
 ایران به قطعنامه و 
برجام پایبند بوده است

 الریجانی: حل آسیب های اجتماعی نیازمند عزم ملی است

رییس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این که حل 
اظهار  است،  ملی  عزم  نیازمند  اجتماعی  های  آسیب 
داشت: مجلس آماده همکاری با دولت در راستای حل 

این مشکالت است.
علی الریجانی در جلسه علنی  مجلس شورای اسالمی 
های  آسیب  درباره  وزیر کشور  گزارش  ارائه  از  و پس 
بر  تاکید  با  توسعه،  ششم  برنامه  جایگاه  از  اجتماعی 
و  مهم  بسیار  موضوع  اجتماعی  های  آسیب  که   این 
از  حساس در کشور است، گفت: حاشیه نشینی یکی 

این معضالت است که ما با رقم قابل توجهی از حاشیه نشینی در کشور مواجه هستیم.

به ریاست جهانگیری صورت گرفت؛

تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

 سه شنبه
 18  خرداد 1395 

 1 رمضان 1٤3٧ 
7  Jun 2016 

 د      ور جد      ید       سال د  وازد  هم 
 شماره 325٤     

 تک شماره 1000 تومان 
 12 صفحه

آسیا بزرگترین بازار 
نفت ایران

بدهی دولت به 
بانک ها آب رفت

طیب نیا خبر داد:

۱۲ برنامه ملی در حوزه اقتصاد مقاومتی
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان؛

ماه مهمانی خدا بر همگان مبارک باد .

۱۱

۲
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۱

افزایش ۱4 درصدی حقوق 

مستمری بگیران از خرداد ماه

ـــش  ـــی از افزای ـــن اجتماع ـــازمان تامی ـــل س مدیرعام
14 درصـــدی حقـــوق مســـتمری بگیـــران، از 
ـــه  ـــازمان در کلی ـــن س ـــدگان ای ـــادگان و بازمان کارافت

ســـطوح خبـــر داد. 

اتهام زنی های اخیر آمریکا 
علیه ایران بی اعتبار است

مطلـب  ایـن  بیـان  بـا  امـور خارجـه  وزارت  سـخنگوی 
کـه اتهام زنی هـای اخیـر آمریـکا علیـه ایـران بـی اعتبار 
آمریـکا  متحـده  ایـاالت  اخیـر  گـزارش  افـزود:  اسـت، 
گـزارش بی اعتبـاری اسـت بـه دلیـل آن کـه در واقع یک 
دسـتورالعمل ایدئولوژیـک را کپـی  پیسـت کـرده اسـت.

خبراجتماعی

۱۱

۲

گمرک ایران اعالم کرد:

کشف محموله جدید 
قاچاق انسان

هشدار نسبت 
به نقشه مکارانه دشمن

é حجت پیری

 ملزوماتي براي گشایش 
کالف سردرگم رکود اقتصادي

é مهدي نبي زاده

یادداشت

سرمقاله

خبــر

۲

3 5۱0 ۱

مطلب  این  بیان  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
اعتبار  بی  ایران  آمریکا علیه  اخیر  اتهام زنی های  که 
آمریکا  متحده  ایاالت  اخیر  گزارش  افزود:  است، 
گزارش بی اعتباری است به دلیل آن که در واقع یک 

دستورالعمل ایدئولوژیک را کپی  پیست کرده است.
وی ادامه داد: آنها واقعیت ها را در گزارش ساالنه خود 
لحاظ نکرده اند. واقعیت این است که جمهوری اسالمی 
ایران خود بزرگترین قربانی تروریسم است و 17 تن 
از اتباع کشورمان قربانی عملیات تروریستی گروه های 
تروریستی شدند که متأسفانه تحت حمایت کشورهای 

غربی از جمله آمریکا به اعمال خود ادامه می دهند.
در  دیروز  جابری انصاری  حسین  زمان،  گزارش  به 

ابتدای نشست هفتگی خود با اصحاب رسانه، ضمن 
تسلیِت فرارسیدن سالگرد رحلت امام خمینی)ره(، فرا 
رسیدن ماه مبارک رمضان را تبریک گفت و ادامه داد: 
در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم که از روز سه 

شنبه، این ماه در ایران آغاز خواهد شد. 
وی حلول این ماه را به همه مسلمانان تبریک گفت و ابراز 
داشت: امیدوارم که فرصت استفاده از این فضای معنوی 
برای همه ما فراهم شود. ماه مبارک رمضان فرصتی 
برای توجه به مسائل اساسی، خالق و اجتناب از اختالف 
و درگیری ها است و امیدواریم جهان اسالم در این ماه 

مبارک به این مسائل توجه جدی تری داشته باشد.
اد      امه د      ر صفحه 2

 1۲ طراحی  از  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
سال  در  مقاومتی  اقتصاد  در حوزه  ملی  برنامه 

1۳۹۵ خبر داد.
اقتصادی و دارایی در  امور  نیا وزیر  علی طیب 
گزارشی  ارائه  با  و  مجلس  دیروز  علنی  جلسه 
از آخرین وضعیت اقتصادی کشور، اظهارداشت: 
همانطور که در انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی 
خیزش  در  هم  امروز  داد،  نتیجه  مقاومت 
اقتصادی، مقاومت و ایستادگی جواب می دهد.

وی با اشاره به نارسایی های بلند مدت ساختاری 
و نهادی در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، 
گفت: رشد اقتصادی با میانگین دو درصد برای 
را شاهد  به سال ۹۲  منتهی  دوره هشت ساله 
بودیم که این رشد به سختی و کمتر از میانگین 
کشور  اقتصادی  بلندمدت  رشد  درصدی   4.۶
در نیم قرن اخیر و نیز هدف رشد ۸ درصدی 

برنامه های چهارم و پنجم توسعه بوده است.
دشوار  شرایط  ما  همه  اینکه  بیان  با  نیا  طیب 
داریم،  یاد  به   ۹۲ و   ۹1 سالهای  در  را  کشور 
در  درصدی   ۶.۸ منفی  رشد  کرد:  خاطرنشان 
و  و منفی 1.۹ درصدی در سال ۹۲  سال ۹1 
رسیدن به نرخ تورم متوسط ساالنه 4۰ درصد 
 ۹۲ سال  در  درصد   4۵ نقطه  به  نقطه  تورم  و 

نمونه هایی از این شرایط دشوار بوده است.
تالش  به  اشاره  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
اتخاذ سیاست های پولی و  برای  دولت یازدهم 
مالی و بازگشت آرامش به فضای داخلی گفت: 
استمرار این وضعیت باعث شده است که افزایش 
نرخ ارز و تالطم های آن از یادها برود و امکان 
برنامه ریزی که مولفه اصلی رشد اقتصادی است، 

فراهم شود. طیب نیا اظهارداشت: امروز نرخ تورم 
نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه امسال به 7.4 
نیز در همین  درصد رسیده و نرخ تورم ساالنه 

ماه به 1۰.4 درصد کاهش یافته است. همچنین 
دامنه نوسانات نرخ ارز نیز کاهش یافته است.

اد      امه د      ر صفحه 2

جابری انصاری:

اتهام زنی های اخیر آمریکا علیه ایران بی اعتبار است
طیب نیا خبر داد:

۱۲ برنامه ملی در حوزه اقتصاد مقاومتی 

تورم به زودی تک رقمی می شود
وزیـر اقتصـاد بـا اعالم اینکـه نرخ تـورم بـه زودی تـک رقمی می شـود، گفـت: اقتصاد 
ایـران امسـال در شـرایط ویـژه ای قـرار دارد.  علی طیب نیا بـا اعالم اینکه  امسـال قطعا 
بـه رشـد اقتصـادی 5 درصد می رسـیم گفت: امسـال قطعا به رشـد اقتصـادی 5 درصد 
مـی رسـیم و افزایـش تولیـد نفت کمـک خواهد کـرد. وزیر اقتصـاد در مراسـم تودیع و 
معارفـه مدیرعامـل بانک ملی ایـران گفت: رشـدی که از افزایـش تولید و صـادرات نفت 
بـه دسـت می آیـد، فراگیر نیسـت و عامه مـردم آن را لمـس نخواهند کـرد و می گویند 

ایـن موضـوع در زندگی آنها احسـاس نمی شـود.

تورم به زودی تک رقمی می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی از طراحی 12 برنامه ملی در حوزه اقتصاد مقاومتی در سال 1395 خبر داد.

والیبال ایران در گروه »زندگی« 
املپیک ریو
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گمرک ایران اعالم کرد:

کشف محموله جدید قاچاق انسان

گمرک ایران از کشف پنجمین محموله قاچاق 
و همچنین کشف  بازرگان  در گمرک  انسان 
گمرک  در  محترقه  مواد  و  بیسیم  مقدیری 

بوشهر خبر داد.
به گزارش مهر، گمرک ایران از کشف پنجمین 
محموله حاوي قاچاق انسان خبر داد. دو نفر 
تبعه پاکستاني در البالي محموله بار یک تریلر 
مخفي شده بودند و قصد داشتند به  صورت 

غیرقانوني از مرز بازرگان به ترکیه بروند.
مأموران گمرک بازرگان پس از مشكوک شدن 
به این محموله، تریلر مزبور را توسط دستگاه 
بازرسي  مورد  و  کنترل  کامیوني  ایكس ري 
قرار داده و به دقت قسمت هاي مختلف آن را 
بررسي کردند و پس از اسكن دقیق محتواي 
کامیون به کمک ارزیاب مربوط، مشخص شد 
که در البالي بار موارد مشكوکي وجود دارد. 
بنابر این گزارش ارزیاب اجازه فک پلمپ تریلر 
تبعه  دو  شده  انجام  بررسي هاي  در  و  داد  را 

پاکستاني از داخل محموله کشف شدند.
پرونده  قاچاق،  محموله  این  کشف  دنبال  به 
اختیار  در  و جهت رسیدگي  تشكیل  قضایي 
مراجع قضایي قرار گرفت. همچنین در گزارش 
دیگری آمده است: دو محموله بزرگ قاچاق 
بیسیم و مواد محترقه توسط پرسنل حراست 

گمرک بوشهر کشف و ضبط شد.
مأموران حراست گمرک بوشهر یک محموله 
حاوي ۱۳۵۰ عدد بیسیم و ۲۰ هزار و ۶۸۲ 
عدد انواع مواد محترقه که به طرز ماهرانه اي 
لوازم  کاالي  جوف  در  که  کانتینر  یک  در 
خرازي اظهار شده بود کشف و ضبط نمودند. 
بالغ بر  بنابر این گزارش، ارزش این محموله 
اعالم شده  ریال  میلیون  میلیارد و ۶۸۵   ۱۳

است.
همچنین مأموران حراست گمرک بوشهر در 
اقدام دیگري بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
عدد انواع مواد محترقه کشف و ضبط کردند. 
در اجراي طرح ارتقاي امنیت عمومي، مأموران 
را  ترقه  بوشهر یک محموله  حراست گمرک 
که به طرز ماهرانه اي در یک کانتینر جاسازي 

شده بود کشف و ضبط کردند.
اظهارنامه  در  که  کانتینر  این  از  بازرسي  در 
دکوري  و  تزییني  کاالي  به عنوان  گمرکي 
معرفي شده بود بیش از یک میلیون و ۶۰۰ 
که  محترقه کشف شد  مواد  انواع  عدد  هزار 
ریال  میلیارد   ۵ از  بیش  این محموله  ارزش 
افراد  مي افزاید  گزارش  این  مي شود.  برآورد 
قضایي  مراجع  به  محموله  این  با  مرتبط 

معرفي شدند.

کشته شدن 5 عنصر سازمان 
اطالعات اردن در حمله تروریستی

منابع دولتی از کشته شدن پنج نیروی سازمان 
اطالعات اردن در حمله »تروریستی« در شمال 

غرب این کشور خبر دادند.
به گزارش ایسنا به نقل از شبكه اسكای نیوز عربی، 
آنگونه که دولت اردن اعالم کرده، حمله توسط 
افراد مسلح به مقر نیروهای امنیتی این کشور در 
اردوگاه فلسطینی نشین البقعه در نزدیكی امان 
درباره  اطالعاتی  است.  گرفته  صورت  پایتخت 
هویت عامالن این حمله و یا انگیزه آنها داده نشده 
تحقیقات  آغاز  از  اردن  دولت  سخنگوی  است. 
درباره این حمله و اقدام برای شناسایی عامالن آن 
خبر داد و اعالم کرد: دو تن از مظنونان این حمله 
نشست  اردن  دولت  همچنین  شده اند.  دستگیر 
فوق العاده ای را برای بررسی این حمله برگزار کرد.

سه تن از کشته های این حمله افسر و دو تن دیگر 
کارمند سازمان اطالعات هستند. اردوگاه بقعه که 
بیشتر آوارگان فلسطینی را در خود جای داده به 
و  است  مشهور  ساکنانش  بودن  تندرو  و  سلفی 
سازمان اطالعات و امنیت اردن تالش زیادی برای 

کنترل افراد در این اردوگاه دارد.
تاکنون ده ها تن از ساکنان این اردوگاه به گروه های 

تروریستی از جمله القاعده و داعش پیوسته اند.

خبر
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هشدار نسبت به نقشه مکارانه دشمن
é حجت پیری

به  ادوار  سنت  به  دهم  مجلس  نمایندگان 
حضور رهبر انقالب رسیدند تا از بن مایه های 
رویكرد خود بیشتر بدانند و اولویت های روز 

را از نظر رهبری بشناسند. 
به  رسانه ها  از  بسیاری  اما  میان  این  در 
به  حزبی  و  جناحی  های  وابستگی  واسطه 

بخش های اقتصادی سخنان رهبری و از یک سو و به توصیه های 
سیاسی ایشان از سوی دیگر توجه خاص داشتند.

با  رهبری  امنیتی  هشدار  کنار  از  ها  رسانه  از  بسیاری  شاید 
غفلت  در صورت  نكته  این  که  حالی  در  گذاشتند  توجهی  کم 
مسئوالن و متولیان امر ظرفیت تبدیل شدن به چالشی جدی 
بالفعل  و  خود  ذات  در  که  چالشی  دارد،  را  کشور  آینده  برای 
ایران  و  انقالب  دشمنان  ولی  نیست  توجه  خور  در  ای  مسئله 
درحال طراحی نقشه هایی در این زمینه هستند تا به فرموده 

رهبر فرزانه انقالب این گسل را فعال کنند.
رهبر انقالب در آن دیدار به تشریح نقشه داخلی دشمن در فعال 
تالش  در  دشمن  افزودند:  و  پرداختند  داخلی  گسلهای  کردن 
است تا گسل های قومی، عقیدتی و جناحی را فعال و تبدیل 
به زلزله کند، بنابراین نمایندگان مجلس باید تالش کنند تا این 

طراحی دشمن به نتیجه نرسد.
این فراز مهم و البته کلیدی از سخنان رهبری به برخی تحرکات 
های  رسانه  غفلت  در  که  گردد  می  باز  خارجی  های  رسانه 
و  اختالفات مذهبی  به  زدن  دامن  از جمله  مباحثی  به  داخلی 
برجسته سازی قومیت ها در دولت کشور واحد ایرانی به وضوح 

دیده می شود.
رسانه هایی که گاه به سراغ کرد ها رفته و چند خبرنگار را در 
آن سوی مرزهای کردی کشور مستقر می کنند تا حال و اوضاع 
ارتباط دولت و کشور ایران را با این قومیت در داخل و خارج 
از مرز ها رصد کرده و در مواقع نیاز تعابیر غلط و تحلیل های 

جانبدارانه از آن ارائه کنند.
در سوی دیگر این داستان به وضوح تحرکات خاص برای قوم 
بلوچ هم کم نبوده و در آن زمینه هم برای مثال به بهانه بررسی 
موسیقی بلوچی جا به جای یک مستند به موضوعات قومیتی 
قصه  این  از  مطامع خود  پی  در  البته  و  پردازند  و مذهبی می 
که  اند  داده  نشان  تجربه  به  ها  غربی  همین  که  چرا  هستند 
دغدغه هیچ چیز غیر از منافع خود ندارند و برای آنها در صورت 
تامین منافع ترک و کرد وعرب و بلوچ هیچ تفاوتی با هم ندارند.
آنها به تجربه نشان داده اند که قومیت و مذهب و حتی جناح های 
سیاسی چیزی جز ابزار برای رسیدن به اهدافشان نیست و این 
محمل برای آنها فرصت »اختالف بینداز و حكومت کن« است. 
امریكا به همراه اذنابش هم اکنون با به راه انداختن جنگ نیابتی 
از طریق همین آیتم ها در سایه سار درخت امنیت نشسته و با 
استراتژی دیرینه پدرخوانده خود درحال طراحی نقشه های خود 
در پهنه ایران، خاورمیانه، و جهان است تا خالء قدرت از دست 

رفته دهه های گذشته را بدین وسیله پر کند.
امروز غرب هیچ واهمه ای از اینكه بگویند از تروریسم حمایت 
می کند، ندارد چرا که افكار عمومی در جهان متوجه دغل بازی 
غرب در میدان منافع اش شده است. غرب بی محابا از تروریست 
حتی  و  کند  می  حمایت  داعش  و  النصره  القاعده،  مثل  هایی 
از کرملین  با روسیه درآمده که  از در مذاکره  تازگی  به  امریكا 
بخواهد به مواضع تروریست ها در سوریه حمله نكند؛ از همین 
کردن  فعال  برای  دشمنان  تالش  به  نسبت  رهبری  که  روست 

گسل های قومیتی و مذهبی در کشور هشدار می دهند. 
و فرجام سخن اینكه قومیت ها و مذاهب در ایرانی که سالیان 
سال در سایه اش با دوستی و سازش زیسته اند نه امروز و نه 
مربوطه  مسئوالن  اینكه  مگر  شود  نمی  خیز  زلزله  زمانی  هیچ 
میدان را به دشمنان واگذار کنند. این واگذاری هم ابعاد مختلف 
دارد اقتصاد، فرهنگ و سیاست عرصه هایی هستند که با غفلت 
مسئوالن می تواند رخنه گاه دشمنان شده و میدان را برای فعل 

و انفعاالت مكارانه آنها باز کند.
های  شبكه  ای  رسانه  نمایی  بزرگ  و  اقتصادی  محرومیت 
ماهواره ای در این زمینه و همچنین تالش برخی از شبكه های 
و  فرق  در  جزئی  اختالفات  نمایی  بزرگ  و  انشقاق  بر  وهابی 
مذاهب اسالمی در عین سیاسی سازی این موضوعات از جمله 
مصداق هایی است که نیازمند تدبیر مسئوالن مرتبط است. در 
این شرایط انتظار می رود دولت، مجلس، رسانه ملی و نهادی 
کارهای  راه  و  داشته  توجه جدی  رهبری  توصیه  این  به  دینی 

مقابله با این بلیه را یافته و بدان اهتمام ورزند.

