باباعلی  آقای   56/9۴ کالسه  پرونده   -11
بنای  با  فرزند غالمعلی   ششدانگ یک قطعه زمین 
احداثی به مساحت 198/06متر  مربع ساعت 8 صبح 

روز دوشنبه  مورخ 95/۴/21
فالح  اله  حجت  1۳81/91آقای  کالسه  پرونده   -12
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  اله  شکر  فرزند 
احداثی به مساحت 192/80متر  مربع ساعت 8 صبح 

روز دوشنبه  مورخ 95/۴/21
1۳- پرونده کالسه 55/9۴ خانم آمنه آب پیکر فرزند 
غالمعلی   ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 

به مساحت 110/۴5متر  مربع ساعت 8 صبح روز 
دوشنبه  مورخ 95/۴/21

1۴- پرونده کالسه 2022/91آقای یوسف رامیان زاده 
با  یاررسمی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین 
بنای احداثی به مساحت 11۴/10 متر مربع ساعت 8 

صبح روزدوشنبه  مورخ 95/۴/21
امری  معصومه  خانم   1708/92 کالسه  پرونده   -15
با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  اسحق    فرزند  زیدی 
بنای احداثی به مساحت 28۳/28متر مربع ساعت 8 

صبح روز دوشنبه  مورخ 95/۴/21
آقامالئی  مدینه  خانم   817/9۳ کالسه  پرونده   -16
با  فرزند محمد حسین   ششدانگ یک قطعه زمین 
بنای احداثی به مساحت 178/۴متر  مربع ساعت 8 

صبح روز سه شنبه  مورخ 95/۴/22
17- پرونده کالسه 1۴22/91 خانم قاضی پور فرزند 
حسین    ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 191/57متر   مربع ساعت 8 صبح روز سه 

شنبه  مورخ 95/۴/22
ابراهیم  2۳2/9۴آقای  کالسه  پرونده   -18
منصورکوهی فرزند فتح اله ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 155/98متر   مربع ساعت 

8 صبح روز سه شنبه  مورخ 95/۴/22
زاده  19- پرونده کالسه ۴8۳/9۴آقای مهدی مومن 
آکردی فرزند باب اله و زهرا فرزند شیر علی هریک 
با  از ششدانگ یک قطعه زمین  دانگ  به سه  نسبت 
بنای احداثی به مساحت 17۳/16متر مربع ساعت 8 

صبح روز سه شنبه  مورخ 95/۴/22
عاشوری  پرونده کالسه 1۳52/92آقای حسین   -20
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  حسن     فرزند 
مربع ساعت 8 صبح  به مساحت 100متر    احداثی 

روز سه شنبه  مورخ 95/۴/22
تاریخ انتشار نوبت اول 95/۳/10 م. الف 9502880

محمد مهدی قلیان رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان نکا

دادنامه
پرونده کالسه 9۳099866۴00011۳2 شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد 
)105 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 950997661۳900۳06 شاکی :آقای 
مجید درخشی فرزند عالی به نشانی دورود خ صفا بوستان 16 پالک ۴۴ – متهم : 
آقای داوود طاهری به نشانی تهران خیابان احمد قیصر کوچه ششم پالک 17 اتهام 
:عدم نظارت بر محیط کار منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان 75 درصد

رای دادگاه : در خصوص اتهام داود طاهری مدیر شرکت امور نگهداری حفظ ابنیه 
فنی لرستان )مشخصات دیگری از ایشان در پرونده وجود نداشته (دایر بر عدم نظارت 
نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی نسبت به مجید درخشی فرزند 
عالی به میزان 0/75 با توجه به شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی گواهی پزشکی 
قانونی کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد نظریه کارشناسی 
اولیه که مصون از اعتراض باقی مانده از لحاظ جنبه خصوصی بزه مستندا به مواد 
۴۴8- ۴88 6۴2 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1۳92 اتهام متهم موصوف را 
محرز و مسلم و ثابت دانسته فلذا متهم را به پرداخت هفتاد و پنج درصد دیات ذیل 
در حق شاکی محکوم می نماید ک قطع یک پنجم از بند آخر انگشت پنجم دست 
چپ یک پنجم از یک سی ام دیه کامل تعیین و اعالم می گردد ضمنا در خصوص 
جنبه عمومی بزه مستندا به مواد 91 و 176 از قانون کار با رعایت بند ت ماده ۳7 
از قانون مجازات اسالمی و بند ث و چ از ماده ۳8 قانون مذکور با دو درجه تقلیل به 
لحاظ فقدان سابقه کیفری موثر و خفیف بودن زیان وارده متهم را به پرداخت نقدی 
پنج میلیون ریال در حق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 
مهلت مذکور قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد – پرویز پور هادی .

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   699 شماره  شناسنامه  دارای  علوی  ا...  حجت  آقا 
950۳75/19 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عبدالمجید علوی  بشناسنامه شماره 2۴ در تاریخ2۴ /1۳9۴/2 اقامتگاه 

دائمی  خود بدرود زندگی گفته. ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1. حجت ا... علوی- فرزند فریدون- تولد1۳۳6- ش. ش 699- برادر متوفی

2. فرح دخت علوی– فرزند فریدون- تولد1۳۳5- ش. ش 15-خواهر متوفی
۳. نسرین علوی– فرزند فریدون- تولد1۳۳8- ش. ش۳99- خواهر متوفی

۴.  فریبا علوی– فرزند فریدون- تولد1۳۴۴- ش. ش 561-خواهرمتوفی
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/ الف ۴12۴5 
رییس شعبه 19 شورای حل اختالف کرج

مزایده 
آپارتمان  دستگاه  یک  شدانگ   255۳  – رهنی  کالسه  اجرائی  پرونده  موجب  به 
واقع در طبقه اول واحد غربی به مساحت 1۴9متر مربع واحد نهم تفکیکی پالک 
ذیل  بابل  یکشرق  بخش  در  واقع  اصلی  باقیمانده 281۴/1۳82و 2815   /۳9۴1
ثبت 20۳52دفتر 217صفحه 296 به شماره سند مالکیت 51500 به نام خانم 
 88/6/17-16۳798 شماره  رهنی  سند  طبق  سپس  منتقل  بابلی  پور  هادی  رزا 
دفتر خانه 66 بابل در قبال مبلغ 9۳7/500/000 ریال در رهن بانک سرمایه بابل 
امام رضا  بابل خ  واقع در  برابر گزارش کارشناسی پالک مرقوم  قرار گرفته است 
نبش کوچه خداداد 1۴ با قدمت حدود 20 سال که در طبقه اول واحد غربی یک 
ساختمان یک طبقه روی تجاری که در حال حاضر طبقه همکف شامل 9 دهانه 
مغازه بوده که یک دهانه وسطی ورودی به طبقه اول می باشد ولی مالک بدلیل 
اینکه واحداهای باال متعلق به خودش می باشد از ورودی فوق بعنوان مغازه بهره 
طبق  باشد  می  آپارتمان  واحد  دو  شامل  اول  طبقه  همچنین  نماید  می  برداری 
پروانه صادره از شهرداری کاربری ملک تجاری – مسکونی )همکف تجاری و طبقه 
اول مسکونی ( که در زمان بازدید مشاهده گردید که مالک از آپارتمان های طبقه 
اول بصورت تجاری و در حرفه چاپخانه بهره برداری نموده بطوریکه واحد شرقی 
بعنوان واحد فروش و واحد غربی )ملک موصوف (بعنوان کارگاه و جایگاه دستگاه 
های چاپ می باشد الزم به ذکر است هر دو واحد متعلق به مالک بوده و توسط 
یک اتاق که متعلق به واحد غربی می باشد به همدیگر ارتباط دارند ملک موصوف 
در تصرف مدیون می باشد که با لحاظ جمیع جهات موثر و تجاری بودن منطقه 
به مبلغ 1/6۴0/000/000 ریال ارزیابی گردید پالک موصوف از ساعت 9 الی 12 
روز سه شنبه مورخ 95/۴/22 در اجرای ثبت بابل از طریق مزایده به فروش می 
رسد مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق و گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عموارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده مطابق مقررات وصول می گردد ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 

و مکان مقرر برگزار خواهد شد  تاریخ انتشار آگهی مزایده : دوشنبه 95/۳/10
اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بابل 

دادنامه 
نمایندگی  با   ) بسیجیان  الحسنهمهر  )موسسه قرض  اقتصاد  مهر  بانک   : خواهان 
بلوار  –ابتدای  توحید  کرج-میدان  نشانی  به  حسین  فرزند  قشقایی  وحید  آقای 

بالل –روبروی مسجد امام سجاد )ع( –سرپرستی شعب استان البرز 
اقای بهمن دشتی احمدی فرزند غالم علی 2-خانم سکینه رحیمی   : خواندگان 

فرزند حسین همگی به نشانی مجهول المکان 
ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  گردشکار/دادگاه  چک  وجه  مطالبه   : خواسته 

رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید
وحید  اقای  نمایندگی  با  اقتصاد  مهر  بانک  دادخواست  خصوص  دادگاه/در  رای 
قشقایی به طرفیت خانم سکینه رحیمی و بهمن دشتی احمدی به خواسته مطالبه 
115/000/000 ریال وجه چک شماره 595055ومطالبه هزینه دادرسی و خسارت 
و گواهی  به چک  استناد  دادخواست خود  در  اینکه خواهان  به  نظر  تادیه  تاخیر 
عدم پرداخت نموده که رونوشت آنها ضمیمه پرونده میباشد و در جلسه رسیدگی 
در  شناسایی  عدم  بلحاظ  و  اند   نگردیده  حاضر  خواندگان  نیز  مورخه 9۴/2/27 
دادگاه دعوی  آنها صورت گرفته  احضار  آگهی  نشر  از طریق  اعالمی  نشانی های 
خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و مستندا به مواد 2و198و519 قانون 
آئین دادرسی مدنی و مواد ۳10و۳1۳ قانون تجارت رای بر محکومیت خواندگان 
و  خواسته  اصل  بابت  ریال   115/000/000 مبلغ  پرداخت  به  تضامنی  نحو  به 
تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   ۳/280/000
دادخواست لغایت اجرای دادنامه صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز پس از آن 

قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود 
م الف 520 دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین 

مهارت دوست یابی را در کودکان تقویت کنیم
 

یکی از مهارت های مهم والدین برقراری یک ارتباط خوب با فرزندان است، 
اما برقراری ارتباط موثر با کودکان نیازمند رعایت اصول و تکنیک هایی است 

که هر پدر و مادری باید از آن آگاه باشند.
وقتی ارتباط با فرندان مثبت و مفید باشد والدگری تجربه خوشایندی خواهد 

شد.

اصول پایه ای ارتباط موثر با کودکان عبارت است از:
او  را درگیر  او عالقه مند هستید و خود  به  اینکه  از  را  فرزندتان   خاطر 
کرده اید، راحت کنید. به او اطمینان بدهید که در مواقع لزوم به کمکش 

خواهید شتافت.
اگر فرزندان هنگام تماشای تلویزیون یا خواندن روزنامه نزدیک شما آمد و 
مشغول گفت و گو شد، حتما دست از کارتان بکشید و با دقت به صحبتش 
گوش کنید. اگر فرزندتان در حال مطرح کردن موضوع بسیار مهمی است به 

کسی تلفن نکنید و ابتدا به صحبت او گوش کنید.
غیر از زمان هایی که وجود افرادی ضروری است و نمی توان مکان خلوتی 
یافت، صحبت هایی که فرزندتان به صورت خصوصی می خواهد تنها برای 

شما عنوان کند را در یک جای خلوت با یکدیگر رد و بدل کنید.
هرگز فرزندتان را بین جمع خجالت زده نکنید چون باعث ایجاد حس 

دشمنی و کینه در او می شوید.
برای ایجاد یک رابطه خوب سعی کنید خودتان را از لحاظ فیزیکی همسطح 
فرزندتان کنید و با او صحبت کنید. بهتر است مقابل فرزندتان نقش برج را 

ایفا نکنید.
اگر از فرزندتان به دلیل ارتکاب یک عمل نادرست، عصبانی هستید در لحظه 
عصبانیت با او ارتباط برقرار نکنید. ابتدا به خودتان زمان بدهید تا آرام تر 

شوید سپس با فرزندتان در مورد کار نادرستی که انجام داده صحبت کنید.
زمانی که فرزندتان در حال تعریف کردن موضوعی است هرگز صحبتش را 
قطع نکنید و با احترام به او گوش دهید. تصور کنید یکی از دوستان نزدیکتان 
در حال صحبت کردن با شماست و با این دیدگاه به آنچه که فرزندتان ابراز 

می کند، اهمیت دهید.
جمالتتان را با »چرا« شروع نکنید. به جای اینکه بابت مساله به وجود آمده 
او را شماتت کنید، از او بخواهید به صورت کامل آنچه را که اتفاق افتاده 

برایتان تعریف کند.
 از گفت و گوهای قدرت طلبانه مانند: »هروقت من صحبتم تمام شد تو 
می توانی صحبت کنی«، »من می دانم که چه چیزی برای تو بهتر است«، 
»تنها کاری که من می گویم انجام بده و با این کار همه مشکالت برطرف 

می شود« و... دست بردارید.
این نوع جمالت مانع برقراری یک ارتباط خوب با فرزندتان می شود و جزو 

ارتباط »باز« محسوب نمی شود.
از به کار بردن جمالتی که باعث پایین آوردن عزت نفس فرزندان می شود 
مانند احمق، خنگ و... دوری کنید. هرگز به فرزندتان نگویید او یک بچه 

است و هیچ چیزی متوجه نمی شود.
به فرزندتان نشان دهید شما او را همان طور که هست دوست دارید و 
اگر رفتار نادرستی از او سرزد باز هم او را به عنوان فرزندتان می پذیرید و 

دوست دارید.
کودکان به توجه مثبت، تقدیر و عشق نیاز دارند. در صحبت های روزانه با 
فرزندتان و در شرایط مختلف سعی کنید از عبارات و جمالت زیر استفاده 

کنید:
خوب، عالی، خیلی خوب، فوق العاده، من این کار را به صورتی که شما انجام 
می دهی خیلی می پسندم و دوست دارم، این نظر خیلی خوبی است، این 
نظر زیرکانه ای است، تو ثابت کردی که...، تو این کار را خیلی بهتر انجام 
داده ای، تو در این کار فوق العاده هستی، من خیلی خوشحالم که تو فرزند 
من هستی، با انجام این کار تو مسئولیت پذیری خودت را نشان دادی، 

دوستت دارم و...
 منبع:هفته نامه زندگی مثبت

یخچال و فریزری
 تمیز و خوشبو

داری  نگه  محل  فریزر  و  یخچال  که  آنجا  از 
مواد غذایی است ،پاکیزگی در آن شرط اول 
به  فریزر  و  یخچال  کردن  تمیز  برای  است. 

نکات زیر توجه کنید:
صابون  و  ولرم  آب  با  را  فریز  1.کشوهای 

بشویید.
و گوسفند،  ماهي  مرغ،  2.سبزیجات، گوشت 

هر کدام را در طبقه مخصوص قرار دهید.
غذایی جدیدی  ماده  که  هنگامی  اگر   : نکته 
تهیه می کنید و قصد فریز کردن آن را دارید 
مورد  و  نوع  که  مخصوص  های  برچسب  با 
نظر  مورد  ماده  فریز  شدن،  تاریخ  و  مصرف 
را کد گذاری کنید، مواد غذایی را سالم تر و 

بهتر مصرف میکنید.
بر  را  مواد  و  کنید  دقت  بسته ها  تاریخ  ۳.به 
اساس تاریخ مصرف آنها در دسترس بچینید 
بریزید..  دور  را  گذشته  مصرف  تاریخ  مواد  و 
فهرستی از مواد موجود در فریزر تهیه کنید 

تا راحت تر بتوانید آنها را پیدا کنید.
 تمیز کردن یخچال:

1.غذا ها ومیوه ها و سبزیجات فاسد شده و 
را  یخچال  تمام طبقات  بریزید.  دور  را  مانده 
کنید.  تمیز  را  ها  و طبقه  دیوارها  آورید،  در 
مواد شبیه به هم را در یک طبقه جای دهید. 
دور  را  گذشته  مصرف  تاریخ  مواد  و  داروها 

بریزید.
به  آغشته  ای  پارچه  با  را  یخچال  2.داخل 
سرکه ضدعفونی و بوگیری کنید. البته برای 
گرفتن بوی بد یخچال فیلتر هایی هم امروز 
به بازار آمده که می توانید بعد از تمیز کردن 

داخل یخچال از آن استفاده کنید.

روشی آسان برای پوست 
گرفتن و خرد کردن سیر

باعث  سیر  کردن  خرد  و  گرفتن  پوست 
برای جلوگیری  چسبندگی دستها می شود. 
از این مشکل، حبه های سیر را ابتدا دو دقیقه 
بگذارید   در آب جوش و سپس در آب سرد 
پس از آن پوست بگیرید. توجه داشته باشید 
را  آن  وسط  سبز  جوانه  سیر  مصرف  هنگام 
تهیه  برای  منقل  از  استفاده  آورید.هنگام  در 
کباب، یک ورق کاغذ آلومینیومی )فویل( در 
کف آن قرار دهید. این کار هم باعث تشدید 
را  منقل  کردن  تمیز  و هم  حرارت می شود 
آسان می کند .برای تمیز کردن پنیر پیتزای 
آب  با  را  آن  است  بهتر   ، ظرف  به  چسبیده 
جدا  .برای  بشویید  ظرفشویی  مایع  و  سرد 
دو  را  آنها  بادام،  روی  نازک  پوست  کردن 
در  و سپس  دهید  قرار  آب جوش  در  دقیقه 
را  آنها  پوست  راحتی  به  و  بگذارید  آب سرد 

جدا کنید .

کودکانه چند غذای حاوی ویتامین B12 که باید بخوریدخانه داری
و  منیزیم  کلسیم،  از  خوبی  منبع  ماست 
پروتئین است. مطالعات مختلف نشان می دهد 
که مصرف منظم ماست از بروز دیابت و فشار 
وجود  خاطر  به  می کند.  جلوگیری  باال  خون 
پروبیوتیک در ماست، به سیستم گوارشی بدن 
از ماست سالم،  بهتر است  نیز کمک می کند. 
بهترین  شود.  استفاده  چرب  کم  و  ارگانیک 
روش برای مصرف آن، به کارگیری ماست در 

اسموتی هاست.
عملکرد  و  قوی تر  ایمنی  سیستم  اینکه  برای 
باشید، وعده های غذایی  بهتری داشته  عصبی 
خود را با این مواد پر کنید. برای داشتن بدنی 
سالم شما باید از ویتامین های گروه B به اندازه 

کافی استفاده کنید.
از طریق  این ویتامین  اگرچه به دست آوردن 
ویتامین  اما  است  آسان  متعادل  غذایی  رژیم 
B12 داستان دیگری دارد. ویتامین B12 که 
گلبول های  و   DNA می کند  کمک  بدن  به 
بدن  ایمنی  سیستم  از  و  کند  تولید  را  قرمز 
در  تنها  طبیعی  طور  به  می کند،  پشتیبانی 
منابع حیوانی یافت می شود. این بدان معناست 
که افراد گیاهخوار در بدست آوردن آن دچار 

مشکل خواهند شد.
افرادی که دارای مشکالت گوارشی همچون   
بیماری سلیاک هستند و افراد بالغ باالی 50 
سال در معرض خطر کمبود این ویتامین قرار 
جذب  مشکالت  افراد  این  بدن  در  زیرا  دارند 
وجود دارد. با کمبود این ویتامین در بدن، فرد 
احساس خستگی، ضعف و سبکی سر می کند. 
در این مقاله قصد داریم چند ماده غذایی غنی 

از ویتامین B12 را معرفی کنیم.

ماهی قزل آال:
ویتامین B12: 5.4 میکروگرم در 85 گرم
سایر مزایای قزل آال: ماهی های چرب مانند 
قزل آال منبع عالی از ویتامین D و اسیدهای 
چرب امگا۳ هستند. این مواد می تواند عملکرد 
مبارزه  التهاب  برابر  در  و  دهد  افزایش  را  مغز 

نماید.
بهترین روش برای مصرف قزل آال: قزل آال 
با کمی روغن زیتون فوق بکر عالی است. شما 

می توانید آن را به همراه اسفناج پخته شده با 
سیر و سیب زمینی پخته شده مصرف کنید.

تن ماهی:
ویتامین B12: 2.5 میکروگرم در 85 گرم 

تن ماهی
سایر مزایای تن ماهی برای بدن: تن ماهی 
و  سالمون  همانند  است.   D ویتامین  حاوی 

ماهی قزل آال، تن ماهی نیز حاوی اسید چرب 
امگا ۳ است.

اگر  این ماهی:  برای مصرف  بهترین روش 
می کنید،  استفاده  ماهی  تن  خود  ساالد  در 
بهتر است از مصرف سس مایونز چشم پوشی 
کنید. تن ماهی را با سرکه بالزامیک، آب لیمو 

و گیاهان مختلف ترکیب نمایید.

گوشت:
ویتامین B12: 1.3 میکروگرم در 85 گرم
سایر مزایای آن برای بدن: گوشت گاو یکی 
همچنین  ماده  این  است.  روی  عالی  منابع  از 

حاوی پروتئین و ویتامین B است.
را  گوشت  آن:  مصرف  برای  روش  بهترین 
به همراه سبزیجات و غالت سبوس دار بپزید.

شیر:
ویتامین B12: 1.2 میکروگرم در یک 

پیمانه شیر کم چرب
تنها  نه  شیر  بدن:  برای  آن  مزایای  سایر 
منبع خوبی از کلسیم و ویتامین D است بلکه 
نشانه های  و  نتایج  بهبود  برای  آن  از  می توان 
PMS در زنان استفاده کرد. مطالعات مختلف 

زنانی که روزانه شیر کم چرب  نشان می دهد 
مصرف کرده اند 25 درصد کمتر از سایر افراد 

به مشکالت تخمک گذاری مبتال می شوند.
روش های  آن:  مصرف  برای  روش  بهترین 
وجود  شیر  مصرف  برای  زیادی  بسیار  سالم 
دارد. شما می توانید از آن برای تهیه اسموتی 

استفاده کنید.

ماست:
ویتامین B12: 1.1 میکروگرم در 85 گرم 

ماست کم چرب
سایر مزایای آن برای سالمتی: ماست منبع 
است.  پروتئین  و  منیزیم  کلسیم،  از  خوبی 
مصرف  که  می دهد  نشان  مختلف  مطالعات 

باال  فشار خون  و  دیابت  بروز  از  ماست  منظم 
جلوگیری می کند. به خاطر وجود پروبیوتیک 
در ماست، به سیستم گوارشی بدن نیز کمک 

می کند.
بهتر  ماست:  مصرف  برای  روش  بهترین 
چرب  کم  و  ارگانیک  سالم،  ماست  از  است 
آن،  برای مصرف  روش  بهترین  استفاده شود. 

به کارگیری ماست در اسموتی هاست.

تخم مرغ:
ویتامین B12: 0.6 میکروگرم در یک 

تخم مرغ بزرگ پخته شده
مرغ  تخم  سالمتی:  برای  آن  مزایای  سایر 
است.   D ویتامین  و  پروتئین  از  خوبی  منبع 
کلسیم  نگهداری  و  جذب  برای   D ویتامین 

ضروری است.
بهترین روش برای مصرف آن: می توان آن 
را به صورت پخته شده سرو کرد. شما می توانید 
تخم مرغ را بر روی سبزیجات، پستو یا کینوای 
بدانید  باید  دارید،  کلسترول  اگر  بریزید.  خود 

که زرده تخم مرغ کلسترول باالیی دارد.

مرغ:
ویتامین B12: 0.3 میکروگرم در 85 گرم
سایر مزایای آن برای سالمتی: مرغ نیز حاوی 

پروتئین است.
بهترین روش برای مصرف آن: روش های بی 
برای مصرف مرغ وجود دارد. بهترین  شماری 
به صورت  آن  برای مصرف  و سالم ترین روش 

گریل یا پخته شده است.

بوقلمون:
ویتامین B12: 0.3 میکروگرم در 85گرم
مصرف  سالمتی:  برای  آن  مزایای  سایر 
را  بدن  نیاز  مورد  سلنیوم  می تواند  بوقلمون 
عملکرد  افزایش  برای  سلنیوم  کند.  فراهم 

سیستم ایمنی بدن ضروری است.
بوقلمون  آن:  مصرف  برای  روش  بهترین 
می توانید  شما  شود.  پخته  فر  در  است  بهتر 
زمینی  و سیب  بروکسل  کلم  همراه  به  را  آن 

سرو کنید.

 دیابت یکی از شایع ترین علل نوروپاتی محیطی در 
کشور انگلستان است. بین 10-20 درصد از افرادی 
که مبتال به دیابت مي  باشند دارای نوروپاتی هستند 

که به آن پلی نوروپاتی مي  گویند.
 در بسیاری از موارد موردی برای نگرانی مورمور 
دست ها و پاها وجود ندارد. اما به هرحال مي  تواند 
احساس  باشد.  بالینی  وضعیت  یک  از  عالمتی 
مورمور و سوزن سوزن شدن مي  تواند براثر نوع 

هم  روی  مانند  خوابیدن  یا  نشستن  از  خاصی 
شود.  ایجاد  بازو  روی  خوابیدن  یا  پاها  انداختن 
می تواند همراه با عالیمی همچون درد، خارش، 

بی حسی و یا تحلیل عضله باشد.
از  نشانه ای  مي  تواند  مورمور  موارد  برخی  در 
آسیب های عصبی باشد که براثر صدمات ناشی 
از ضربه یا تکرار استرس، عفونت های باکتریایی 
یا  و  سموم  معرض  در  گرفتن  قرار  ویروسی،  یا 
بیماری های سیستمیک مانند دیابت ایجاد شده 
باشد. چنین آسیب های عصبی بدلیل اینکه اعصاب 
اندام های دور از مغز و نخاع مانند اعصاب دست 
و پا را تحت تاثیر قرار مي  دهد به عنوان نوروپاتی 

محیطی شناخته مي  شوند.
دیابت یکی از شایع ترین علل نوروپاتی محیطی 
در کشور انگلستان است. بین 10-20 درصد از 
افرادی که مبتال به دیابت مي  باشند دارای نوروپاتی 
هستند که به آن پلی نوروپاتی مي  گویند. در این 
افراد احساس مورمور و عالیم دیگر اغلب در هر دو 
پا آغاز شده و به سمت باالتر و ناحیه دست ها هم 
کشیده مي  شود. افراد دیابتیک فرم های خفیف تا 
شدید آسیب های عصبی را نشان مي  دهند که علل 

آن متعدد و برخی از آنها به شرح ذیل مي  باشند:
سندرم دام عصبی که شامل چند سندرم عصبی 

مي  باشد.

اختالالت  جمله  از  سیستمیک،  بیماری های 
و  عروقی  مشکالت  کبدی،  بیماری های  کلیوی 
بیماری های خونی آمیلویدوسیس، التهاب عروق 
قلبی، عدم تعادل هورمونی مثل کم کاری تیروئید، 

سرطان ها و....که باعث اختالل عصبی مي  شوند.
-E-B1 مثل  ویتامین هایی  ویتامین.  کمبود 
B12-B6 و نیاسین برای بهبود عملکرد سیستم 
عصبی ضروری مي  باشند. به عنوان مثال کمبود 
ویتامین B12 مي  تواند باعث کم خونی خطرناکی 
که منجر به نوروپاتی محیطی مي  گردد شود. گرچه 
فزونی ویتامین B6 نیز خود مي  تواند مورمور دست 

و پا را به همراه داشته باشد.

مور مور شدن نشانه 
چیست؟
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آگهي دعوت مجمع عمومي عادي )نوبت اول(
شرکت تعاوني مصرف محلي باغستان

از اعضاي محترم دعوت مي شود در مجمع عمومي عادي نوبت اول که در ساعت 10 صبح روز پنج شنبه 
مورخ 95/4/10 در محل فروشگاه تعاوني واقع در بلوار باغستان نبش بوستان 14 تشكیل مي گردد حضور 

بهمرسانند.
توجه: در صورتیكه هر یک از اعضا نتوانند در مجمع فوق حضور یابد مي توان حق راي خود را به نماینده 

تام االختیار واگذار کند. در این صورت هیچكس نمي تواند نمایندگي بیش از سه عضو را بپذیرد.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس

2- رسیدگي و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهاي مالي سال 94 و بودجه سال جاري
3- گزارش تغییرات اعضا و سرمایه

4- طرح و تصویب پاداش براي هیات مدیره از محل سود سال 1394
5- انتخاب هیات مدیره و بازرس

6- طرح و تصویب اختصاص مبلغي از سود سال 94 به امور خیریه
تذکر: 1- داوطلبان که تمایل به کاندیداتوري هیات مدیره و بازرسان را دارند مي توانند حداکثر تا یک 

هفته پس از نشر آگهي از ساعت 8/30 الي 12/30 به تعاوني مراجعه و ثبت نام نمایند.
2-اعضای محترم جهت شرکت در مجمع دفترچه عضویت تعاونی را همراه بیاورند.

رئیس هیات مدیره: سلطانعلي صفرپور 

حصروراثت
آقای فائزه علی یاری به شرح دادخواست تقدیمی به کالسه 95099810۴52000۴1  
از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در  حداد  عباس 
مرحوم منحصر است به: 1- فائزه علی یاری به ش ش ۳0607 ت ت 1۳58 ص 
از  ت 1۳26 ص  ش 8 ت  ادهمی به ش  تاج  تهران)همسر متوفی( 2- ملک  از 
گرمسار)مادر متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی داشته و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی مذکور صادر 

خواهد شد.
110/23883 دبیر شعبه 452 شورای حل اختالف مجتمع شماره 10 تهران

رای شورا
و 1۳  منطقه 12  اختالف  پرونده کالسه 51۳0/626/9۴ شعبه 626 شورای حل 
پارس  اندیش  تامین  الواسطه شرکت  با وکالت مع  پارسیان  بانک   : تهران خواهان 
با وکالت آقای عبدالهاشم یعقوبی  خواندگان : 1. علی گل دوست رضایی 2. علی 
نزهت همگی مجهول المکان رای شورا : در خصوص دعوی بانک پارسیان با وکالت 
مع الواسطه شرکت تامین اندیش پارس با وکالت آقای عبدالهاشم یعقوبی بطرفیت 
علی گل دوست رضایی و علی نزهت به خواسته مطالبه 18.760.086 ریال بابت 
قرارداد شماره 1-1191279-500-2017 خسارت  از  ناشی  مطالبه اصل خواسته 
تاخیر تادیه لغایت زمان اجرای حکم بانظمام کلیه خسارت دادرسی  مالحظه می 
گردد که خواهان به موجب قرارداد الزم االجرا مستند دعوی تسهیالتی را به خوانده 
ردیف اول پرداخت نموده است و مقرر بوده که تسهیالت پرداختی را از زمان انعقاد 
بشرح مندرج در قرارداد در وجه خواهان کارسازی نماید همچنین سایر خواندگان 
وفق قرارداد مذکور کلیه تعهدات و الزامات ناشی از آن را پذیرفته اند نظر به اینکه 
خواندگان دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خود به عمل نیاورده و نسبت به اصالت 
سند ایراد و تکذیبی نکرده است بنابراین با احراز اشتغال ذمه خوانده شورا دعوی 
خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 522/519/515/198 قانون آیین دادرسی  
مدنی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان به 
پرداخت تضامنی مبلغ 18.760.086 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  هزینه های 
با  متناسب  پرداخت  هنگام  تا  قراردادی  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  و  دادرسی 
شاخص اعالمی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

و سپس  ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی تهران می باشد 
110/23874  قاضی شورای حل اختالف مجمع شماره 12 و 13 تهران

رای شورا
پرونده کالسه 5129/626/9۴ شعبه 626 شورای حل اختالف منطقه 12 و 1۳ 
تهران خواهان : بانک پارسیان با وکالت مع الواسطه شرکت تامین اندیش پارس 
با وکالت آقای عبدالهاشم یعقوبی  خواندگان : 1. مرضیه ساالری 2. مژگان وطن 
دعوی  خصوص  در   : شورا  رای  المکان  مجهول  همگی  حکیمی  ایرج   .۳ دوست 
آقای  وکالت  با  پارس  اندیش  تامین  الواسطه شرکت  وکالت مع  با  پارسیان  بانک 
عبدالهاشم یعقوبی بطرفیت مرضیه ساالری و مژگان وطن دوست و ایرج حکیمی 
به خواسته مطالبه 5.8۳8.789 ریال بابت مطالبه اصل خواسته ناشی از قرارداد 
شماره 1-6217962-100-201۳ خسارت تاخیر تادیه لغایت زمان اجرای حکم 
بانظمام کلیه خسارت دادرسی  مالحظه می گردد که خواهان به موجب قرارداد 
الزم االجرا مستند دعوی تسهیالتی را به خوانده ردیف اول پرداخت نموده است و 
مقرر بوده که تسهیالت پرداختی را از زمان انعقاد بشرح مندرج در قرارداد در وجه 
خواهان کارسازی نماید همچنین سایر خواندگان وفق قرارداد مذکور کلیه تعهدات 
و الزامات ناشی از آن را پذیرفته اند نظر به اینکه خواندگان دلیلی بر پرداخت دین 
و برائت ذمه خود به عمل نیاورده و نسبت به اصالت سند ایراد و تکذیبی نکرده 
با احراز اشتغال ذمه خوانده شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص  بنابراین  است 
و مستندا به مواد 522/519/515/198 قانون آیین دادرسی  مدنی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت تضامنی 
مبلغ 5.8۳8.789 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  هزینه های دادرسی و پرداخت 
از  اعالمی  شاخص  با  متناسب  پرداخت  هنگام  تا  قراردادی  تادیه  تاخیر  خسارت 
جانب بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس   از  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 

ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی تهران می باشد 
110/23881  قاضی شورای حل اختالف مجمع شماره 12 و 13 تهران

رای شورا
و   12 منطقه  اختالف  حل  شورای   626 شعبه   5128/626/9۴ کالسه  پرونده 
اندیش  تامین  شرکت  الواسطه  مع  وکالت  با  پارسیان  بانک   : خواهان  تهران   1۳
پارس با وکالت آقای عبدالهاشم یعقوبی  خواندگان : 1. شعله جعفری 2. کوروش 
جعفری ۳. فرشته باقرزادگان همگی مجهول المکان رای شورا : در خصوص دعوی 
آقای  وکالت  با  پارس  اندیش  تامین  الواسطه شرکت  وکالت مع  با  پارسیان  بانک 
عبدالهاشم یعقوبی بطرفیت شعله جعفری و کوروش جعفری و فرشته باقرزادگان 
به خواسته مطالبه 50.000.000 ریال بابت مطالبه اصل خواسته ناشی از قرارداد 
شماره 1-1286۴75-100-2019 خسارت تاخیر تادیه لغایت زمان اجرای حکم 
بانظمام کلیه خسارت دادرسی  مالحظه می گردد که خواهان به موجب قرارداد 
الزم االجرا مستند دعوی تسهیالتی را به خوانده ردیف اول پرداخت نموده است و 
مقرر بوده که تسهیالت پرداختی را از زمان انعقاد بشرح مندرج در قرارداد در وجه 
خواهان کارسازی نماید همچنین سایر خواندگان وفق قرارداد مذکور کلیه تعهدات 
و الزامات ناشی از آن را پذیرفته اند نظر به اینکه خواندگان دلیلی بر پرداخت دین 
و برائت ذمه خود به عمل نیاورده و نسبت به اصالت سند ایراد و تکذیبی نکرده 
با احراز اشتغال ذمه خوانده شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص  بنابراین  است 
و مستندا به مواد 522/519/515/198 قانون آیین دادرسی  مدنی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت تضامنی 
مبلغ 50.000.000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  هزینه های دادرسی و پرداخت 
از  اعالمی  شاخص  با  متناسب  پرداخت  هنگام  تا  قراردادی  تادیه  تاخیر  خسارت 
جانب بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس   از  رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 

ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی تهران می باشد 
110/23870  قاضی شورای حل اختالف مجمع شماره 12 و 13 تهران

مفقودی
منصور  احمد  آقای  )برگ سبز خودرو(  کمپانی  برگ  میگردد  اعالم  وسیله  بدین 
روستا مالک خودروی سواری پژو مدل 9۴ به شماره پالک ایران 99- ۳۴۴ د 89  و 
 FH7CE01NAAN 2۴2628 06751۳6 12۴  وشماره شاسیk شماره موتور

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مبیاشد.

آگهی مزایده فروش اموال غیر منقول )نوبت اول(
شهرستان  دادگاه  حقوقی  سوم  شعبه  اجرای   95008۴ کالسه  پرونده  بحکایت 
مبلغ  پرداخت  به  اند  محکوم  رضویان  طاهره  سیده  علیه  محکوم  محمودآباد 
۳۴0000000 ریال در حق محکوم له عبداله زارع وسطی با وکالت خانم فقانی و 
همچنین محکوم علیه است به پرداخت مبلغ 15000000 ریال نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت که با توجه عدم پرداخت دین اموال محکوم علیه بشرح ذیل 

توقیف گردیده است.
مال تعرفه شده- عرصه مورد نظر یک قطعه زمین به مساحت 195 متر مربع واقع 
در ضلع کنار گذر غربی ورودی شمالی با حدود اربعه مشخصه شماال بطول حدود 
عباس  ملک  به  متر  پانزده  بطول  رحیمی جنوبا  خانم سمیه  ملک  به  متر  پانزده 
رحیمی- شرقا بطول سیزده متر به ۳5 متر کنار گذر غربی و غربا بطول سیزده متر 

به ملک پرویز حسین زاده.
 با عنایت به انجام کارشناسی توسط کارشناس این اجراء مورد ارزیابی قرار گرفت 
که به ارزش 1۴62500000 ریال برآورد گردید فلذا نظر به عدم اعتراض از ناحیه 
در  حضوری  مزایده  طریق  از  توفیقی  اموال  کارشناسی  نظریه  به  نسبت  طرفین 
تاریخ 1۳95/0۳/26 ساعت 10 صبح در دفتر شعبه سوم حقوقی و در صورت نیاز 
در محل اموال توقیف شده بفروش میرسد متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند 
حداقل 5 روز قبل از مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر شعبه سوم حقوقی 
و  شروع  پایه  قیمت  از  مزایده  نمایند  مراجعه  محمودآباد  شهرستان  دادگستری 
کسانی که باالترین قیمت را یشنهاد نمایند برنده مزایده خواهند شد و همپنین ده 
درصد مبلغ اعالمی فی المجلس برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی و مابقی 
ثمن ظرف مدت یکماه اخذ خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری مزایده و عدم 
وصول اعتراض به آن پس از پرداخت کامل پیشنهادی انتقال اموال صورت خواهد 
گرفت چنانچه برنده مزایده باقیمانده بهای اموال را ظرف مدت یکماه تعیین شده 
نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد ضمنا 

مزادیه با حضور نماینده محترم دادستان برگزار میگردد.
اجرای احکام مدنی شعبه سوم حقوقی دادگاه شهرستان محمودآباد- نبی ا... حیدری

احضار متهم
آقای  شکایت  حسب   ، دادیاری  این   9۴09988۴65۴00661 کالسه  پرونده  در 
مزاحمت  ایجاد  اتهام  به  فرزند حاجی  مهرپویا  فردین  آقای  علیه  بر  بازانی  ناصح 
تلفنی از طریق ارسال پیامکهای توهین امیز شاکی می باشد. نظر به اینکه  متهم 
فوق مجهول المکان می باشد بدین وسیله به تجویز ماده 17۴ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی  وانقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف 
مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این 
دادیاری حاضر شود؛ در غیر این صورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد 

شد.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جوانرود – صفرخانی 

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

فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع   95/02/05-1۳9560۳2۴009000920 بشماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسین کامران 
کدملی ۳501۴52۴89  بوشهر  از  صادره  شناسنامه 67۴0  بشماره  محمد  فرزند 
 ۳۳88 از  فرعی   60 پالک  از  مربع  متر   200 مساحت  به  یکبابخانه  درششدانگ 
اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 1 فرعی از ۳۳88 اصلی واقع در بخش دو بوشهر 

خریداری از مالک رسمی سهام مشاعی مالک 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. 50756۳ 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/02/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/0۳/10

م الف 373 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر – سهراب خواجه

ابالغ 
خواهان / شاکی بانک ملت استان مازندران با مدیریت آقای مرادی 
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم داریوش رضانژاد وجمشید 
صالح طبری و سید شمس الدین برهانی به خواسته مطالبه وجه 
بابت ... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بابل نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع 
در استان مازندران – شهرستان بابل میدان والیت – دادگستری 
شهرستان بابل – کد پستی ۴71۳6587۳9ارجاع و به کالسه 
9509981110900179 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
95/۴/۳1 و ساعت 10 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده / متهم و در خواست خواهان / شاکی و به تجویز 
ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر ااالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد 
مدیر دفتر شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
 بابل ذبیح اله نژاد 

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
 عرصه قسمتی ازپالک1069و1068اصلی بخش یک رامهرمز

وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  نظرباینکه 
فاقدسندرسمی مستقر در ثبت رامهرمزمالکیت وتصرفات مفروزی علی زرگان فرزندناصر 
وآگهی  1۳9111۴۴17005001919مورخه9۴/12/10تائیدنموده  شماره  رای  رابرابر 
های ماده۳قانون تعیین تکلیف انتشاریافته لذاتحدیدحدودپالک موصوف بنام مشارالیه 
تحت عنوان عرصه ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۴52/12مترمربع به آدرس رامهرمز 
بلوارمعلم کوچه معلم2پالک۳2درروزچهارشنبه مورخه95/۴/9از ساعت9الی12ظهربه 
استنادماده1۴قانون ثبت انجام میگیرد.لذابدینوسیله به موجب این آگهی بمالکین یا 
مجاورین وصاحبان حقوق ارتفاقی اخطار می گرددکه عملیات تحدیدحدود ونقشه برداری 
درساعت وروز مقرردرآگهی انجام وشروع خواهدشدواعتراض نسبت به حدودیاحقوق 
تحدیدحدود  صورتمجلس  تنظیم  ازتاریخ  ثبت  ماده20قانون  به  باتوجه  ارتفاقی 

بمدت۳0روزپذیرفته خواهدشد. شماره م.الف)12/98( تاریخ انتشار:95/۳/10
رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان رامهرمز-شیری

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا روح ا... صادقیان صادق آباد دارای شناسنامه شماره 5۴۴ به شرح دادخواست 
به کالسه ۳6۴/۳/95 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد صادقیان صادق آباد بشناسنامه شماره 1 در تاریخ 
1۳9۴/7/17 اقامتگاه دائمی  خود بدرود زندگی گفته. ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به :
1.فاطمه احمدی پیشکوهی- فرزند نادعلی- ش.ش 20- تولد 1۳05/۳/2-  مادر 

متوفی
2. فاطمه صادقی صادق آباد– فرزند حبیب ا...- ش. ش یک – تولد1۳۳۳/2/1– 

همسر متوفی
 1۳58/6/20 تولد   -5۴۴ فرزندمحمد- ش. ش  آباد-  صادق  صادقیان  ا...  ۳.روح 

-  پسر متوفی
تولد1۳6۳/۴/10   – فرزندمحمد- ش.ش120۳  آباد-  ا... صادقیان صادق  ۴.ذبیح 

–پسر متوفی
5. نبی ا... صادقیان صادق آباد- فرزند محمد- ش. ش10605- تولد1۳66/11/11 

- پسر متوفی
6.  زاکیه صادقیان صادق آباد- فرزندمحمد- ش. ش 2028- تولد1۳5۴/10/21 

-    دختر متوفی
می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مذبور  خواست  در  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م/ الف ۴12۴5 
رییس شعبه شورای حل اختالف کرج

سفررئیس کمیته ملی المپیک به  آلمان 
  »کیومرث هاشمی« رئیس کمیته ملی المپیک ایران با هدف توسعه 

مناسبات ورزشی تهران - برلین، به آلمان سفر می کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته ملی المپیک، این سفر به دعوت 
»آلفون هرمان« رئیس کنفدراسیون ورزش های المپیکی آلمان صورت می 
گیرد تا همکاری های ورزشی دو کشور گسترش یابد. » آلفون هرمان« 
26 اردیبهشت ماه با هدف آشنایی با ظرفیت های ورزش ایران و توسعه 
همکاری های دو کشور به ایران سفر کرده بود. بر اساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته، این دو مقام ورزشی ایران و آلمان قرار است در حاشیه 

برگزاری بازی های المپیک 2016 ریو نیز با یکدیگر گفت و گو کنند.

کفاشیان: ایران باید مهد فوتسال در آسیا باشد
نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال گفت: قلب فوتسال در آسیا ایران است 
و برای اینکه این موضوع پایدار باشد، باید برنامه ریزی و اقدامات مختلف را 

انجام دهیم.
و  فوتسال  کمیته  مسئولین  با  نشست  برگزاری  از  پس  کفاشیان  علی 
تالش  داشت:  اظهار  فدراسیون،  الملل  بین  و  تشریفات  دپارتمان های 
فدراسیون این است که شرایط را به بهترین نحو برای تیم ملی فوتسال ایجاد 
کنیم تا این تیم بدون دغدغه به مسابقات اعزام شود. وی ضمن استقبال از 
درخواست سرمربی تیم ملی فوتسال مبنی بر برگزاری اردوی اروپایی و انجام 
مسابقات دوستانه گفت: رایزنی های خود را با پرتغال، روسیه و یا اوکراین 

انجام خواهیم داد تا بتوانیم این برنامه را به مرحله اجرا برسانیم.
نایب رئیس اول فدراسیون در خصوص تشکیل کادر فنی و اردوهای تیم های 
زیر 20 سال و زیر 17 سال گفت: با توجه به اینکه تیم فوتسال زیر 20 سال 
رقابت های آسیایی 2017 را در پیش دارد، هرچه سریعتر باید کادر فنی و 
بازیکنان این تیم مشخص شوند تا تیم آماده ای را به مسابقات اعزام کنیم. 
مسابقات زیر 20 سال قهرمانی آسیا در اردیبهشت ماه 96 برگزار خواهد 
شد و فرصت یکساله برای آماده سازی یک تیم قدرتمند را داریم. همچنین 
تیم زیر 17 سال بازی های المپیک 2018 آرژانتین را پیش روی خود دارد 
و معتقدم کمیته فوتسال باید هرچه زودتر اقدام به استعدادیابی برای این 
رده و برگزاری مسابقات نونهاالن کند تا بتوانیم بازیکنان خوبی را در این 
رده تربیت و به مسابقات اعزام کنیم. از سازمان لیگ فوتسال می خواهم 
که نسبت به برگزاری مسابقات نونهاالن اقدام کند تا بازیکنان در این رده 
شناسایی و برای مسابقات المپیک آماده شوند. وی در ادامه اعالم کرد که 
پرداخت پاداش های تیم ملی فوتسال را در نشست آتی هیات رئیسه نهایی 
خواهیم کرد. همچنین فدراسیون فوتبال از هیچ تالشی برای تیم های ملی 
خود دریغ نخواهد کرد و تا حد امکان شرایط را برایشان فراهم می کند تا در 

مسابقات مختلف حضوری قدرتمند داشته باشند.
کفاشیان در پایان گفت: با توجه به قدرت نمایی و اقتداری که در فوتسال 
آسیا داریم، باید با جدیت بیشتر برای موفقیت تالش کنیم. معتقدم قلب 
فوتسال آسیا ایران است و باید در آسیا مهد فوتسال باشیم. همچنین 
درخواست میزبانی مسابقات 2017 آسیا را ارائه کرده ایم و باید اقدامات الزم 
را با توجه درخواست میزبانی برای مسابقات جام جهانی 2020، انجام دهیم.

اعتراض ایران به تغییر شیوه کسب سهمیه المپیک 
پس از تغییر شیوه اعطای سهمیه المپیک برای تیم های آسیایی، ایران و 
دیگر کشورهای آسیایی اعتراض خود را به مسئولین فدراسیون بین المللی 
اعالم کردند. برخالف آنچه در هیات رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا مطرح 
و مصوب شده بود، درصورتی که یک تیم از آسیا در رتبه های اول تا سوم 
مسابقات جهانی انتخابی المپیک قرار بگیرد، تیم چهارم از هر قاره ای باشد 

به المپیک راه خواهد یافت.

قضاوت یک ایرانی در واترپلو المپیک 

یک داور ایرانی پس از 16 سال در مسابقات واترپلوی 
بازی های المپیک 2016 ریو قضاوت می کند.

فدراسیون  داوران  کمیته  رئیس  رضوانی  مسعود 
واترپلو و داور بین المللی برای قضاوت در المپیک 
2016 ریو انتخاب شد. در مسابقات واترپلو مرسوم 
است هر یک از تیم های حاضر در رقابت ها، داوری 
را به همراه تیم به مسابقات اعزام می کنند. عالوه بر 
این، تعداد 10 داور بی طرف نیز از طرف فدراسیون 

جهانی برای این مهم فراخوانده می شوند.
از المپیک 2000 سیدنی تاکنون، ایران نماینده ای در 

جمع داوران واترپلو مسابقات المپیک نداشته است.
مسعود رضوانی که به نمایندگی از ایران در این دوره 
از مسابقات حضور دارد، تنها نماینده قاره آسیا در بین 

داوران بی طرف است.

تقدیر پرزاز عملکرد زیدان و رونالدو
فلورنتینو پرز بعد از قهرمانی رئال در لیگ قهرمان 
همچنین  و  تیم  این  سرمربی  عملکرد  از  اروپا 

کریستیانو رونالدو تقدیر و تمجید کرد.
به گزارش ایرنا، تیم فوتبال رئال مادرید در فینال لیگ 
قهرمانان اروپا در شهر میالن ایتالیا، برابر اتلتیکو مادرید 

به برتری رسید و جام قهرمانی را باالی سر برد.
این دیدار در وقت های قانونی و اضافی با تساوی یک 
بر یک همراه شد، اما رئال مادرید در ضربات پنالتی 5 
بر ۳ به پیروزی رسید و برای یازدهمین بار فاتح لیگ 

قهرمانان اروپا شد.
فلورنتینو پرز رئیس باشگاه رئال مادرید گفت: از اینکه 

رئیس رئال مادرید هستم، افتخار می کنم.
وی افزود:  زیدان برای رئال مادرید خیلی مهم است. 