رویترز گزارش داد؛

اقدامات ضد ایرانی عربستان در خارج از خاورمیانه

یک رسانه غربی در گزارشی با عنوان »عربستان استراتژی ضد ایرانی 
خود را در خارج از خاورمیانه توسعه می دهد« به بررسی اقدامات ریاض 

علیه تهران در سال های اخیر پرداخت.
به گزارش مهر، هر چند تا کنون گزارش ها و اسناد متعددی درباره 
رشوه دادن عربستان به کشورهای مختلف برای دشمن سازی علیه 
ایران منتشر شده اما اینبار رویترز در گزارشی مفصل به بررسی اقدامات 

ضد ایرانی ریاض در خارج از خاورمیانه پرداخته است.
رویترز در این گزارش می نویسد: عربستان سعودی برای مقابله با ایران، 
دیگر به متحدان غربی خود امید ندارد و در نتیجه تالش کرده است تا 
دامنۀ ائتالف نظامی خود را به خارج از منطقۀ خاورمیانه گسترش دهد.

براساس این گزارش، از اوایل سال گذشتۀ میالدی یعنی از زمان به 
قدرت رسیدن ملک سلمان بن عبدالعزیز، ریاض تالش های بلند مدت 
دیپلماتیک در عرصه های اقتصادی، سیاسی و نظامی به کار بسته تا از 
آن چه نفوذ ایران در آفریقا، آسیا و حتی امریكای التین عنوان شده 

است، جلوگیری کند.
روابط ایران و عربستان از چندی پیش، پس از اعدام شیخ نمر باقر النمر، 
روحانی شیعیان عربستان، اعتراض های پس از آن در تهران و حملۀ 
عده ای خودسر به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد، 
تیره شد. با وجود محكومیت این حمالت از سوی مقامات تهران، ریاض 

روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد.
به  فشار  برای  اسالمی  سازمان های  از  ریاض  برداری  بهره  رویترز 
کشورهای مختلف برای قطع رابطه با ایران و تشكیل ائتالف کشورهای 
اسالمی موسوم به »ضد تروریسم« بدون دعوت از تهران را از جملۀ این 
سیاستها دانسته است که با هدف منزوی کردن تهران صورت گرفته 

است.
در این گزارش تالش ریاض برای گسترش این ائتالف نظامی که به ضد 
تروریسم موسوم است و طی بیش از یكسال گذشته به بهانۀ بازگرداندن 
قدرت به عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی یمن، این کشور 
فقیر را با انواع تسلیحات نظامی ممنوعه هدف قرار داده و بیش از ۸ 
هزار و ۶۰۰ نفر را به کام مرگ فرستاده، در راستای همین هدف ارزیابی 

می شود.

سرمقاله

اینكه  به  اشاره  با  اول رئیس جمهوری  معاون 
راه اندازی تولید داخلی و احیاء واحدهای راکد 
اگر  گفت:  است  ملی  ای  اراده  فعال،  نیمه  و 
مسئولی در هر دستگاه اعم از اجرایی یا بانكی 
بخواهد در این مسیر مانع تراشی کند،به معنای 
اخالل در اجرای اقتصاد مقاومتی است و باید 

مسئولیت خود را به دیگری واگذار کند.
فرماندهی  در جلسه ستاد  اسحاق جهانگیری 
راه  افزود:  این مطلب  بیان  با  اقتصاد مقاومتی 
اندازی تولید داخلی و احیاء واحدهای راکد و 
نیمه فعال از سوی مقام معظم رهبری و رییس 

جمهور مورد تاکید قرار گرفته است.
جهانگیری در این جلسه با اشاره به برنامه دولت 
برای شناسایی و به حرکت درآوردن واحدهای 
کشور،  سطح  در  راکد  و  فعال  نیمه  تولیدی 
گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این 
برنامه را با جدیت پیگیری کند تا شاهد تحقق 
کم  احیاء دست  یعنی  انجام شده  هدفگذاری 
7 هزار و پانصد واحد تولیدی در سطح کشور 

باشیم.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره 
به بخشنامه بانک مرکزی که به بانكهای عامل 
ابالغ و بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی 
افزود:  است،  شده  تاکید  راکد  و  فعال  نیمه 
به  مرکزی  بانک  سوی  از  الزم  دستورالعمل 
بانكهای عامل ابالغ شده تا واحدهای تولیدی 
نیمه فعال و راکد که قادر به احیاء و راه اندازی 
مجدد هستند، بتوانند از امكاناتی نظیر سرمایه 
درگردش و تسهیالت برخوردار شوند که البته 

اجرای این مهم نیازمند پیگیری مجدانه است.
جهانگیری با یادآوری برگزاری مستمر جلسات 
مربوط به طرح اصالح نظام بانكی، خاطرنشان 
کرد: امیدوارم این طرح هرچه زودتر نهایی و 
ابالغ شود تا بتوانیم شاهد اصالح نواقص و رفع 

مشكالت فعلی در نظام بانكی کشور باشیم.
جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش دبیرخانه 

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از روند اجرای 
مصوبات ستاد و پیگیری عملكرد دستگاههای 
از  مقاومتی،  اقتصاد  اجرای  جهت  در  اجرایی 
دکتر دژپسند دبیر ستاد و دکتر ویسه معاون 
هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور 
خواست، عملكرد و میزان پیشرفت برنامه های 
اقتصاد مقاومتی مرتبط با دستگاههای اجرایی را 
به صورت مستمر رصد کنند تا با اجرای هرچه 
دقیق تر این برنامه ها، شاهد آثار مثبت عملیاتی 

شدن اقتصاد مقاومتی در کشور باشیم.
معاون اول رئیس جمهوری توسعه صادرات را 
یكی از برنامه های اصلی دولت و نیز یكی از 
محورهای مهم اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: 
اتاق  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  باید 
بازرگانی، بسته ای که برای حمایت از توسعه 
پیگیری  را  ابالغ شده است  و  صادرات تدوین 
و دستگاهها تعهدات اعالم شده را بموقع انجام 

دهند.
معاون اول رییس جمهوری همچنین با تاکید 
هدف  که  کشورهایی  بر  ویژه  تمرکز  لزوم  بر 
گفت:  هستند،  ایران  غیرنفتی  صادرات  اصلی 

باید با استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها 
از  استفاده  نیز  و  غیرنفتی  صادرات  زمینه  در 
را  مندی  بهره  توان بخش خصوصی، حداکثر 
از فرصت های پسابرجام برای افزایش صادرات 

غیرنفتی کشور داشته باشیم.
در این جلسه که به ریاست معاون اول رییس 
جمهوری برگزار شد وزرای نیرو، نفت، دفاع و 
کشاورزی،  جهاد  مسلح،  نیروهای  پشتیبانی 
ارتباطات و فناوری اطالعات، صنعت، معدن و 
تجارت، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری، رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور، معاون رییس جمهور در امور 
مجلس، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، 
رییس  مشاور  جمهور،  رییس  اجرایی  معاون 
بانک  کل  رییس  اقتصادی،  امور  در  جمهور 
هیات  رییس  و  بازرگانی  اتاق  رییس  مرکزی، 
عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، 
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از 
اقدامات انجام شده در راستای پیگیری مصوبات 

جلسات پیشین ستاد ارائه کرد.
اجرای  روند  از  گزارشی  همچنین  ستاد  دبیر 

برنامه های برون گرایی اقتصاد مقاومتی ارائه 
توسعه صادرات  راهكارهای  آن  از  و پس  کرد 
قرار  نظر  تبادل  و  بحث  مورد  غیرنفتی کشور 
پسابرجام،  های  فرصت  از  استفاده  که  گرفت 
هماهنگی و وحدت رویه در برنامه های صادراتی 
و نیز تدوین نقشه راه برای تعامالت تجاری و 
اقتصادی، از مهمترین محورهایی بود که مورد 
بحث قرار گرفت و تصمیمات الزم اتخاذ گردید.
در ادامه این نشست، دبیر ستاد، گزارشی نیز از 
اقدامات انجام شده در راستای احیا و به حرکت 
درآوردن تولید داخلی ارائه کرد و ضمن تشریح 
مباحث مطرح شده در جلسات کارگروه های 
را  جلسات  این  دستاوردهای  و  نتایج  مرتبط، 

بیان کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در همین راستا 
برگزار شده  های  کارگروه  از  گزارشی  ارائه  به 
در راستای به حرکت درآوردن تولید داخلی و 
راه اندازی واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد 
پرداخت و گفت: جلسات کمیته های فرعی نیز 
در این زمینه در سطح استان ها تشكیل شده و 
کارگروه های استانی در حال معرفی واحدهای 
تولیدی راکد و نیمه فعال به بانک های عامل 
مجدداً  تسهیالت،  اخذ  با  بتوانند  تا  هستند 

فعالیت خود را آغاز کنند.
دبیر ستاد در بخش پایانی این نشست، گزارشی 
عملكرد  ارزیابی  و  نظارت  سامانه  طراحی  از 
های  پروژه  در خصوص  اجرایی  های  دستگاه 
اولویت دار برای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه کرد 
و گفت: عملكرد دستگاههای اجرایی از طریق 

این سامانه قابل بررسی و ارزیابی خواهد بود.
دبیر ستاد همچنین از راه اندازی پایگاه اطالع 
رسانی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
به  رسانی  اطالع  پایگاه  این  افزود:  و  داد  خبر 
زودی فعالیت رسمی خود را آغاز می کند و در 
خصوص موضوعات مرتبط با اقتصاد مقاومتی به 

صورت دقیق اطالع رسانی خواهد کرد.

به ریاست جهانگیری صورت گرفت؛

تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
احیای ۷5۰۰ واحد اقتصادی

اد      امه از صفحه1
وی ادامه داد: نرخ دالر در سال ۹۴ حدود 
۳۴۵۰ تومان بوده که در مقایسه با سال 
۹۳ تنها ۵.۲ درصد افزایش یافته است؛ این 
در حالی است که در سال ۹۱ نسبت به 
سال ۹۰ شاهد جهش و رشد بی سابقه ای 

در قیمت دالر بوده ایم.
وزیر اقتصاد با بیان اینكه سال ۹۴ به دلیل 
تاثیر  نفت تحت  قیمت  بی سابقه  سقوط 
از  یكی  سعودی  عربستان  های  سیاست 
است،  بوده  ایران  اقتصاد  سخت  سالهای 
ارزی  درآمد  سال  این  در  اظهارداشت: 

کشور به شدت محدود شد.
طیب نیا گفت: در سال ۹۴ موفق شدیم 

مثبت  سطح  در  را  اقتصادی  مثبت  رشد 
کاهش  روند  و  کنیم  حفظ  درصد  یک 
عمومی سطح قیمت ها را استمرار دهیم 
ارزی، ثبات  با وجود کاهش درآمدهای  و 

بازار ارز را حفظ کنیم.
é  رشد برای  عطفی  نقطه   95 سال 

اقتصادی کشور خواهد بود
طیب نیا در ادامه با بیان اینكه سال ۹۵ 
کندی  دوره  برای  عطفی  نقطه  تواند  می 
رشد اقتصادی و آغاز رشد شتابان اقتصادی 
باشد، ادامه داد: ورود به دوره پسابرجام و 
گشایش های تجاری و مالی با پایان یافتن 
تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، فضای 
آرامش در بازار اقتصادی، عزم دولت برای 

انضباط مالی و پولی در چارچوب  رعایت 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، همگی 
نویدبخش نرخ های باالتری از رشد و رونق 

در سال ۹۵ است.
وی افزود: دولت تحقق نرخ رشد اقتصادی 
جاری  سال  برای  را  درصدی   ۵ حداقل 

هدفگذاری کرده است.
اظهارداشت:  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
در  چرخش  ایران،  آمار  مرکز  برآوردهای 
ها  گروه  تمام  در  را  اقتصادی  رشد  روند 
چالش  اما  دهد  می  نشان  ها  زیرگروه  و 
اصلی برای تحقق رشد اقتصادی، وابستگی 

اقتصاد کشور به نفت است.
طیب نیا در همین رابطه گفت: تالش می 
افزایش  به  نسبت  جدید  سال  در  کنیم 
سرمایه درگردش و فراهم کردن تسهیالت 
الزم برای واحدهای تولیدی، اقدام کنیم اما 
نقطه اصلی تالش ما باید کاهش وابستگی 
به نفت و کاهش آسیب پذیری اقتصادی 

کشور باشد.
های  سیاست  هدف  اینكه  بیان  با  وی 
اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد مستمر، 
آینده  و  بنیان  دانش  نگر،  برون  زا،  درون 
نگر است، اظهارداشت: تنها از طریق چنین 
در  را  کشور  موقعیت  توانیم  می  رشدی 
عرصه بین المللی ارتقاء داده و رفاه را برای 

مردم شریف کشورمان فراهم کنیم.

é  ستاد در  ملی  برنامه   12 طراحی 
برای  مقاومتی  اقتصادی  فرماندهی 

سال 95
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان 
اقتصاد  های  سیاست  جدی  اجرای  اینكه 
در  دولت  فرماندهی  توسط ستاد  مقاومتی 
است، خاطرنشان کرد: ۱۲  پیگیری  دست 
برنامه ملی در این حوزه در دست طراحی 
و اقدام است که از جمله آنها می توان به 
عدالت محوری، شفاف سازی و سالم سازی 
اقتصاد کشور، توسعه اقتصادی دانش بنیان، 
هدفمندسازی یارانه ها، مردمی کردن اقتصاد 

و سیاست های پولی و ارزی اشاره کرد.
طیب نیا تصریح کرد: ذیل هر یک از این 
طرح های ملی، برنامه ها و پروژه های اجرایی 

در نظر گرفته شده است.
مالیاتی  سامانه  سازی  یكپارچه  از  وی 
کشور تا پایان سال ۹۵ خبر داد و گفت: 
هدفگذاری کرده ایم که امسال به عدالت 
مالیاتی و شفاف شدن درآمدهای مالیاتی 
درآمدهای  به  وابستگی  کاهش  و  دولت 

پایان پذیر نفت دست یابیم.
تداوم  به  اشاره  با  همچنین  اقتصاد  وزیر 
تالش ها برای بهبود فضای کسب و کار به 
عنوان برنامه دیگر دولت در سال جاری گفت: 
دولت اقتصادی در سال ۹۵ زمینه ساز تحقق 

رشد اقتصادی ۸ درصدی خواهد بود.

اد      امه از صفحه1
همه  این که  بیان  با  ادامه،  در  انصاری  جابری 
می دانند جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر 
جلودار و پیشتاز مبارزه با جریان های تروریستی 
افراطی و تكفیری است،  خاطرنشان کرد: ایران 
جریان های  با  مبارزه  جلودار  حاضر  حال  در 
تروریستی و گروه های تكفیری است که امنیت 
منطقه و جهان را به خطر انداخته اند. بدیهی ترین 
مسائل در این گزارش مورد توجه قرار نگرفته 
است، بنابراین عمالً کمترین اعتباری برای چنین 

گزارش هایی باقی نمی ماند.
وی ادامه داد: این گزارش ها به شدت سیاست زده 
بوده و تابعی از نوع رابطه آمریكا با کشورهای 
که  است  حالی  در  این  است.  جهان  مختلف 
موضوع تروریسم به عنوان مسأله تهدیدکننده 
امنیت بین المللی باید مجرد و جدای از اختالفات 
گیرد.  قرار  توجه  مورد  سیاسی  دعواهای  و 
رویارویی همه جانبه،  هم چنین الزم است که 
جامعه  کار  دستور  در  آن  با  اساسی  و  جدی 

بین المللی قرار بگیرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر این که گفته می شود مذاکرات محرمانه 
بین ایران و عربستان در جریان است؟ اظهار کرد: 
و  ایرانی  مقامات  بین  رسمی  گفت وگوی  هیچ 

عربستانی صورت نگرفته است.
جابری انصاری در پاسخ به این سوال که در چند 
عرصه  مطرح  کارشناسان  از  یكی  گذشته  روز 
اعالم  گفت وگویی  در  کشور  خارجی  سیاسی 
کرده اند که وزیر خارجه به دلیل برخوردهایی 
که با وی پس از برجام صورت گرفته دچار یاس، 
ناامیدی و سرخوردگی شده است؟ گفت: افراد 
آزاد هستند که نظرات خود را مطرح کنند ولی 
شخص وزیر خارجه با انرژی کامل و با استفاده 
از تمامی ظرفیت ها در حال پیگیری امور مربوط 
به دیپلماسی کشور هستند. ایشان در طول روز 
وظایف  انجام  مشغول  مدیدی  ساعت های  در 
در راستای پیش برد منافع ملی کشور هستند. 
در ماموریت ها و سفرهای خارجی برنامه کاری 
ایشان از هفت صبح آغاز می شود و تا هشت الی 
ده شب ادامه دارد. برنامه های بسیار فشرده و به 
هم چسبیده به نحوی که گاهی بین این برنامه ها 

فاصله ای وجود ندارد.
وی ادامه داد: آقای ظریف و مجموعه همكاران 
ایشان تا هنگامی که مسئولیت امور را بر عهده 
راستای  در  خود  مسئولیت  مقتضی  به  دارند 
عمل  کشور  ملی  منافع  و  اهداف  به  خدمت 
می کند و چنین اتفاقاتی در بیالن کاری وزیر 

خارجه تاثیری ندارد.