پرز گفت:  هر فصلی سخت است. در این دیدار، ما 
تا سوت پایان بازی مبارزه کردیم. لیگ قهرمانان 
اروپا در ژن مادرید است و مهم ترین رقابت برای 

ما است.
وی در باره رونالدو گفت:  تمام دنیا می دانند که من 
می خواهم او تا پایان عمر خود در مادرید بماند. او 

یکی از ستون های این باشگاه است.

دوپینگ هشت ورزشکار روس 
در المپیک 2012لندن

کمیته المپیک روسیه اعالم کرد که آزمایش دوپینگ 
هشت ورزشکار روس در بازی های المپیک 2012 

لندن مثبت بوده است.
ایرنا، کمیته المپیک روسیه اعالم کرد  به گزارش 
که آزمایش دوپینگ هشت ورزشکار روس که در 
المپیک 2012 لندن شرکت کرده بودند، مثبت بوده 

است.
کمیته بین المللی المپیک چند روز پیش، آزمایش 
دوپینگ 2۳ ورزشکار در بازیهای المپیک لندن در 
پنج رشته ورزشی از شش کشور جهان را مثبت 

اعالم کرد. 

خبرخبر

تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود در 
رقابت های انتخابی المپیک درحالی که در دو 
ست اول و دوم مغلوب کانادا شده بود، موفق به 
کسب دومین پیروزی خود در این رقابت ها شد 
تا با روحیه بیشتری به کار خود در راه صعود به 

المپیک ادامه دهد.
ملی پوشان والیبال کشورمان در این مسابقه که 
سومین دیدار تاریخ والیبال دو کشور محسوب 
می شد، سه بر دو به پیروزی رسیدند تا پنج 
امتیازی شوند و همچنان در صدر جدول این 

رقابت ها باقی بمانند.
ملی پوشان ایران در ست های اول و دوم این 
مسابقه 29 بر 27 و 25 بر 19 مغلوب کانادا 
شدند اما در سه ست سوم تا پنجم به ترتیب 
با امتیازهای 25 بر 20، 25 بر 21 و 16 بر 1۴ 
به یپروزی رسیدند تا در مسیر کسب سهمیه 
ملی  قربانی  دومین  کانادا  ملی  تیم  المپیک 

پوشان والیبال ایران باشد.
تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار خود 
در این رقابت ها موفق به شکست سه بر صفر 

استرالیا شد.
رائول لوزانو سرمربی تیم ملی والیبال ایران سعید 
معروف، سید محمد موسوی، عادل غالمی، امیر 
غفور، مجتبی میرزاجانپور، میالد عبادی پور و 
فرهاد ظریف را به عنوان ترکیب آغاز کننده تیم 

ایران برابر کانادا به میدان فرستاد. 
گلن هوگ سرمربی تیم ملی کانادا در ابتدای این 

مسابقه از ترکیب تایلر ساندرز، جان گوردون، 
دنیل لوئیس، نیکوالس هوگ، جاستین داف، 
دنیل کورنلیوس و گاوین اشمیت استفاده کرد.

رقابت  این مسابقه  ایران در ست نخست  تیم 
بسیار نزدیکی با کانادا داشت و به رغم شایستگی 
29 بر 27 مغلوب این تیم شد. در این ست تیم 
ایران از حمزه زرینی، آرمین تشکری و مهدی 

مهدوی نیز استفاده کرد.
با  ایران  پوشان  ملی  هماهنگی  دوم  ست  در 
مشکل روبرو شد و اختالف امتیاز تیم ایران با 
کانادا افزایش پیدا کرد به گونه ای که در امتیاز 
18 بر 10 به سود کانادا، این اختالف به هشت 
امتیاز رسید. سپس تیم ایران پنج امتیاز متوالی 

به دست آورد تا سرمربی کانادا مجبور به گرفتن 
وقت استراحت شود.

در نهایت ملی پوشان کشورمان ست دوم را نیز 
با امتیاز 25 بر 19 واگذار کردند. سرمربی تیم 
ایران در ست دوم نیز حمزه زرینی را از ابتدا 
محمودی،  از شهرام  ادامه  در  و  آورد  بازی  به 
فرهاد قائمی و مهدی مهدوی استفاده کرد. این 
تغییرات تیم ایران در شرایطی بود که تیم کانادا 
تنها یک بازیکن را در ست های اول و دوم به 

زمین آورده بود. 
در ست سوم تیم ملی والیبال ایران از ابتدا توپ 
و میدان را در اختیار گرفت و این شرایط تا پایان 
ست ادامه داشت تا ملی پوشان کشورمان 25 

بر 20 به پیروزی دست یابند. تیم ملی والیبال 
ایران در دو مسابقه قبلی خود با کانادا )200۴ 
انتخابی المپیک آتن و جام جهانی 2015( سه 
بر صفر مغلوب این تیم شده بود و برد ست سوم 
این مسابقه نخستین ست برده ایران برابر کانادا 

پس از 9 ست رقابت محسوب می شد.
تیم ملی والیبال ایران روند خوب خود را در ست 
های چهارم و پنجم نیز حفظ کرد و سرویس 
های هدفمند ملی پوشان کمک زیادی به برد 
آنان در این دو ست کرد تا در نهایت فاتح سه بر 
دوی این میدان باشد و برای نخستین بار کانادا 

را نیز شکست داده باشد.
بازیکنانش  تمام  که  کانادا  والیبال  ملی  تیم 
باشگاهی  های  لیگ  در  و  کشور  از  خارج  در 
چین،  لهستان،  فرانسه،  برزیل،  دانشگاهی  یا 
اندونزی، سوئیس، ترکیه و هلند توپ می زنند، 
امسال قصد دارد طلسم 2۴ ساله را بشکند و 
پس از سال 1992 یک بار دیگر جواز حضور 
در المپیک را به دست آورد. این تیم تاکنون 
سه بار در بازی های المپیک حاضر بوده است. 
ابتدا در سال 1976 که میزبان بازی ها بود و 
به عنوان نهم رسید. سپس در سال 198۴ که 
عنوان چهارم را از آن خود کرد و در نهایت هم 

در سال 1992 که در رده دهم ایستاد. 
از  ترتیب  به  زنوویچ  آندری  و  گیاکومو  آرتور 
کشورهای بلژیک و روسیه قضاوت دیدار ایران 

و کانادا را بر عهده داشتند.

والیبال انتخابی المپیک؛ پیروزی روحیه بخش ایران

تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا در دیداری که 
تحت تاثیر عملکرد خوب تیم اتلتیکومادرید 
برتری  به  پنالتی  ضربات  در  داشت  قرار 
دست یافت تا برای یازدهمین بار فاتح لیگ 

قهرمانان اروپا شود.
قهرمانان  لیگ  جاری  فصل  نهایی  دیدار 
اروپا شنبه شب در حضور بیش از 80 هزار 
میالن  شهر  سیرو  سن  ورزشگاه  تماشاگر 
برگزار شد که این دیدار در وقت های قانونی 
و اضافی با تساوی یک بر یک همراه شد، اما 
رئال مادرید در ضربات پنالتی 5 بر ۳ برنده 

شد و جام قهرمانی را باالی سر برد.
شاگردان دیه گو سیمئونه که در این دیدار 
پرستاره  حریف  به  نسبت  بهتری  عملکرد 
خود داشتند، اسیر بی عدالتی فوتبال شد 
و در نهایت جام را تقدیم تیم تحت هدایت 

زین الدین زیدان کردند.
برای  دیدار  این  در  برتری  با  مادرید  رئال 
باشگاه  قهرمانان  لیگ  فاتح  بار  یازدهمین 
های اروپا شد و اتلتیکومادرید برای سومین 
مرتبه در فینال شکست خورد تا همچنان در 

حسرت جام باقی بماند.

تیم  جانباز  پوش  ملی  گلبارنژاد،  بهمن 
برای  شد  موفق  که  است  سواری  دوچرخه 

دومین بار به رقابت های پارالمپیک راه یابد.
عمومی  روابط  با  گفتگو  در  گلبارنژاد 
فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین در 
این خصوص گفت: خوشحالم که برای دومین 
بار می توانم تجربه ی حضور در بزرگ ترین 
رویداد ورزشی جهان را داشته باشم و صرف 

حضور در این بازی ها، افتخار بزرگی است.
وی افزود: راه سختی پیش رو دارم وبا توجه 
به رکورد سایر رکابزنان در دنیا و تجهیزات 
این مسیر  بهتری که وجود دارد،  و شرایط 
تمام  وجود  این  با  شود.  می  هم  دشوارتر 
تالشم را می کنم که بتوانم به نسبت لندن 
به  توجه  با  و  باشم  داشته  موثرتری  حضور 
کسب   2012 پارالمپیک  از  که  ای  تجربه 
کردم و نیز بهتر شدن تجهیزاتمان به نسبت 
دور پیشین، شرایط عمومی به نسبت لندن 

مطلوب تر است.

ملی پوش تیم دوچرخه سواری خاطر نشان 
کرد: در حال حاضر روزانه بین 120 تا 150 
ای  هفته  زنم،  می  رکاب  در جاده  کیلومتر 
سه جلسه تمرینات بدن سازی و دو جلسه 
تمرینات استخر را انجام می دهم و در یک 
کالم زندگی ام را متمرکز بر تمریناتی کرده 
ام که الهام گرفته از تمرینات رکابزنان حرفه 

ای و موفق است. 
گلبارنژاد در ادامه گفت: برای باالبردن سطح 
آمادگی ام در مسابقات افراد غیر معلول نیز 
لیگ  شرکت می کنم و در حال حاضر در 
دسته یک غیر معلولین رکاب می زنم .این 
حضور به باالتر رفتن استقامت و بهتر شدن 

رکوردهایم کمک شایان توجهی می کند.
رکابزن ملی پوش تیم دوچرخه سواری خاطر 
نشان کرد: در رقابت انتخابی  که بین افرادی 
موفق  شد،  برگزار  بودند  شرایط  حائز  که 
شدم به عنوان نماینده ایران برای حضور در 

پارالمپیک معرفی شوم.

بهمن گلبارنژاد: شرایط حضورم در ریو 
به نسبت لندن بهتر خواهد بود

یازدهمین قهرمانی رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا 
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آگهی 
طرفیت  به  دادخواستی  ایکچی  عبداله  عاملی  مدیر  با  تاک  بغبان  شرکت  خواهان 
خوانده داود احمدزاده  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی مطالبه وجه چک به مبلغ 
500000000 ریال و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 215 مجتمع قضایی شهید مفتح  ارجاع و به 
کالسه 950998216۴000086 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 95/۴/28 ساعت 10:۳0 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده7۳قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست وکیل خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد.
110/23841 منشی دادگاه حقوقی شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی شهید مفتح  

آگهی 
خواهان شهرداری منطقه 6  دادخواستی به طرفیت خوانده فرخ عرب زاده   به 
عمومی  دادگاههای  تقدیم  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته 
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 209 مجتمع قضایی شهید 
به کالسه 950998216۳۴00960 ثبت و وقت رسیدگی مورخ  و  ارجاع  مفتح  
95/۴/19 ساعت 10:۳0 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده7۳قانون 
وکیل  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده 
ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی و استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد.
110/23837 منشی دادگاه حقوقی شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی 

مجتمع قضایی شهید مفتح

ابالغ اخطاریه لوایح 

تجدید نظرخواهی به تجدید نظرخوانده آقای سید حسین اشراق 
 209 شعبه  از  صادره   9۴008۳6 دادنامه  به  نظرخواهی  تجدید  خصوص  در 
بدینوسیله مراتب اعتراض وی به دادنامه مذکور به شما از طریق نشر آگهی ابالغ 
می گردد و جهت دریافت نسخه ثانی و ضمائم تجدیدنظرخواهی به دفتر شعبه 29 
دادگاه حقوقی مراجعه نمایید . مقتضی است حسب ماده ۳۴6 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای 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 . 
 110/23835 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 209 دادگاه عمومی
 حقوقی شهید مفتح تهران

آگهی 
خواهان مهران رحیمی کوهساره  دادخواستی به طرفیت خوانده غالمرضا شعبانی 
که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  وجه  مطالبه  خواسته  به 
جهت رسیدگی به شعبه 80۴ مجتمع شماره 17 شورای حل اختالف ارجاع و به 
کالسه 9۳/80۴/95 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 95/۴/1۴ ساعت 15:15 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده7۳قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست وکیل خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود در 

دادگاه حاضر گردد.
110/22527 دبیر شعبه 804 مجتمع شماره 17 شورای حل اختالف

کشف کارگاه تولید و توزیع داروهای گیاهی غیرمجاز 
در مازندران

دکتر مجید سعیدي معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي مازندران 
از کشف کارگاه تولید و توزیع داروهای گیاهی غیر مجاز خبر داد.

 وی افزود: در پي دریافت گزارش و شکایت مردمي مبني بر تولید 
داروهاي گیاهي غیرمجاز در شهر نکا، واحد بازرسي معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکي مازندران با همکاري شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان نکا و با هماهنگي دادستاني و اداره آگاهي این شهرستان 

نسبت به پلمپ مکان و جمع آوري داروها اقدام کردند .
دکتر سعیدي افزود : متخلفین با دستور دادستان روانه زندان شدند 
و مقدار قابل توجهي بالغ بر 6 دستگاه نیسان گیاهان دارویي و مواد 

اولیه جهت تولید دارو گیاهي از کارگاه جمع آوري گردید. 
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي مازندران اظهار داشت : فرد 
متخلف فرآورده هاي خود را با آرم سازمان غذا و دارو و شرکت هاي 

معتبر داروسازي به سراسر کشور توزیع مي کرد.  

کلنگ احداث  مسجد امیرالمومنین)ع( بندپی غربی 
بندپی  کالگرسرا  روستای  امیرالمومنین)ع(  مسجد  ساخت  کلنگ 
غربی بابل با حضور حجت االسالم علیزاده مدیرکل اوقاف مازندران 
امور  و  اوقاف  اداره کل  به گزارش روابط عمومی  برزمین زده شد.  
خیریه استان مازندران، آیین کلنگ زنی ساخت مسجد امیرالمومنین 

)ع( روستای کالگرسرا بندپی غربی بابل برگزار شد.   
حجت االسالم والمسلمین علیزاده مدیرکل اوقاف مازندران در مراسم 
بندپی  روستای کالگرسرا  امیرالمومنین  زنی ساخت مسجد  کلنگ 
غربی گفت: خوشبختانه مردم شریف استان همانطور  که در پیروزی 
انقالب و  حفظ آن پیشقدم بودند، امروز نیز همین مردم در صف اول 

ساخت مساجد و مراکز فرهنگی و اسالمی هستند.
 وی بر مشارکت همه مردم در ساخت مسجد تاکید کرد و گفت: 
دوستداران اهل بیت و مسلمانان در عمل باید محبت و مودت خود را 
ثابت کنند و یکی از راه های اثبات مودت ساخت مسجد و کمک به 

ساخت ساختمان بقاع متبرکه است.
 گفتنی است، مسجد امیرالمومنین روستای کالگرسرا بندپی غربی 

بابل با مشارکت مردم و حمایت های اوقاف احداث خواهد شد.

 کارت هوشمند رانندگان لرستانی
 تمدید می شود

  مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان اظهار داشت: تمدید 
کارت هوشمند رانندگان در بخش حمل و نقل عمومی کاال و مسافر، 
به مدت یک سال )تا یکم خردادماه سال 1۳96( بر اساس مفاد ماده 5 

بخش نامه سال 91 تمدید می شود.
»حسن رحمانی« گفت: در راستای نظارت دقیق بر بخش حمل و نقل 
عمومی و با توجه به درخواست تشکل های صنفی رانندگان بخش بار 
و مسافر مبنی بر کمبود بار و جابجایی مسافر در کشور، مهلت زمان 
در نظر گرفته شده برای تمدید کارت هوشمند رانندگان برابر مفاد ماده 
5 بخش نامه شماره 1۴0867 مورخ 19 اسفند 1۳91 احراز فعالیت 
حرفه ای رانندگان بخش حمل و نقل عمومی، به مدت یک سال )تا 

یکم خرداد ماه سال 1۳96( تمدید شد.
فقره  تحویل حداقل 12  بخشنامه مذکور،  مفاد  اساس  بر  افزود:  وی 
بارنامه رسید شده به صاحب کاال طی یک سال برای رانندگان حمل 
سنگین(،  فوق  ناوگان  رانندگان  )به استثنای  برون شهری  کاال  نقل  و 
تحویل حداقل 12 فقره بارنامه رسید شده به صاحب کاال و یا ۴ فقره 
بارنامه بین المللی یا )CMR( رسید شده در طی یک سال در بخش 
حمل ونقل بین المللی و همچنین 2۴ فقره صورت وضعیت مسافری طی 
شده  تعیین  برون شهری  مسافر  حمل ونقل  رانندگان  برای  سال  یک 
است. مدیر کل حمل و نقل و پایانه های لرستان بیان کرد: دارندگان 
کارت هوشمند مکلف اند حداقل یک ماه قبل از انقضای مدت اعتبار 
اقدام  برگ فعالیت، نسبت به تمدید آن از طریق مرجع صادرکننده 
با  رانندگان  اعتبار کارت هوشمند  نماید. رحمانی گفت: روند تمدید 
ارائه درخواست کتبی یا الکترونیکی با مشخصات کامل، کارت صحت 
و سالمت حسمی و روحی معتبر، گواهی عدم اعتیاد، گواهینامه معتبر 
از  معرفی نامه  استفاده،  مورد  نقلیه  وسیله  نوع  با  متناسب  رانندگی 
انجمن های صنفی رانندگان بار و مسافر و ارائه گواهینامه معتبر شرکت 

در دوره های آموزشی صورت می گیرد.
از  که  روستایی  نقلیه  وسایل  رانندگان  فعالیت  برگ  یادآور شد:  وی 
صدور صورت وضعیت معاف می باشند، با تائید اداره کل استان مبنی بر 
فعالیت راننده در حمل ونقل روستایی در طی یک سال گذشته، قابل 
تمدید می باشد. مدیر کل حمل و نقل و پایانه های لرستان اظهار کرد: 
مدت زمان مذکور جهت احراز کارکرد در هنگام تمدید کارت هوشمند 
کارت های  به  اعتباربخشی  فوق،  تاریخ  از  پس  و  نبوده  تمدید  قابل 
هوشمند مطابق با مفاد ماده 5 دستورالعمل 9 دی 1۳9۳ انجام خواهد 
فقره   2۴ حداقل  میزان  به  کارکرد  بودن  دارا  اساس  این  بر  که  شد 
بارنامه رسید شده به صاحب کاال و به همراه حداقل طی مسافت 10 
رانندگان حمل ونقل  برای  سال  یک  در طی  بارنامه  با  کیلومتر  هزار 
کاالی برون شهری )به استثنای رانندگان ناوگان فوق سنگین(، 60 
فقره صورت وضعیت مسافری و حداقل طی مسافت ۳0000 کیلومتر 
با صورت وضعیت در طی یک سال برای رانندگان حمل و نقل مسافر 
برون شهری، 2۴ فقره بارنامه رسید شده به صاحب کاال و یا 6 فقره 
یا )CMR( رسیده شده در بخش حمل و نقل بین المللی،  راهنامه 
2۴ فقره صورت وضعیت مسافری به همراه حداقل طی مسافت ۴ هزار 
کیلومتر با صورت وضعیت در طی یک سال برای رانندگان حمل ونقل 

روستایی الزامی خواهد بود.

عمرانی  معاون  پورمهدی  محمدصادق  مهندس 
استاندار آذربایجانشرقی از آخرین وضعیت پروژه های 
در حال اجرای این منطقه از جمله پارک موزه دفاع 

مقدس و طرح شبدری ائل گلی بازدید کرد. 
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو تبریز، 
در این بازدید که مهندس رسول موسائی شهردار 
منطقه دو کالنشهر تبریز و معاونین و مدیران این 
شهرداری، معاون عمرانی استاندار آذربایجانشرقی را 
همراهی می کردند، مهندس پورمهدی از پارک موزه 

دفاع مقدس بازدید کرد.
مهندس رسول موسائی در توضیحاتی در خصوص 
در  مقدس  دفاع  موزه  ساختمان  گفت:  پروژه  این 
5600 متر مربع زیر بنا در ارتفاعات پارک شمیم 
پایداری بعنوان عظیم ترین پروزه فرهنگی با صرف 
اعتباری نزدیک به 100میلیارد ریال در ۴ طبقه به 

شکل 8 وجهی برگرفته از معماری اسالمی و یکی از کم نظیرترین 
پروژه های کشور به منظور حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس و 
آثار بجا مانده از شهیدان گلگون کفن ایران اسالمی و با هدف آشنائی 
هرچه بیشتر نوجوانان و جوانان با رزمندگان، ایثارگران و مدافعان 

حریم جمهوری اسالمی در حال اجراست. 
شهردار منطقه دو کالنشهر تبریز در ادامه اظهار داشت: در طراحی 
محوطه مرکزی این موزه رواق هایی با نمای شیشه ای بصورت یک 
نمایشگاه دائمی بکار گرفته می شود و اطراف ساختمان با نورپردازی 

ویژه ای به همراه آبنما به اجرا در خواهد آمد.
ایشان در ادامه توضیحات خود تصریح کرد: یک باب پارکینگ با 
ظرفیت 150 دستگاه خودرو، سالن اجتماعات ۳50 نفره، رواق های 
حکاکی شده با آیات قرآنی به همراه مفاهیم دفاع مقدس جهت 
استفاده در نمای ساختمان موزه، دو آبنما، احداث سردرب ورودی 
از طرف خیابان استاد معین، مسیر ویژه معلولین و جانبازان برای 
دسترسی آسان به ساختمان موزه از سایر امکاناتی است که برای 

تجهیز موزه دفاع مقدس ایجاد می شود.
ادامه بازدید معاون عمرانی استاندار آذربایجانشرقی از طرح شبدری 

ائل گلی به انجام رسید.
مهندس رسول موسائی در تشریح این پروژه رفع ترافیک شهری 
توضیح داد: با پیشرفت 80 درصدی طرح تملک ضلع جنوبی طرح 
های  رمپ  احداث  برای  خاکبرداری  عملیات  گلی،  ائل  شبدری 

جنوبی این پروژه عظیم رفع ترافیک شهری آغاز گردیده است. 
شهردار منطقه دو کالنشهر تبریز در ادامه توضیحات خود افزود: کلیه 

عملیات مربوط به احداث طرح شبدری ائل گلی در قسمت زیر پل 
و ضلع شمالی این پروژه عظیم رفع ترافیک شهری با انجام عملیات 
آسفالت ریزی اساسی در این قسمت پروژه به اتمام رسیده و عملیات 
اجرائی آن در قسمت های تملک شده و در مرحله تکمیلی و احداث 
رمپ های ضلع جنوبی اتوبان شهید کسائی با انجام خاکبرداری هم 

اکنون در حال اجراست.
ایشان در ادامه اظهار داشت: اعتبار در نظر گرفته شده برای عملیات 
تملک و مصالحه با مالکین زمین های مزروعی واقع در مسیر ضلع 

جنوبی طرح شبدری ائل گلی افزون بر 50 میلیارد ریال می باشد.
مهندس رسول موسائی در خصوص عملیات تکمیلی طرح شبدری 
ائل گلی تصریح کرد: به منظور تسهیل تردد شهروندان خصوصا 
اهالی شادآباد، عملیات آسفالت ریزی ضلع شمالی جاده شادآباد نیز 
از سوی تالشگران خستگی ناپذیر این منطقه به اتمام رسیده و هم 

اکنون شهروندان به سهولت در حال تردد از این جاده می باشند.
شهردار منطقه دو کالنشهر تبریز در ادامه توضیحات خود گفت: 
طرح شبدری ائل گلی از سوی اتوبان شهید کسائی بعنوان دومین 
ترین پروژه رفع  تبریز، کم نظیرترین و عظیم  ورودی کالنشهر 
ترافیک شهری، با دو دهنه بطول هر کدام 19 متر و به عرض ۳2 

متر احداث می شود.
اضافه می شود: در خاتمه این بازدید مهندس پورمهدی معاون 
عمرانی استاندار آذربایجانشرقی بخاطر تسریع در عملیات اجرایی 
پروژه های عمرانی شهرداری منطقه دو تبریز، از مهندس رسول 
موسائی شهردار و کلیه دست اندرکاران اجرای پروژه ها تقدیر و 

تشکر کرد.

بازدید معاون عمرانی استاندار از پروژه های پارک موزه دفاع مقدس
طرح شبدری ائل گلی و رمپ پل کابلی منطقه دو شهرداری تبریز

ارومیه- خبرنگار پیام زمان: رئیس اداره مرتع اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی گفت: 
2 میلیون و 600 هزار هکتار عرصه ملی در آذربایجان 

غربی وجود دارد.
صنفی  انجمن  تشکیل  داشت:  اظهار  شفیعی  مسعود 
راستای  در  موثری  گام  غربی  آذربایجان  مرتع داران 
از منابع طبیعی و عرضه های ملی  حفاظت و حراست 

استان برداشته است.
وی با بیان اینکه این تشکل کمک خوبی برای اداره کل 
منابع طبیعی استان است، تصریح کرد: در این خصوص 
شاهد مشارکت هر چه بیشتر مرتع داران در حراست از 

منابع طبیعی استان آذربایجان غربی هستیم.
رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
آذربایجان غربی با بیان اینکه نقش همیاری بهره برداران 
چشم پوشی  قابل  ملی  منابع  از  حراست  در  مراتع  از 

تا  است  الزم  خصوص  این  در  داشت:  اذعان  نیست، 
مشارکت هر چه بیشتر بهره برداران جلب شود.

این مسؤول با بیان اینکه در اجرای طرح  های مرتع داری 
نیز از توان این تشکل بهره گرفته می شود، اعالم کرد: 
2 میلیون و 600 هزار هکتار عرصه ملی در آذربایجان 

غربی وجود دارد.
این  بهره برداران  کمک  به  باید  اینکه  بیان  با  شفیعی 
مراتع به نحو شایسته ای مورد مراقبت قرار گیرند، اظهار 
داشت: ارائه آموزشهای الزم در حراست از منابع طبیعی 
و ارتقای سطح دانش بهره برداران در این زمینه بسیار 
موثر است. رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری آذربایجان غربی در این راستا ساالنه به طور 
متوسط برای یک هزار نفر از بهره برداران کارگاه آموزشی 
برگزار می شود که  از مراتع  در خصوص نحوه مراقبت 

این دوره ها در حراست از مراتع بسیار موثر است.

وجود 2 میلیون هکتار عرصه ملی در آذربایجان غربی

مراسم  خرمشهر  آزادسازی  سالروز  گرامیداشت  با  همزمان 
به همین مناسبت در سالن همایش  و موسیقی  عصر شعر 

اداره ارشاد مالرد برگزار شد.
اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان،  خبرنگار  گزارش  به 

حضور  با  که  مراسم  این  مالرد:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
جمعی از مسئوالن شهرستانی، شعرا، نویسندگان، جانبازان 
خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن  شد  برگزار  ایثارگران  و 
ایثارگران  از رزمندگان   شهدای هشت سال دفاع مقدس 
و جانبازان دفاع مقدس تجلیل 

شد. 
علیرضا  گزارش؛  بنابراین 
رئیس اوژن در سخنانی ضمن 

قدردانی از شرکت کنندگان در 
نگه  زنده  لزوم  بر  مراسم  این 
داشتن یاد و خاطره دوران دفاع 

مقدس تاکید کرد. 
ویژه  این  اجرای  از  هدف  وی 
برنامه را گرامیداشت این ایام و 
ها  رشادت  گذاشتن  نمایش  به 
رزمندگان  های  دالورمردی  و 

اسالم در آزادسازی خرمشهر از دست متجاوزان دانست.
در این آیین 6 تن شاعران اشعار خود را با مضامین مقاومت، 

دفاع مقدس، شهید و رزمنده قرائت نمودند. 
همچنین پخش نماهنگ و اجرای موسیقی زنده توسط گروه 

زرگر از دیگر بخش های متنوع این مراسم بود. 
در ادامه از چند تن از جانبازان و ایثارگران و شاعران که در 
راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به خلق اثر پرداختند 
به رسم یادبود با اهداء لوح سپاس  و جوایز تقدیر به عمل 

آمد.

به مناسبت گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر: 

برپایی عصر شعر و موسیقی در مالرد
از  نقل  به  زمان،  به گزارش خبرنگار 
شهرستان  فرمانداری  عمومی  روابط 
مالرد، در مراسمی با حضور خطیبی 
حجت  مالرد،  شهرستان  فرماندار 
مالرد  جمعه  امام  حسینی  االسالم 
انتظامی  معاون سیاسی  و شاهقلیان 
مجمع  اعضای  حکم  فرمانداری 

خیرین شهرستان مالرد اعطا شد.
احکامی  در  گزارش  این  اساس  بر 
رئیس  نامی  حسن  محمد  سوی  از 
مجمع خیرین سالمت استان تهران، 
رئیس  عنوان  به  اللهی  فتح  احمد 
نایب  زرگر  حسین  مدیره،  هیئت 
رضا  دار،  خزانه  عزیزی  ناصر  رئیس، 

قلی بیات بازرس اصلی، یونس وکیلی بازرس علی البدل، مهدی 
سعیدی پور عضو اصلی، بهمن بغدادی عضو اصلی ، طالب اسالمی 
عضو اصلی و سید طاهر میرحسن زاده عضو علی البدل به عنوان 

مجمع خیرین سالمت شهرستان مالرد منصوب شدند.
همچنین در حکم جداگانه ای از سوی محمدحسن نامی، مهرنوش 

حیدری  به عنوان مدیر عامل این مجمع معرفی شد.

اعطای احکام مجمع خیرین سالمت شهرستان مالرد

با حضور دکتر نجفی شهردار، دکتر شهرام دبیری 
رئیس شورا، دکتر فریدون بابائی، مهندس سعید 
حاجی زاده و مهندس ایرج شهین باهر از اعضای 
شورای اسالمی کالنشهر تبریز و با حضور جمعی 
از شهرداران مناطق، معاونین و مدیران شهری و 
جمع کثیری از شهروندان، در آستانه اعیاد مبارک 
و  فرهنگی  خدماتی،  عمرانی،  پروژه  شعبانیه ۴ 
بهره  به  و  افتتاح  دو  منطقه  شهرداری  ورزشی 

برداری رسید. 
دو  منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
این  های  پروژه  از  برداری  بهره  آئین  در  تبریز، 
منطقه در مراسمی که در سالن ورزشی ائل گلی به 
همین منظور ترتیب یافته بود دکتر نجفی شهردار 
کالنشهر تبریز در سخنانی با عنوان اینکه ایستگاه 
مترو ائل گلی با اتصال به راه آهن تبریز - تهران 
بصورت یک ایستگاه ترکیبی در توسعه ائل گلی 
و ارزش افزوده محالت آن بسیار تاثیرگذار خواهد 
بود گفت: در طول سال 95 با ساماندهی میدان 
ائل گلی خصوصا ساماندهی دستفروشان و مغازه 
داران این میدان، در زیباسازی محالت اهتمام ویژه 
ای بکار گرفته می شود.  دکتر نجفی با تاکید به 
اینکه ائل گلی بعنوان چشم تبریز بوده و ورودی و 
خروجی مسیر ائل گلی باید ساماندهی شود افزود: 
با اجرای طرح شهرسازی و اجرای کمیسیون ماده 
5 این منطقه در آینده بعنوان بهترین منطقه شهر 

تبریز مطرح خواهد شد.
شهردار کالنشهر تبریز تسریع در امورات مربوط 
فضای  و  عمران  اشتغال،  به سالمت شهروندان، 
سبز و توسعه شهر تبریز را از اهم تالش مدیران 
شهری دانسته و تصریح کرد: انتخاب شهر تبریز 
به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسالمی در 
سال 2018 در حوزه گردشگری یک اتفاق مهمی 
است که همه شهروندان باید به عنوان یک میزبان 

آمادگی الزم برای استقبال از گردشگران خارجی را 
کسب نمایند، چرا که همه مردم باید در اداره شهر 

تبریز مسئولیت پذیر باشند. 
دکتر نجفی در ادامه سخنان خود از به ثمر رسیدن 
چندین پروژه عمران شهری از جمله رمپ های 
ائل گلی، زیرگذر گلپارک، زیرگذر آخونی، سالن 
های همایش، پروژه میدان آذربایجان و... خبر داد 
و گفت: پروژه های مذکور رو به اتمام بوده و در 
سایه تالش اعضای شورا و مجموعه شهرداری، طی 
روزها و ماه های آتی آماده بهره برداری می شود. 
شهردار کالنشهر تبریز به ثمر رسیدن پروژه های 
این منطقه را برای استفاده شهروندان بسیار مبارک 

دانست.
عضو  بابائی  فریدون  دکتر  مراسم  این  ادامه  در 
شورای کالنشهر تبریز ضمن عنوان اینکه امروز در 
سایه تالش شبانه روزی شهردار و همکاران خدوم 
منطقه دو شاهد بهره برداری از ۴ پروژه این منطقه 
هستیم گفت: تقدیر و تشکر ویژه از شهرداری تبریز 
و در راس آن از دکتر نجفی دارم که علیرغم برخی 
هجمه ها بر علیه شورای شهر، قطار سریع عمران و 

آبادانی متوقف نشده و کالنشهر تبریز با قرار گرفتن 
کشورهای  پایتخت  انتخاب  طالئی  موقعیت  در 
اسالمی در سال 2018 میالدی و منتخب 10 شهر 
برتر جهان، طی 2 سال آینده علیرغم پاره ای از 
مشکالت آمادگی الزم برای میزبانی از گردشگران 

را بدست خواهد آورد.
دکتر بابائی رفع مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال 
در انتخاب شهر تبریز بعنوان پایتخت کشورهای 
اسالمی را فرصتی بسیار مغتنم برشمرد و حرکت 
نتیجه بخش این مسئولیت مهم را اهتمام ملی 
دانست. عضو شورای شهر کالنشهر تبریز ایجاد 
کارگروه ویژه برای رسیدگی به ورودی های شهر، 
بافت شهری، رسیدگی به المان ها و سدمعبر را از 
اهم مواردی برشمرد که بایستی در فعالیت های 
اولویت دار شهری قرار گیرد و در ادامه سخنان خود 
تصریح کرد: مجموعه شورا و شهرداری بایستی تمام 
شرایط الزم برای کالنشهر تبریز جهت رسیدن به 

اهداف تبریز 2018 را فراهم آورند.
در  دو  منطقه  شهردار  موسائی  رسول  مهندس 
عمرانی،  پروژه   ۴ از  برداری  بهره  آئین  ابتدای 

خدماتی، فرهنگی و ورزشی این منطقه در سخنانی 
ضمن تقدیر از حضور دکتر نجفی شهردار کالنشهر 
مدیران  و  شهر  شورای  اعضای  و  رئیس  تبریز، 
شهری، خصوصا تقدیر از حضور انبوه شهروندان 
حاضر در مراسم، نوید تکمیل و به ثمر رسیدن 
پروژه های نیمه تمام این منطقه از جمله طرح 
شبدری ائل گلی را داد و گفت: این پروژه عظیم 
رفع ترافیک شهری در ضلع جنوبی هم اکنون با 

انجام خاکبرداری در حال اجراست.
مهندس رسول موسائی در خصوص پروژه های 
به ثمر رسیده این منطقه توضیح داد: امروز در 
آستانه اعیاد شعبانیه شاهد به ثمر رسیدن سالن 
ورزشی ائل گلی در 1۴50 متر مربع مساحت و 
صرف هزینه ای بالغ بر 16 میلیارد و 250 میلیون 
ریال هستیم که عالوه بر استفاده نوجوانان و جوانان 
از امکانات ورزشی، این سالن می تواند در مواقع 
بروز بحران نیز بصورت چند منظوره مورد استفاده 

اسکان موقت شهروندان قرار گیرد.
شهردار منطقه دو کالنشهر تبریز از افتتاح ایستگاه 
آتش نشانی واقع در بلوار دکتر حسابی بعنوان دیگر 

پروژه به ثمر رسیده این منطقه نام برد و افزود: این 
ایستگاه در 650 مترمربع مساحت و با 7 میلیارد 
و 900 میلیون ریال اعتبار، برای استفاده در مواقع 
یاری  برای  سوزی  آتش  حوادث  و  بحران  بروز 
رساندن به شهروندان خصوصا ساکنین همجوار 
بلوار دکترحسابی احداث شده و امروز شاهد بهره 

برداری از آن هستیم.
مهندس رسول موسائی ساختمان اداری خدمات 
شهری منطقه دو را بعنوان سومین پروژه به ثمر 
رسیده ذکر کرد و تصریح نمود: این ساختمان نیز 
جهت پاسخگوئی مناسب به ارباب رجوع با صرف 
هزینه ای بالغ بر 8 میلیارد و 500 میلیون ریال در 
فلکه امام رضا )ع( جاده ائل گلی امروز افتتاح شد.    
مهندس رسول موسائی از بهره برداری از سرویس 
حوزه  سطح  های  نمازخانه  و  بهداشتی  های 
شهرداری منطقه دو بعنوان چهارمین پروژه به 
رو  مراحل  و در خصوص  برشمرد  اتمام رسیده 
به  الحاق  برای  گلی  ائل  باغات  تملک  پایان  به 
از آروزهای دیرینه  بعنوان یکی  ائل گلی  پارک 
خصوص  در  و  کرده  ذکر  تبریزی  شهروندان 
پروژه های در حال اجرای شهرداری منطقه دو 
اظهار داشت: تکمیل رمپ پل کابلی برای اتصال 
به توانیر و جاده ائل گلی، ساماندهی کانال الهی 
پرست، پروژه رو به اتمام فاز یک مسقف سازی 
گلزار شهدا و... از پروژه هایی بشمار می آید که 
از سوی تالشگران این منطقه سریعا آماده بهره 

برداری می شود.
وی در خصوص فعالیت های فضای سبز شهری 
نهال در مسیرهای  اظهار داشت: ۳5 هزار اصله 
نهضت  و  شده  کاشت  منطقه  این  حوزه  سطح 
درختکاری در طول سال 95 تا زمانیکه پوشش 
دو  منطقه  شهرداری  حوزه  سطح  در  گیاهی 

کالنشهر تبریز کامل شود، ادامه خواهد داشت. 

با حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر: 

4 پروژه عمرانی، خدماتی و فرهنگی ورزشی شهرداری منطقه دو تبریز بهره برداری شد

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمي کشور در مراسم  بهره 
روستایی  واحدمسکن  و هجد هزارمین  یکصد  از  برداری 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی مازندران در روستای خالخیل 
شهرستان ساري، اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه سه 
بهزیستی  سازمان  اسالمی،  انقالب  مسکن  بنیاد  جانبه 
شهری  و  روستایی   مسکن  ساخت  مستضعفان،  بنیاد  و 
خانوار های دارای دو معلول  نیازمند مسکن در روستاها با 
محوریت بنیاد مسکن و در شهرها با محوریت  و مشارکت 
علیرضا  گرفت.  قرار  کار  دستور   در  ساز  مسکن  خیرین 
ازکمک  این طرح مشترک، بخشی  افزود:دراجرای  تابش 
تسهیالت  دیگر  بخش  و  بالعوض  بصورت  هزینه ساخت 
قرض الحسنه مي باشد.رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
کشور بیان داشت: آن دسته از خانوارهای دارای دو معلول 
باشند  نداشته  مسکن  احداث  برای  زمینی  که  شهری 
آنها  اختیار  در  را  نیاز  مورد  زمین  مسکن  ملی  سازمان 
قرار میدهد و خیرین مسکن ساز هم در ساخت مسکن 

مشارکت فعال دارند.

  سّید مجید هاشمی مدیر کل بنیاد مسکن مازندران در 
این مراسم به ساخت واحد هاي مسکوني خانوار داراي دو 
معلول اشاره و اظهار داشت: این واحد مسکونی 90 متری 
بر اساس تفاهم نامه سه جانبه ای که بین بنیاد مسکن 
مستضعفان  بنیاد  و  بهزیستی  سازمان  اسالمی،  انقالب 
منعقد شده است برای خانواده دو معلول ساکن روستای 
خالخیل  احداث شده است.وی افزود: بر طبق این تفاهم 
نامه، تأمین هزینه ساخت مسکن ویژه خانواده های دارای 
دو معلول،   18 میلیون تومان به صورت کمک بالعوض  
و 15 میلیون تومان هم در قالب  تسهیالت  بلند مدت با 
بنیاد مسکن  کارمزد پنج درصد اعطاء می شود.مدیرکل 
انقالب اسالمی مازندران، گفت:  با شناسایی  خانوارهای 
مسکن  نیازمند  که  مازندران  بهزیستی  پوشش  تحت 
واحد   11۴ احداث  دارند،  باال   به  معلول  دو  و   هستند 
مسکن در دستور کار قرار گرفت که تاکنون ساخت 90 
واحد آغاز شده است و 20 واحد هم  آماده بهره برداری 

است. 

بهره برداری از پروژه هاي عمراني
 بنیاد مسکن  مازندران
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شرکت تعاوني مسکن انجمن ناشنوایان کرج
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت دوم

از کلیه اعضاي محترم این شرکت دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي نوبت دوم که 
اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون  اداره  محل  در   95/3/30 مورخ  شنبه  یک  روز   15 راس ساعت 
شهرستان کرج واقع در کرج- میدان طالقاني- باالتر از دادگستري اداره تعاون کرج تشكیل 

مي گردد حضور بهم رسانند.
تواند  یابد مي  فوق حضور  در مجمع عمومي  نتواند  اعضا  از  توجه:1- در صورتیكه هر یک 
استفاده از حق خود را براي حضور و اعمال راي در مجمع عمومي به یک نماینده تام االختیار 
واگذار کند تعداد آرا وکالتي هر عضو حداکثر سه راي و هر شخص غیر حاضر تنها یک راي 
خواهد بود و در این صورت تایید نمایندگي تام االختیار با امضا بازرس اکثریت هیات مدیره 
تعاوني خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضي اعطاي نمایندگي باید حداکثر ظرف 10 )ده( 
روز از انتشار این آگهي به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرك عضویت در اداره 
تعاون کرج و کارت شناسایي معتبر در محل اداره تعاون کرج حاضر تا پس از احراز هویت 
طرفین. عضویت متقاضي و اهلیت نماینده برگه نمایندگي مربوطه توسط مقام مذکور تایید و 

ورقه ورود به مجمع عمومي براي نماینده صادر گردد.
2- این مجمع با حضور هر تعداد اعضا رسمیت خواهد داشت.

دستور جلسه: 1- انتخاب هیات مدیره و بازرس/ بازرسان 2- انتخاب روزنامه
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعي شهرستان کرج

آگهي مزایده عمومي – نوبت دوم
مسكوني  کاربري  با  خود  اراضي  از  قطعه   18 فروش  به  نسبت  دارد  نظر  در  اندیشه  شهرداري 

واقع در شهر اندیشه فاز 6 اراضي 27 هكتاري ناجا )شهرك پرنیان( از طریق برگزاري مزایده عمومي به 
اشخاص حقیقي و حقوقي با شرایط ذیل اقدام نماید.

- سپرده شرکت در مزایده بابت هر قطعه زمین مبلغ 70/000/000 ریال
- مهلت و محل فروش اسناد مزایده : از تاریخ چاپ آگهي لغایت روز سه شنبه مورخ 95/3/25 به نشاني شهریار، شهر 

اندیشه، فاز 3 شهرداري اندیشه، واحد امور قراردادها مي باشد.
- زمان و محل ارائه پیشنهادات: پایان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 95/3/26 دبیرخانه شهرداري اندیشه

- زمان و محل بازگشایي پیشنهادات واصله: روز شنبه مورخ 95/3/29 ساعت 12/00 سالن جلسات شهرداري اندیشه
- شهرداري در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است. ضمنا برنده اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر 

به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
- سایر اطالعات و جزئیات در کاربرگ مزایده درج گردیده است.

عباس شوندي- شهردار اندیشه

آگهی 
خواهان رضا سمواتی محب  دادخواستی به طرفیت خوانده یوسف سلطانی به خواسته مطالبه 
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  چک  فقره  یک 
ثبت  به کالسه 77/۴51/95  و  ارجاع  اختالف مجتمع شماره 10    شعبه ۴51 شورای حل 
و وقت رسیدگی مورخ 95/۴/26 ساعت 16:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
وکیل  درخواست  و  بودن خوانده  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  ماده7۳قانون 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یکماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود 

در دادگاه حاضر گردد.
110/23888 مدیر دفتر شعبه 451 شورای حل اختالف مجتمع شماره 10 تهران

آگهی ابالغ 
خواهان/ شاکی ام کلثوم عرب دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم یداله کریم زاده انزابی به خواسته مطالبه 
مهریه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان شهرستان بابل نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۴ دادگاههای 
خانواده شهرستان بابل واقع در استان مازندران- شهرستان بابل- میدان والیت- دادگستری شهرستان بابل- 
آن   وقت رسیدگی  و  ثبت گردیده  به کالسه 9۴09981110۴01550  و  ارجاع  پستی: ۴71۳6587۳9  کد 
95/0۴/12 و ساعت 11:۳0تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های 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 ها 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 4 دادگاه خانواده شهرستان بابل- خدیجه رجبی

آگهی ابالغ 
خواهان/ شاکی قربانعلی ولی زاده سماکوش دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم مهین ولیزاده و فاطمه ولیزاده و آذر ولیزاده و 
علی جواد ولیزاده و رقیه ولیزاده و علیرضا اکبر پور و فاطمه ذبیح زاده و عسکری ولیزاده و عماد ولیزاده و به خواسته اثبات مالکیت 
اول دادگاههای  بابل نموده که جهت رسیدگی به شعبه  بند پی شرقی شهرستان  )مالی(  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
عمومی بخش بندپی  واقع در استان مازندران- بندپی –جاده شهید صالحی -  شهر گلوگاه- جنب شهرداری شرقی ارجاع و به 
کالسه 9۴09981115101۳87 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن  95/05/02 و ساعت 09:00تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های 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 ها مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه عمومی بخش بند پی شرقی – مهدی زاهد پاشا

آگهی ابالغ

 وقت رسیدگی به طاهره عزیزی فرزند عبداله
خواهان/ شاکی حسین فالحتی بیشه دادخواستی به طرفیت 
چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  عزیزی  طاهره  متهم  خوانده/ 
نموده  بابل  شهرستان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم 
که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاههای عمومی )حقوقی( 
بابل-  شهرستان  مازندران-  استان  در  واقع  بابل  شهرستان 
پستی:  کد  بابل-  شهرستان  دادگستری  والیت-  میدان 
۴71۳6587۳9 ارجاع و به کالسه 9509981110100096 
ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن  تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان و به 
و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   7۳ ماده  تجویز 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
نشر  از  تا خوانده پس  آگهی می شود  از جراید کثیراالنتشار 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه ها 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 اول دادگاههای عمومی )حقوقی( 
شهرستان بابل- سارا قلمی اصفهانی

 نوبت اول

مکانیزه شدن شارژ گلوله به آسیابهای واحد گندله 
سازی فوالد مبارکه اصفهان 

بهادری-اصفهان: کارشناس تولید واحد گندله سازي با اشاره به 
مکانیزه نمودن شارژ گلوله به مخازن تغذیه گلوله به آسیابهاي واحد 
گندله سازي گفت: این مکانیزم که براي اولین بار در فوالدمبارکه 
به منظور شارژ ایمن و سریع گلوله به آسیاب استفاده گردیده است، 
عالوه بر کاهش زمان شارژ گلوله به آسیابها نقش مهمي در ارتقاء 
قابل  طور  به  و  داشته  آسیاب  بخش  کارکنان  کار  محیط  شرایط 

مالحظهاي ضریب ایمني فعالیت مذکور را افزایش داده است.
به  ورودي  زبره  کنسانتره  خردایش  جهت  افزود:  نصوحي  بهزاد 
شرکت فوالد مبارکه ، آسیابهاي واحد گندله سازي با ظرفیت 200 
تن در ساعت و با 220 تن گلوله فوالدي وظیفه خردایش و سایش 
بعهده دارند. جهت  انتظار  به کیفیت مورد  تا رسیدن  را  کنسانتره 
حفظ پارامترهاي کمي و کیفي و همچنین بدلیل سایش گلوله هاي 
بطور مداوم شارژ  ماهیانه  توقفات  است در  نیاز  موجود در آسیاب 
گلوله به آسیاب ها صورت پذیرد ضمن اینکه در توقفات بلند مدت 
)سالیانه( نیاز به تخلیه، جداسازي گلوله هاي سالم و شارژ مجدد 

گلوله مي باشد.
در  گلوله  شارژ  عملیات  اخیر  سالهاي  در  کرد:  نشان  خاطر  وي 
جرثقیل  از  گرفتن  کمک  با  و  دستي  صورت  به  شارژ  هوپرهاي 
سقفي صورت میگرفت، به همین منظور با اجراي این پروژه جهت 
سهولت و ایمن سازي این فعالیت، مکانیزم بشکه برگردان انتخاب 
و راهکارهاي الزم در خصوص انطباق و بهینه سازي این مکانیزم 
جهت تخلیه گلوله از بشکه به هوپرهاي شارژ گلوله انجام شد، بدین 
به ظرفیت 1.2 تن و  برگردان  با خرید یک دستگاه بشکه  منظور 
خرید یک دستگاه لیفتراک ۳ تن و مونتاژ بشکه برگردان بر روي 

لیفتراک مشکل شارژ گلوله به هوپرهاي شارژ رفع گردید.
نصوحي، درپایان از حمایت رییس واحد گندله سازي و مدیریت و 
همکاران خرید ماشین آالت و قطعات یدکي و واحد حمل و نقل که 
در امر خرید، مونتاژ و راه اندازي این مکانیزم نقش کلیدي داشتند 

تشکر و قدرداني نمود.