جابری انصاری در خصوص این موضوع که 
روز یكشنبه خبری در رسانه ها مبنی بر 
نامه خانم موگرینی به ظریف در ارتباط با 
برجام منتشر شد؛ تبیین کرد: معروف است 
که می گویند دروغ بزرگ تر بگویید تا افراد 
بیش تری باور کنند. کل خبر مورد اشاره 

دروغ است و چنین مكاتبه ای نبوده است.
از  وی تصریح کرد: همان طور که پیش 
و  دروغ سازی  گویی  کرده ام  اشاره  این 
برخی  رایج در  به یک سكه  جعل خبر 
از رسانه ها تبدیل شده است و مرزهای 

اخالق درنوردیده شده است.
جابری انصاری با بیان این که ملت  بارها 

رویكردها  نوع  این  جواب  خود  انتخاب  نوع  با 
و  خبر  جعل  دروغ گویی،   با  افزود:  داده اند،  را 
فریب کاری امكان تغییر وجود ندارد و اگر تغییری 

هم ایجاد شود موقتی است.
کارشكنی های  درباره  وزارت خارجه  سخنگوی 
عربستان در عدم ایجاد زمینه برای اعزام حجاج 
ایرانی به خانه خدا، موضع گرفت و اظهار کرد: 
اخیر خود عمال سد عن  با سیاست  عربستان 
سبیل ا... کرده است و برخالف تعهدات خود به 

عنوان میزبان حج عمل کرده است.
تامین  عدم  با  عربستانی ها  این که  بیان  با  وی 

امنیت و ارائه خدمات کنسولی به حجاج ایرانی 
راه را برای شرکت شهروندان ایرانی در حج بسته 
است، ادامه داد: این که چه اقداماتی در واکنش 
به این مسأله انجام شود، منوط به فایده بخش 
بودن آن اقدامات است. متاسفانه در حال حاضر 
وزارت  از  جزئی  به  اسالمی  همكاری  سازمان 
خارجه سعودی تبدیل شده و مثل اداره ای از این 
وزارت خانه عمل می کند و طرح اعتراض به این 
موضوع در دبیرخانه این سازمان معلوم نیست که 
نتیجه داشته باشد یا نه. در عین حال این موضوع 
در اولویت پیگیری های دیپلماتیک وزارت خارجه 

با استفاده از روش های ممكن قرار دارد.

جابری انصاری:

اتهام زنی های اخیر آمریکا علیه ایران بی اعتبار است

طیب نیا خبر داد:

۱۲ برنامه ملی در حوزه اقتصاد مقاومتی
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رژیم صهیونیستی؛ کانون اصلی ناامنی در 
منطقه غرب آسیا   

کشورهای  امنیت  گفت:  امورخارجه  وزیر  معاون 
منطقه مقوله ای به هم پیوسته بوده و کانون اصلی 
نا امنی در منطقه غرب آسیا نیز رژیم صهیونیستی 

است.
هیاتی از شخصیت ها، نمایندگان احزاب و گروه 
های سیاسی و دینی لبنان که در مراسم ارتحال 
حسین  با  بودند،  کرده  شرکت  خمینی)ره(  امام 
امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور 

خارجه دیدار کردند.
کنندگان  شرکت  از  چند  تنی  دیدار  این  در 
خمینی  امام  محوری  نقش  از  تمجید  ضمن 
)ره( و جمهوری اسالمی ایران در جهان معاصر، 
دیدگاههای خویش را در خصوص تحوالت منطقه، 
بحران سوریه، آینده رژیم صهیونیستی، چشم انداز 
روابط جمهوری اسالمی ایران با کشورهای منطقه 

مطرح کردند.
میهمانان با تجلیل از نقش راهبردی و خردمندانه 
مقام معظم رهبری، جمهوری اسالمی ایران را قوی 
ترین کشور منطقه ازحیث درک صحیح تحوالت 

وتجلی ثبات وامنیت وتوسعه قلمداد کردند.
 امیر عبداللهیان در این دیدار ضمن تشریح آخرین 
تحوالت منطقه و از جمله سوریه اظهار داشت: در 
حالی که برخی طرف ها باتحریک وتجهیزو حمایت 
همه جانبه از گروه های تروریستی به بی تعهدی 
بیشتر ونقض آشکار آتش بس و فروپاشی حاکمیت 
شورش  ازقبیل  نامشروع  اقدامات  باانواع  سوریه 
وتشدیدناامنی هادر چند ماهه اخیر، فقط به  رشد 
رویکردهای انتقام جویانه می اندیشند و هیچگونه 
رویکرد سازنده ای برای برون رفت از بحران ارایه 

نمی نمایند.
وی ادامه داد: امروز شاهدیم به همت اراده مردم 
و ارتش سوریه و حمایت محور مقاومت، سوریه 
توانست بیش از پنج سال در برابر امواج گوناگونی 
از نیرنگ گروه های تروریستی ملهم از نقشه های 
نماید  جانبه  همه  ایستادگی  صهیونیستی  رژیم 
واقعی  کننده  مبارزه  پرچمدار  و  میدان  پیروز  و 
دربرابر تروریسم و افراط گرایی،  مقبول جهانیان 
ارزیابی گردد. معاون وزیر امور خارجه کشورمان 
تحوالت  انداز  وچشم  سوریه  بحران  در خصوص 
آینده سوریه اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران 
همواره تاکید کرده است که سرنوشت سوریه باید 
توسط مردم  و اراده آن کشور تعیین شود و بحران 
سوریه راه حل نظامی ندارد و صرفا راه حل  سیاسی  
مبتنی برتبلوراراده مردم ان. حرف آخر را خواهد زد.

نیروهای ویژه انگلیس درخط مقدم
 جنگ سوریه

روزنامه تایمز انگلیس به نقل از فرماندهان نظامی 
فاش کرد که نیروهای ویژه انگلیسی در خط مقدم 
جنگ در سوریه در حال مقابله با تروریست های 

داعش هستند.
از  انگلیس  ویژه  نیروهای  روزنامه،  این  نوشته  به 
یگان های مخالفان سوری تحت حمایت غرب در 
برابر حمالت تروریست های داعش دفاع می کنند 
و همزمان با مبارزات غرب برای نابود کردن گروه 
عملیات  این  می رود  گمان  داعش  تروریستی 
نخستین مشارکت نیروهای انگلیسی در خط مقدم 
جنگ در خاک سوریه باشد و نقش آنها تنها به 
محدود  اردن  خاک  در  سوری  مخالفان  آموزش 
نمی شود. نیروهای انگلیسی در ابتدا برای آموزش 
شدند؛  معرفی  سوریه«  جدید  »ارتش  نیروهای 
گروهی از مخالفان سوری که پیش از مجهز شدن 
از سوی پرسنل نظامی غرب برای مبارزه با داعش،  

از نظام سوریه جدا شدند.
تا  می کند  تالش  داعش  اینکه  با  همزمان  اما 
جنگ خود را در چهار جبهه در سراسر خاورمیانه 
پیش ببرد، نیروهای انگلیسی وارد عمل شده تا 
تروریست هایی را که به مواضع یگان های مخالفان 
سوری نزدیک می شوند کشته و از مواضع آن ها 
دفاع کنند. این تصمیم همزمان با آن اتخاذ شد 
که نیروهای انگلیسی به تدریج نقش های جنگی در 
مقابله با خالفت خود خوانده داعش را قبول کردند.
تصمیم  گذشته  هفته  انگلیس  ویژه  نیروهای 
انتحاری داعش در لیبی  تا دو خودروی  گرفتند 
را نابود کنند. نیروهای ویژه انگلیس تمایل دارند 
در جنگ های خارجی نقش مشورتی ایفا کنند، به 
شبه نظامیان محلی آموزش دهند و در جمع آوری 
اطالعات به آن ها کمک کنند. اما برخالف نیروهای 
عادی، نیروهای ویژه انگلیس به رای دولت برای 

مستقر شدن نیاز ندارند.

هشدار سازمان سنجش به داوطلبان 
کنکور   

اعالم کرد: هیچ  آموزش کشور  سازمان سنجش 
یک از مسؤوالن، کارشناسان یا کارکنان سازمان 
سنجش، با هیچ مؤسسه ای همکاری ندارند و ادعای 

افراد و مؤسساتی در این باره کذب محض است.
ای  اطالعیه  در  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
به داوطلبان کنکور سراسری درباره ادعای برخی 

موسسات هشدار داده است.
در این اطالعیه آمده است: »اخیراً مشاهده شده 
است که برخی از افراد و موسسات سودجو، با توجه 
به نزدیکی زمان برگزاری آزمون سراسری، انتخاب 
رشته و ... با سوء استفاده از نام و عنوان مسؤوالن 
و کارشناسان سازمان سنجش آموزش کشور و یا 
معرفی خود به عنوان مشاور ارشد سازمان سنجش 
سایر  و  اهواز  اراک،  تهران،  در  کشور،  آموزش 
شهرهای مختلف کشور اقدام به تبلیغات گسترده 

و فریب داوطلبان و خانواده های آنان می کنند.«
در این اطالعیه یادآور شده است: »سازمان سنجش 
آموزش کشور، ضمن پی گیری موضوع از طریق 
مراجع قانونی، به اطالع داوطلبان و خانواده های 
و  افراد  این  ادعای  که  می رساند  آنها  محترم 
مؤسساتی که چنین ادعایی را مطرح کرده یا بکنند، 
کذب محض بوده است.« سازمان سنجش تاکید 
کرد: »هیچ یک از مسؤوالن، کارشناسان یا کارکنان 
سازمان سنجش، همکاری با هیچ مؤسسه ای ندارند 
و افراد نام برده شده در تبلیغات مؤسسات یاد شده، 
فاقد ارتباط و همکاری با این سازمان بوده و طرح 
از  استفاده  به منظور سوء  این چنینی  موضوعات 

داوطلبان است.«

الریجانی: 
حل آسیب های اجتماعی نیازمند عزم ملی است

های  آسیب  که حل  این  بر  تاکید  با  اسالمی  مجلس شورای  رییس 
اجتماعی نیازمند عزم ملی است، اظهار داشت: مجلس آماده همکاری با 

دولت در راستای حل این مشکالت است.
علی الریجانی در جلسه علنی  مجلس شورای اسالمی و پس از ارائه 
گزارش وزیر کشور درباره آسیب های اجتماعی از جایگاه برنامه ششم 
توسعه، با تاکید بر این که  آسیب های اجتماعی موضوع بسیار مهم و 
حساس در کشور است، گفت: حاشیه نشینی یکی از این معضالت است 

که ما با رقم قابل توجهی از حاشیه نشینی در کشور مواجه هستیم.
وی افزود: فراگیر شدن معضل بیکاری، اعتیاد و طالق نیز از دیگر نمونه 
های آسیب های اجتماعی در کشور است که باید به نحو خاص به آن 

توجه شود.
الریجانی با تاکید بر این که وزارت کشور در وظایف اجرایی که نیازمند 
همکاری مجلس است، می تواند مطالب خود را در قالب الیحه یا برنامه 
ششم توسعه به مجلس ارائه دهد، ادامه داد: حل معضل آسیب های 
اجتماعی نیازمند عزم ملی است و مجلس شورای اسالمی نیز در این راستا 

کمک های الزم را به دولت خواهد کرد تا مسیر برای اجرا هموارتر شود.

حمایت 88 میلیارد تومانی »صحا« از شرکت های 
دانش بنیان  

سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از تصویب 34 طرح در صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه 
صنایع الکترونیک )صحا( خبر داد و گفت: برای حمایت از این تعداد طرح، 

88 میلیارد تومان از سوی این صندوق مصوب شده است.
دکتر رمضانعلی صادق زاده در بیست وپنجمین نشست رؤسای پارک های 
علم و فناوری با اشاره به امضای تفاهمنامه ای میان وزارت علوم و صنعت، 
معدن و تجارت افزود: بر اساس این تفاهم نامه، ظرفیت های خوبی برای 
شرکت های دانش بنیان ایجاد شده است و عالوه بر آن در وزارتخانه صنعت 

درصدد ایجاد صنعت دانش بنیان هستیم.
وی با اشاره به اعطای تسهیالت اشتغالی در دولت های مختلف ادامه داد: 
عالوه بر آنها به دنبال ایجاد حلقه هایی بودیم تا فناوری های تولیدشده 
در پارک های علم و فناوری در شرکت های دانش بنیان مورد بهره برداری 
قرار گیرد، چراکه دغدغه اصلی محققان کشور پاک شدن دانش های فنی 

است.
صادق زاده با تاکید بر اینکه اغلب صنایع کشور وارداتی است، خاطرنشان 
کرد: ولی برخی دیگر از صنایع با ظرفیت هایی که در کشور ایجاد شد، 
توانستند با بهره گیری از صنایع نوین فعالیت های خود را در بعد ملی 

رقابت پذیر کنند.
وی با تاکید بر رسوخ فناوری های نوین و پیشرفته در صنایع موجود یادآور 
شد: در این راستا پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان 
می توانند موثر باشند، ضمن آنکه از رؤسای سازمان های صنایع خواسته 
شده است تا مشاوران پژوهشی داشته باشند و این مشاوران باید از میان 
رؤسای دانشگاه ها انتخاب شوند تا مسائل پارک ها و دانشگاه ها با رویکرد 

علمی رفع شود.
سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و 
تجارت رسوخ فناوری های نوین در صنایع را از سیاست های اصلی این 
وزارتخانه نام برد و اظهار کرد: برخی از شرکت های دانش بنیان مستقر در 
پارک های علم و فناوری به تولید انبوه محصوالت خود رسیده اند و دارای 

ارزش افزوده زیادی هستند.
وی اضافه کرد: برای تقویت این نوع محصوالت باید در مکانیزم تعرفه ها 
تجدیدنظر شود که یکی از آنها افزایش تعرفه واردات است تا از این طریق 

از تولیدات داخل حمایت شود.
با  فناوری  و  علم  پارک های  وظایف  اشتراکات  به  اشاره  با  صادق زاده 
شهرک های صنعتی خاطرنشان کرد: از این ظرفیت باید برای شرکت های 
دانش بنیان بهره برداری شود، چراکه این شهرک ها می توانند اقدام به 
واگذاری زمین به شرکت های دانش بنیان متقاضی برای تولید انبوه کنند.

وی با اشاره به توافق میان وزارتخانه علوم و صنعت، معدن و تجارت در 
زمینه قانون رفع موانع تولید ادامه داد: شرکت های صنعتی که مالیات 
پرداخت می کنند، می توانند تا سقف 10 درصد مالیات خود را صرف 
پروژه های تحقیقاتی کنند که این پروژه ها می تواند در قالب پروژه های 

تحقیقاتی با دانشگاه در مراکز پژوهشی اجرا شود.
دیگر  از  را  الکترونیک  صنایع  از  حمایت  صندوق  ایجاد  صادق زاده 
ظرفیت های کشور برای حمایت از شرکت های دانش بنیان نام برد و افزود: 
این صندوق در آینده منحصر به صنایع الکترونیک نمی شود، بلکه شامل 

فناوری های پیشرفته و نوین خواهد شد.
وی تصریح کرد: در سال گذشته 60 طرح که اغلب آنها از سوی شرکتهای 
دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری بوده اند، در این صندوق 
مورد ارزیابی قرار گرفت و 34 طرح مصوب شد که 88 میلیارد تومان از 

این شرکت ها حمایت شده است.

کشف گور جمعی با 400 جسد در فلوجه
نیروهای عراقی یک گور جمعی را با 400 جسد در منطقه الصقالویه در 

نزدیکی شهر فلوجه غرب استان االنبار کشف کردند.
به نوشته پایگاه خبری الیوم السابع، نیروهای عراقی شرکت کننده در 
عملیات آزاد سازی شهر فلوجه در نزدیکی این شهر یک گور دسته جمعی 
را با صدها جسد در منطقه الصقالویه واقع در فاصله 10 کیلومتری شمال 

غربی فلوجه کشف کردند.
نیروهای عراقی شامل پلیس فدرال، نیروهای ارتش و نیروهای مقاومت 
های  بمب  و  ها  مین  پاکسازی  جریان  در  الشعبی(  )الحشد  مردمی 
کارگذاشته شده توسط گروه تروریستی داعش در منطقه ›الشهدا‹ این 

گور را پیداکردند.
در این گور جمعی اجساد حدود 400 نظامی و اجساد متعلق به غیر 

نظامیان دفن شده است.
براساس این گزارش نظامیان عراقی دفن شده دراین گورجمعی درحمالت 
تروریست های داعش به پایگاه های ارتش در اواخر سال 2014 و اوایل 

سال 2015 کشته شده اند.
فرماندهی مشترک عملیات نظامی فلوجه روزشنبه اعالم کرد که بخش 
و شهر ›الصقالویه‹ در 16 کیلومتری شمال فلوجه از تصرف کامل گروه 

تروریستی داعش آزاد شد.
پیش از این نیروهای مشترک مردمی و نظامی عراق در 26 ماه می)سوم 
خرداد(، گذشته بخش ›کرمه‹ در جنوب شرقی فلوجه را آزاد کرده بودند و 
با آزاد سازی امروز الصقالویه عمال دو منطقه مهم و راهبردی در شهرستان 

فلوجه آزاد شده و بعد از این فقط آزادی شهر فلوجه باقی می ماند. 
عملیات آزادسازی فلوجه از تصرف گروه تروریستی داعش در 23 ماه 
می گذشته آغاز شده است و بعد از گذشت کمتر از دو هفته از شروع 
این عملیات ، نیروهای مشترک مردمی و نظامی عراق در روزهای اخیر 
توانسته اند، وارد بخش هایی از مناطق مسکونی در حومه شهر فلوجه 

شوند.