تحولی دیگر در شرکت توزیع برق خوزستان
بارآژانس  نخستین  برای  و  خرمشهر  آزادسازی  سالروز  با  همزمان 

های مشترکین برق آغاز به کار می کنند.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، رضا 
از سوم خرداد  مراکز  این  گفت:   این شرکت  مدیرعامل  غضنفری 
کار  به  آغاز  استان  روستایی  و  شهری  مناطق  در  جاری  سال  ماه 

خواهند کرد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با اشاره به اهداف 
قرائت  سامانه  اندازی  راه  ساخت،     نشان  خاطر  مهم  طرح  این 
همچنین  و  بلوتوث  پروب  و  همراه  های  گوشی  با  برق  کنتورهای 
ثبت دقیق تر انرژی مصرفی، کاهش چشم گیر اشتباهات و گزارش 
دهی از خرابی و دستکاری لوازم اندازه گیری از مهم ترین ویژگی 

های راه اندازی این طرح می باشد.
غضنفری تصریح کرد با آغاز فعالیت آژانس های مشترکین، ضمن 
تر  ساده  دسترسی  همچنین  و  برق  مشترکان  رضایت  سطح  ارتقا 
فروش،  فرایندهای  از  اصلی  فعالیت   10 شرکت،  این  خدمات  به 
انشعاب و خدمات پس از فروش از طریق دفاتر پیشخوان دولت و 
ICT روستایی انجام خواهد شد و به این ترتیب الزامی به حضور 
متقاضی در شرکت توزیع برق خوزستان و ادارات زیرمجموعه آن 

در   شهرستان ها نمی باشد.

خبر کوتاه از شهرستانها

 ۴ منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
کالنشهر  شهردار  نجفی  صادق  دکتر  تبریز، 
به  مقدم  خیر  ضمن  مراسم  این  در  تبریز 
شهروندان و مسئولین حاضر در مراسم، سالروز 
اینکه  از  و  را تبریک گفته  آزادسازی خرمشهر 
در چنین روزی شاهد بهره برداری از این پروژه 

مهم شهری هستیم ابراز خرسندی کرد.
با  مردم  تبریز  مردم  اینکه  به  اشاره  با  نجفی 
حول  به  افزود  هستند،  قدرشناسی  و  فرهنگ 
تقدیم شهروندان  را  زیبا  الهی یک شهر  قوه  و 

گرامی خواهیم کرد.
شهردار کالنشهر تبریز با اشاره به پروژه تقاطع 
غیرهمسطح آذربایجان و پروژه سرمایه گذاری 
حوزه  ساخت  نشان  خاطر  تبریز  بزرگ  پارک 
بزرگی  کارهای  شاهد  چهار  منطقه  شهرداری 
ارمغان خواهد  به  را  آبادانی  و  است که توسعه 

آورد.
یک  شهروند  هر   2018 سال  در  گفت  وی 

میزبان برای گردشگران خواهد بود و امیدواریم 
میزبان خوب  یک  کدام  هر  مردم،  مشارکت  با 

برای زیبایی و عظمت شهرمان باشیم.
آزادسازی  سالروز  به  اشاره  با  نجفی  صادق 
نیز  امروز  گفت:  جوانان،  ایثارهای  و  خرمشهر 
باید با اتکا به مردم این شهر کارها را با هدف و 
چشم اندازهای بزرگی با عمل به شعار اقتصاد 

مقاومتی، اقدام و عمل به انجام برسانیم.
شهردار منطقه 4 در مراسم بهره برداری از 

تقاطع غیرهمسطح آخونی عنوان کرد:
در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، هر ماه 
یک پروژه تقدیم شهروندان گرامی خواهیم 

کرد
منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
خیر  ضمن  باف  عالی  حسین  دکتر  تبریز،   ۴
در  که  گرامی  شهروندان  و  مدعوین  به  مقدم 
آیین بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح آخونی 
تالش  با  که  عواملی  تمامی  از  داشتند،  حضور 

های شبانه روزی خود سبب شدند تا پروژه 
ای با این حجم در کمتر از مدت ده ماه به 

بهره برداری برسد، تقدیر کرد.
شهردار منطقه ۴ با بیان اینکه پروژه تقاطع 
غیر همسطح آخونی در نوع خود دارای سازه 
ای منحصر به فرد می باشد، افزود: این پل 
دهانه  بزرگترین  که  است  دهانه  پنج  دارای 
نظیر  کم  خود  نوع  در  طول  متر   52 با  آن 

می باشد.
محترم  شورای  از  تقدیر  ضمن  باف  عالی 
اسالمی شهر و شهردار کالنشهر تبریز جناب 
آقای دکتر صادق نجفی، خاطر نشان ساخت 
هزینه  با  آخونی  غیرهمسطح  تقاطع  پروژه 
فتح  ریال در سالروز  میلیارد  برابر 120  ای 
شهروندان  تقدیم  و  برداری  بهره  خرمشهر 

گرامی گردید.
در  های  پروژه  باالی  به حجم  اشاره  با  وی 

 ،۴ منطقه  شهرداری  حوزه  در  احداث  حال 
شبانه  های  تالش  و  پروردگار  امید  به  گفت: 
ماه  هر  عمل  و  اقدام  سال  در  همکاران  روزی 

گرامی  شهروندان  تقدیم  و  افتتاح  پروژه  یک 
خواهد شد.

شهردار تبریز عنوان کرد:

هر شهروند یک میزبان برای گردشگران تا سال 2018 

مشاور  زمان:  پیام  خبرنگار  ارومیه- 
آذربایجان  استانداری  گذاری  سرمایه  امور 
هم  نشست  برگزاری  برای  تدارک  از  غربی 
و  کشور  از  خارج  آذربایجانی های  اندیشی 
عالقه مندان خارجی و داخلی در ارومیه با 
هدف سرمایه گذاری در این استان با حضور 
شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهوری 

خبر داد.
محمد موسی زاده گفت: در راستای اهداف 
دولت تدبیر و امید و همزمان با سفر رئیس 
جمهوری و هیات دولت به خطه آذربایجان 
خارج  مقیم  آذربایجانی های  نشست  غربی، 
سرمایه گذاری  به  عالقه مندان  و  کشور  از 
این  در جریان  ارومیه  در  و خارجی  داخلی 

سفر تدارک دیده شده است.
وی بیان کرد: با توجه به پتانسیل های باالی 
استان در حوزه سرمایه گذاری های بخش 
خصوصی در ابعاد مختلف، بسته پیشنهادی 
و  کشور  از  خارج  استانی های  هم  برای 
سرمایه گذاران آماده شده که در این نشست 

مورد بررسی و پیشنهاد قرار خواهد گرفت.
شده  آماده  پیشنهادی  بسته  در  افزود:  وی 
در  ارائه  برای  غربی  آذربایجان  استان  برای 
ظرفیت های  توسعه  اندیشی  هم  نشست 
های  شیوه  مثل  مواردی  سرمایه گذاری، 
مشارکت سرمایه گذاران و پروژه های مربوط 
و  هوایی  زمینی،  ریلی،  زیرساخت های  به 
ویژه  هاب  راه اندازی  خصوص  به  تجاری 

و  حمل  و  اقتصادی  لجستیکی،  ترانزیتی، 
نقل بین المللی منطقه گنجانده شده است. 
بخش  با  مشارکت  کرد:  اضافه  زاده  موسی 
صنایع  مجتمع  راه اندازی  در  خصوصی 
پایین دستی پتروشیمی و صنایع مربوط به 
استحصال امالح دریاچه ارومیه، تولیدپتاس 
احداث  محصوالت،  دیگر  و  منیزیم  و 
پروژه  و  ای  گلخانه  کشاورزی  شهرکهای 
شهرک  ویژه  به  گردشگری  با  مرتبط  های 
گردشگری سالمت از دیگر مواردی است که 

در این نشست طرح و پیگیری می شود.
همچنین  غربی  آذربایجان  استاندار  مشاور 
راه اندازی  پیشنهاد  نشست  این  در  گفت: 
صنایع  و  کشاورزی  صنعتی،  مجتمع های 
سورتینگ  و  بندی  بسته  حوزه  در  وابسته 
های  پایانه  توسعه  و  کشاورزی  محصوالت 
و  میوه  خصوص  به  محصوالت  صادراتی 
صنایع غذایی با حمایت های مخصوص دولت 

نیز مطرح خواهد شد.
استانداری  همت  به  که  نشست  این  در 
ایرانیان  امور  کل  اداره  غربی،  آذربایجان 
نهاد  و  خارجه  امور  وزارت  کشور  از  خارج 
ریاست جمهوری در محل هتل آنای ارومیه 
برگزار می شود، ایرانیان سرمایه گذار مقیم 
ایتالیا،  لهستان،  ترکیه،  عراق،  کشورهای 
چین و جمهوری آذربایجان به همراه جمعی 
خواهند  حضور  خارجی  گذاران  سرمایه  از 

داشت.

برگزاری نشست هم اندیشی آذربایجانی های 
و خارج از کشور   عمومی  نقل  و  حمل  خدمات  سازی  بهینه  منظور  به 

افزایش ایمنی و رفاه شهروندی در توقفگاه های اتوبوس، 
اقدام  حوزه  سطح  از  نقطه   5 در  پنج  منطقه  شهرداری 
به احداث ایستگاه نموده است. به گزارش روابط عمومی 
منطقه، مهندس یعقوب هوشیار شهردار منطقه پنج تبریز 
با اعالم این مطلب گفت: در کنار اجرای پروژه های بزرگ 
از  نیز  کوچک  خدماتی  و  عمرانی  های  طرح  اساسی، 
خواسته های اصلی شهروندان است که در صورت به اتمام 
رسیدن نقش اساسی در افزایش رضایتمندی و همچنین 

تکریم آنان دارد.
وی با بیان اینکه معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه 
حوزه  در  حوزه  سطح  سنجی  نیاز  و  مطالعه  به  اقدام 
ترافیک شهری نموده است گفت: پس از مشخص شدن 
نیاز های ترافیکی منطقه در سالجاری بودجه قابل توجهی 
به منظور کاهش ترافیک و استاندارد سازی معابر سطح 
ایستگاه   5 احداث  ادامه  در  وی  است.  یافته  تخصیص 
اتوبوس را یکی از مواردی دانست که توسط معاونت حمل 

در شهرک   : افزود  رابطه   این  در  و  می شود  احداث  ترافیک  و  نقل  و 
ایستگاههای  احداث  به  اقدام  الهیه  و  عباسی  آخر  باغمیشه،  مرزداران، 
افزایش  و  عمومی  نقل  و  حمل  خدمات  سازی  بهینه  هدف  با  اتوبوس 
اتوبوس شده است. شایان ذکر است  ایستگاه ها و توقفگاههای   ایمنی 
برای احداث این تعداد ایستگاه اتوبوس بالغ بر ۳ میلیارد ریال شهرداری 

منطقه پنج هزینه کرده است. 
 شهردار منطقه پنج خبر داد:

پایان نصب اسکلت مجموعه فرهنگی، مذهبی و مسجد کوی فرشته
از پایان یافتن نصب اسکلت  پروژه مجموعه  شهردار منطقه پنج تبریز 
فرهنگی، مذهبی و مسجد کوی فرشته جنوبی خبر داد. به گزارش روابط 
در  گفت:  مطلب  این  اعالم  با  هوشیار  یعقوب  مهندس  منطقه،  عمومی 
مجموعه فرهنگی، مذهبی واقع در کوی فرشته جنوبی عالوه بر مسجد، 

کتابخانه و مراکز فرهنگی برای بانوان و آقایان پیش بینی شده است.
شهردار منطقه پنج در ادامه با بیان اینکه این پروژه فرهنگی، مذهبی در 

زمینی به مساحت 2۴00 متر مربع و در چهار طبقه سازه ای در حال 
احداث است اظهار داشت : برای این پروژه شهرداری منطقه پنج بالغ بر 

۴0 میلیارد ریال هزینه خواهد کرد. 
و  فرهنگی  مجموعه  افزود:  و  نمود  اشاره  نیز  پروژه  مشحصات  به  وی 
مذهبی کوی فرشته با 1500 متر مربع زیر بنا و در چهار طبقه سازه ای 
در حال احداث است . وی افزود : با اتمام عملیات بتن ریزی فونداسیون 
پایان رسیده  و دیوار کشی پروژه مراحل نصب اسکلت سازه ای نیز به 
این مجموعه  رابطه گفت: طبقه همکف  این  است. مهندس هوشیار در 
بانوان و طبقه دوم کتابخانه جهت  برای  اول  آقایان، طبقه  به شبستان 
استفاده بانوان و آقایان اختصاص یافته است. وی در پایان ابراز امیدواری 
نمود با بهره برداری از این پروژه مهم شهروندان ساکن در کوی فرشته 
جنوبی و شمالی از خدمات آن بهره مند شوند. الزم به ذکر است عالوه 
بر این پروژه، در حال حاضر در فرهنگسرای کوی فرشته شمالی نیز به 

شهروندان خدمات فرهنگی و اجتماعی متنوعی ارایه می گردد.

احداث 5 ایستگاه اتوبوس توسط شهرداری منطقه پنج

مسابقات  مهر،  از خبرگزاری  نقل  به  و  زمان  گزارش خبرنگار  به 
قهرمانی چوخه کشور روز جمعه به میزبانی شهرستان مالرد و با 
امام جمعه،  تهران،  استان  و جوانان  ورزش  اداره  مدیرکل  حضور 
فرماندار و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی این منطقه آغاز 

شد و پس از رقابت 108 ورزشکار از 15 شهرستان کشور، تیم چوخه 
شهرستان های مالرد، قوچان و اسفراین در شامگاه جمعه در رده 

های تیمی به ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم شدند.
علیرضا صیفوری رئیس اداره ورزش و جوانان مالرد در حاشیه این 
مراسم با اشاره به برگزاری هشتمین 
دوره مسابقات قهرمانی چوخه کشور 
به میزبانی این شهرستان اظهار داشت: 
اصیل  های  رشته  از  چوخه  کشتی 
ایران زمین به شمار می رود که در 
فرهنگ و آیین کشور عزیزمان ریشه 

دارد.
مالرد  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
از اشاره به پیشینه ی تاریخی  پس 
این ورزش یادآور شد: یکی از الزامات 
این ورزش، احداث  تقویت  توسعه و 
آن،  ساخت  صورت  در  و  است  گود 
شهرستان مالرد که در حال حاضر 
به عنوان یکی از مراکز کشتی چوخه 

کشور مطرح است، به قطبی برجسته، تاثیرگذار و تعیین کننده در 
این رشته خاص، محلی که امروزه آوازه آن به فراتر از مرزهای ایران 

اسالمی گسترش یافته، تبدیل خواهد شد.
گفتنی است در پایان این مسابقات مسلم نوری به عنوان با اخالق 
ترین کشتی گیر، حامد میرزاپور به عنوان فنی ترین کشتی گیر و نفر 
برتر در وزن 96 کیلوگرم، بهزاد وحدانی)وزن 66 کیلوگرم(، ابراهیم 
ولیان)وزن 7۴ کیلو گرم(، سعید موالیی)وزن 8۴ کیلو گرم( و جواد 

محجوب در وزن 96 کیلوگرم به کسب عناوین برتر نائل شدند.

مالرد قهرمان مسابقات کشتی با چوخه کشور

روابط عمومی شهرداری  به گزارش 
حیدری  طیب  از  نقل  به  شهریار 
مسؤول تربیت بدنی؛ اولین همایش 
تربیت  خانوادگی  روي  پیاده  بزرگ 
بدنی شهرداری شهریار به مناسبت 
روز  و  خرمشهر  سازی  آزاد  سالروز 
ایثار و پیروزی روز جمعه  مقاومت، 
شهرک  در   7:۳0 ساعت  7خرداد 
با  بسیج  متری   20 خیابان  کهنز 
برگزار  شهروندان  پرشور  استقبال 
گردید.  دراین مراسم که صدها نفر 
از مردم خوب و فهیم شهرک کهنز 
و  آقایان رضایت، محمدی و فروزنده 
بخش  اعضاي شوراي اسالمي شهر 
اداره  ریاست   عبدالوند  و   شهریار 

منطقه  مدیر  فر  و خورشیدی  جوانان شهرستان  و  ورزش 
قرعه  مراسم  قرآن،  ازقرائت  پس  داشتند  حضور  کهنز   ۳

 9:۳0 ساعت  در  و  گردید  برگزار  مسووالن  توسط  کشی  
صبح به پایان رسید.

به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر و روز مقاومت برگزار شد؛

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در شهرک کهنز



10 نفت و انرژیدوشنبه 10 خرداد 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3249

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده )نوبت سوم(
شرکت تعاوني مسکن انجمن ناشنوایان کرج

باتوجه به عدم حصول حد نصاب قانوني جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم در 
تاریخ 95/3/5 رسمیت پیدا نكرد.

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم دعوت مي شود تا در مجمع عمومي فوق العاده نوبت 
سالن  محل  در   95/3/30 مورخ  یكشنبه  روز   14 ساعت  راس  که  شرکت  این  سوم 
اداري  شهرك  در  واقع  کرج  شهرستان  اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون  اداره   اجتماعات 

حسن آباد باالتر از دادگستري برگزار مي شود حضور به هم رسانند.
ضمنا یادآوري مي شود این مجمع با حضور )هر تعداد( کل اعضا شرکت تعاوني رسمیت 

مي یابد.
و تصمیماتي که در آن اتخاذ مي شود براي کلیه اعضا )اعم از غائب و مخالف( نافذ و 

معتبر خواهد بود.
دستور جلسه: 1- طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاوني

اداره تعاون کار و رفاه اجتماعي شهرستان کرج

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول
اجرای مدنی شعبه نهم دادگاه حقوقی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و 
هزینه اجرائی در پرونده کالسه 9۴01۴7 دو باب مغازه متعلق به محکوم علیه شرکت 
تعاونی روستایی اسبوکال واقع در بابل جاده قدیم آمل روستای اسبوکال را در روز 
دوشنبه تاریخ 95/۳/2۴ ساعت 11 صبح در محل دفتر اجرا شعبه از طریق مزایده 
بفروش برساند مغازه شماره یک بمساحت ۴5 متر مربع کف موزائیک دیوارها و سقف 
اندود گچ با طاق ضربی پوشش سقف حلبی قدیمی و مغازه شماره دو بمساحت 15 
متر مربع کف بتن دیوار و سقف با پودر سنگ و سیمان سفید با طاق ضربی و سقف 
از جنس حلبی قدیمی می باشد کارشناس قیمت ششدانگ مغازه شماره یک را بمبلغ 
۳00/000/000 ریال و قیمت ششدانگ مغازه شماره دو را بمبلغ 100/000/000 
ریال تعیین نموده است که مزایده از قیمت پایه های اعالم شده شروع شروع و به 
را فی  مبلغ  مزایده ده درصد  برنده  فروخته خواهد شد  پیشنهادی  مبلغ  باالترین 
المجلس و باقیمانده را باید ظرف یکماه پس از مزایده پرداخت نماید و در صورت 

انصراف ده درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد.
اجرای احکام مدنی شعبه نهم دادگاه حقوقی بابل- اصغر آردی

ابالغ
خواهان / شاکی نامدار الهیاری فرزند رسولی دادخواستی به طرفیت خوانده خبات رستمی 
به خواسته صدور به تسلیم مبیع تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان جوانرود نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود واقع در شهرستان 
جوانرود – میدان انقالب – ابتدای خیابان شورا ارجاع و به کالسه 9۴09988۴60500788 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳95/05/02 و ساعت 09:00 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان و تجویز ماده 7۳ قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده /متهم و پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

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

احضار متهم

در پرونده کالسه 9509988۴65۴00100 این دادیاری 
آقایان  علیه  بر  محمدی  احمد  آقای  شکایت  حسب   ،
جرح  و  ضرب  اتهام  به  برخاص  فرزند  صالحی  لقمان 
صالحی  برهان  و  براخاص  فرزند  صالحی  بالل  چاقو،  با 
فرزند براخاص هر دو به اتهام مشارکت در ضرب و جرح 
شاکی می باشد. نظر به اینکه  متهم فوق مجهول المکان 
آیین  قانون  به تجویز ماده 17۴  بدین وسیله  باشد  می 
دادرسی دادگاه های عمومی  وانقالب در امور کیفری به 
نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این 
مقررات  این صورت طبق  غیر  در  دادیاری حاضر شود؛ 

قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
جوانرود – صفرخانی 

وقت رسیدگی
به  دادخواستی  محمدی  فالح  زهرا  نمایندگی  با  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان 
به خواسته مطالبه خسارت دادرسی  ناصر واعظی فرزند حسین  طرفیت خوانده 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  وجه چک  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت  و 
شهرتان ورامین نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی 
حسین  امام  میدان  نبش  ورامین  در  واقع  ورامین  شهرستان  دادگستری   )
و   9۴09980207100871 کالسه  به  و  ارجاع  ورامین  شهرستان  دادگستری 
بایگانی )9۴0886( ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/5/26 و ساعت 9:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد 
م الف 519 مدیر دفتر شعبع اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین 

رای هیات/نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
1۳9۴60۳01060017219 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فرزند  خاوه    تاجیک  قدمعلی  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین 
به  خانه  باب  یک  در ششدانگ  اباد  جواد  از  صادره   9 شناسنامه  بشماره  حسین 
اباد  عمر  در  واقع  اصلی   100 از  فرعی   20۴ پالک  مربع  متر   76/76 مساحت 
خریداری از مالک رسمی اقای محمد کوشان محرز گردیده است . لذا به منظور 
که  در صورتی  میشود  آگهی  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/26
تاریخ انتشار نوبت دوم95/۳/10

م الف 387 محمد رحیم پور راینی رییس ثبت اسناد و امالک ورامین

دادنامه 
خواهان : آقای محمد عزیزی با وکالت آقای رضا خوانساری به نشانی تهران-خیابان 

مطهری- نرسیده به شریعتی –پالک 5 طبقه 2-واحد 6 
خوانده : اقای حسین ابرقویی به نشانی مجهول المکان 

خواسته: مطالبه خسارت 
گردشکار: دادگاه با توجه  به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت بصدور رای می نماید
رای دادگاه/در خصوص ادعای اقای محمد عزیزی با وکالت اقای رضا خوانساری علیه 
آقای حسین ابرقویی به خواسته مطالبه مبلغ 000/500/1۴9 ریال و هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست بدین توضیح 
که وکیل خواهان اظهار داشته است موکل وی )خواهان( در تاریخ 1۳92/6/9 در 
اتوبان قم –کاشان با خودرو آزرا به شماره 229 ص ۳9 ایران 77 در حال حرکت 
بوده است و به دلیل بی احتیاطی خوانده در رانندگی به علت تغییر ناگهانی منجر 
گردیده  مذکور  خودرو  به  خسارت  و  خواهان  خودرو  با  برخورد  و  حادثه  وقوع  به 
است و طبق نظریه کارشناس مبلغ یکصد و هفتاد و نه میلیون و پانصدهزار ریال 
خسارت به خودرو خواهان وارد شده است و شرکت بیمه مبلغ سی میلیون ریال آنرا 
پرداخت نموده است و به همین دلیل تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مابقی 
خسارت وارده به خواهان به مبلغ 000/500/1۴9 ریال و سایر هزینه های دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه را دارم دادرس وقت دادگاه قرار ارجاع موضوع را به کارشناسی 
برای تعیین خسارت صادر نموده است ولی به لحاظ اینکه قبل از تقدیم دادخواست 
کارشناس در این خصوص اظهار نظر نموده است و خوانده نیز نسبت به آن اعتراضی 
ننموده و به همین دلیل با عدول از تصمیم مذکور و با عنایت به اینکه خوانده در 
مقابل ادعای وکیل خواهان دفاعی به عمل نیاورده است و ادعای خواهان و وکیل وی 
مصون از تعرض باقی مانده است دادگاه ادعای خواهان را وارد تشخیص میدهد و به 
استناد مواد 2و198و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 000/500/1۴9 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/005/۳ ریال 
بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه 
از زمان تقدیم دادخواست )21/7/1۳92( لغایت اجرای حکم طبق شاخص تغییر 
قیمتها در حق خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره نسبت به خواهان حضوری 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی و نسبت به خوانده غیابی و 
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز 

قابل تجدید نظر خواهی است
م الف 522  رییس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین .

دادنامه 

با نمایندگی  : بانک مهر اقتصاد )موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان (  خواهان 
آقای وحید قشقایی فرزند حسین به نشانی کرج-میدان توحید –ابتدای بلوار بالل 

–روبروی مسجد امام سجاد )ع( –سرپرستی شعب استان البرز 
خواندگان : اقای علی عباسی فرزند شعبانعلی به نشانی ورامین –بیمارستان مفتح 

–کوچه مظلوم پ 11
فتوحی  مصطفی  ۳-سید  حسین  فرزند  اونجانی  فتوحی  رمضان  سید  2-اقای 
اونجانی همگی به نشانی ورامین –دانشسرا- خیایان مدنی –کوچه المهدی –پ 

۳6 ۴-اقای سید جالل نقیبی اونجی به نشانی مجهول المکان
خواسته : مطالبه وجه چک

گردشکار/دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر 
مبادرت بصدور رای مینماید

وحید  اقای  نمایندگی  با  اقتصاد  مهر  بانک  دادخواست  خصوص  دادگاه/در  رای 
فتوحی  رمضان  و سید  اونجانی  فتوحی  اقایان سید مصطفی  به طرفیت  قشقائی 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  اونجی  نقیبی   جلیل  سید  و  عباسی  علی  و  اونجانی 
220/000/000 ریال وجه چک شماره 258827 عهده بانک تجارت با احتساب 
بر  استنادی خواهان محمول  به چک  نظر  تادیه  تاخیر  دادرسی وخسارت  هزینه 
صحت تلقی و مستندا به مواد 2 و198 519 قانون آئین دادرسی مدنی ومواد ۳10و 
پرداختمبلغ  به  تضامنی  بنحو  خواندگان  محکومیت  بر  تجارت حکم  قانون   ۳15
220/000/000 ریال یابت اصل خواسته تعیینی در دادخواست تقدیمی و مبلغ 
۳/585/000 ریال بابت هزینه دادرسی ونیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
رای صادره در خصوص  مینماید  اعالم  و  دادنامه صادر  اجرای  لغایت  دادخواست 
خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی 
در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و در خصوص سیار خواندگان غیابی ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است
م الف 521 دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین 

آگهی 
خواهان محمد حسینی دامغانی  دادخواستی به طرفیت خوانده بهرام خالقی به 
خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت 
به  و  ارجاع     10 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شورای   ۴51 شعبه  به  رسیدگی 
کالسه 50/۴51/95 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 95/۴/۳0 ساعت 16:00 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده7۳قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست وکیل خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود در 

دادگاه حاضر گردد.
110/23896 مدیر دفتر شعبه 451 شورای حل اختالف مجتمع شماره 10 تهران

حصروراثت
آقای منیژه نعمتی به شرح دادخواست تقدیمی به کالسه 95099810۴510007۳  
از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در  مرادی  جهان  گل  خانم 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- نادر نعمتی به ش ش 2211 ت ت 1۳۳7 
ش 6168 ت-ت 1۳۴5 ص  به ش  نعمتی  ناصر  متوفی( 2-  تهران)فرزند  از  ص 
از  ت 1۳۴9 ص  ش 117۳ ت  به ش  نعمتی  متوفی( ۳- محمد  تهران)فرزند  از 
تهران)فرزند متوفی( ۴- منصوره نعمتی به ش ش 00۳5۴68۳۳5 ت ت 1۳۴7 
ت 1۳۴۳ ص  ش ۳۴16 ت  از تهران)فرزند متوفی( 5- منیژه نعمتی به ش  ص 
از  ت 1۳۴1 ص  ش 1159 ت  به ش  نعمتی  فاطمه  متوفی( 6-  تهران)فرزند  از 
تهران)فرزند متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی داشته و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی مذکور صادر خواهد شد.
110/23892 رئیس شعبه 451 شورای حل اختالف مجتمع شماره 10 تهران

آگهی 
خواهان محمد خدابنده لو  دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد حسین و میثم 
دهقان نیری به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 85۳ مجتمع شماره 18 شورای حل اختالف 
ارجاع و به کالسه 9۴0998216۳700066 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 95/۴/12 
آیین  ماده7۳قانون  دادگاه طبق موضوع  تعیین که حسب دستور  ساعت 09:00 
المکان بودن خوانده و درخواست وکیل خواهان  دادرسی مدنی به علت مجهول 
خوانده ظرف  تا  میگردد  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  آگهی  انتشار  تاریخ  از  پس  یکماه 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی و استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد.
110/23918 دبیر شعبه 853 مجتمع شماره 18 شورای حل اختالف

 حصروراثت
آقای عباس حبیبی به شرح دادخواست تقدیمی به کالسه 95099810۴5100069  
از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خانم حلیمه رهگذر به شماره شناسنامه 5۴ در تاریخ 1۳95/12/15 در اقامتگاه 
به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
1- عباس حبیبی به ش ش 660 ت ت 1۳28 ص از تهران)فرزند متوفی( 2- زهرا 
حبیبی به ش ش 660 ت ت 1۳28 ص از تهران)فرزند متوفی( ۳- بلقیس حبیبی 
به ش ش 120۴ ت ت 1۳20 ص-از تهران)فرزند متوفی( ۴- طاهره حبیبی به 
ش ش 97 ت ت 1۳25 ص از تهران)فرزند متوفی( 5- فاطمه حبیبی به ش ش 
2259 ت ت 1۳۳8 ص از تهران)فرزند متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی داشته و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی مذکور صادر خواهد شد.
110/23908 رئیس شعبه 451 شورای حل اختالف مجتمع شماره 10 تهران

حصروراثت
کالسه  به  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  محمدی  رضا  سید  آقای 
و  نموده  وراثت  گواهی حصر  این شعبه درخواست  از    95099810۴5۴000۴0
چنین توضیح داده که شادروان سید محمد محمدی به شماره شناسنامه 5۴۳ در 
تاریخ 1۳9۴/9/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- سید رضا محمدی به ش ش 10 ت ت 1۳۴1 ص 
از قم 2- سید مهدی محمدی به ش ش 8 ت ت 1۳۴۴ ص از قم ۳- سید قاسم 
محمدی به ش ش 11۳2 ت ت 1۳50 ص از قم ۴- سید علی محمدی به ش ش 
6708 ت ت 1۳60 ص از قم 5- معصومه سادات محمدی به ش ش 1062 ت-ت 
1۳۴6 ص از قم 6- جمیله سادات محمدی به ش ش 1 ت ت 1۳5۳ ص از قم 
7- فاطمه سادات محمدی به ش ش 12۴8 ت ت 1۳58 ص از قم 8- رقیه غالمی 
به ش ش 1۳ ت ت 1۳2۴ ص از قم اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را دریک نوبت آگهی می-نماید تا هرکس اعتراضی داشته و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

مذکور صادر خواهد شد.
110/23912 رئیس شعبه 454 شورای حل اختالف مجتمع شماره 10 تهران

 حصروراثت
کالسه  به  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  مهرورزین   کبری  آقای 
و  نموده  وراثت  گواهی حصر  این شعبه درخواست  از    95099810۴5100071
چنین توضیح داده که شادروان خانم سکینه قاسمی در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- صدیقه مهرورزین 
به ش ش 922 ت ت 1۳18 ص از تهران)فرزند متوفی( 2- طاهره مهرورزین به 
ش ش 25۳۴ ت ت 1۳2۴ ص از تهران)فرزند متوفی( ۳- کبری مهرورزین به ش 
ش 1659 ت ت 1۳۳6 ص از تهران)فرزند متوفی( ۴- ولی اله مهرورزین به ش 
ش 961 ت ت 1۳21 ص از تهران)فرزند متوفی( 5- محمد مهرورزین به ش ش 
165۴ ت ت 1۳۳5 ص از تهران)فرزند متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی داشته و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی مذکور صادر خواهد شد.
110/23901 رئیس شعبه 451 شورای حل اختالف مجتمع شماره 10 تهران

20 هزار چاه امسال مسدود می شود

مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع 
آب ایران گفت که 20 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور در سال 

جاری مسدود می شود.
محمد حاج رسولی ها در حاشیه نخستین گردهمایی توانمندسازی 
منابع  بخشی  تعادل  و  احیاء  راستای  در  نهاد  مردم  های  سازمان 
آب زیر زمینی در جمع خبرنگاران، افزود: اکنون 500 هزار حلقه 

چاه مجاز و ۳00 هزار حلقه چاه غیرمجاز را در کشور داریم. 
وی ادامه داد: چاه های غیرمجاز نیر به دو دسته چاه عمیق و کم 

عمق که در حاشیه رودخانه ها هستند،تقسیم می شوند. 
 ۴8 زمینی  آب  منابع  از  برداشت  ظرفیت  گفت:  ها  رسولی  حاج 
برداشت  اضافه  میلیارد  شش  اکنون  که  است  مترمکعب  میلیارد 

داریم. 
این مسئول گفت: با نصب ابرازهای اندازه گیری گام های موثری 
برداشته  زمینی  زیر  آب  منابع  بخشی  تعادل  و  احیاء  طرح  در 

شده است. 
زیر  آب  منابع  بخشی  تعادل  و  احیاء  طرح  کرد:  خاطرنشان  وی 
زمینی در البرز آغاز شده و در سایر استان ها نیز به اجرا در می 

آید که هرچه زودتر انتظارمی رود اجرایی شود. 
درکشور  موضوع  این  مدیریت  برای  کرد:  اضافه  ها  رسولی  حاج 
حدود 609 محدوده مطالعاتی دشت داریم که در 8۴ دشت کشور 

که بحرانی ترین هستند، به صورت پایلوت اجرا می کنیم. 

معامله 690 میلیون ریال برق در بورس انرژی 

هفته  به  نسبت  کاهش  با  انرژی  بورس  در  برق  معامله های  ارزش 
گذشته، به بیش از 690 میلیون ریال رسید.

در  گذشته  هفته  کرد  اعالم  ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت 
بورس انرژی، معامالت برق فقط در نماد بار پایه انجام شد.

بر پایه این گزارش، در چهار روز کاری هفته گذشته )اول تا پنجم 
روزانه  پایه  بار  نماد  در  فقط  انرژی،  بورس  در  ماه(  اردیبهشت 
معادل دو هزار و ۳0۴ مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط ۳00 

هزار و ۳12 ریال بر مگاوات ساعت معامله شد.
ارزش معامالت انجام شده در این هفته بیش از 690 میلیون ریال 

بود که نسبت به هفته گذشته کاهش نشان می دهد. 
به گزارش ایرنا، پس از موافقت شورای عالی بورس و اوراق بهادار، 
بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور در چهار بخش اوراق 
انرژی مانند زغال سنگ،  سلف برق، اوراق قرارداد محور کاالهای 
برنامه  در  خورشیدی،  های  انرژی  مانند  سبز  های  انرژی  و  نفت 

کاری سال 1۳90 بازار سرمایه ایران قرار گرفت. 
معامله  موازی  سلف  صورت  به  برق  نخست،  مرحله  در  است  قرار 
اختیار  قرارداد  آتی،  قرارداد  شامل  مشتقه  بازار  سپس،  و  شود 

خرید و معامالت در عرصه بین المللی فعال می شود. 
شرکت  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  انرژی،  بورس  شرکت 
های  شرکت  مرکزی،  گذاری  سپرده  شرکت  فناوری،  مدیریت 
کارگزاری، شرکت مدیریت شبکه، شرکت توانیر، مصرف کنندگان 
بخش  در  انرژی  بورس  بازیگران  برق،  تولیدکنندگان  و  برق 

معامالت برق محسوب می شوند. 

صادرات  نفت ایران  به  
آفریقای جنوبی متوقف است

یک مقام مسئول با اشاره به متوقف ماندن آغاز 
گفت:  آفریقای جنوبی،  به  ایران  نفت  صادرات 
نفت  تامین  برای  شورون  با  مذاکره ای  تاکنونی 
پاالیشگاه این شرکت آمریکایی در آفریقای  جنوبی 

انجام نشده است.
از  وضعیت  آخرین  درباره  قمصری  سیدمحسن 
آفریقای  به  ایران  خام  نفت  صادرات  سرگیری 
جنوبی، گفت: مذاکرات با پاالیشگاه های این کشور 
به منظور از سرگیری فروش نفت خام آغاز شده اما 

تاکنون هیچ توافقی حاصل نشده است.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با اعالم 
اینکه در طول چند ماه گذشته تاکنون در چند 
نوبت وزیر انرژی و سایر مقامات آفریقای جنوبی 
برای نهایی کردن مذاکرات خرید نفت خام از ایران 
اکنون  هم  کرد:  تصریح  کرده اند،  سفر  تهران  به 
در  پاالیشگاه  سه  به  نفت  فروش  برای  مذاکرات 

آفریقای جنوبی در دستور کار قرار گرفته است.
این مقام مسئول درخصوص احتمال فروش نفت 
به پاالیشگاه شورون آمریکا در آفریقای جنوبی، 
اظهار داشت: تاکنون با مسئوالن پاالیشگاه شورون 
آمریکا در آفریقای جنوبی برای فروش نفت خام 

هیچ گونه مذاکراتی انجام نشده است.

فعالیت JCCP ژاپن در صنعت 
نفت ایران از سرگرفته شد

فعالیت های شرکت JCCP ژاپن پس از 6 سال 
از  ایران  نفت  پاالیش  بار دیگر در صنعت  توقف 
سرگرفته شد.پس از تمدید قراردادهای فروش و 
ژاپنی  پاالیشگاه های  به  ایران  صادرات نفت خام 
شرکت  فعالیت های  میالدی،   2016 سال  برای 
بار  توقف  سال   6 از  پس  هم  ژاپن   JCCP
از سرگرفته  ایران  نفت  پاالیش  دیگر در صنعت 
شد.»تسویوشي ناکایي« مدیرعامل شرکت ژاپني  
jccp در حاشیه برگزاری یک دوره آموزشی برای 
کارکنان پاالیشگاه های نفت ایران، گفت: شرکت 
مجدد  برگزاري  با  است  امیدوار  ژاپن   JCCP
دوره هاي آموزشي در صنعت پاالیش نفت و دیگر 
مسائل مورد نیاز صنعت نفت با شرکت هاي نفتي 
ایران همکاري کند.»تسویوشي ناکایي« مدیرعامل 
در  گذشته  هفته  همچنین  ژاپن   jccp شرکت 
گفتگو با معاون امور بین الملل وزارت نفت ایران 
مذاکراتی به منظور توسعه همکاری های دوجانبه 
نفت،  صنعت  نیاز  مورد  آموزش های  زمینه  در 
مدیریت منابع انسانی، بازاریابی و توزیع نفت خام، 

فرآورده نفتی و فاینانس انجام داده بود.

کوتاه از انرژی  نفت در جهان

با توجه به رشد مصرف برق، احتمال خاموشی 
در فصل تابستان وجود دارد که برای این مهم 

وزارت نیرو تدابیری را در نظر گرفته است.
مدیریت  جلسه  حاشیه  در  چیت چیان  حمید 
مصرف برق در جمع خبرنگاران گفت: با توجه 
به این که میزان مصرف برق در فصول مختلف 
فصل  در  مصرف  بیشترین  و  است  متفاوت 
تابستان صورت می گیرد، لذا تدابیری را برای 
نظر  در  تابستان  در  خاموشی  بحران  از  گذر 
مدیریت  به  توجه  آنها  مهم ترین  که  گرفته ایم 

مصرف است.
وی با بیان این که براساس تجربه می توان گفت 
تیر و مرداد ماه  قله مصرف در دو ماه  یا  پیک 
ناچار  برق  صنعت  کرد:  اظهار  می افتد،  اتفاق 
پیک  گذر  برای  را  الزم  تمهیدات  تمام  است 
به کار بگیرد تا در آن زمان دچار کمبود برق 
نباشیم و مردم بتوانند با اطمینان از برق مورد 

نیاز خود استفاده کنند.
گرفته  صورت  کارهای  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
است  این  ما  تالش  تمام  مهم گفت  این  برای 
تا چند واحد نیروگاهی که جدیدا ساخته شده 
قبل از وقوع پیک وارد مدار شود و ما بتوانیم 

ظرفیت تولید را افزایش دهیم.
نیرو  وزارت  اقدامات  از  دیگر  یکی  چیت چیان 
با  کرد:  تشریح  برق  مصرف  مدیریت  برای  را 
صنایع  همچون  برق  بزرگ  مصرف کنندگان 
در  بتوانیم  تا  کرده ایم  برقرار  تفاهم نامه ای 
تامین  برای  برق  تولید  صورت کمبود ظرفیت 
نیازهای برق از کمک این مجموعه ها استفاده 

کنیم.
وی اضافه کرد: آیین نامه ویژه ای برای این کار 

کارخانجات  که  به طوری  شده  گرفته  نظر  در 
زمان  در  را  برق خود  میزان مصرف  می توانند 

پیک کاهش و در ساعات دیگر افزایش دهند.
اقدامات  از  یکی دیگر  کرد:  تصریح  نیرو  وزیر 
موسسات  عمده  که  است  این  گرفته  صورت 
بزرگ مانند کارخانجات، بیمارستان ها، هتل ها، 
مجتمع های تجاری که ظرفیت های تولید برق 

اضطراری دارند را به کار بگیریم.
چیت چیان با بیان این که در حال حاضر ۳000 
مگاوات ظرفیت دیزل های تولید برق اضطراری 
آیین نامه ای  کرد:  اظهار  دارد،  وجود  در کشور 
به همین منظور تدوین و ابالغ شده تا کسانی 
که چنین ظرفیت هایی دارند در زمان نیاز این 
ظرفیت ها را به مدار آورند و وزارت نیرو نیز در 

قبال این کار مبلغ خوبی را پرداخت کند.
به  مصرف  مدیریت  اهمیت  به  اشاره  با  وی 

برای  نیرو  وزارت  راهکار  مهم ترین  عنوان 
دورزدن خاموشی گفت: مدیریت مصرف جزو 
یکی از برنامه ها و راهکارهایی است که وزارت 
این  هدف  و  دارد  تاکید  آن  به  به شدت  نیرو 
است که مردم با کنترل میزان مصرف خود در 
داشته  را  الزم  همکاری  نیاز  مورد  برق  تامین 

باشند.
تمام  آمادگی  این که  بیان  با  نیرو  وزیر 
نیروگاه های موجود برای تولید حداکثری برق 
در فصل تابستان یکی دیگر از نکات مورد توجه 
برنامه هایی  تمام  کرد:  بیان  است،  نیرو  وزارت 
که برای توسعه در نظر گرفته شده باید قبل از 
وقوع پیک سال تحقق پیدا کند تا محدودیت 
ظرفیت انتقال و توزیع موجب خاموشی نشود.

این  به  نسبت  امیدواری  ابراز  با  چیت چیان 
سپری  خاموشی  بدون  تابستان  که  مساله 

هوشیاری  با  امیدواریم  گفت:  شد،  خواهد 
و  برق  شرکت  و  عوامل  تمام  هوشمندی  و 
تابستانی  بتوانیم  مردم  همکاری  با  همچنین 

خوب و عاری از خاموشی داشته باشیم.
وی در خصوص ظرفیت تولید در فصل تابستان 
تولید 52  آمادگی  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار 
هزار مگاوات برق را داریم، اما اگر میزان حرارت 
که  دارد  وجود  این  احتمال  یابد،  افزایش  دما 
میزان مصرف از این عدد فراتر رود، لذا تقاضای 
ما از مردم این است که با مدیریت مصرف ما را 

در این مهم یاری دهند.
وزیر نیرو در خصوص عدم تمایل مردم نسبت 
به استفاده از پنل های خورشیدی ادامه داد: به 
که  باشد  این می تواند  از دالیل  یکی  نظر من 
در شرایط فعلی برق با قیمت بسیار پایین در 
اختیار مردم قرار می گیرد و همین مساله باعث 
تولید  از سیستم های  شده که مردم استقبالی 

برق خورشیدی نکنند.
سیستم های  از  اگر  کرد:  تصریح  چیت چیان 
تامین  به  تنها  نه  شود  استفاده  خورشیدی 
محیط  حفظ  به  بلکه  شد،  خواهد  کمک  برق 
آالینده  گازهای  انتشار  از  جلوگیری  و  زیست 
نیز کمک می شود لذا هرچه ما بتوانیم از انرژی 
ما  نیاز  کنیم،  تولید  بیشتری  برق  تجدید پذیر 

نیز کاهش پیدا می کند.
وی در خصوص قوانینی که در حوزه برخورد با 
پرمصرف ها وجود دارد، گفت: قوانین و مقرراتی 
مدتی است که در این زمینه تدوین شده و هر 
چه میزان مصرف افزایش پیدا کند تعرفه ها نیز 

افزایش می یابد.

وزیر نیرو هشدار داد:

احتمال پیشی گرفتن مصرف برق از ظرفیت تولید

به  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت 
عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت 
ملی گاز ایران به صورت کلی وظیفه ساخت 
و اجرای خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار 
و اجرای طرحهای توسعه ای صنعت گاز را 
برعهده دارد و در این مسیر و با هدف تحقق 
خط  ساخت  مقاومتی،  اقتصاد  سیاستهای 
لوله صادراتی نهم سراسری را در دستور کار 

امسال قرار داده است.
بر اساس این گزارش، ساخت خطوط لوله گاز 
این شرکت  فعالیت های  دیگر  از  نیز  استانی 
بخش  گاز  تامین  در  که  رود  می  شمار  به 
تاثیرگذار  بسیار  استانها  روستایی  و  شهری 
است و با توجه به اجرای این پروژه ها شاهد 

ایم.  بوده  گاز  صنعت  در  مناسبی  توسعه 
توسعه صنعت گاز به طور ویژه از سال گذشته 
و امسال در دستور کار قرار گرفت و این روند 

در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
شرکت  مدیرعامل  تربتی،  منتظر  حسن 
با  می گوید:  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی 
توجه به توسعه ای که در بخش تولید گاز 
پارس جنوبی رخ داده، امسال بنا داریم خط 
لوله نهم سراسری را آغاز کنیم و این پروژه 
برداری  بهره  به  نیم  و  سال  دو  مدت  در  را 

برسانیم.
به گفته وی، صادرات گاز به عراق و پاکستان 
از جمله محورهای کاری این شرکت بشمار 
می رود که در توسعه صنعت گاز نیز به آن 
بحث  دیگر،  سوی  از  است.  شده  پرداخته 
صادرات گاز به عمان نیز در دستور کار است 
که از طریق اجرای خط لوله زیردریایی محقق 
می شود. این پروژه هم اکنون در مرحله نقشه 
به  و  نهایی  که  صورتی  در  و  است  برداری 
شرکت مهندسی منتقل شود، امکان اجرای 

آن وجود دارد.
برای  پروژه هایی که  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
پیگیر آن هستیم،  به شدت  و  بوده  ما مهم 
بلوچستان  و  سیستان  استان  به  گازرسانی 
لوله  خط  طریق  از  گاز  اکنون  هم  است. 
هفتم سراسری تا ورودی استان سیستان و 
نیز  ایرانشهر  بلوچستان رسیده و شهرستان 
است.  شده  متصل  گاز  سراسری  شبکه  به 
بر این اساس امیدواریم تا پایان امسال خط 
برداری  بهره  به  را  زاهدان  به  ایرانشهر  لوله 
برسانیم. بهره برداری از این پروژه می تواند 
توسعه خوبی را در این منطقه ایجاد کند و 
نویدی برای توسعه های آتی استان سیستان 

و بلوچستان باشد.

ساخت خط لوله صادراتی نهم سراسری کلید خورد
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آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده )نوبت سوم(
شرکت تعاوني مسکن انجمن ناشنوایان کرج

باتوجه به عدم حصول حد نصاب قانوني جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم در 
تاریخ 95/3/5 رسمیت پیدا نكرد.