خبرخبر

رئیس قوه قضاییه حضور گسترده مردم در مراسم 
سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( در سراسر 
کشور را نشانه  ای از پیوند عمیق مردم با امام راحل 
آرمان های  به  پایبندی  و  رهبری  معظم  مقام  و 

انقالب دانست.
وی بر لزوم خدمت به مردم در پرتو حفظ وحدت و 
همدلی مسئوالن و مقابله با دسیسه های دشمنان 

تاکید کرد.
ذیروز  جلسه  در  الریجانی  آملی  صادق  آیت اهلل 
ماه  فرارسیدن  تبریک  با  قضایی  عالی  مسئوالن 
به  عظیم  و  شریف  ماه  این  از  رمضان،  مبارک 
عنوان فرصتی بسیار مغتنم در دستیابی به نفحات 
و برکات الهی و زدودن غبارهای غفلت نام برد و 
گفت: ماه مبارک رمضان ماه برکت، رحمت و فضل 
الهی است و از خداوند متعال می خواهیم همه ما را 
در این ماه به صیام و قیام و تالوت قرآن که موجب 

قرب الهی است؛ موفق بدارد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به قرائت بخشی از خطبه 
پیامبر اسالم)ص( در توصیف عظمت و شان ماه 
مبارک رمضان پرداخت و افزود: همه شنیده  ایم 
پایان  اند، در  فرموده   نقل  )ع(  امیرالمومنین  که 
ماه مبارک شعبان پیامبر)ص( خطبه خواندند که 
ِ بِالَْبَرَکِة َو  َُّه َقْد أَْقَبَل إِلَْیُکْم َشْهُر اهللَّ »أَیَُّها النَّاُس إِن
ُهورِ َو  ِ أَْفَضُل الشُّ الرَّْحَمِة َو الَْمْغِفَرةِ. َشْهٌر ُهَو ِعْنَد اهللَّ
أَیَّاُمُه أَْفَضُل اْلَیَّاِم َو لََیالِیِه أَْفَضُل اللََّیالِی َو َساَعاتُُه 
ِ َو  اَعاتُ َو َشْهٌر ُدِعیُتْم فِیِه إِلَی ِضَیاَفِة اهللَّ أَْفَضُل السَّ
ِ أَنَْفاُسُکْم فِیِه تَْسِبیٌح  ُجِعلُْتْم فِیِه ِمْن أَْهِل َکَراَمِة اهللَّ
َو نَْوُمُکْم فِیِه ِعَباَدٌة َو َعَمُلُکْم فِیِه َمْقُبوٌل َو ُدَعاُؤُکْم 
َُّکْم بِِنیَّاٍت َصاِدَقٍة َو ُقُلوٍب  َ َرب فِیِه ُمْسَتَجاٌب.َفاْسأَلُوا اهللَّ
ِقیَّ  َطاِهَرةٍ أَْن یَُوفَِّقُکْم لِِصَیاِمِه َو تاَِلَوةِ ِکَتابِِه َفإِنَّ الشَّ
ْهِر الَْعِظیِم ... «همین  ِ فِی َهَذا الشَّ َمْن ُحِرَم ُغْفَراَن اهللَّ
مقدار از این خطبه گرانسنگ طوالنی، پر فضیلت 

بودن این ماه شریف را نشان می  دهد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه ضیافت الهی 
در ماه مبارک رمضان متناسب با شأن و کبریای 
باریتعالی است؛ بر لزوم توجه انسان به عظمت این 
ضیافت و تالش برای بهره گیری از این فرصت به 
منظور زدودن غبار غفلت ها تاکید کرد و افزود: 
واقعیت این است که ایام غفلت ما بندگان بسیار 
است و باید از هرآنی و هر زمانی برای کنار زدن این 
غفلت ها استفاده کنیم و ماه مبارک رمضان یکی از 
آن ماه هایی است که می تواند پرده  های غفلت را از 

چشمان انسان بزداید.
آملی الریجانی با تاکید بر اینکه »حق متعال در 

آیات مختلف ظهور و حضور خود را به انسان تذکر 
داده است« تصریح کرد: در آیاتی که عبارت »له 
ملک السموات و االرض« ذکر می شود و یا آنجا 
که می فرماید »و اهلل علی کل شی شهید« به 
انسان تذکر داده می شود که ملک خداوند ملک 
حقیقی است و او بر هر چیز حاضر است و حتی با 
وجود ما هم هست »و هو معکم اینما کنتم« حال 
ما بندگان این حضور را چرا احساس نمی کنیم، 
پاسخش همان غفلت  های متمادی است که انسان 
را از کودکی تا وقت پیری به خود مشغول می کند 
و موجب می شود در هر برهه  ای از زندگی به 

چیزی مشغول باشیم.
قوه  عمومی  روابط  کل  اداره  گزارش  اساس  بر 
قضاییه، رئیس قوه قضاییه در ادامه با استناد به 
آیات قرآن در خصوص بشاش و شادمان بودن عده 
ای در روز قیامت گفت: در قیامت عده  ای چهره  
ربها  الی  ناضره  یومئذ  های بشاش دارند »وجوه 
ناظره« و نگاهشان و نظرشان به حق تعالی است 
و این فیضی عظیم است. همه ما باید از خداوند 
متعال بخواهیم که عزم و اراده ای را در ما ایجاد 
کند که خداوند را بر همه چیز ترجیح دهیم و او را 
از میان همه امور برگزینیم و در این ضیافت الهی 
نگاهمان و نظرمان تنها به سوی خود او باشد »و قد 
علمت ان افضل زاد الراحل الیک عزم اراده یختارک 

بها«.
آملی الریجانی ابراز امیدواری کرد در ماه مبارک 
رمضان و بر سر سفره ضیافت الهی، برکت و سعادت 

نصیب همه مومنان و جامعه اسالمی شود.
از سخنان  قضاییه در بخش دیگری  قوه  رئیس 

خود با قدردانی از حضور گسترده و یکپارچه مردم 
ایران در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام )ره( 
گفت: این حضور گسترده نشانگر پیوند عمیق میان 
امام و مردم و تاثیر ماندگار صداقت رفتار و گفتار 
و اخالص حضرت امام)ره( -آن پیر پاک نهاد- در 

مواجهه با مردم است.
آملی الریجانی با اشاره به برخی تالش ها به منظور 
تحریف شخصیت و آرمان های حضرت امام)ره( 
افزود: علی رغم تالش های بسیار برای تحریف 
شخصیت و آرمان های امام راحل، هنوز هم آرمان 
های آن رهبر بزرگ باقی است و شخصیت ایشان 

هم در جامعه و میان مردم عزیزتر از قبل است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به سخنان مقام معظم 
و  اشاره  امام)ره(  رهبری در حرم مطهر حضرت 
تصریح کرد: تاکید مقام معظم رهبری در خصوص 
لزوم انقالبی بودن و انقالبی ماندن به عنوان یکی 
از شاخص های رهبری حضرت امام)ره( نشانگر 
اهمیت پایبندی به ارزش های انقالب و انقالبی 
ماندن، آن هم در شرایطی است که عده ای در 
داخل و خارج از کشور تالش دارند انقالب را از 

»انقالب« تهی کنند.
آملی الریجانی توجه به توصیه های مقام معظم 
و  هماهنگی  و  قوا  وحدت  خصوص  در  رهبری 
همکاری میان مردم و مسئوالن را خواستار شد و 
اظهار کرد: اصرار و تاکید مقام معظم رهبری، بر 
حفظ وحدت و هماهنگی در مواجهه با دشمنان 
سرسخت نظام است؛ چرا که عده ای گمان می 
کردند مسئله برجام که تمام شود آمریکایی ها 
کوتاه می آیند اما اکنون می بینیم که آنها بدتر 

عمل می کنند.
رئیس قوه قضاییه به گزارش اخیر وزارت امورخارجه 
آمریکا و معرفی ایران»در راس کشورهای حامی 
تروریست« اشاره کرد و با تشریح برخی اقدامات 
تروریستی و جنایت های آمریکا در سطح جهان 
و حمایت آنها از گروه های تروریستی، تکفیری و 
داعش و رژیم غاصب صهیونیستی افزود: آمریکا 
بزرگترین حامی تروریسم است و این را همه می 
دانند و دیدند که چگونه در پناه حمایت آمریکا، 
هزاران  روزه  چند  جنگی  در  رژیم صهیونیستی 
انسان بی گناه را به خاک و خون کشید و رژیم 
سعودی نیز با حمایت آمریکا، بیش از یک سال 
است که زن و مرد و پیر و جوان را در یمن به خاک 

و خون می کشد.
آملی الریجانی تفاوت رفتار آمریکا پس از برجام را 
نشانه »کمال دشمنی« آنان با جمهوری اسالمی 
ایران توصیف کرد و در تحلیل دالیل این تغییر 
رفتار و تغییر موضع در قبال ایران گفت: آمریکایی 
ها پس از برجام امیدوار به تسلیم جمهوری اسالمی 
ایران و دست کشیدن از ارزش های انقالبی از سوی 
ایران بودند اما امیدشان ناامید شد و بر همین اساس 

ادعاهای همیشگی خود را دوباره از سر گرفتند.
توجه  با  امیدواری کرد  ابراز  قضا  رئیس دستگاه 
و عمل به توصیه های حساب شده مقام معظم 
جمهوری  مسئوالن،  و  مردم  سوی  از  رهبری 
اسالمی ایران همچنان در مسیر عزتمندانه خود 
حرکت کند. رئیس قوه قضاییه در بخش بعدی 
سخنانش به بازدید اخیر خود و مسئوالن عالی 
قضایی از دادگستری استان تهران و سازمان های 
تابعه اشاره کرد و با تاکید بر اینکه »این سفر بسیار 
پر فایده بود و تصمیمات بسیار خوبی برای کاهش 
شد«  گرفته  تهران  استان  دادگستری  مشکالت 
گفت: در فرآیند تکمیل نیروی انسانی دادگستری 
استان تهران مقرر شد 300 قاضی و متناسب با آن 
کارمند مورد نیاز جذب این دادگستری شود و در 
ترمیم و احداث فضاهای فیزیکی نیز مقرر شد بیش 

از یک هزار میلیارد تومان هزینه شود.
آملی الریجانی افزود: در خصوص زندان های استان 
تهران نیز مقرر شد هیئتی مرکب از دادستانی کل 
و برخی دیگر از مراجع ذیربط به بررسی مشکل 
زندانیان بپردازند و زندانیان دارای شرایط را برای 
امیدواریم  پیشنهاد کنند که  از عفو  برخورداری 
این طرح پس از استان تهران در سطح کشور نیز 

اجرایی شود.

آملی الریجانی: عده ای تالش دارند انقالب را از »انقالب« تهی کنند

انرژی  المللی  یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین 
اتمی در گزارشی به شورای حکام اعالم کرد: 
امنیت  شورای   2231 قطعنامه  تحت  ایران 
و قطعنامه های مربوطه ، به تعهدات خود در 

برجام پایبند بوده است.
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی با موضوع ایران دیروز دوشنبه در 

وین آغاز شد.
قبال  که  همانطور  افزود:  گزارش  این  در  آمانو 
هم اعالم کردم ایران به تعهدات خود در زمینه 
فعالیت ها هسته ای اش در خصوص تأیید و 
نظارت در پرتو قطعنامه شورای امنیت سازمان 
ملل متحد 2231 )2015(، تحت طرح جامع 

اقدام مشترک )برجام( عمل کرده است. 
وی اضافه کرد: در این گزارش نیز خالصه ای از 
تأیید و نظارت بر فعالیت هایی که آژانس تحت 
قطعنامه 2231 شورای امنیت و قطعنامه های 
مربوط آن را انجام داده، اشاره شده است. این 
فعالیت ها مطابق با شیوه های استاندارد پادمان 
آژانس است. این گزارش شامل حقایق عینی و 
واقعی و نیز اطالعات مربوطه است که آژانس 

می تواند با کشورهای عضو به اشتراک بگذارد.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: ما 

در مراحل اولیه فرایندی هستیم که نیاز به توجه 
مداوم و دقیق از همه طرف ها دارد. همه طرف 
فرایند  این  کردن  اجرایی  تا  کردند  تالش  ها 
ممکن شود . در ماه ها و سال ها ی آینده نیز ما 
به یک تعهد قوی از همه طرف ها برای اجرایی 

پایدار نیازمند خواهیم بود. 
آمانو افزود: فعالیت های پروتکل الحاقی تحت 
موافقت نامه پادمان که به صورت موقت برای 
زمان  از  دارد.  ادامه  است  شده  اعمال  ایران 
کامل  دسترسی  آژانس  من،  گزارش  آخرین 
به سایت ها و مکان های دیگر در ایران تحت 

پروتکل الحاقی داشته است.
ایرنا در وین، اعضای شورای حکام  به گزارش 
براساس برنامه اعالم شده در این نشست مسائل 
مربوط به تایید برنامه های هسته ای جمهوری 
اسالمی ایران را برپایه قطعنامه 2231 شورای 

امنیت سازمان ملل بررسی می کنند.
گزارش ساالنه آژانس برای سال 2015، گزارش 
همکاری های فنی برای سال 2015، موضوع 
ایمنی و امنیت ، گزارش اجرای پادمان در سال 
2015 و اجرای پادمان در سوریه و کره شمالی 
از دیگر موضوع های در دستور کار نشست چند 

روزه وین است.

آمانو:
 ایران به قطعنامه و برجام پایبند بوده است

رئیس سازمان فضایی ایران از ادامه تالش برای 
از  بلوکه شده »مصباح«  بازپس گیری ماهواره 
کشور ایتالیا و برنامه ریزی برای پرتاب این ماهواره 

ایرانی به مدار زمین خبر داد.
ماهواره »مصباح« یکی از نخستین پروژه های 
ماهواره ای پس از انقالب محسوب می شود که 
پس از تعریف اولیه در اوایل انقالب، ساخت آن 
در سال ۷5 آغاز شد و ساخت مدل مهندسی 
و فضایی آن با مشارکت وزارت ارتباطات و یک 

شرکت ایتالیایی در سال ۷۷ کلید خورد.
این ماهواره در سال 84 رونمایی شد و قرار بود 
به فضا پرتاب شود که به دلیل عدم همکاری 
کشورهای روسیه و ایتالیا، پرتاب آن به تاخیر 
افتاد. ماهواره »مصباح« چند سالی است که در 
مصادره کشور ایتالیا قرار دارد و به دلیل مشکالت 
ایتالیا از تحویل آن به ایران خودداری  تحریم، 
کرده است. با این وجود گفته می شد که به دلیل 
گذشت زمان از تعریف اولیه ماهواره »مصباح« 
و کاربردهایی که برای این ماهواره تعریف شده 
است، این ماهواره قابلیت پرتاب به فضا را نخواهد 
فضایی  سازمان  رئیس  بهرامی  محسن  داشت. 
ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصمیم ایران 
برای پرتاب ماهواره »مصباح« خبر داد و گفت: 
شده  بلوکه  ماهواره  گیری  بازپس  برای  تالش 

»مصباح« از کشور ایتالیا ادامه دارد.
وی با اشاره به پیچیدگی هایی که این ماهواره 
با آن روبه رو است اضافه کرد: ماهواره »مصباح« 
پس از چندین بار رفت و برگشت در کشور ایتالیا 

توقیف شده است و پس از شرایط برجام، مذاکرات 
برای بازپس گیری آن از سر گرفته شده است.

بهرامی با تاکید بر اینکه این تالش ادامه دارد و 
متوقف نشده است افزود: به موازات این مذاکره، 
مذاکرات برای پرتاب ماهواره مصباح نیز آغاز شده 
خاطرنشان  ایران  فضایی  سازمان  رئیس  است. 
کرد: با وجودی که زمان طوالنی از ساخت ماهواره 
»مصباح« می گذرد، در حال برآورد و تصمیم 
گیری برای شرایط پرتاب این ماهواره هستیم. 
براین اساس برآورد هزینه و سایر تصمیم گیری 

های ستادی در دستور کار قرار دارد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، با اشاره 
به اینکه این پروژه در جریان بوده و متوقف نشده 
است، گفت: اگرچه مذاکرات برای بازپس گیری 
»مصباح« کند پیش می رود اما امیدواریم که به 
یک جمع بندی نهایی برای این ماهواره برسیم. 
البته پیش از این نیز پیگیری برای بازپس گیری 
این ماهواره وجود داشته و پس از برجام به صورت 

جدی تر این موضوع پیگیری شد.
به دنبال حل مشکل و  ما  تاکید کرد:  بهرامی 

پرتاب ماهواره »مصباح« هستیم.
ماهواره »مصباح« از نوع ماهواره های مدار پایین 
بوده و برای فعالیتهای علمی تحقیقاتی و آموزشی 
کاربرد دارد. شناسایی منابع آبی، خاکی و معدنی 
و هواشناسی و نیز کنترل شبکه های آب، برق، 
گاز و کمک رسانی در حوادث غیرمترقبه از جمله 
اهداف اولیه ساخت و پرتاب این ماهواره عنوان 

شده بود.