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم دعوت مي شود تا در مجمع عمومي فوق العاده نوبت 
سالن  محل  در   95/3/30 مورخ  یكشنبه  روز   14 ساعت  راس  که  شرکت  این  سوم 
اداري  شهرك  در  واقع  کرج  شهرستان  اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون  اداره   اجتماعات 

حسن آباد باالتر از دادگستري برگزار مي شود حضور به هم رسانند.
ضمنا یادآوري مي شود این مجمع با حضور )هر تعداد( کل اعضا شرکت تعاوني رسمیت 

مي یابد.
و تصمیماتي که در آن اتخاذ مي شود براي کلیه اعضا )اعم از غائب و مخالف( نافذ و 

معتبر خواهد بود.
دستور جلسه: 1- طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاوني

اداره تعاون کار و رفاه اجتماعي شهرستان کرج

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول
اجرای مدنی شعبه نهم دادگاه حقوقی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و 
هزینه اجرائی در پرونده کالسه 9۴01۴7 دو باب مغازه متعلق به محکوم علیه شرکت 
تعاونی روستایی اسبوکال واقع در بابل جاده قدیم آمل روستای اسبوکال را در روز 
دوشنبه تاریخ 95/۳/2۴ ساعت 11 صبح در محل دفتر اجرا شعبه از طریق مزایده 
بفروش برساند مغازه شماره یک بمساحت ۴5 متر مربع کف موزائیک دیوارها و سقف 
اندود گچ با طاق ضربی پوشش سقف حلبی قدیمی و مغازه شماره دو بمساحت 15 
متر مربع کف بتن دیوار و سقف با پودر سنگ و سیمان سفید با طاق ضربی و سقف 
از جنس حلبی قدیمی می باشد کارشناس قیمت ششدانگ مغازه شماره یک را بمبلغ 
۳00/000/000 ریال و قیمت ششدانگ مغازه شماره دو را بمبلغ 100/000/000 
ریال تعیین نموده است که مزایده از قیمت پایه های اعالم شده شروع شروع و به 
را فی  مبلغ  مزایده ده درصد  برنده  فروخته خواهد شد  پیشنهادی  مبلغ  باالترین 
المجلس و باقیمانده را باید ظرف یکماه پس از مزایده پرداخت نماید و در صورت 

انصراف ده درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد.
اجرای احکام مدنی شعبه نهم دادگاه حقوقی بابل- اصغر آردی

ابالغ
خواهان / شاکی نامدار الهیاری فرزند رسولی دادخواستی به طرفیت خوانده خبات رستمی 
به خواسته صدور به تسلیم مبیع تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان جوانرود نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود واقع در شهرستان 
جوانرود – میدان انقالب – ابتدای خیابان شورا ارجاع و به کالسه 9۴09988۴60500788 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳95/05/02 و ساعت 09:00 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان و تجویز ماده 7۳ قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده /متهم و پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

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

احضار متهم

در پرونده کالسه 9509988۴65۴00100 این دادیاری 
آقایان  علیه  بر  محمدی  احمد  آقای  شکایت  حسب   ،
جرح  و  ضرب  اتهام  به  برخاص  فرزند  صالحی  لقمان 
صالحی  برهان  و  براخاص  فرزند  صالحی  بالل  چاقو،  با 
فرزند براخاص هر دو به اتهام مشارکت در ضرب و جرح 
شاکی می باشد. نظر به اینکه  متهم فوق مجهول المکان 
آیین  قانون  به تجویز ماده 17۴  بدین وسیله  باشد  می 
دادرسی دادگاه های عمومی  وانقالب در امور کیفری به 
نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این 
مقررات  این صورت طبق  غیر  در  دادیاری حاضر شود؛ 

قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
جوانرود – صفرخانی 

وقت رسیدگی
به  دادخواستی  محمدی  فالح  زهرا  نمایندگی  با  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان 
به خواسته مطالبه خسارت دادرسی  ناصر واعظی فرزند حسین  طرفیت خوانده 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  وجه چک  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت  و 
شهرتان ورامین نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی 
حسین  امام  میدان  نبش  ورامین  در  واقع  ورامین  شهرستان  دادگستری   )
و   9۴09980207100871 کالسه  به  و  ارجاع  ورامین  شهرستان  دادگستری 
بایگانی )9۴0886( ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/5/26 و ساعت 9:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد 
م الف 519 مدیر دفتر شعبع اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین 

رای هیات/نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
1۳9۴60۳01060017219 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فرزند  خاوه    تاجیک  قدمعلی  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ورامین 
به  خانه  باب  یک  در ششدانگ  اباد  جواد  از  صادره   9 شناسنامه  بشماره  حسین 
اباد  عمر  در  واقع  اصلی   100 از  فرعی   20۴ پالک  مربع  متر   76/76 مساحت 
خریداری از مالک رسمی اقای محمد کوشان محرز گردیده است . لذا به منظور 
که  در صورتی  میشود  آگهی  روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/26
تاریخ انتشار نوبت دوم95/۳/10

م الف 387 محمد رحیم پور راینی رییس ثبت اسناد و امالک ورامین

دادنامه 
خواهان : آقای محمد عزیزی با وکالت آقای رضا خوانساری به نشانی تهران-خیابان 

مطهری- نرسیده به شریعتی –پالک 5 طبقه 2-واحد 6 
خوانده : اقای حسین ابرقویی به نشانی مجهول المکان 

خواسته: مطالبه خسارت 
گردشکار: دادگاه با توجه  به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت بصدور رای می نماید
رای دادگاه/در خصوص ادعای اقای محمد عزیزی با وکالت اقای رضا خوانساری علیه 
آقای حسین ابرقویی به خواسته مطالبه مبلغ 000/500/1۴9 ریال و هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست بدین توضیح 
که وکیل خواهان اظهار داشته است موکل وی )خواهان( در تاریخ 1۳92/6/9 در 
اتوبان قم –کاشان با خودرو آزرا به شماره 229 ص ۳9 ایران 77 در حال حرکت 
بوده است و به دلیل بی احتیاطی خوانده در رانندگی به علت تغییر ناگهانی منجر 
گردیده  مذکور  خودرو  به  خسارت  و  خواهان  خودرو  با  برخورد  و  حادثه  وقوع  به 
است و طبق نظریه کارشناس مبلغ یکصد و هفتاد و نه میلیون و پانصدهزار ریال 
خسارت به خودرو خواهان وارد شده است و شرکت بیمه مبلغ سی میلیون ریال آنرا 
پرداخت نموده است و به همین دلیل تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مابقی 
خسارت وارده به خواهان به مبلغ 000/500/1۴9 ریال و سایر هزینه های دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه را دارم دادرس وقت دادگاه قرار ارجاع موضوع را به کارشناسی 
برای تعیین خسارت صادر نموده است ولی به لحاظ اینکه قبل از تقدیم دادخواست 
کارشناس در این خصوص اظهار نظر نموده است و خوانده نیز نسبت به آن اعتراضی 
ننموده و به همین دلیل با عدول از تصمیم مذکور و با عنایت به اینکه خوانده در 
مقابل ادعای وکیل خواهان دفاعی به عمل نیاورده است و ادعای خواهان و وکیل وی 
مصون از تعرض باقی مانده است دادگاه ادعای خواهان را وارد تشخیص میدهد و به 
استناد مواد 2و198و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 000/500/1۴9 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/005/۳ ریال 
بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه 
از زمان تقدیم دادخواست )21/7/1۳92( لغایت اجرای حکم طبق شاخص تغییر 
قیمتها در حق خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره نسبت به خواهان حضوری 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی و نسبت به خوانده غیابی و 
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز 

قابل تجدید نظر خواهی است
م الف 522  رییس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین .

دادنامه 

با نمایندگی  : بانک مهر اقتصاد )موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان (  خواهان 
آقای وحید قشقایی فرزند حسین به نشانی کرج-میدان توحید –ابتدای بلوار بالل 

–روبروی مسجد امام سجاد )ع( –سرپرستی شعب استان البرز 
خواندگان : اقای علی عباسی فرزند شعبانعلی به نشانی ورامین –بیمارستان مفتح 

–کوچه مظلوم پ 11
فتوحی  مصطفی  ۳-سید  حسین  فرزند  اونجانی  فتوحی  رمضان  سید  2-اقای 
اونجانی همگی به نشانی ورامین –دانشسرا- خیایان مدنی –کوچه المهدی –پ 

۳6 ۴-اقای سید جالل نقیبی اونجی به نشانی مجهول المکان
خواسته : مطالبه وجه چک

گردشکار/دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر 
مبادرت بصدور رای مینماید

وحید  اقای  نمایندگی  با  اقتصاد  مهر  بانک  دادخواست  خصوص  دادگاه/در  رای 
فتوحی  رمضان  و سید  اونجانی  فتوحی  اقایان سید مصطفی  به طرفیت  قشقائی 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  اونجی  نقیبی   جلیل  سید  و  عباسی  علی  و  اونجانی 
220/000/000 ریال وجه چک شماره 258827 عهده بانک تجارت با احتساب 
بر  استنادی خواهان محمول  به چک  نظر  تادیه  تاخیر  دادرسی وخسارت  هزینه 
صحت تلقی و مستندا به مواد 2 و198 519 قانون آئین دادرسی مدنی ومواد ۳10و 
پرداختمبلغ  به  تضامنی  بنحو  خواندگان  محکومیت  بر  تجارت حکم  قانون   ۳15
220/000/000 ریال یابت اصل خواسته تعیینی در دادخواست تقدیمی و مبلغ 
۳/585/000 ریال بابت هزینه دادرسی ونیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
رای صادره در خصوص  مینماید  اعالم  و  دادنامه صادر  اجرای  لغایت  دادخواست 
خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی 
در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و در خصوص سیار خواندگان غیابی ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است
م الف 521 دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین 

آگهی 
خواهان محمد حسینی دامغانی  دادخواستی به طرفیت خوانده بهرام خالقی به 
خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت 
به  و  ارجاع     10 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شورای   ۴51 شعبه  به  رسیدگی 
کالسه 50/۴51/95 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 95/۴/۳0 ساعت 16:00 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده7۳قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست وکیل خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود در 

دادگاه حاضر گردد.
110/23896 مدیر دفتر شعبه 451 شورای حل اختالف مجتمع شماره 10 تهران

حصروراثت
آقای منیژه نعمتی به شرح دادخواست تقدیمی به کالسه 95099810۴510007۳  
از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در  مرادی  جهان  گل  خانم 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- نادر نعمتی به ش ش 2211 ت ت 1۳۳7 
ش 6168 ت-ت 1۳۴5 ص  به ش  نعمتی  ناصر  متوفی( 2-  تهران)فرزند  از  ص 
از  ت 1۳۴9 ص  ش 117۳ ت  به ش  نعمتی  متوفی( ۳- محمد  تهران)فرزند  از 
تهران)فرزند متوفی( ۴- منصوره نعمتی به ش ش 00۳5۴68۳۳5 ت ت 1۳۴7 
ت 1۳۴۳ ص  ش ۳۴16 ت  از تهران)فرزند متوفی( 5- منیژه نعمتی به ش  ص 
از  ت 1۳۴1 ص  ش 1159 ت  به ش  نعمتی  فاطمه  متوفی( 6-  تهران)فرزند  از 
تهران)فرزند متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی داشته و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی مذکور صادر خواهد شد.
110/23892 رئیس شعبه 451 شورای حل اختالف مجتمع شماره 10 تهران

آگهی 
خواهان محمد خدابنده لو  دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد حسین و میثم 
دهقان نیری به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 85۳ مجتمع شماره 18 شورای حل اختالف 
ارجاع و به کالسه 9۴0998216۳700066 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 95/۴/12 
آیین  ماده7۳قانون  دادگاه طبق موضوع  تعیین که حسب دستور  ساعت 09:00 
المکان بودن خوانده و درخواست وکیل خواهان  دادرسی مدنی به علت مجهول 
خوانده ظرف  تا  میگردد  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  آگهی  انتشار  تاریخ  از  پس  یکماه 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی و استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد.
110/23918 دبیر شعبه 853 مجتمع شماره 18 شورای حل اختالف

 حصروراثت
آقای عباس حبیبی به شرح دادخواست تقدیمی به کالسه 95099810۴5100069  
از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خانم حلیمه رهگذر به شماره شناسنامه 5۴ در تاریخ 1۳95/12/15 در اقامتگاه 
به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
1- عباس حبیبی به ش ش 660 ت ت 1۳28 ص از تهران)فرزند متوفی( 2- زهرا 
حبیبی به ش ش 660 ت ت 1۳28 ص از تهران)فرزند متوفی( ۳- بلقیس حبیبی 
به ش ش 120۴ ت ت 1۳20 ص-از تهران)فرزند متوفی( ۴- طاهره حبیبی به 
ش ش 97 ت ت 1۳25 ص از تهران)فرزند متوفی( 5- فاطمه حبیبی به ش ش 
2259 ت ت 1۳۳8 ص از تهران)فرزند متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی داشته و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی مذکور صادر خواهد شد.
110/23908 رئیس شعبه 451 شورای حل اختالف مجتمع شماره 10 تهران

حصروراثت
کالسه  به  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  محمدی  رضا  سید  آقای 
و  نموده  وراثت  گواهی حصر  این شعبه درخواست  از    95099810۴5۴000۴0
چنین توضیح داده که شادروان سید محمد محمدی به شماره شناسنامه 5۴۳ در 
تاریخ 1۳9۴/9/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- سید رضا محمدی به ش ش 10 ت ت 1۳۴1 ص 
از قم 2- سید مهدی محمدی به ش ش 8 ت ت 1۳۴۴ ص از قم ۳- سید قاسم 
محمدی به ش ش 11۳2 ت ت 1۳50 ص از قم ۴- سید علی محمدی به ش ش 
6708 ت ت 1۳60 ص از قم 5- معصومه سادات محمدی به ش ش 1062 ت-ت 
1۳۴6 ص از قم 6- جمیله سادات محمدی به ش ش 1 ت ت 1۳5۳ ص از قم 
7- فاطمه سادات محمدی به ش ش 12۴8 ت ت 1۳58 ص از قم 8- رقیه غالمی 
به ش ش 1۳ ت ت 1۳2۴ ص از قم اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را دریک نوبت آگهی می-نماید تا هرکس اعتراضی داشته و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

مذکور صادر خواهد شد.
110/23912 رئیس شعبه 454 شورای حل اختالف مجتمع شماره 10 تهران

 حصروراثت
کالسه  به  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  مهرورزین   کبری  آقای 
و  نموده  وراثت  گواهی حصر  این شعبه درخواست  از    95099810۴5100071
چنین توضیح داده که شادروان خانم سکینه قاسمی در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- صدیقه مهرورزین 
به ش ش 922 ت ت 1۳18 ص از تهران)فرزند متوفی( 2- طاهره مهرورزین به 
ش ش 25۳۴ ت ت 1۳2۴ ص از تهران)فرزند متوفی( ۳- کبری مهرورزین به ش 
ش 1659 ت ت 1۳۳6 ص از تهران)فرزند متوفی( ۴- ولی اله مهرورزین به ش 
ش 961 ت ت 1۳21 ص از تهران)فرزند متوفی( 5- محمد مهرورزین به ش ش 
165۴ ت ت 1۳۳5 ص از تهران)فرزند متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی داشته و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی مذکور صادر خواهد شد.
110/23901 رئیس شعبه 451 شورای حل اختالف مجتمع شماره 10 تهران

20 هزار چاه امسال مسدود می شود

مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع 
آب ایران گفت که 20 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور در سال 

جاری مسدود می شود.
محمد حاج رسولی ها در حاشیه نخستین گردهمایی توانمندسازی 
منابع  بخشی  تعادل  و  احیاء  راستای  در  نهاد  مردم  های  سازمان 
آب زیر زمینی در جمع خبرنگاران، افزود: اکنون 500 هزار حلقه 

چاه مجاز و ۳00 هزار حلقه چاه غیرمجاز را در کشور داریم. 
وی ادامه داد: چاه های غیرمجاز نیر به دو دسته چاه عمیق و کم 

عمق که در حاشیه رودخانه ها هستند،تقسیم می شوند. 
 ۴8 زمینی  آب  منابع  از  برداشت  ظرفیت  گفت:  ها  رسولی  حاج 
برداشت  اضافه  میلیارد  شش  اکنون  که  است  مترمکعب  میلیارد 

داریم. 
این مسئول گفت: با نصب ابرازهای اندازه گیری گام های موثری 
برداشته  زمینی  زیر  آب  منابع  بخشی  تعادل  و  احیاء  طرح  در 

شده است. 
زیر  آب  منابع  بخشی  تعادل  و  احیاء  طرح  کرد:  خاطرنشان  وی 
زمینی در البرز آغاز شده و در سایر استان ها نیز به اجرا در می 

آید که هرچه زودتر انتظارمی رود اجرایی شود. 
درکشور  موضوع  این  مدیریت  برای  کرد:  اضافه  ها  رسولی  حاج 
حدود 609 محدوده مطالعاتی دشت داریم که در 8۴ دشت کشور 

که بحرانی ترین هستند، به صورت پایلوت اجرا می کنیم. 

معامله 690 میلیون ریال برق در بورس انرژی 

هفته  به  نسبت  کاهش  با  انرژی  بورس  در  برق  معامله های  ارزش 
گذشته، به بیش از 690 میلیون ریال رسید.

در  گذشته  هفته  کرد  اعالم  ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت 
بورس انرژی، معامالت برق فقط در نماد بار پایه انجام شد.

بر پایه این گزارش، در چهار روز کاری هفته گذشته )اول تا پنجم 
روزانه  پایه  بار  نماد  در  فقط  انرژی،  بورس  در  ماه(  اردیبهشت 
معادل دو هزار و ۳0۴ مگاوات ساعت برق با قیمت متوسط ۳00 

هزار و ۳12 ریال بر مگاوات ساعت معامله شد.
ارزش معامالت انجام شده در این هفته بیش از 690 میلیون ریال 

بود که نسبت به هفته گذشته کاهش نشان می دهد. 
به گزارش ایرنا، پس از موافقت شورای عالی بورس و اوراق بهادار، 
بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور در چهار بخش اوراق 
انرژی مانند زغال سنگ،  سلف برق، اوراق قرارداد محور کاالهای 
برنامه  در  خورشیدی،  های  انرژی  مانند  سبز  های  انرژی  و  نفت 

کاری سال 1۳90 بازار سرمایه ایران قرار گرفت. 
معامله  موازی  سلف  صورت  به  برق  نخست،  مرحله  در  است  قرار 
اختیار  قرارداد  آتی،  قرارداد  شامل  مشتقه  بازار  سپس،  و  شود 

خرید و معامالت در عرصه بین المللی فعال می شود. 
شرکت  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  انرژی،  بورس  شرکت 
های  شرکت  مرکزی،  گذاری  سپرده  شرکت  فناوری،  مدیریت 
کارگزاری، شرکت مدیریت شبکه، شرکت توانیر، مصرف کنندگان 
بخش  در  انرژی  بورس  بازیگران  برق،  تولیدکنندگان  و  برق 

معامالت برق محسوب می شوند. 

صادرات  نفت ایران  به  
آفریقای جنوبی متوقف است

یک مقام مسئول با اشاره به متوقف ماندن آغاز 
گفت:  آفریقای جنوبی،  به  ایران  نفت  صادرات 
نفت  تامین  برای  شورون  با  مذاکره ای  تاکنونی 
پاالیشگاه این شرکت آمریکایی در آفریقای  جنوبی 

انجام نشده است.
از  وضعیت  آخرین  درباره  قمصری  سیدمحسن 
آفریقای  به  ایران  خام  نفت  صادرات  سرگیری 
جنوبی، گفت: مذاکرات با پاالیشگاه های این کشور 
به منظور از سرگیری فروش نفت خام آغاز شده اما 

تاکنون هیچ توافقی حاصل نشده است.
مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با اعالم 
اینکه در طول چند ماه گذشته تاکنون در چند 
نوبت وزیر انرژی و سایر مقامات آفریقای جنوبی 
برای نهایی کردن مذاکرات خرید نفت خام از ایران 
اکنون  هم  کرد:  تصریح  کرده اند،  سفر  تهران  به 
در  پاالیشگاه  سه  به  نفت  فروش  برای  مذاکرات 

آفریقای جنوبی در دستور کار قرار گرفته است.
این مقام مسئول درخصوص احتمال فروش نفت 
به پاالیشگاه شورون آمریکا در آفریقای جنوبی، 
اظهار داشت: تاکنون با مسئوالن پاالیشگاه شورون 
آمریکا در آفریقای جنوبی برای فروش نفت خام 

هیچ گونه مذاکراتی انجام نشده است.

فعالیت JCCP ژاپن در صنعت 
نفت ایران از سرگرفته شد

فعالیت های شرکت JCCP ژاپن پس از 6 سال 
از  ایران  نفت  پاالیش  بار دیگر در صنعت  توقف 
سرگرفته شد.پس از تمدید قراردادهای فروش و 
ژاپنی  پاالیشگاه های  به  ایران  صادرات نفت خام 
شرکت  فعالیت های  میالدی،   2016 سال  برای 
بار  توقف  سال   6 از  پس  هم  ژاپن   JCCP
از سرگرفته  ایران  نفت  پاالیش  دیگر در صنعت 
شد.»تسویوشي ناکایي« مدیرعامل شرکت ژاپني  
jccp در حاشیه برگزاری یک دوره آموزشی برای 
کارکنان پاالیشگاه های نفت ایران، گفت: شرکت 
مجدد  برگزاري  با  است  امیدوار  ژاپن   JCCP
دوره هاي آموزشي در صنعت پاالیش نفت و دیگر 
مسائل مورد نیاز صنعت نفت با شرکت هاي نفتي 
ایران همکاري کند.»تسویوشي ناکایي« مدیرعامل 
در  گذشته  هفته  همچنین  ژاپن   jccp شرکت 
گفتگو با معاون امور بین الملل وزارت نفت ایران 
مذاکراتی به منظور توسعه همکاری های دوجانبه 
نفت،  صنعت  نیاز  مورد  آموزش های  زمینه  در 
مدیریت منابع انسانی، بازاریابی و توزیع نفت خام، 

فرآورده نفتی و فاینانس انجام داده بود.

کوتاه از انرژی  نفت در جهان

با توجه به رشد مصرف برق، احتمال خاموشی 
در فصل تابستان وجود دارد که برای این مهم 

وزارت نیرو تدابیری را در نظر گرفته است.
مدیریت  جلسه  حاشیه  در  چیت چیان  حمید 
مصرف برق در جمع خبرنگاران گفت: با توجه 
به این که میزان مصرف برق در فصول مختلف 
فصل  در  مصرف  بیشترین  و  است  متفاوت 
تابستان صورت می گیرد، لذا تدابیری را برای 
نظر  در  تابستان  در  خاموشی  بحران  از  گذر 
مدیریت  به  توجه  آنها  مهم ترین  که  گرفته ایم 

مصرف است.
وی با بیان این که براساس تجربه می توان گفت 
تیر و مرداد ماه  قله مصرف در دو ماه  یا  پیک 
ناچار  برق  صنعت  کرد:  اظهار  می افتد،  اتفاق 
پیک  گذر  برای  را  الزم  تمهیدات  تمام  است 
به کار بگیرد تا در آن زمان دچار کمبود برق 
نباشیم و مردم بتوانند با اطمینان از برق مورد 

نیاز خود استفاده کنند.
گرفته  صورت  کارهای  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
است  این  ما  تالش  تمام  مهم گفت  این  برای 
تا چند واحد نیروگاهی که جدیدا ساخته شده 
قبل از وقوع پیک وارد مدار شود و ما بتوانیم 

ظرفیت تولید را افزایش دهیم.
نیرو  وزارت  اقدامات  از  دیگر  یکی  چیت چیان 
با  کرد:  تشریح  برق  مصرف  مدیریت  برای  را 
صنایع  همچون  برق  بزرگ  مصرف کنندگان 
در  بتوانیم  تا  کرده ایم  برقرار  تفاهم نامه ای 
تامین  برای  برق  تولید  صورت کمبود ظرفیت 
نیازهای برق از کمک این مجموعه ها استفاده 

کنیم.
وی اضافه کرد: آیین نامه ویژه ای برای این کار 

کارخانجات  که  به طوری  شده  گرفته  نظر  در 
زمان  در  را  برق خود  میزان مصرف  می توانند 

پیک کاهش و در ساعات دیگر افزایش دهند.
اقدامات  از  یکی دیگر  کرد:  تصریح  نیرو  وزیر 
موسسات  عمده  که  است  این  گرفته  صورت 
بزرگ مانند کارخانجات، بیمارستان ها، هتل ها، 
مجتمع های تجاری که ظرفیت های تولید برق 

اضطراری دارند را به کار بگیریم.
چیت چیان با بیان این که در حال حاضر ۳000 
مگاوات ظرفیت دیزل های تولید برق اضطراری 
آیین نامه ای  کرد:  اظهار  دارد،  وجود  در کشور 
به همین منظور تدوین و ابالغ شده تا کسانی 
که چنین ظرفیت هایی دارند در زمان نیاز این 
ظرفیت ها را به مدار آورند و وزارت نیرو نیز در 

قبال این کار مبلغ خوبی را پرداخت کند.
به  مصرف  مدیریت  اهمیت  به  اشاره  با  وی 

برای  نیرو  وزارت  راهکار  مهم ترین  عنوان 
دورزدن خاموشی گفت: مدیریت مصرف جزو 
یکی از برنامه ها و راهکارهایی است که وزارت 
این  هدف  و  دارد  تاکید  آن  به  به شدت  نیرو 
است که مردم با کنترل میزان مصرف خود در 
داشته  را  الزم  همکاری  نیاز  مورد  برق  تامین 

باشند.
تمام  آمادگی  این که  بیان  با  نیرو  وزیر 
نیروگاه های موجود برای تولید حداکثری برق 
در فصل تابستان یکی دیگر از نکات مورد توجه 
برنامه هایی  تمام  کرد:  بیان  است،  نیرو  وزارت 
که برای توسعه در نظر گرفته شده باید قبل از 
وقوع پیک سال تحقق پیدا کند تا محدودیت 
ظرفیت انتقال و توزیع موجب خاموشی نشود.

این  به  نسبت  امیدواری  ابراز  با  چیت چیان 
سپری  خاموشی  بدون  تابستان  که  مساله 

هوشیاری  با  امیدواریم  گفت:  شد،  خواهد 
و  برق  شرکت  و  عوامل  تمام  هوشمندی  و 
تابستانی  بتوانیم  مردم  همکاری  با  همچنین 

خوب و عاری از خاموشی داشته باشیم.
وی در خصوص ظرفیت تولید در فصل تابستان 
تولید 52  آمادگی  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار 
هزار مگاوات برق را داریم، اما اگر میزان حرارت 
که  دارد  وجود  این  احتمال  یابد،  افزایش  دما 
میزان مصرف از این عدد فراتر رود، لذا تقاضای 
ما از مردم این است که با مدیریت مصرف ما را 

در این مهم یاری دهند.
وزیر نیرو در خصوص عدم تمایل مردم نسبت 
به استفاده از پنل های خورشیدی ادامه داد: به 
که  باشد  این می تواند  از دالیل  یکی  نظر من 
در شرایط فعلی برق با قیمت بسیار پایین در 
اختیار مردم قرار می گیرد و همین مساله باعث 
تولید  از سیستم های  شده که مردم استقبالی 

برق خورشیدی نکنند.
سیستم های  از  اگر  کرد:  تصریح  چیت چیان 
تامین  به  تنها  نه  شود  استفاده  خورشیدی 
محیط  حفظ  به  بلکه  شد،  خواهد  کمک  برق 
آالینده  گازهای  انتشار  از  جلوگیری  و  زیست 
نیز کمک می شود لذا هرچه ما بتوانیم از انرژی 
ما  نیاز  کنیم،  تولید  بیشتری  برق  تجدید پذیر 

نیز کاهش پیدا می کند.
وی در خصوص قوانینی که در حوزه برخورد با 
پرمصرف ها وجود دارد، گفت: قوانین و مقرراتی 
مدتی است که در این زمینه تدوین شده و هر 
چه میزان مصرف افزایش پیدا کند تعرفه ها نیز 

افزایش می یابد.

وزیر نیرو هشدار داد:

احتمال پیشی گرفتن مصرف برق از ظرفیت تولید

به  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت 
عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت 
ملی گاز ایران به صورت کلی وظیفه ساخت 
و اجرای خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار 
و اجرای طرحهای توسعه ای صنعت گاز را 
برعهده دارد و در این مسیر و با هدف تحقق 
خط  ساخت  مقاومتی،  اقتصاد  سیاستهای 
لوله صادراتی نهم سراسری را در دستور کار 

امسال قرار داده است.
بر اساس این گزارش، ساخت خطوط لوله گاز 
این شرکت  فعالیت های  دیگر  از  نیز  استانی 
بخش  گاز  تامین  در  که  رود  می  شمار  به 
تاثیرگذار  بسیار  استانها  روستایی  و  شهری 
است و با توجه به اجرای این پروژه ها شاهد 

ایم.  بوده  گاز  صنعت  در  مناسبی  توسعه 
توسعه صنعت گاز به طور ویژه از سال گذشته 
و امسال در دستور کار قرار گرفت و این روند 

در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
شرکت  مدیرعامل  تربتی،  منتظر  حسن 
با  می گوید:  ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی 
توجه به توسعه ای که در بخش تولید گاز 
پارس جنوبی رخ داده، امسال بنا داریم خط 
لوله نهم سراسری را آغاز کنیم و این پروژه 
برداری  بهره  به  نیم  و  سال  دو  مدت  در  را 

برسانیم.
به گفته وی، صادرات گاز به عراق و پاکستان 
از جمله محورهای کاری این شرکت بشمار 
می رود که در توسعه صنعت گاز نیز به آن 
بحث  دیگر،  سوی  از  است.  شده  پرداخته 
صادرات گاز به عمان نیز در دستور کار است 
که از طریق اجرای خط لوله زیردریایی محقق 
می شود. این پروژه هم اکنون در مرحله نقشه 
به  و  نهایی  که  صورتی  در  و  است  برداری 
شرکت مهندسی منتقل شود، امکان اجرای 

آن وجود دارد.
برای  پروژه هایی که  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
پیگیر آن هستیم،  به شدت  و  بوده  ما مهم 
بلوچستان  و  سیستان  استان  به  گازرسانی 
لوله  خط  طریق  از  گاز  اکنون  هم  است. 
هفتم سراسری تا ورودی استان سیستان و 
نیز  ایرانشهر  بلوچستان رسیده و شهرستان 
است.  شده  متصل  گاز  سراسری  شبکه  به 
بر این اساس امیدواریم تا پایان امسال خط 
برداری  بهره  به  را  زاهدان  به  ایرانشهر  لوله 
برسانیم. بهره برداری از این پروژه می تواند 
توسعه خوبی را در این منطقه ایجاد کند و 
نویدی برای توسعه های آتی استان سیستان 

و بلوچستان باشد.

ساخت خط لوله صادراتی نهم سراسری کلید خورد



برگزيدگان سومين جشنواره انتخاب زيباترين فضای 
سبز شهری در بندرعباس در مراسمی که با حضور 
جمعی از مسئوالن از جمله معاون خدمات شهری 
کشور،  وزارت  شهرداريهای  و  دهياريها  سازمان 
پارکها و  بندرعباس و مديرعامل سازمان  شهردار 
فضای سبز برگزار شد، معرفی و مورد تجليل قرار 
گرفتند. دبير اين جشنواره در اين مراسم گفت: در 
بندری، در  بخش خانه های وياليی خانم گرگی 
صنايع شرکت پااليش نفت بندرعباس، در بخش 
فروزان  آپارتمان  بخش  در  هرمز،  هتل  ها  هتل 
صالحی، در بخش مدارس مدرسه ناشنوايان پيوند، 
پسرانه شاهد و نمونه رشد و در بخش اداری اداره 
بنادر شهيد رجايی بندرعباس به عنوان برگزيده 

انتخاب شدند.
با  کيميا بهادر افزود: اين جشنواره از آذر پارسال 
166 شرکت کننده در بخشهای خانه های وياليی، 
آپارتمانی، اداری، تجاری، صنايع ، هتلها ، شهرکها و 
مدارس آغاز شد. مدير عامل سازمان پارکها و فضای 
سبز شهرداری بندرعباس نيز در اين مراسم گفت: 
امسال بخش مدارس و صنايع به اين جشنواره اضافه 
شد که با استقبال خوب شهروندان و صنايع غرب 

بندرعباس روبه رو بوديم.
مصطفی خادم افزود: خالقيت و نوآوری در فضای 
سبز، کاشت گونه های بومی، استفاده بهينه سيستم 
انتخاب  معيارهای  مهمترين  از  ای  قطره  آبياری 

برگزيدکان اين جشنواره است.
وی بيان داشت: همواره بايد با اخذ تمهيدات و برنامه 
ريزی مدون، فرهنگ استفاده صحيح و نگهداری از 
فضاهای سبز شهری را در سطوح مختلف جامعه 

گسترش داد و به آن اهتمام ويژه ای داشت.
سرانه فضای سبز به ازای هر نفر در کشور 11 و هفت 
دهم مترمربع می باشد که اين سرانه در بندرعباس 
به  نسبت  که  است  مترمربع  دهم  هفت  و  شش 

ميانگين کشوری پايين تر است. 
برای  آبی جديد  تامين منابع  بندرعباس:  شهردار 

آبياری فضای سبز در اولويت است
تامين  گفت:  مراسم،  اين  در  بندرعباس  شهردار 
منابع آبی جديد برای آبياری فضای سبز در شهر 

بندرعباس امری ضروری است.
عباس امينی زاده افزود: اقدامات خوبی برای بهبود 
اين وضعيت در سطح شهر بندرعباس در جريان 
است اما هزينه ايجاد و نگهداری فضای سبز باالست 
و در عين حال به تالش و پيگيری فراوانی نياز دارد.

وی با بيان اينكه شهرداری بر هر اقدام و عمل بزرگی 
در شهر به همكاری و حمايت مردم نياز دارد و برای 
توسعه فضای سبز نيز به مشارکت شهروندان در اين 
زمينه نياز مبرم داريم، تصريح کرد: کمبود منابع 
آبی، کيفيت پائين خاک و کم بودن تعداد گياهان 
سازگار با آب و هوای گرم و شرجی جنوب کشور 
سبب پائين بودن سرانه فضای سبز است. شهردار 
بندرعباس خاطرنشان کرد: استفاده از تجربيات ساير 

کشورها در زمينه توسعه فضای سبز يكی از وظايف 
اصلی سازمان فضای سبز شهرداری بندرعباس است 
که بايد روش ها و نحوه کار در اين زمينه را بياموزند و 

در شهر بندرعباس اجرايی و عملياتی کنند.
از  و حفاظت  مراقبت  کرد:  امينی زاده خاطرنشان 
اهميت  نيز  بندرعباس  شهر  موجود  سبز  فضای 
فراوانی دارد تا بتوانيم به تدريج سرانه فضای سبز به 

ازای هر نفر را افزايش دهيم.
برای  آبی جديد  منابع  تامين  بندرعباس  شهردار 
امری  را  بندرعباس  شهر  در  سبز  فضای  آبياری 
ضروری دانست و عنوان کرد: ايجاد يک اکوپارک را 
در شمال شهر بندرعباس در دستور کار قرار داده ايم 
که قطعا کمک قابل توجهی به ارتقای سرانه فضای 

سبز شهر بندرعباس خواهد کرد.
وی در پايان ايجاد فضای سبز در جوار ساحل شهر 
بندرعباس را نيز از برنامه های جديد شهرداری در 
زمينه توسعه فضای سبز ذکر و بيان کرد: اين اقدام 
تاثير زيادی در زيبايی شهر بندرعباس نيز خواهد 
داشت. در پايان اين مراسم از بهترين های فضای سبز 

شهری تقدير بعمل آمد 
مجموع شرکت کنندگان جشنواره 160 نفر در سال95

برگزیدگان شهرک های صنعتی
شهرک مرواريد مدير عامل هاشم نامور 3ستاره نقره  
شهرک شهيدباهنرمدير کل: ابراهيم ايدنی 2ستاره 

نقره
شهرک گاز مديرعامل شرکت پااليش سرخون و 
قشم: محمد حسين نوروزی يک ستاره نقره شهرک 
يک  نيكی  مديره:بهمن  هيئت  عامل  مدير  توانير 
ستاره نقره شهرک شهيد رجايی مدير کل:ابراهيم 

ايدنی 4ستاره برنز 
برگزیدگان صنایع 

نامور  هاشم  عامل:  مدير  نفت  پااليشگاه  شرکت 
۵ستاره نقره شرکت مديريت توليد برق هرمزگان 
مدير عامل هئيت مديره:بهمن نيكی 2ستاره نقره 
شرکت الومنيوم المهدی مدير عامل :محمد نصوری  
مدير  هرمزگان  فوالد  شرکت  نقره   ستاره  يک 
عامل:امير مسعود حراتيان 2ستاره برنز  شرکت فوالد 

کاوه جنوب مدير عامل :علی دهاقين 2 ستاره برنز 
برندگان بخش ویالیی 

زهرا گرگی بندری 2ستاره نقره مليحه بهار لويی 
3ستاره برنز مهين خسروی 2ستاره برنز 
برندگان بخش اپارتمانی

فروزان صالحی 3ستاره نقره محمد سايانی 3ستاره 
برنز صبا اقليان لر 2ستاره برنز 

برگزیدگان بخش ادارات 
اداره کل بنادر و دريانوردی شهيد رجايی مدير کل 
:ابراهيم ايدنی ۵ستاره نقره بيمارستان خليج فارس 
مديريت بيمارستان غالمعباس مومنی 2ستاره نقره 
دانشگاه  رياست  شيخی  اقای  هرمزگان  دانشگاه 

هرمزگان 2ستاره برنز 
اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان هرمزگان 

مدير کل :اميد ذاکری 2ستاره برنز 
برنده بخش هتل 

هتل هرمز محمدشجاعت يک ستاره نقره 
بخش تجاری 

فروشگاه قصر سپيد برديا پاکدامن يک ستاره نقره 
بخش مدارس 

دبستان پسرانه شاهد :زينب وطن خواه يک ستاره 
زهرا  رشد  دولتی  نمومه  دخترانه  دبيرستان  برنز 
پيوند  ناشنوايان  دبستان  برنز  ستاره  يک  کمالی 

احتجاب حسين زاده يک ستاره برنز 
اعضای هيئت داوران جشنواره 

اقای اميد ذاکری :مدير کل اداره منابع طبيعی و 
ابخيزداری استان 

اقای مجيد عسكری :عضو هيئت علمی تحقيقات 
کشاورزی و مشاور شهردار 

خانم ماريا محمدی زاده :عضو هيئت علمی دانشگاه 
ازاد 

اقای يحيی اسماعيل پور :عضو هيات علمی دانشگاه 
هرمزگان 

خانم مريم بايرامی:مدير زيباسازی 
اعضای کمیته جشنواره 

1-سعيده بهادر :دبير جشنواره
2-پونه هاشمی پور:عضو جشنواره 

3-رعنا دهقانی:عضو جشنواره
4-سهيال نيک سرشت:عضو جشنواره 
۵-ملک عسكری زاده :عضو جشنواره

6-الهام نصرتی:عضو جشنواره
۷-نجمه مظفری :عضو جشنواره
8-عليرضا کهوری:عضو جشنواره
طرح ویژه

اقای دکتر شهريار مشيری
اقای عبدا... پور عبدا... 

اقای مسعود رئيسی
تقدیر و تشکر 

1-مصطفی خادم :مدير عامل سازمان
2-پيمان عالی زاده:معاون سازمان

3- موسی اکبری :مسئول حراست سازمان 
4-خانم مريم پاسالر :مدير روابط عمومی 

۵-خانم زينب امير شكاری :مدير امور مالی 
6-اقای فرامرز کريمی

۷-اقای دبيری نژاد
8-خانم بهار ترابی 

برگزیدگان سومین جشنواره »زیباترین فضای سبز شهری« در بندرعباس معرفی شدند

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
Web: zamandai ly. i r

Emai l :  Info@zamandai ly. i r
تلفن: 88101873  /   88481890-91 

نمابر: 88101874
نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  

خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم
چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

»ماهی و من« بهترین فیلم کوتاه جشنواره برزیلی

بهترين  بابک حبيبی فر جايزه  به کارگردانی  فيلم »ماهی و من« 
فيلم کوتاه در بخش بين الملل جشنواره »Cine Jardim« در 

کشور برزيل را از آن خود کرد.
در جشنواره فيلم »Cine Jardim« که امسال دومين دوره از 
برگزاری خود را از تاريخ 16 تا 22 ماه می )2۷ ارديبهشت تا دوم 
خرداد( تجربه کرد، فيلم های کوتاه و بلند سينمايی در بخش های 
مختلف به رقابت پرداختند و در نهايت جايزه بهترين فيلم کوتاه در 

بخش بين الملل به »ماهی و من« از ايران اعطاء شد.
در  سينمايی  جشنواره های  از  متعددی  جوايز  تاکنون  فيلم  اين 
صربستان  چين،  اسپانيا،  ايتاليا،  آلمان،  آمريكا،  چون  کشورهايی 

و شيلی دريافت کرده است.
داستان فيلم کوتاه »ماهی و من« درباره مردی نابيناست که تالش 

می کند جان ماهی سفره هفت سين را نجات دهد.

دوستی   ، عربستان  از  هیچگاه   ،  ایران 
نمی بیند .  

حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

آن سوی آبها 

دل دادمش به مژده خجلت همی برم             
 زین نقد قلب خویش که کردم نثار دوست

شکر خدا که از مدد بخت کار ساز            
 بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست

امروز با حافظ

»سقوط ستاره های خاموش« 
در بازار کتاب

ستاره های  »سقوط  نويسنده  ميرمهدی  نشاط 
خاموش« از انتشار اين کتاب شعر توسط نشر 
مانا خبر داد و درباره مضامين نهفته در اشعارش 

سخن گفت.
ميرمهدی  نشاط 
شعر  کتاب  نويسنده 
ستاره های  »سقوط 
توسط  که  خاموش« 
در  مانا  انتشارات 
بين المللی  جشنواره 
شده  رونمايی  کتاب 
بود در اين باره  گفت: 
»سقوط  شعر  کتاب 
خاموش«  ستاره های 

مجموعه شعری است که در اين دوره از نمايشگاه 
کتاب توسط نشر مانا عرضه شد اما پخش رسمی 
آن از هفته آينده در کتاب فروشی ها آغاز می شود.
وی درباره مضمون اشعارش و فلسفه ای که برای 
نگارش آنها مدنظر قرار داده است، عنوان کرد: 
در اين کتاب مضامين فلسفی، مضامين نجومی 
موضوع  تاريخ  طول  در  که  ديگری  مباحث  و 
مورد  است،  بوده  انسان  پژوهش  و  اکتشاف 
استفاده قرار گرفته اند. طبق نظريه ای انسان و 
دنيای ما از بقايای ستارگان و انفجارهای بزرگ 
کيهانی به وجود آمده است و هر چيزی که در 
جهان هستی و زمين ما وجود دارد از بقايای 

ستارگان است. 
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در بازار کتاب

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی با اعالم خبر 
از  تعمدی  گفت:  امسال  حج  شدن  منتفی 
طرف دولت عربستان وجود دارد برای اينكه 
زائران ايرانی به طور رسمی نتوانند امسال 
تمتع را به جای آورند، لذا الزم بود ما نيز 

صريحاً اعالم موضع کنيم.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزير  جنتی  علی 
فعاالن  بزرگداشت  همايش  حاشيه  در 
اقامه نماز در پاسخ به سؤال خبرنگاران در 
خصوص اينكه آيا حج امسال منتفی است 
يا خير، گفت: قرار بود تا امروز )يكشنبه ۹ 
عربستان،  مقامات  اگر  کنيم.  صبر  خرداد( 
نكاتی را که مورد توجه ما بود پاسخ دادند 
دنبال کنيم ولی با توجه به نوعی برخوردی 
هيأت  مذاکراتی  دور  دو  در  داشتيم  که 
ايرانی با عربستان و ايجاد مانع و کارشكنی 
ديديم،  عربستان  مقامات  رفتار  در  ما  که 
امسال  تمتع  حج  نيست  امكانپذير  عماًل 

انجام شود.
وی گفت: سازمان حج و زيارت فردا هم طی 
بيانيه ای مراتب اين موضوع را اعالم می کند.

به  پاسخ  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزير 
خارجه  وزير  معاون  براينكه  مبنی  سؤالی 
ماجرای  در  ايران  که  داشته  ابراز  عربستان 
است،  نبوده  جدی  خيلی  امسال  حج 
تصريح کرد: وزير خارجه عربستان بی خود 
اينها جوسازی های رسانه ای است  می گويد 
را  خودشان  کارشكنی های  می خواهند  و 
بپوشانند.جنتی اظهار داشت: به هر حال ما 
آنچه برايمان مهم بود و بر آن تأکيد داشتيم 
بحث تأمين امنيت زائران است؛ با توجه به 
در  که  دارد  عربستان  دولت  که  پيشينه ای 
از  بسياری  شهادت  به  منجر  گذشته  سال 
زائران ايرانی و ساير کشورهای اسالمی شد 
دستگيری های  هم  قبل تر  سال های  در  و 
مختلفی به بهانه های واهی از حجاج ايرانی 

صورت می گرفت بنابراين ما هيچ وسيله ای 
در  شهروندان مان  کنسولی  حمايت  برای 
عربستان نداريم.وی ادامه داد: بحث رعايت 
و حفظ حرمت زائران ايرانی از ديگر مواردی 
است  بوده  ما  تأکيد  مورد  بيشتر  که  است 
که مقامات عربستان برای اين هم پاسخی 
نداشتند.وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی ابراز 
 4 عماًل  هم  اجرايی  زمينه های  در  داشت: 
ماه زمان را از دست داده ايم و امكان اينكه 

فراهم  زائران  برای  را  اقامتی  امكان  بتوانيم 
کنيم و قراردادهايی که بايد ببنديم و... همه 

اين زمان را از دست داده ايم.
من  استنباط  کرد:  خاطرنشان  جنتی 
دولت  طرف  از  تعمدی  يک  که  است  اين 
طور  به  ايرانی  زائران  اينكه  برای  عربستان 
رسمی نتوانند امسال حج تمتع را به جای 
نيز  ما  بود  الزم  لذا  گرفت.  صورت  آورند 

صريحاً اعالم موضع کنيم.

وزیر ارشاد:

حج امسال امکانپذیر نیست

همایون شجریان خواننده اپرای 
»خیام« شد

سرپرست گروه تئاتر »آران« از حضور همايون شجريان 
اپرای  جديدترين  در  خيام  نقش  خواننده  عنوان  به 
عروسكی اين گروه تئاتری خبر داد و گفت وی در زمينه 

دستمزد بيشترين همكاری را با گروه داشته است. 
اپرای  خوانندگان  گروه  وضعيت  درباره  غريب پور  بهروز 
عروسكی »خيام« به عنوان جديدترين اپرای گروه تئاتر 
فراهم  شرايطی  بوديم  منتظر  ما  گفت:  مهر  به  »آران« 
نقش  ايفای  و  برای حضور  شجريان  همايون  از  تا  شود 
اپرای عروسكی »خيام« دعوت به عمل آوريم  خيام در 
فراهم  گفتگو  برای  فرصتی  خوشبختانه  نهايت  در  که 
شد و به اين توافق رسيديم که همايون شجريان نقش 
داد:  ادامه  کند.وی  ايفا  عروسكی  اپرای  اين  در  را  خيام 
من در گفتگويی که داشتيم به همايون شجريان گفتم 
در زمان نگارش اپرای خيام و نقش خيام که دارای اوج 
و فرودهايی است به وسعت و قدرت آوازی او فكر کرده 
گروه  کل  و  »خيام«  عروسكی  اپرای  من،  برای  بودم. 
اين  در  پرآوازه ای  هنرمند  چنين  حضور  »آران«،  تئاتر 
گروه  است.سرپرست  افتخارآميز  هنری،  و  فرهنگی  اثر 
اپرای  در  اين  از  پيش  اينكه  به  اشاره  با  »آران«  تئاتر 
با همايون شجريان  عروسكی »مولوی« تجربه همكاری 
را داشته است، يادآور شد: در آن اپرا، همايون شجريان 

نقش شمس تبريزی را به زيبايی ايفا کرد. 

لغو مجدد کنسرت شهرام ناظری
تهيه کننده ی کنسرت شهرام و حافظ ناظری در نيشابور 
مدعی شد که در پی تدارک برگزاری کنسرت در نوبتی 
صورت  در  که  کرده  تهديد  نيشابور  دادستان  ديگر، 

هرگونه اقدامی، با شهرام ناظری برخورد می کند.
جواد فرجی در اين باره گفت: مجوز کنسرت نيشابور پس 
برای  بار ديگر  از حواشی مختلف در هفته های گذشته، 
اخذ  شهر  اين  در  اجرا  برای  خردادماه   11 و   10 تاريخ 
فرمانداری  با  جلساتی  برنامه،  امنيت  تامين  برای  و  شد 
و مسئولين انتظامی داشتيم و همكاری خوبی با ما شد 
و همه چيز درست و خوب پيش رفت. اين دوستان به 
من اعالم کردند که جناب دادستان از مواضع  سخت شان 
کوتاه آمده اند و ان شاءا... اين کنسرت برگزار خواهد شد.

تهيه کننده ی کنسرت شهرام ناظری و حافظ ناظری در 
نيشابور در ادامه افزود: صبح روز بعد با همراهی رئيس 
و  رفتيم  دادستان  جناب  خدمت  نيشابور  ارشاد  اداره 
کرد.  اعالم  جدی  شكل  به  را  خود  مخالفت  باز  ايشان 
که  قولی  و  قانونی  مجوزهای  تمام  اخذ  به  اشاره  با  من 
آقای فرماندار به استاد ناظری برای برگزاری اين برنامه 
داده بودند، تاکيد کردم که اين برنامه همه ی مجوزها را 
دارد ولی آقای دادستان خيلی واضح تهديد به برخورد با 

شخص شهرام ناظری در صورت برگزاری کنسرت کرد.
وی ادامه داد: اصرار ما در اين باره بی نتيجه بود و تصميم 

به لغو اين کنسرت گرفتيم.

فاطمه گودرزی گله مند از سلیقه ای 
شدن هنر

متعدد  تلويزيونی  های  سريال  بازيگر  گودرزی  فاطمه 
و  مادری«  ،»ترانه  ،»رعنا«  والدين«  دردسر   « جمله  از 
ها«  اواخر سريال »دور دست  اين  است.  «بوده  »فاصله 
او  بود.  آنتن  روی  او  بازی  با  ارشاد  جواد  کارگردانی  به 
ايفای  بزرگ«  مادر  »گالش های  درسريال  بار  نخستين 
گاليه  تكراری  های  نقش  وجود  از  او  است.  کرده  نقش 
ها  سريال  در  تر  سخت  خيلی  خاطر  همين  به  و  دارد 

ايفای نقش می کند.
وی درباره حضور در سريال دور دست ها به بانی فيلم 
تلويزيونی  آثار  همه  در  متاسفانه  دهد:»  می  توضيح 
می  اعمال  ای  سليقه  صورت  به  غلطی  های  سياست 
شود و اين برای هنر مضر است. هنر پديده ای است که 
خلق می شود ، در نتيجه نمی توانيم با نظر ديگری و با 
چارچوب مشخص به سمت آن برويم. » دور دست ها« 
هم دچار اين تغييرات و دخالت ها شده واست. فيلمنامه 
» دور دست ها« در ابتدا متفاوت و جذاب تر از فيلمنامه 
فعلی بوده ، اما تغييرات زيادی روی اين فيلمنامه اعمال 
خوشبختانه  افزايد:»  می  ادامه  در  وی  است«.  شده 
های  لطمه  جلوی  زيادی  حد  تا  توانست  ما  کارگردان 
ناشی از اين تغييرات را بگيرد. من اولين بازيگری بودم 

که برای همكاری با اين پروژه قرار داد بست. «

يادها و خاطره ها در زمان امروز يادی می کند از از قيلم حكم « به 
کارگردانی و نوبسندگی مسعود کيميايی محصول 1384

رضا معروفی )عزت ا... انتظامی(: هی پسر. چار تا چايی. پنج تا تخم 
مرغ می ندازی تو کره… محلی. زرده شو به هم نزنيا. می خوام 
وقتی می خورم، ببينم. رؤيت کنم. زرده شو که به هم می زنن و 
جنجال تو تابه راه می ندازن و جنگ بين زرده و سفيده و کره و 
نمک و دو پر گوجه فرنگی مغلوبه می شه، می ذاره جلوت، جيگر 

می خواد… جيگر می خواد بگه اين محلی نيست!

یادها و خاطره ها در زمان ............