رئیس سازمان فضایی ایران خبر داد:

برنامه ریزی برای پرتاب ماهواره »مصباح« به فضا

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین با تاکید بر این 
که مجلس دهم ظرفیت همکاری با دولت را در 
جهت حل مسایل دارد ، گفت: انطباق مجلس با 

مواضع دولت یک آرزوی دست نیافتنی است.
به گزارش ایرنا، محمدرضا باهنر روز دوشنبه در 
نشست خبری در پاسخ به این سوال که با توجه 
به حضور اصالح طلبان در هیات رئیسه مجلس 
دهم ، آیا همسویی مجلس دهم و دولت از جنس 
همسویی مجلس ششم با دولت اصالحات خواهد 
بود؟، افزود: همواره همسویی مجلس و دولت در 
برهه های مختلف مطرح بوده است، مجلس ششم 
هم با دولت اصالحات درگیری هایی داشت و حتی 

استیضاح و پیگیری هایی انجام شد.
وی با بیان این که اصال انطباق مجلس با مواضع 
دولت یک آرزوی دست نیافتنی است، اظهارداشت: 
معموال دولت ها تالش می کنند مجلس را همسو 
با خودشان شکل دهند که به طور معمول این 
اتفاق نمی افتد. اما باز می گویم از دیدگاه کالن 
که نگاه کنید قوا موظف به همکاری با همدیگر 
هستند و توصیه رهبر معظم انقالب هم در دیدار با 
نمایندگان مجلس دهم این بود که قوا برای مقابله 
برای  اند.  نشده  اساسی طراحی  قانون  در  با هم 

تعامل، همکاری و همدلی و همراهی است.
این فعال سیاسی اصولگرا یادآور شد: ما به دوستان 
اصولگرای خود بارها از طریق رسانه ها و جلسات 
مجلس  نمایندگان  که  کردیم  تاکید  خصوصی 
موظف هستند از دولت در کارهای مثبتی که برای 
حل مشکالت مردم انجام می دهد با تمام و قوا 

حمایت کنند و تردیدی در آن نیست و یک تکلیف 
شرعی و سیاسی است و در جاهایی هم که دولت 
به وظیفه قانونی خود عمل نکرد یا کوتاهی داشت 

تذاکرات الزم را بدهند.
یکی از خبرنگاران سوال کرد: گفته می شود از 
زمانی که دو فراکسیون در مجلس دهم تشکیل 
شده زمزمه هایی وجود دارد که این فراکسیون 
ها پایدار نخواهد ماند وتاکتیکی بوده و با اهداف 
مشخصی تشکیل شده اند آیا فراکسیون والیت 
ادامه پیدا خواهد کرد و حالت فعلی خود را حفظ 

می کند.
باهنر نیز پاسخ داد: عموما وقتی احزاب قدرتمند 
هستند نماینده به پارلمان می فرستند معموال 
فعاالن پارلمان دوتا فراکسیون بیشتر نیستند و 

فراکسیون های بعدی وزنه تعادل می شود. 
وی ادامه داد: اگر یک فراکسیون بتواند اکثریت 
قاطع را داشته باشد قاعدتا دیگر نیاز با ائتالف با 
پارلمان دو  اگر در  ندارد.  بعدی  فراکسیون های 
اکثریت نداشته  فراکسیون اصلی که هیچ کدام 
خرد  های  فراکسیون  که  است  زمان  آن  باشند 

هستند که می توانند وزنه تعامل بشوند. 
این فعال سیاسی اصولگرا گفت: در کشور ما که 
در  که  ترتیبی  آن  به  رسمی  فراکسیون  اصوال 
کشورهای حزبی عمل می کند ، اینجا عمل نمی 

کند یعنی فراکسیون ها شناوری دارند و در همین 
مقدار هم بحث های رسانه ای بود بعضی ها گالیه 
می کردند فالنی با فالن لیست آمده مجلس و االن 
با آن لیست همراهی می کند که معموال از این 

اتفاق ها می افتد. 
وی افزود: در مجلس دهم به صورت رسمی شاید 
سه فراکسیون امکان شکل گیری داشت اصالح 
طلبان، اصولگرایان و مستقلین که معموال مستقلین 
یک تشکل و یک حزب نمی شوند و مرکزیتی 
جدی پیدا نمی کنند که اشکال آنها است. مستقل 
ها جمعیت شان زیاد است ولی تفرقه هم بین آنها 

زیاد است. 
باهنر یادآورشد: همه طرف های مجلس چه اصولگرا 
و چه اصالح طلب و چه مستقلین در شکل گیری 
اولیه مجلس دهم شکل گیری خوبی داشتند و این 
هفته هم قاعدتا فضای رقابت برای کمیسیون ها 
و تعیین هیأت رئیسه کمیسیون هاست ولی در 
مجموع تعاملی خوبی عمل کردند و اتفاق تغییر 
به  فراکسیون های مجلس  دهنده ای در شکل 

وجود نیاید. 
به  پاسخ  در  همچنین  مجلس  پیشین  نماینده 
سوالی مبنی بر اینکه فراکسیون والیت بر مبنای 
ریاست الریجانی تشکیل شده است و ممکن است 
در آینده اختالفی ایجاد شود، گفت: اگر در وضعیت 

احزاب دقیق شویم ممکن است بین اعضای هیأت 
موسس و شورای مرکزی آنها هم اختالف باشد اما 
نتیجه و افشره ی کارها مهم است که یک تصمیم 

واحد است . 
باهنر درپاسخ به این سوال که آیا اصولگراها برنامه 
ای برای انتخابات آینده دارند و اگر احمدی نژاد به 
صحنه انتخابات ورود کند واکنش آنها چه خواهد 
بود، اظهارداشت: درمورد سال آینده ما دو انتخابات 
و دیگری  ریاست جمهوری  انتخابات  یکی  مهم 
انتخابات شورای اسالمی شهر و روستا و یکی دوتا 
میان انتخابات میان دوره ای مجلس را داریم که 
به طور طبیعی احزاب و تشکیالت سیاسی در این 

زمینه مشغول کار خود هستند. 
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین ادامه داد: بین 
300 تا 400 حزب از وزارت کشور برای فعالیت 
سیاسی خود مجوز گرفته اند که اکثر این احزاب 
روی کاغذ هستند و فقط 20 درصدشان آن هم در 
زمان انتخابات فعال می شوند و از این تعداد هم بین 
۷ یا 8 درصد از احزاب کار مستمر انجام می دهند 
که در این زمینه می توان به جبهه پیروان اشاره 
کرد .  وی اضافه کرد: در کشور ما تجربه نشان داده 
تکلیف انتخابات ریاست جمهوری و جبهه های آن 
در 3، 4 ماه منتهی به انتخابات مشخص می شود. 

این فعال سیاسی اصولگرا درباره حضور احمدی نژاد 
انتخابات ریاست جمهوری  برای ورود به صحنه 
یا  احمدی نژاد می آید  آیا  که  ببینیم  باید  گفت: 
خیر و فکر می کنم که االن فضای برای بررسی این 

مساله زود است. 

باهنر: 

مجلس دهم ظرفیت همکاری با دولت را دارد 
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مخدر وآسیب های جسمی وروانی
امروزه جامعه وجوان ما متاسفانه باسرعت غیر قابل پیشگیری به سوی گودال اعتیاد 
در حرکت است وما برآن شدیم  تا قلم را به سوی دردها ودرما ن های این گودال 

عمیق سوق دهیم.
مخدر نامی عمومی برای ترکیبات شیمیایی همچون هروئین، کوکائین، الکل و 
باربیتورات ها)نوعی ماده مخدر ،خواب آورومصبب اختالل درسیستم عصبی میگردد( 
اعتیاد نوعی بیماری پرشیوع  ودارای اثرات توهم زا،محرک،استنشاقی وپیشرونده که 
یکی ازعلل اصلی گرایش زیاد به این نوع ماده می گرددوباعث مصارف پی درپی در 
فرد بیمار میگردداین بیماری اختیارات فرد را به طور کلی سلب نموده بی شباهت به 
بیماری های قلبی ودیابتی نیست ودر صورت عدم صحیح درمان آثار مخرب وجبران 
ناپذیری ازخود به جای می گذارد وهمچون حصاری آهنی فرد بیما ر را احاطه میکند 
وبراو سلطنت دارد وباعث تغیراتی غیرقابل جبران وبلند مدت در جسم وروان بیمار 
علل الخصوص مغز  وی میگردد وجامعه  از دهه 80به بعد بیشتر به سوی این گودال 
حرکت کرده است و جوانان ما به این گونه مواد مصرفی به عنوان ابزاری برای  تخلیه 
هیجانات،نوعی سرگرمی ،واسباب سرخوشی  مینگرندومیتوان گفت یکی از  مهم 
ترین علل پیدایش این گونه معضالت اجتماعی ریشه در خانه وخانواده دارد . باتوجه 
به بیانات فوق الذکر تاثیر خانوادها برروی فرزندان خود وتربیت وکنترل صحیح آنان 
با فراهم آوردن کانون گرم خانواده می تواند ازتمام راهکارهای پیشگیری موثرتر عمل 
نمایدموارد بیان شده ذیر می توانند ازراه های نجات ودوری فرزندان وخانوادها ازاین 

معضل بزرگ اجتماعی باشد.
آموزش همگانی

توصیه هایی به والدین برای پیشگیری ازمصرف مواد مخدر واعتیاد فرزندان.
پدر ومادر عزیز:برای پیشگیری از اعتیاد فرزندان خود به نکات کلیدی زیر عمل 
نمایید ومطمئن باشید که میزان موفقیت شما در این امر به طور چشمگیری افزایش 

خواهد یافت.
1ــدرباره ی مواد مخدر اعتیاد آور اطالعات کافی کسب نمایید.

مواد اعتیاد آور شامل همه ترکیباتی است که باعث تغییر در عملکرد مغزانسان به 
صورت هیجان،افسردگی ،رفتار نابهنجار ،عصبانیت و یا اختال ل درقضاوت وشعور 

فرد میشود.
2- مهارت های تربیتی خود را افزایش دهید 

شما میتوانید مهارت های تربیتی خود را بازنگری کنید تا فرزندانی را با اعتماد 
به نفس باال تربیت کنید وبه آنها مهارتهای زندگی را بیاموزید .)توانائی نه گفتن 

،مهارتهای تصمیم گیری ،مهارت ها ی حل مشکل ،مهارت های دوست یابی و.....(
3-با فرزندان خود صحبت کنید .

وعواقب  دارد  خطراتی  چه  گردان  وروان  مخدر  مواد  بگویید  فرزندان  به 
اعتیادچیست؟معتاد کیست وعلل شروع مصرف کدامند

4-یک الگوی مناسب برای فرزندانتان باشید .
برای خود یک الگوی واقعی باشید وبرای اودرستکاری ،صداقت،تواضع .وکلیه صفات 

مثبت رابه نمایش بگذارید .
5- به فرزندانتان در مقابله با گروه همساالن کمک کنید.

وقتی یک دوست صمیمی به فرزند شما مواد مخدر وداروهای روانگردان تعارف 
وپیشنهاد می کند ممکن است اولین مواد را مصرف کند ،چرا که ))نه گفتن((به 
یک دوست کاری دشواراست بلکه حتی ممکن است یک دوست صمیمی نیز فرزند 

شما را گمراه کند.
فرماندهی انتظامی شهرستان جوانرود- معاونت اجتماعی

دیدگاه  در  اسالمی  جمهوری  کبیر  بنیانگذار 
های  ضرورت  خود،  اقتصادی  های  توصیه  و  ها 
و  تولید  اقتصادی،  استقالل  همچون  مهمی  بسیار 
تبیین  را  متخصصان  و  نخبگان  نقش  و  خودکفایی 
های  رگه  ها  آن  از  بسیاری  در  که  است  کرده 

پررنگی از اقتصاد مقاومتی را می توان دید.
وجود  با  که  است  مفهومی  و  الگو  مقاومتی  اقتصاد 
و  اصیل  های  مایه  بن  و  ها  ریشه  از  بودن  بدیع 
بهمن   29 در  انقالب  رهبر  است.  برخوردار  عمیقی 
را  مقاومتی  اقتصاد  کلی  های  سیاست   1392 ماه 
می  ها  سیاست  این  اهداف  به  نگاهی  با  کرد.  ابالغ 

توان به ریشه های یاد شده رسید.
می توان گفت که اقتصاد مقاومتی برآمده از دیدگاه 
های امام خمینی )ره( و الگوی مورد توجه و طرح 
ریزی شده از سوی رهبر انقالب است که راهگشای 
رسیدن به تمدن نوین اسالمی در سایه داشته های 

درونی خواهد بود. 
تفسیرهای  و  ها  تعریف  مقاومتی  اقتصاد  از  تاکنون 
اصلی  اهداف  از  یکی  است.  شده  ارایه  متفاوتی 
منابع  به  ها  وابستگی  کاهش  مقاومتی  اقتصاد 
و  داخلی  تولید  دستاوردهای  بر  تکیه  و  خارجی 

تالش برای خوداتکایی است. 
های  نکته  اقتصاد،  عرصه  در  )ره(  خمینی  امام 
از  بسیاری  در  که  است  کرده  بیان  را  مهمی  بسیار 

مقاومتی  اقتصاد  از  پررنگی  توان رگه های  آن ها می 
همچون  هایی  مقوله  توان  می  نمونه  برای  دید.  را 
تولید  و  اقتصادی  خودکفایی  اقتصادی،  استقالل 
نخبگان  نقش  و  اقتصاد  اهمیت  خودباوری،  داخلی، 
به روشنی  )ره(  امام خمینی  و سیره  را در رهنمودها 

کرد.  مشاهده 
جمهوری  بنیانگذار  سخنان  از  بخشی  به  گزارش  این 

اسالمی ایران در این باره می پردازد.
  استقالل اقتصادی 

امام )ره( توجه ویژه ای به موضوع استقالل اقتصادی 
در  خود  رهبری  های  سال  طول  در  ایشان  داشت. 
استقالل  جایگاه  و  نقش  بر  مکتوباتش  و  سخنان 

اقتصادی در رشد پایدار جامعه تاکید کرد. 
اقتصادی،  های  دیدگاه  بر  اشراف  ضمن  خمینی  امام 
پایه  تحکیم  و  اقتصادی  استقالل  به  دستیابی  بر 
)ره(  خمینی  امام  کند.  می  تاکید  ملی  اقتصاد  های 
منظور  به  ملی  اقتصاد  ساماندهی  اهمیت  شناخت  با 
به  حرکت  جایگاه  درونزا،  توسعه  و  رشد  به  دستیابی 
قرار  تاکید  مورد  همواره  را  اقتصادی  استقالل  سمت 

داده اند.)1( 
امام )ره( بر این باور بود که استقالل اقتصادی مقوله 

است  وابسته  آن  به  ملت  حیات  که  است  کلیدی  ای 
پایه  بر  بیمه خواهد کرد.  را  به آن، کشور  و دستیابی 
بخواهیم  که  مادامی  )ره(،  خمینی  امام  رهنمودهای 
تحمل  باید  نرویم،  وابستگی  بار  زیر  و  باشیم  مستقل 

مشکالت و قدرت مبارزه با آن را پیدا کنیم.)2( 
های  ضرورت  دیگر  از  اقتصادی  وابستگی  کاهش 
)ره(  امام  دیدگاه  در  اقتصادی  استقالل  به  دستیابی 
اقتصاد نجات  اگر کشور در  امام راحل،  نگاه  است. در 
حتی  ها  زمینه  درهمه  اقتصادی  وابستگی  نکند  پیدا 

وابستگی نظامی و سیاسی ایجاد می شود. 
را  اقتصادی  وابستگی  )ره(  خمینی  امام  رو،  این  از 
منشا همه  وابستگی  های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 
به  دستیابی  بدون  )ره(،  امام  باور  در   )3( می دانند. 
زمینه   سایر  استقالل  به  نمی  توان  اقتصادی  استقالل 

ها دست یافت.)4( 
  خودکفایی اقتصادی و تولید داخلی 

)ره(،  خمینی  امام  اقتصادی  های  دیدگاه  بین  در 
استقالل  وابستگی،  قطع  بر  ایشان  بسیار  تاکید 
است.  تامل  قابل  خودکفایی  به  رسیدن  و  اقتصادی 
که  است  مقاومتی  اقتصاد  ارکان  از  یکی  خودکفایی 
تاکید  آن  بر  مناسبت های مختلف  به  بارها  )ره(  امام 

داشته و آن را گوشزد کرده است. 

می  )ره(  امام  کالم  در  خودکفایی  اهمیت  درباره 
خوانیم: شما می دانید که اگر یک مملکت در اقتصاد، 
خصوصاً این رشته اقتصاد که نان مردم است؛ در این، 
که  مبرمی  احتیاج  یک  و  بکند  پیدا  خارج  به  احتیاج 
نتواند خودش را اداره کند خودش را و باید دیگران او 
این  در  آن هم  اقتصادی  وابستگی  این  کنند.  اداره  را 
مملکت  ایران،  ملت  که  شود  می  این  موجب  رشته، 

ایران، تسلیم بشود به دیگران.)5( 
اقتصاد  فقرات  ستون  اقتصادی،  های  نظریه  پایه  بر 
مقاومتی تولید داخلی و تقویت این عرصه است تا راه 
امام  شود.  هموار  پایدار  توسعه  و  پیشرفت  به  رسیدن 
خمینی )ره( در خصوص نقش تولید می گوید: الزمه  
و  نیازها  اندازه   به  تولید،  وابستگی  عدم  و  استقالل 

خودکفایی در کاالهای استراتژیک است.)6( 
  خودباوری 

اقتصادی،  سامان  به  رسیدن  در  راهگشا  امور  از  یکی 
خودباوری و اعتماد به نفس برای تحقق شعار »ما می 

است.  توانیم« 
های  توانمندی  بر  تاکید  و  نفس  به  اعتماد  )ره(  امام 
برای  منطقی  حلی  راه  همچون  را  داخلی  تولید 
می  الزم  واردات،  جایگزینی  سیاست  به  دستیابی 
تاکید  و  کافی  داخلِی  تولید  ساده،  بیانی  با  امام  داند. 

استقالل  به  دستیابی  برای  راهی  را  آن  مصرف  بر 
اقتصادی معرفی می کند. 

در  ها  ملت  شدن  مرعوب  خطر  )ره(  خمینی  امام 
اقتصادی  استقالل  برای  مانعی  را  برابر سایر جوامع 
به  باور  و  نفس  به  اعتماد  ضرورت  بر  و  دانسته 
کالم  در  باره  این  در  کند.  می  تاکید  پیشرفت 
نگذاریم  این  بر  بنای  تا  ما  خوانیم:  می  )ره(  امام 
خودمان  برای  هستیم  آدمی  یک  هم  خودمان  که 
می توانیم کار کنیم، ما به آن نان جوی که خودمان 
نان  نگذاریم که همان  این  بر  بنای  تا  درست کنیم 
نمی  خواهیم،  نمی   خارج  از  و  خوریم  می   را  جو 
این  بر  بنا  تا  را.  خودمان  کار  کنیم  درست   توانیم 
درست  خودمان  که  منسوجاتی  همان  که  نگذاریم 
می کنیم کافی  مان هست، منسوجات ما ترقی نمی 
 کند. و ما باز تابع غیر باید بشویم و دستمان پیش 

غیر دراز بشود. )۷( 
  نقش نخبگان و متخصصان

و  عوامل  مهمترین  از  یکی  کارشناسان  و  نخبگان 
می  شمار  به  کشور  هر  در  پایدار  توسعه  کارگزاران 
مقاومتی  اقتصاد  در  را  آنان  نقش  توان  نمی  و  آیند 
نادیده گرفت. بر همین پایه، توجه به رشد و توسعه 
برای  را  راه  تواند،  می  تحقیقاتی  و  مطالعاتی  مراکز 
رسیدن به استقالل اقتصادی و توسعه، هموار سازد. 
نیروی  و  نخبگان  نقش  بر  تاکید  با  )ره(  خمینی  امام 
انسانی در مسیر حفظ استقالل و پیشرفت گفته است: 
مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی توسعه 
امکانات و  مراکز علمی و تحقیقات و تمرکز و هدایت 
و  مکتشفین  و  مخترعین  جانبه  همه  و  کامل  تشویق 
مبارزه  و متخصصی است که شهامت  نیروهای متعهد 
به  علم  انحصاری  نگرش  الک  از  و  دارند  را  جهل  با 
غرب و شرق به در آمده و نشان داده  اند که می  توانند 

کشور را روی پای خود نگه دارند. )8( 
 پی نوشت ها: 

اقتصاد  از  »رهایی  محمد،  علی  احمدی،   -1
امام خمینی)ره( در  راهبرد  وابسته )خودکفایی( 
کنگره  دومین  مقاالت  مجموعه  اقتصاد«،  عرصه 
خمینی)ره(،  امام  اقتصادی  های  اندیشه  بررسی 

11 و 12 خرداد 1379، دانشگاه تهران 
2- صحیفه امام، جلد 17، ص 242

3- صحیفه امام، ج 10، ص 333 
4- صحیفه امام، ج 7، ص 433 

5- صحیفه امام، ج 11، صص 414-413 
6- صحیفه امام؛ ج 17، ص 33 

7- صحیفه امام، ج  11، ص: 222 
8- صحیفه امام، ج 21، ص 158

یادداشت

حصر واثت 
آقای  حمیدرضا باباکرمی  به شماره شناسنامه  5163 به شرح دادخواست به کالسه 
950166/652 از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علی باباکرمی  به شماره شناسنامه 2281-0382946405  در 
تاریخ  1339/11/5  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
 حمیدرضا باباکرمی ش ش 5163 ت م 00۷5462214 ت ت 1363 صادره از 

تهران پسر متوفی
از  باباکریمی ش ش 24995 ش م 0082144451 ت ت 1365 صادره  مهدیه 

تهران دختر متوفی
فاطمه اسماعیلی  ش ش 1۷22 ش م 0382940806 ت ت 1328 صادره از قم 

همسر متوفی
قم  از  اسماعیلی ش ش 38 ش م 0385562411 ت ت 1318 صادره  سکینه 

مادر متوفی
   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 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 یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/27254 دبیر  شعبه 652 شورای حل اختالف مجتمع شماره14    تهران

نوبت اول 95/3/18 نوبت دوم 95/4/3
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی

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

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139560331055000698 شماره  رای  برابر 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  نظرآباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
باغ  قطعه  یک  ششدانگ  در   218 شناسنامه  بشماره  ترابعلی  فرزند  گیر  خرمن 
از پالک  و مجزی شده  مفروز  مترمربع  به مساحت2۷52۷/5۷  احداثی   بنای  با 
98 اصلی واقع در ابراهیم بیگ موضوع سند شماره 64392 مورخ 13۷2/10/13 
دفترخانه 9 کرج خریداری از مالک رسمی آقای ترابعلی خرمن گیر محرز  گردیده 
است . لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

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

آگهی مزایده نوبت اول
در پرونده کالسه 4/950063 اجرای 4 موضوع اجرائیه له خانم زهرا اکبری علیه 
از شعبه چهارم حقوقی دادگاه قائمشهر محکوم  آزادان به موجب دادنامه صادره 
اجرائیه  اجرای مفاد  له در  به پرداخت مهریه در حق محکوم  علیه محکوم است 
عبارت است از شش دانگ عرصه واعیان یک باب منزل به مساحت نودونه متر و 
پنجاه  دسی متر به ادرس قائمشهر روستای فوالدکال یاس 2 پالک 8۷ کدپستی 
85365-4۷681 و با توجه به موقعیت مکانی و سایر جهات ارزش ملک به مبلغ 
400/000/000 ریال تعیین و اعالم می گردد مال مورد نظر را از طریق مزایده 
حضوری از ساعت 9 الی 10 صبح روز 1395/4/9 در دفتر اجرای شعبه چهارم 
دادگاه حقوقی قائمشهر به فروش برساند مزایده بر مبنای قیمت کارشناسی شروع 
فی  مزایده  بهای  درصد   10 شد  خواهد  فروخته  پیشنهادی  بهای  باالترین  به  و 
المجلس از برنده مزایده بعنوان سپرده لخذ و مابقی ظرف مهلت یکماه از تاریخ 
انجام مزایده وصول واریزی پس از کسر سایر هزینه های اجرای بنفع دولت ضبط 
خواهد شد . ضمنا متقاضیان می توانند ظرف 5 روز قبل از موعود مزایده جهت 

رویت و هماهنگی به این اجرا مراجعه نمایند.
مدیر اجرای احکام مدنی شعبه چهارم حقوقی قائمشهر

م الف 9502۷6

آگهی ابالغ 
وقت داد رسی و احضار متهم 

کالسه پرونده 950192 وقت رسیدگی 95/4/22ساعت 10:30 صبح 
شاکی : ابراهیم بختیارزاده متهم : مریم گل محمدی 

حسب گزارشی که تسلیم مرجع قضائی گردیده و پس از طی تشریفات قانونی به 
این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن متهم 
بنا به دستور دادگاه و به تجویز ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا متهم پس از اطالع از تاریخ جلسه دادرسی جهت رسیدگی به اتهام در 
وقت مقرر باال در دادگاه حضور بهمراه رساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم 
شود برابر مقررات اقدام می گردد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه بدون اعالم 
عذر موجه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی و صدور رای مقیضی نخواهد بود 
شعبه 102 دادگاه کیفری دو محمود آباد همت اهلل نادی بابایی

دادنامه 
پرونده کالسه 9409982164500۷2۷ شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مفتح تهران 
خواهان – احمد فالحی فرزند قباد با وکالت محمد بگلو فرزند محمد حسین 

خوانده –محمود فالحی 
–مطالبه  دادرسی  خسارت  –مطالبه  تادیه  تاخیر  خسارت  –مطالبه  ها  خواسته 

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

می نماید 
بخواسته  احمد فالحی بطرفیت محمود فالحی  –در خصوص دعوی  رای دادگاه 
مطالبه مبلغ 350000000 ریال وجه ۷ فقره طغری سفته به شماره ذکر شده در 
دادخواست نظر به اینکه مستند دعوی منتسب به خوانده بوده و مندرجات آن نیز 
حکایت از اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته در قبال خواهان را دارد با عنایت 
دفاع  و  نگردیده  حاضر  دادگاه  دادرسی  موضوع  از  استحضار  و  اخطاریه  ابالغ  به 
موجهی که بطالن دعوی را مدلل ساز بعمل نیاورده است بنابراین دعوی خواهان 
محمول بر صحت تلقی و با استصحاب دین و اشتغال ذمه خوانده دادگاه مستندا 
قانون  آئین دادرسی مدنی و مادتین 309-249  قانون  به مواد 522-519-198 
تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 350000000 ریال بابت اصل دین 
از تاریخ تقدیم  و 11080400 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
دادخواست تا زمان کامل پرداخت دین در حق خواهان را صادر و اعالم می دارد 
رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 

روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است 
110/27258  رئیس شعبه 220 دادگاه حقوقی تهران 

دادنامه 
پرونده کالسه 940998023۷۷01239 شعبه 48 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مدنی تهران تصمیم نهایی شماره95099۷023۷۷00126
خواهان –  سعید بابائی فرزند علی مرتضی 

خوانده –  ابراهیم دوستی فرزند گدا علی –رضا ناصریان فرزند نادر 
–مطالبه  دادرسی  خسارت  –مطالبه  تادیه  تاخیر  خسارت  –مطالبه  ها  خواسته 

وجه چک 
گردشکار-به تاریخ 95/2/19 در وقت فوق العاده شعبه 48 دادگاه حقوقی تهران به 
تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است پرونده کالسه 941250 تحت نظر است 
با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید
رای دادگاه –در خصوص دادخواست تقدیمی سعید بابائی بطرفیت ابراهیم دوستی 
فقره چک  بابت ددو  ریال  مبلغ 95200000  به خواسته مطالبه  ناصریان  و رضا 
به شماره های 31۷165 مورخ 94/8/10 و 31۷166 مورخ 94/۷/9 عهده بانک 
صادرات شعبه نظام آباد و نیز  هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 
محتویات پرونده تصویر مصدق 2 فقره چک مستند دعوی گواهینامه عدم پرداخت 
آنها که بقای اصل آنها نزد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان مبلغ 
قانونی در جلسه دادرسی حضور  ابالغ  با وصف  الیه  از طرفی مشار  چکها دارد و 
نیافته و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نننموده است و مستندات خواهان مصون 
از ایراد مانده بنابراین خواسته خواهان ثابت است و دادگاه به استناد مواد-249- 
مواد 515-198- و  قانون چک   2 ماده  الحاقی  تبصره  تجارت  قانون   313-312
519-522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقال ب مدنی خوانده را به 
هزینه  بابت  3526000ریال  مبلغ  خواسته  اصل  بابت  الذکر  صدر  مبلغ  پرداخت 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چکها تا وصول اصل خواسته طبق شاخص 
قرار  محاسبه  مورد  اجرا حکم  مرحله  در  که  مرکزی  بانک  از سوی  اعالمی  تورم 
خواهد گرفت محکوم می نماد رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی از سوی خوانده در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در 

دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد
110/27256   دادرس شعبه 48دادگاه عمومی حقوق تهران 

دادنامه 
پرونده کالسه 9409982164500۷0۷ شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مفتح تهران 
خواهان –  محمد علی عزیزی فرزند ولی اله با وکالت وحید امیریان فرزند صید 

مراد 
خوانده –مرتضی اسدزاده فرزند سیفعلی 

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

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

می نماید 
رای دادگاه –در خصوص دعوی خواهان  محمد علی عزیزی به طرفیت مرتضی 
اسد زاده مبنی بر مطالبه وجه دو فقره چک به شماره منعکس شده در دادخواست 
کلیه  خسارت  احتساب  با  ریال    320000000 مبلغ  به  پاسارگاد  بانک  عهده 
خوانده  به  منتسب  دعوی  مستندات  اینکه  به  نظر  تادیه  تاخیر  قانونی  خسارات 
بوده و مندرجات آن نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته در قبال 
خواهان را دارد با عنایت به ابالغ اخطاریه و استحضار از موضوع دادرسی در دادگاه 
حاضر نگردیده و دفاع موجهی که بطالن دعوی را مدلل سازد بعمل نیاورده بنابر 
با استصحاب دین دادگاه مستندا به  این دعوی خواها محمول بر صحت تلقی و 
مقررات مادتین 314-310 قانون تجارت و مواد 198-519-522 و تبصره 2 ماده 
5154 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 
از قانون صدور چک مصوب سال ۷5 و قانون استفساریه  2 قانون اصالح موادی 
و   ۷6 سال  مصوب  صدور چک  قانون  از  موادی  قانون   2 ماده  به  الحاقی  تبصره 
بابت  به پرداخت مبلغ 320000000 ریال  مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم 
اصل خواسته و مبلغ 99344000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رسید چک تا یوم االوصول در حق خواهان را صادر و اعالممیدارد رای 
صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 

بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است 
110/27257  رئیس شعبه 220 دادگاه حقوقی تهران 

حصر واثت 
به  دادخواست  به شرح  به شماره شناسنامه  150۷  زاده    آقای محمد سلطان 
کالسه950161/653 از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان زینب رسول خرمی  به شماره شناسنامه 12  در تاریخ  
94/11/11  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
 محمد سلطان زاده ش ش 150۷ ت ت 1333 صادره از یزد پسر متوفی

حسن سلطان زاده ش ش 936 ت ت 1338 پسر متوفی
رضا سلطان زاده ش ش 93۷ ت ت 1340 صادره از تهران پسر متوفی

زهرا سلطان زاده ش ش 1508 ت ت 1335 صادره از یزد دختر متوفی
   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 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 یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.
 110/27255 دبیر  شعبه  653شورای حل اختالف مجتمع شماره 14   تهران

مفقودی
برگ سبز پراید مدل 84 به رنگ مشکی روغنی با شماره شهربانی 553د91 ایران 
۷2 با شماره موتور 010۷5809 و شماره شاسی s 1412284452922 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
برگ سبز پراید صبا مدل 81 با شماره شهربانی 919ط11ایران 82با شماره موتور 
درجه  از  و  گردیده  مفقود   s141228180688۷ شاسی  شماره  00342885و 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه:9500022

بدینوسیله به علی کریمی قاسم آباد به نشانی : شهریار خ مخابرات کوچه استقالل 
منزل شخصی بدهکارپرونده کالسه فوق که برابر گزارش مامورشناخته نگردیده اید 
ابالغ می گردد که برابر سند رهنی 65302-84/11/9 دفترخانه ۷ شهریار بین شما 
و بانک مسکن بمبلغ الزم االجرا: 64/596/43۷ ریال تا تاریخ94/12/11 بدهکارمی 
پس  نموده  صدوراجرائیه  درخواست  بستانکار  وجه  پرداخت  براثرعدم  که  باشید 
ازتشریفات قانونی اجرائیه صادر وبه کالسه فوق دراین اجراء مطرح می باشد لذا 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد ازتاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت درروزنامه 
اقدام  پرداخت بدهی خود  به  چاپ ومنتشرمی گردد ظرف مدت 10 روز نسبت 
ودرغیراینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما 

تعقیب خواهد شد.م.الف: 16636
 مسئول واحد اجرای اسنادرسمی شهریار

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه:9500023

بدینوسیله به علی کریمی قاسم آباد به نشانی : شهریار خ مخابرات کوچه استقالل 
منزل شخصی بدهکارپرونده کالسه فوق که برابر گزارش مامورشناخته نگردیده اید 
ابالغ می گردد که برابر سند رهنی 65300-84/11/9 دفترخانه ۷ شهریار بین شما 
و بانک مسکن شعبه بمبلغ الزم االجرا: 149/940/880 ریال تا تاریخ94/12/11 
صدوراجرائیه  درخواست  بستانکار  وجه  پرداخت  براثرعدم  که  باشید  بدهکارمی 
مطرح  اجراء  دراین  فوق  وبه کالسه  صادر  اجرائیه  قانونی  ازتشریفات  پس  نموده 
نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می  می باشد لذا طبق ماده 18 آئین 
گردد ازتاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت 
درروزنامه چاپ ومنتشرمی گردد ظرف مدت 10 روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
مقررات  طبق  اجرائی  عملیات  دیگری  آگهی  انتشار  بدون  ودرغیراینصورت  اقدام 

علیه شما تعقیب خواهد شد.م.الف: 16635
 مسئول واحد اجرای اسنادرسمی شهریار

دادنامه
9415۷۷

پرونده کالسه 9409982640401556 شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان شهریار 
تصمیم نهایی شماره 94099۷2640402843

خواهان: خانم انیس گل حبیبی باوکالت آقای عبدالحسین عبادی فرزند موسی به 
نشانی فاز 1 اندیشه ابتدای فازنرسیده به بانک ملی مجتمع پدر ط 4 و13

خوانده:آقای غالم صدیق محمدی به نشانی مجهول المکان
خواسته:طالق به درخواست زوجه

رای دادگاه
عبدالرئوف  فرزند  حبیبی  گل  انیس  خانم  خواهان  مطروحه  دعوی  درخصوص 
باوکالت آقای عبدالحسین عبادی بطرفیت خوانده آقای غالم صدیق محمدی فرزند 
غالم سخی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش بمنظور اجرای صیغه طالق 
بااین توضیح که وکیل خواهان باارائه سند نکاحیه مضبوط درپرونده اظهارداشته 
موکل همسر شرعی وقانونی خوانده می باشد وفرزند مشترکی ندارند چون خوانده 
ازحیات وممات  مدت حدود یک سال است موکله رابالتکلیف رهاکرده واطالعی 
اوندارد ودرعسروحرج بسرمی برد وکلیه حق وحقوق خودرابذل می نماید وآدرسی 
ازخوانده ندارد وخوانده دعوی ازطریق نشرآگهی درروزنامه دعوت ولیکن پاسخی به 
دعوی خواهان نداده است وخوانده آدرسی ازخود اعالم ننموده است دادگاه باجری 
از درخواستش  زوجه  انصراف  داوران که  نظریه  بعدازکسب  و  تشریفات رسیدگی 
ممکن نگردیده وخبری از همسراودردسترس نیست دادگاه دعوی خواهان راوارد 
گواهی  مدنی  قانون   1130 و  عقدنامه   8 بند  به  ومستندا  تشیص  وقانونی  ثابت 
دفاتر  از  یکی  به  بامراجعه  خواهان  که  دارد  می  ومقرر  صادر  سازش  امکان  عدم 
مخصوص ثبت واقعه طالق باداشتن اختیاروکالت باحق توکیل به غیربابذل کلیه 
حق وحقوق خودبه طالق خلع نوبت اول خودرا مطلقه نماید وازجانب زوج قبول 
قانونی  پزشکی  نظریه  حسب  زوجه  ندارند  مشترکی  فرزند  وزوجین  نماید  بذل 
بشماره 18806/94/م/1/1۷ – 94/12/11 حامله نیست رای صادره غیابی وظرف 
20 روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وظرف 20 روز دیگر پس ازانقضاء 
می  تهران  استان  تجدیدنظر  درمحاکم  وتجدیدنظر  اعتراض  قابل  یادشده  مهلت 

 رئیس شعبه چهارم دادگاه اختصاص شهریار-سفیدبرباشد.م.الف:16633

آگهی انحصار وراثت
آقای محسن شاملو احمدآبادی دارای شناسنامه شماره  2486 به شرح دادخواست 
1080/2/95 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده شده که شادروان علی شاملو احمدآبادی به شناسنامه202 در تاریخ 94/9/6 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به : 
1-محسن شاملواحمدآبادی  ش.ش: 2486     س.ت :1343       پسر       

2- اصغر شاملواحمدآبادی  ش.ش:50       س.ت :1351       پسر
3- جعفرشاملواحمدآبادی    ش.ش:2365        س.ت:1356         پسر

4- سکینه شاملواحمدآبادی     ش.ش:1602        س.ت:1341         دختر
5- طاهره شاملواحمدآبادی   ش.ش:248۷        س.ت:1344         دختر

6- نرگس شاملواحمدآبادی    ش.ش:92       س.ت:1358         دختر
۷-خدیجه توکلی        ش.ش:3         س.ت:131۷         همسر)زوجه(

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف : 16639
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

بن مایه های »اقتصاد مقاومتی« در اندیشه امام خمینی)ره(
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آگهی مفقودی
سند کمپانی پژو پارس سفید مدل 1386 به شماره شهربانی ایران82-2۷6س66 
و به شماره موتور 12486141804 و به شماره شاسی 50328114 به نام مهدی 

پاکیده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابلسر

آگهی مفقودی
شماره  و   138۷ مدل   1600  OHV تیپ  پیکان  وانت  مادر  سند  و  سبز  برگ 
شهربانی ایران 82-665ص31 و شماره موتور 1148606805۷ و شماره شاسی 
31665296 به نام سید جمال عباس نسب کتی سری مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
برگ سبز پراید مدل 86 با شماره شهربانی 244ط12 ایران 82 با شماره موتور 2164261 

و شماره شاسی s1412286624569 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالسه:9500033

طباطبائی  عالمه  خیابان  شهریار  آدرس:  به  زارعی  فرنگیس  خانم  به  بدینوسیله 
برابر گزارش 95/2/9  کوچه طراوت کوچه احداثی بدهکارپرونده کالسه فوق که 
شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند رهنی 10953 تنظیمی دفترخانه 
االجرا:  الزم  بمبلغ  شهریار  مرکزی  شعبه  مسکن  بانک  و  شما  بین  شهریار   21
558/608/066 ریال تا تاریخ 94/12/10 بدهکارمی باشید که براثرعدم پرداخت 
وجه بستانکار درخواست صدوراجرائیه نموده پس ازتشریفات قانونی اجرائیه صادر 
وبه کالسه فوق دراین اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی 
مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد ازتاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت درروزنامه چاپ ومنتشرمی گردد ظرف مدت 
انتشار آگهی  اقدام ودرغیراینصورت بدون  10 روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.م.الف: 16634

 مسئول واحد اجرای اسنادرسمی شهریار

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه:9400351

بدینوسیله به ناصر خوش سیما ساکن شهریار شهرک کاروان 14 متری حافظ جنب 
برابر  نانوایی پ 4۷ واحد 4 بدهکارپرونده کالسه 13940400108800023۷/1که 
گزارش مامورپست شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند رهنی 832 دفتر 
40 شهریار بین شما و بانک مسکن مبلغ 363/5۷4/832 ریال بدهکارمی باشید که 
براثرعدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدوراجرائیه نموده پس ازتشریفات قانونی 
اجرائیه صادر وبه کالسه فوق دراین اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین 
نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد ازتاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت درروزنامه درج ومنتشرمی گردد ظرف مدت 
10 روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ودرغیراینصورت بدون انتشار آگهی دیگری 

عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهدشد.م.الف: 1663۷
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهریار-موسوی

دادنامه
پرونده کالسه 9309984468800۷32 شعبه 38 شورای حل اختالف شهرستان 

ارومیه دادنامه شماره 94099۷4468800104
خواهان : بانک رفاه کارگران با نمایندگی آقای حجت غنی دلبه نشانی بانک رفاه 

کارگران
آخر کوی  ولی عصر  ارومیه- خ  نشانی  به  ارسالنی  امیر  آقای جواد    : خواندگان 
ذکریا پ ۷8 .1  آقای علیرضا ملک زاده به نشانی شهرستان ارومیه  -حسین آباد 
شیرباشی مسجد حضرت معصومه کوی 8 متری مهدیزاده درب .2 سوم پ نوساز

خواسته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه وجه بابت ...
رای شورا

آقایان علیرضا ملک زاده و جواد  بانک رفاه کارگران بطرفیت  در خصوص دعوی 
امیر ارسالنی بخواسته مطالبه مبلغ 3/000/000 ریال بعالوه خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رسید سفته تا یوم الوصول به استناد ماده 6 قرارداد منعقده فی مابین 
با نرخ 0/012 و کلیه خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی وبدوا 
نماینده  و  خواهان  اظهارات  که حسب  توضیح  بدین  خواسته.  تامین  قرار  صدور 
حقوقی ایشان خوانده ردیف اول اقدام به اخذ تسهیالت مالی از بانک خواهان به 
مبلغ مندرج در ستون خواسته با ضمانت خوانده ردیف دوم نموده است که از زمان 
دریافت تسهیالت در تاریخ 1386/04/14 از پرداخت اقساط امتناع نموده است. 
شورا با عنایت به مراتب مذکور و نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده ای و با 
امعان در قرارداد فی مابین و مالحظه تصویر مصدق دو طغری سفته ابرازی و نظر 
به عدم حضور خواندگان علیرغم ابالغ وقت رسیدگی با درج در جراید در جلسه 
دادرسی حاضر نگردیده و الیحه ای نیز در دفاع از دعوی مطروحه ارائه و تقدیم 
به کیفیت مطروحه محمول بر صحت  را  فلذا شورا دعوی خواهان  ننموده است. 
تلبقی نموده و خواندگان پرونده را متضامنا به پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال 
از بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید هر کدام 
از سفته ها به استناد ماده 6 قرارداد منعقده با نرخ 0/012 و هزینه ابطال تمبر 
دادرسی در حق خواهان محکوم و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مدت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه سپس در موعد قانونی اعتراض 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی شهرستان 

ارومیه میباشد.
برجسته-قاضی شعبه 38 شورای حل اختالف ارومیه

آگهی ابالغ
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای علی محمدی 
فرزند احمد که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
94099۷8460301399 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( جوانرود در 
پرونده شماره 9409988460301118 محکوم به پرداخت مبلغ 285/800/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 8/5۷0/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تارخ 94/10/2 لغایت اجرای حکم و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه 
در حق محکوم له آقای یداله یوسفی و مبلغ 14/290/000 ریال بابت نیم عشر 
دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد 
اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان جوانرود- 
مصطفی حسینی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 3611و رای شماره 11855مورخه 
94/0۷/09تقاضای آقای/خانم دوشنبه شیراوند فرزند عزیز کرم نسبت به ششدانگ 
4فرعی  پالک  از  شده  مجزی  مربع  متر   105/60 مساحت  به  ساختمان  یکباب 
1اصلی واقع در بخش چهار  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی  طوالبی  سبزی  حاج  آقای  )رسمی( 
اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2485
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/3   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/3/18

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه4952و رای شماره 101۷546مورخه 
94/10/10 به تقاضای آقای/خانم یوسفعلی میخک بیرانوند فرزند قاسم نسبت به 
از پالک  به مساحت 159/61 متر مربع مجزی شده  ششدانگ یکباب ساختمان 
40 فرعی 41اصلی واقع در بخش دو شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
اولیه )رسمی( آقای تقی یاوریان رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای 
نوبت  فاقد سند رسمی دو  اراضی و ساختمان های  تکلیف  تعیین  قانون  ماده 3 
به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/3 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/3/18

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

آگهی مفقودی
شهربانی  شماره  و   1388 مدل   CG125 تیپ  نامی  موتورسیکلت  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  و   NBEBE01۷21 موتور  شماره  و   5882-22626 ایران 
NBE000125B8811381 به نام ایرج زعیمی دهبنه مفقود گردیده و از درجه 

بابلاعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری مزدا N3 مدل 1389 و شماره شهربانی ایران 
۷۷-995ق44 و شماره موتور 11000150 و شماره شاسی 43820 به نام مینا 

امیر سلیمانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
ایران  سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو 405 مدل 1385 و شماره شهربانی 
82-513ص65 و شماره موتور 12485098305 و شماره شاسی 1323۷144 به 

نام عباس نادر پور ملکشاه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
ایران  سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو 405 مدل 1385 و شماره شهربانی 
33-281ق5۷ و شماره موتور 24246۷54 و شماره شاسی 12485161839 به 

نام معصومه مجیدی کناری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز سواری پیکان مدل 80شماره شهربانی 653س5۷ ایران 
82 با شماره موتور 11128095503و شماره شاسی 80498623 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

دانش آموزان بیاموزند
 در فعالیتهای سیاسی مشارکت کنند 

باید  مربیان  گفت:  پرورش  و  وزیرآموزش  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
آموزش های الزم را برای برخورد با نوجوان و جوان آموخته باشد تا بتوانند 

آنها را از نظر اجتماعی و سیاسی تربیت کند. 
حمیدرضا کفاش در کارگاه آموزشی توجیهی ویژه مسئوالن امور نمایندگان 
مجلس دانش آموزی در استانها که در سازمان دانش آموزی برگزار شد با 
بیان این که کارکرد مجلس شورای دانش آموزی ماکتی از واقعیت جامعه 
است؛ اظهارکرد: دانش آموز عضو مجلس دانش آموزی، مدیران و نمایندگان 
مجلس آینده خواهند بود و باید کارهایی را به نمایندگان مجلس دانش 
آموزی بسپاریم تا بتوانیم مدیریت را به نسل جدید منتقل کنیم. البته باید 
برنامه ها و فعالیتهای مجلس دانش آموزی مبتنی بر آموزش باشد و واقعیتها 
را برای آنها ترسیم کنیم. وی با بیان این که یادگرفتن روانشناسی کودک 
و نوجوان برای مربیانی که ارتباط مستقیم با دانش آموزان دارند الزم است 
تصریح کرد: مربیانی که آموزش های الزم را برای برخورد با نوجوان و جوان 
آموخته باشند می توانند دانش آموزان را از نظر اجتماعی و سیاسی تربیت 
کنند. کفاش با اشاره به این که شش ساحت برای تربیت درسند تحول 
بنیادین ذکر شده است، ادامه داد: ما نباید فقط دانش آموزان را به درس 
خواندن و فعالیتهای علمی محدود کنیم زیرا انسان های تک ساحتی نمی 
توانند فردای جامعه را بسازند. معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و 
پرورش افزود: مربیان ما باید با دانش آموزان دوست و همراه باشند و اگر 
می خواهیم با نمایندگان دانش آموزی ارتباط برقرار کنید ابتدا باید نحوه 
ارتباط با نوجوانان و جوانان را بیاموزید تا بتوانید آنها را در مسیر درست 
هدایت کنید. به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و 
پرورش؛ معاون پرورشی و فرهنگی وزیر ادامه داد: وظایف نمایندگان مجلس 
دانش آموزی مشخص است و باید آموزش الزم را در زمینه این وظیفه به 
آنها بدهیم که این آموزش ها باید در استان ها اتفاق بیفتد تا دانش آموزان 

وظایف خود را به درستی بشناسند. 

راه جلوگیری از قطع عضو بیماران دیابتی

دبیر انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران با بیان اینکه امروزه با روش ها و 
درمان های جدید بسیاری از مشکالت در بیماران ترومایی حل شده است، 
گفت: با بازسازی عروقی می توان از قطع عضو بیماران دیابتی جلوگیری کرد.
رضا شهریار کامرانی گفت: بیمارانی که عمدتا دچار تروما می شوند دارای 
یک مشکل نیستند که در این صورت پزشک باید اشراف کامل به تمام 
مسائل مرتبط با تروما داشته که شاید این موضوع محال باشد، در اینجا 
هست که کار تیمی گره گشای این موضوع است که همه همکاران باید 
به صورت کمک کننده ظاهر شوند .وی افزود: مسئله عروقی در تروما یک 
پایه همیشگی است و کار تیمی در ارتوپدی بزرگترین سود و کمترین ضرر 
را برای بیماران به همراه دارد.وی افزود: بر فرض مثال بیماری که ضربه زانو 
خورده و مشکل عروقی هم دارد اگر ما از قبل پروتکل مشخصی نداشته 
باشیم ناهماهنگی بین پزشک جراح عروق و متخصص ارتوپد و سایر اعضای 
تیم تروما پیش خواهد آمد و این موضوع به درمان بیمار لطمه وارد می کند.
کامرانی افزود: مسایل عروقی در ارتوپدی عمدتا حول محور تروما می چرخد 
و امروزه با روش ها و درمان های جدید بسیاری از مشکالت در بیماران 
ترومایی حل شده است. یکی دیگر از نقاط مشترک درمان های ارتوپدی و 
جراحی عروق در بیماران دیابتی است که دچار زخم پای دیابتی هستند. 

ورزش  عاملی موثر در پیشگیری از سرطان 
زنجان  استان  سرطانی  بیماران  از  حمایت  خیریه  انجمن  مدیرعامل 
گفت: ورزش همگانی، عاملی موثر در پیشگیری از ابتال به بیماری ها 
بویژه سرطان است. اصغر وثوق  با بیان اینکه اهتمام به ورزش همگانی 
می تواند مهم ترین عامل در راستای پیشگیری از ابتال به بیماری ها بویژه 
سرطان باشد، افزود: در همین راستا انجمن خیریه حمایت از بیماران 
مبتال به سرطان، برگزاری ورزش همگانی را در اولویت برنامه های خود 
قرار داده است که خوشبختانه این مهم تا به امروز به صورت منظم به 

اجرا گذاشته شده است. 
به مسائل  باید نسبت  اینکه بحث پیشگیری همواره  بر  تاکید  با  وی 
درمانی در اولویت قرار گیرد تا شاهد کاهش هزینه های حوزه درمان 
شدن  صنعتی  و  زندگی  سبک  تغییر  متاسفانه  کرد:  تصریح  باشیم، 
جوامع باعث شده است میزان ابتال به بیماری هایی چون سرطان نسبت 
به گذشته آمار بیشتری را به خود اختصاص دهد، این در حالی است 
که معتقدیم می توان با ورود جدی به حوزه پیشگیری که یکی از آن ها 
روی آوردن به ورزش همگانی است، جلوی بسیاری از این بیماری ها 

را گرفت. 

خبر خبر

افزایش  از  اجتماعی  تامین  مدیرعامل سازمان 
از  بگیران،  مستمری  حقوق  درصدی   14
کارافتادگان و بازماندگان این سازمان در کلیه 

سطوح خبر داد. 
افزایش  جزییات  اعالم  با  نوربخش  تقی   سید 
مختلف  سطوح  در  بگیران  مستمری  حقوق 

پرداخت. 
وی با بیان اینکه در جلسه شب گذشته هیات 
وزیران دو مصوبه مهم داشتیم ادامه داد: مصوبه 

نخست افزایش حقوق مستمری بگیران بود. 
به گفته وی، از سوی سازمان تامین اجتماعی 
پیشنهاد شد افزایش مستمری ها در سال 95، 
14 درصد باشد که با آن موافقت شد، بر این 
سایر  هم  و  بگیران  حداقلی  برای  هم  اساس 
دارند،  بیمه  حق  پرداخت  روز   30 که  سطوح 

افزایش 14 درصد تصویب شد. 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره مصوبه 
حداقل  بر  عالوه  گفت:  نیز  وزیران  هیات  دوم 
مستمری همواره مزایایی شامل حق خواروبار، 
منظور  سنوات  حق  و  عائله مندی  مسکن، 
می شود که سرجمع دریافتی یک مستمری بگیر 
را به بیش از 900 هزار تومان می رساند. در واقع 

حداقلی بگیر بر اساس قانون نداریم. 
میان ممکن است  این  داد: در  ادامه  نوربخش 
نداشته  عائله مندی  حق  که  باشند  افرادی 
کنند.  دریافت  تومان  900هزار  زیر  و  باشند 
افراد  این  حقوق  که  شد  مصوب  گذشته  شب 

نیز به باالی 900هزار تومان برسد. 
وی با بیان اینکه 53هزار نفر در سازمان تامین 
شد  خواهند  ما  دوم  مصوبه  مشمول  اجتماعی 

و حقوقشان به باالتر از 900هزار تومان خواهد 
رسید گفت: کمترین پرداختی ما در سازمان برای 
مستمریها 864هزار تومان و بیشترین میزان آن 

هفت برابر حداقل حقوق و دستمزد است. 

اشاره  با  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
مستمری  900هزار  و  میلیون   2 اینکه  به 
افزایش  از  ناشی  بارمالی  گفت:  داریم  بگیر 

حقوق ها،3400 میلیارد تومان خواهد بود. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبرداد:

افزایش 14 درصدی حقوق مستمری بگیران از خرداد ماه

شماره گذاری خودروها 

با سامانه سیمفا

انسانی سازمان حفاظت محیط  زیست  معاون محیط 
زیست از اتصال بانک اطالعات شماره گذاری خودروها 
یکپارچه  )سامانه  سیمفا  سامانه  و  کشور  وزارت  با 

معاینه فنی ایران( خبر داد.
سازمان  انسانی  زیست  محیط  معاون  متصدی  سعید 
حفاظت محیط زیست با اعالم این خبر اظهار داشت: 
پیگیری های صورت گرفته و همکاری  با  خوشبختانه 
و  انتظامی  نیروی  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  خوب 
شماره  اطالعات  بانک  اتصال  مشکل  کشور  وزارت 
سیمفا  سامانه  و  کشور  وزارت  با  خودروها  گذاری 
)سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران( برطرف شده است.
وی افزود: در حال حاضر تعدادی از مراکز معاینه فنی 
خودروها در کشور به صورت آزمایشی وارد مدار این 

سامانه شده اند.
انسانی سازمان حفاظت محیط  زیست  معاون محیط 
زیست که این خبر را در مصاحبه با سایت راهور120 
مراسم  بزودی  است  کرده  امیدواری  ابراز  کرده  اعالم 
اتصال  با  سیمفا  سامانه  سراسری  کار  به  آغاز  رسمی 
این  به  کشور  خودروهای  فنی  معاینه  مراکز  تمامی 

سامانه با حضور مسئوالن مربوطه برگزار شود.

توزیع »سبد حمایت غذایی« 
از سوی وزارت تعاون ،کارو رفاه 

توزیع »سبد حمایت  بهزیستی گفت: مسئولیت  رییس سازمان 
بر  رمضان،  مبارک  ماه  ویژه  مددجویان  و  نیازمندان  غذایی« 
عهده وزارت رفاه بوده و بهزیستی به طور مستقل یارانه یا بسته 

حمایتی در این ماه به مددجویان ارائه نخواهد کرد. 
سازمان  تمهیدات  خصوص  در   ، بندپی  محسنی  انوشیروان 
بهزیستی در ماه مبارک رمضان برای کمک به مددجویان نیازمند، 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  همواره  تاکنون  کرد:  اظهار 
مسئولیت توزیع »سبد حمایت غذایی« میان مددجویان کمیته 
نیز  امسال  و  است  داشته  برعهده  را  بهزیستی  سازمان  و  امداد 
این بسته حمایت غذایی مستقیما از طریق معاونت »رفاه« این 

وزارتخانه در میان نیازمندان توزیع خواهد شد. 
وی تصریح کرد: در سنوات گذشته هم هیچ گاه سازمان بهزیستی 
به افراد تحت پوشش خود در ماه مبارک رمضان بسته حمایتی 

جداگانه ای ارائه نکرده است. 
رییس سازمان بهزیستی افزود: این در حالی است که کمک های 
موردی به آن دسته از مددجویانی که نیاز جدی داشته و توسط 
ائمه  یا  و  دادستان  شهرستان،  فرماندار  شهرستان،  بهزیستی 
جماعات شناسایی می شوند، پرداخت خواهد شد اما این کمک به 

طور سراسری به همه مددجویان ارائه نمی شود. 
محسنی بندپی عنوان کرد: جزئیات و نحوه توزیع »بسته حمایت 
اعالم  به زودی  وزارتخانه  این  رفاه  معاونت  از طریق  نیز  غذایی« 

خواهد شد.

قرص سیر بنان جایگزین  قرص برنج

سموم  و  داروها  رسانی  اطالع  مرکزی  ستاد  مسئول 
قبل  سال  از چند  که  داد  دارو هشدار  و  غذا  سازمان 
مسمومیت  موارد  از  برنج  قرص  از  ناشی  مرگ  روند 
اتفاقی به سمت مسمومیت تعمدی )خودکشی( تغییر 

یافته است.
قرص سیر با عنوان بنان، کامال بی خطر و ساخته شده 
این  داروخانه ها هم  و  است  نشاسته  و  از سیر، نمک 

فرآورده ی گیاهی و بی خطر را عرضه می کنند.
تهران  استان  قانونی  پزشکی  کل  اداره  اعالم  براساس 
با  در فروردین سال جاری، 15 تن در اثر مسمومیت 
قرص برنج جان خود را از دست داده اند که این شمار 
با مدت مشابه سال گذشته )1394(- که  در مقایسه 
تعداد فوت بر اثر مسمومیت با قرص برنج 4 تن اعالم 

شده بود- 2۷.5 درصد افزایش یافته است.
از سازمان غذا و دارو، دکتر یسنا به منش گفت: اقدامی 
که سازمان غذا و دارو در این زمینه انجام داد به صدا 
نتیجه  که  بود  قبل  ها  در سال  زنگ خطر  آوردن  در 
آن حذف شکل قرص این سم از فهرست سموم مجاز 

کشور توسط سازمان حفظ نباتات بود.
وی افزود: از سال 1385 به بعد آنچه در بازار وجود دارد 
و توسط سم فروشی ها و متاسفانه عطاری ها توزیع 
می شود همگی محموله قاچاقی است که سوداگران به 

صورت غیر قانونی به کشور وارد می کنند.

نمی پذیریم را  معلمان  کم کاری 

در  نظری  دوم  متوسطه  آموزش  دفتر  مدیرکل 
پیرامون  اخیر  شده  مطرح  انتقادات  به  واکنش 
دانش  ناتوانی  و  نهایی  امتحانات  سئواالت  سختی 
عدم  علت  به  پرسش ها  این  به  پاسخ  در  آموزان 
که  موضوع  این  گفت:  مطلوب  آموزش  دریافت 
رد  را  باشند  کرده  کاری  کم  آموزش  در  معلمان 

می کنیم. 
برخی  نظر  اعالم  به  واکنش  ،در  افشانی  قربانعلی 
و  مدارس  در  آموزش  ضعف  بر  مبنی  کارشناسان 
پرسش های  به  پاسخ  در  آموزان  دانش  استیصال 
امتحانات نهایی که منجر به اعتراضاتی شد اظهار 
لزوما  اما  هستند  تامل  قابل  نظرات  این  کرد: 

نیستند.  صحیح 
یا  سه  در  آموزان  دانش  برای  امسال  افزود:  وی 
چهار درس عالمت سئوال ایجاد شده بود که چرا 
سئواالت امتحانی سخت طراحی شده اند؟ البته در 
بودیم  روبرو  مواردی  با چنین  نیز  سنوات گذشته 
اما اعتراضات معموال در حد یک یا دو درس بود و 

آن هم با بررسی های الزم رفع شده بود. 
مدیرکل دفتر آموزش متوسطه دوم نظری با اشاره 
طراحی  نحوه  درباره  استان  چند  امسال  اینکه  به 
سئواالت در چند درس گالیه داشتند گفت: مرکز 
اعالم  این خصوص  در  وزارتخانه  آموزش  سنجش 
انجام  را  کارشناسی الزم  بررسی های  و  کرده  نظر 
آموزش  دفتر  در  نیز  ما  همکاران  اما  است،  داده 
عربی،  شیمی،  چون  دروسی  سئواالت  متوسطه 
اعتراض  مورد  بیشتر  که  ریاضی  و  زندگی  و  دین 
مورد  کشوری  های  سرگروه  توسط  را  هستند 
آموزش  اینکه ضعف  بیان  با  داد. وی  قرار  بررسی 
در مدارس را کامال رد می کنیم گفت: معلمان ما 
و در  به جان می خرند  را  و کاستی ها  همه کمی 
برخی  در  می شوند. حتی  کالس های درس حاضر 
شده  تشکیل  آموزشی  خیرین  های  گروه  استانها، 
خود  کار  از  فراغت  اوقات  داوطلبی  معلمان  که 
کالس های  برگزاری  و  جنبی  آموزش های  به  را 
بگوییم  که  این  و  دهند  می  اختصاص  تقویتی 
صحیح  وجه  هیچ  به  هستند  کار  کم  ما  معلمان 

نیست.  و شایسته 

نیازمند  خودرو  صنعت 
آسیب شناسی جدی

یک نماینده مجلس دهم با اعالم این که وضعیت 
صنعت خودرو نیازمند آسیب شناسي جدي است، 
مجلس  هاي  پژوهش  مرکز  کمک  به  باید  گفت: 
خودرو،  حوزه  فعاالن  سایر  و  اسالمي  شوراي 
این  ضعف  و  قوت  نقاط  و  ها  فرصت  تهدیدها، 

حوزه مورد بررسي قرار گرفته و مشخص شود.
اظهار  قوامي  هادي   ، مان  ز  پیام  گزززارش  به 
توانیم متناسب  این صورت است که مي  کرد: در 
قانون  حوزه  در  الزم  اقدامات  موجود،  شرایط  با 
گذاري و نظارت را انجام داده و محیط مناسب را 
را  تقاضا  این که  به  اشاره  با  قوامي  نماییم.  فراهم 
نماییم  معطوف  داخلی  خودروهای  سمت  به  باید 
تا شاهد شرایط بهتر در بازار خودرو باشیم، اظهار 
کرد: البته مهم ترین مشکل موجود اقتصاد کشور، 
که شاهد  زماني  تا  و  است  درآمد  ناعادالنه  توزیع 
اوضاع  نباشیم،  کشور  در  درآمد  عادالنه  توزیع 
نخواهد  مناسب  شرایط  به  نیز  خودرو  صنعت 
تواند  مي  دهم  مجلس  که  این  بیان  با  رسید.وي 
کشور  در  درآمد  عادالنه  توزیع  در  مهمي  نقش 
گذاری  سرمایه  جذب  کرد:  تصریح  باشد،  داشته 
تواند  مي  خودرو  کنوني  بازار  تغییر  در  خارجي 
بزرگ  خودروساز  دو  میان،  این  در  و  باشد  مؤثر 
گذار خارجي  به حضور سرمایه  نسبت  باید  کشور 
بیشتري  متنوع، تالش  و  ارائه محصوالت جدید  و 

نمایند.

تهران  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
فرد  و  زوج  طرح  ساعت  گفت:  بزرگ 
دو  رمضان  مبارک  ماه  ویژه  صبح  ازامروز 
ترافیک  مانند طرح  و  یافته  کاهش  ساعت 
اعمال   1۷ تا  صبح  نیم  و  شش  ساعت  از 

شد. خواهد 
تسهیل  برای  حسینی  سیدتیمور  سردار 
افزود:  و  کرد  اشاره  روزه  داران  تردد  در 
رمضان  مبارک  ماه  شروع  با  تهران  معابر 
را  خاصی  تغییرات  ترافیکی  لحاظ  به 

داشت.  خواهند 
تصریح  بزرگ  راهورتهران  پلیس  رئیس 
تاخیر  با  صبحگاهی  ترافیکی  بار  کرد: 
در  دوساعته  باکاهش  و  شده  شروع 
درصد   20 تا   15 فرد  و  زوج  محدوده 
سبک تر شده و در عوض از ساعات 1۷ به 
ترافیک سنگین تر  بار  افطار  تا ساعات  بعد 

شد.  خواهد 
اساس  همین  بر  افزود:  سردارحسینی 

تمرکز و مدیریت ترافیکی بیشتر در ساعات 
برای  مردم  مراجعه  اینکه  به  توجه  با  عصر 
ساعات  در  روزمره  امورات  انجام  و  خرید 
پررنگ تر شده  افطار  نزدیک  و  از ظهر  بعد 
افزایش  آن  موازات  به  نیز  ترافیک  پیک  و 

می یابد اعمال خواهد شد. 
طرح  اعمال  ساعت  کرد:  تاکید  وی 
ترافیک با طرح زوج و فرد همانند شده و 
از ساعت شش و نیم تا 1۷ اعمال می شود 
فرصت  بعد  به   1۷ زمانی  بازه  بنابراین 

است.  شهروندان  تردد  برای  مناسبی 
تابستان  بلند  روزهای  به  حسینی  سردار 
شهروندان  از  خیلی  کرد:  تصریح  و  اشاره 
در  افطار  صرف  از  بعد  دارند  تمایل 
یابند.  حضور  بوستان ها  و  تفرجگاه ها 
شده  پیش بینی  خاصی  تمهیدات  بنابراین 
پوشش  زیر  معابر  بامداد  یک  ساعت  تا  و 
پلیس راهور قرار گرفته تا مردم بتوانند در 
را سپری  فراغت خود  اوقات  آرامش  کمال 

کنند. 
بحث  به  بزرگ  راهورتهران  پلیس  رئیس 
دور  دور  و  حادثه ساز  تخلفات  با  برخورد 
برخورد  کرد:  و خاطرنشان  اشاره  کردن ها 
انجام  و  حادثه ساز  تخلفات  مزاحمت ها،  با 
اعمالی همچون دور دور کردن در دستور 
به  پلیس  و  داشته  قرار  راهور  پلیس  کار 
تا  می کند  برخورد  موارد  این  با  شدت 

برند.  به سر  آرامش کامل  شهروندان در 

کاهش دو ساعته محدودیت طرح زوج و فرد در رمضان
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دادنامه 
مجتمع  جقوقی  دادگاهعمومی   28 شعبه   9409980228800439 کالسه  پرونده 

قضایی شهید مدنی تهران تصمیم نهایی شماره 94099۷0228801092
خواهان –علی محمد مجیدی 

خوانده –حسن بستانی فرزند محمد حسین 
خواستهها –مطالبه خسارت تاخیر تادیه –مطالبه خسارت دادرسی –مطالبه وجه چک 
گردشکار-به تاریخ 94/10/15 در وقت فوق العاده شعبه 28 دادگاه حقوقی تهران به 
تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است پرونده کالسه 940442 تحت نظر است با 
بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 

می نماید
رای دادگاه –در خصوص دعوی علی محمد مجیدی به طرفیت حسن بستانی به 
خواسته مطالبه مبلغ 150000000 ریال بابت 3 فقره چک به شماره های 988136-1 
مورخ 92/10/20 -988128 مورخ 92/8/2 -98813۷ مورخ 92/11/20 عهده بانک 
صادرات شعبه زرکش کد 80۷ و نیز هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 
محتویات پرونده تصویر مصدق 3 فقره چک مستند دعوی گواهینامه عدم پرداخت آنها 
که بقای اصل آنها نزد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان مبلغ چکها دارد و 
از طرفی مشار الیه با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دلیلی بر برائت 
ذمه خود ارائه نننموده است و مستندات خواهان مصون از ایراد مانده بنابراین خواسته 
خواهان ثابت است و دادگاه به استناد مواد 312-313 قانون تجارت تبصره الحاقی ماده 
2 قانون چک و مواد 198-515-519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقال 
ب مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ صدر الذکر بابت اصل خواسته مبلغ 5040000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چکها تا وصول اصل خواسته 
طبق شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی که در مرحله اجرا حکم مورد محاسبه 
قرار خواهد گرفت محکوم می نماد رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی از سوی خوانده در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه 

تجدیدنظر استان تهران می باشد
110/27260   دادرس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوق تهران 

دادنامه 
پرونده کالسه 9409982164500510 شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
وکالت  با  یوسف  فرزند  خداطلب  –خداقلی  خواهان  تهران   مفتح  شهید  قضایی 

عدالت خواه ششکالنی فرزند عزیز 
خواندگان =-حمیرا قنبری پور کشاورز فرزند جالل –علی حسین زاده 

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

می نماید 
رای دادگاه –در خصوص دعوی خواهان خداقلی خداطلب بطرفیت حمیرا قنبری پور 
کشاورز –علی حسین زاده مبنی بر مطالبه وجه 4 فقره چک بشماره ذکر شده در 
دادخواست عهده بانک ملت به مبلغ 300000000 ریال با احتساب خسارت کلیه 
خسارات قانونی تاخیر تادیه نظر به اینکه مستندات دعوی منتسب به خوانده بوده 
و مندرجات آن نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته در قبال خواهان 
از موضوع دادرسی در دادگاه حاضر  ابالغ اخطاریه و استحضار  به  با عنایت  را دارد 
نگردیده و دفاع موجهی که بطالن دعوی را مدلل سازد بعمل نیاورده بنابر این دعوی 
خواها محمول بر صحت تلقی و با استصحاب دین دادگاه مستندا به مقررات مادتین 
314-310 قانون تجارت و مواد 198-519-522 و تبصره 2 ماده 5154 قانون آئین 
دادرسی مدنی و ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصالح موادی از 
قانون صدور چک مصوب سال ۷5 و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۷6 و مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به 
پرداخت مبلغ 30000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9838000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا یوم االوصول در حق خواهان 
را صادر و اعالممیدارد رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در 
این دادگاه و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است 
110/27259  رئیس شعبه 220 دادگاه حقوقی تهران 

مفقودی
با شماره شهربانی ۷62ص ۷5  sx رنگ نوک مدادی مدل 86  زانتیا  برگ سبز 
ایران 44 با شماره موتور 2164261 و شماره شاسی s151228615۷484 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
برگ سبز پراید مدل 89 به رنگ نوک مدادی با شماره شهربانی 92د332ایران 
مفقود   s1412289810462 شاسی  شماره  3813394و  موتور  شماره  ۷2با 

 بابلگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مهدی مشکوة با تسلیم دو برگ محلی مصدق مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
61/2/58/66- اصل در بخش 1 ارومیه را که ذیل ثبت شماره 13841 صفحه 13 دفتر 
جلد ۷0 بنام مهدی مشکوة صادر و تسلیم گردیده است مفقود نموده است و ملک مزبور 
در بیع شرط نبوده و برابر سند شماره  دفتر نزد رهن میباشد و برابر سند شماره دفترارومیه 
به انتقال یافته است مراتب برابرتبصره یک الحاقی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی میشود تا هرکس مدعی مالکیت و یا وجود سند مالکیت مذکور در نزد خود 
میباشد از تاریخ آخرین نوبت این آگهی بمدت 10 روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت 
شهرستان ارومیه تسلیم نماید در صورت سپری شدن مدت مقرر و عدم در افت اعتراض 
برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد و ضمنا منافع و عواید مورد معامله نزد 

سرور پاک روان در قید عمری می باشد. تاریخ انتشار آگهی: 95/3/18
قلیزاده – رئیس ثبت شهرستان ارومیه

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه
زاده  نجف  علیه حمید  محکوم   94/12/26 مورخ  شماره 639  دادنامه  موجب  به 
دلیل  )به   86/10/2-863 شماره  نامه  مبایعه  به  حکم  به  است  محکوم  نرمیقی 
تعهدات مندرج در آن ( پس از اعاده به وضع مالکیت سابق )تنظیم سند رسمی 
مشاعی در خصوص هفت هکتار از یکصدوپنج هکتار و نه هزار و نهصد و پانزده 
متر مربع ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 105 هکتار و نه هزار و پانزده متر 
مربع قطعه نهم تفکیکی به شماره 54 فرعی از پالک 66و6۷ اصلی واقع در قریه 
باغخواص بهنام پازوکی ورامین در حق محکوم له است.بعنوان اصل خواسته و مبلغ 
155/000 ریال بعنوان دادرسی و اوراق تقدیمی به دادگاه و حق الوکاله وکیل وقف 
تعرفه مصوب در حق محکوم له و نیز پرداخت مبلغ 400/000 ریال از بابت نیم 
عشر دولتی در حق دولت لذا مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در ماتدین 
119و118 قانون اجرای احکام مدنی آگهی میگردد و ده روز پس از آن بموقع اجرا 
گذشته میشود و بر اساس ماده 9 قانون مذکور برای عملیات اجرایی ابالغ یا اخطار 

دیگری به محکوم علیه نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را اعالم نماید 
م الف 554رییس حوزه 4 شورای حل اختالف 

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح  شماره 3039  شناسنامه  دارای  قنبری  محمد  آقای 
و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  شورا  این  از  6۷/95/۷002۷2ش 
توضیح داده که شادروان صدقعلی قنبری بشناسنامه 41889 در تاریخ 95/2/21 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم/مرحومه منحصراست به 
1-رضا قنبری ش.ش 138 ت.ت 135۷/4/۷ صادره ارومیه پسر متوفی

2-محمد قنبری ش.ش 3039 ت.ت 60/12/19 صادره ارومیه پسر متوفی 
3-حمیده قنبری ش.ش 12 ت.ت 1355/1/۷ صادره ارومیه دختر متوفی 
4- فاطمه حلوایی ش.ش 836 ت.ت 30/9/22 صادره خوی همسر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور 
حذفی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

رئیس شعبه 67 شورای حل اختالف ارومیهواال گواهی صادر خواهد شد.

آگهی ابالغ وقت دادرسی
اله  عزت  خواهان  گلوگاه  شهرستان  سوم  شعبه   3-95-1۷4 کالسه  پرونده  در 
اسماعیل پور دادخواستی به خواسته مطالبه وجه بطرفیت اسماعیل یونسی قلعه 
بتاریخ  رسیدگی  وقت  خوانده  بودن  الکان  مجهول  بعلت  که  نموده  شورا  تقدیم 
طریق  از  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  طبق  صبح   9/30 ساعت   95/5/4
انتشار آگهی به نامبرده ابالغ می گردد تا قبل از موعد مقرر جهت تحویل نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم و اعالم آدرس دقیق در جلسه دادگاه حضور بهم رساند 

در ضمن مراتب یک نوبت در جراید کثیرالنتشار درج میگردد.
م الف: 950184 دبیر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان گلوگاه

آگهی مزایده
به شرح پرونده اجرایی کالسه 9204016527000025 این اداره علیه خانم ستاره حسینی )بدهکار( به آدرس جوانرود 
خیابان معلم- زمین شهری سپاه آقایان محمد صدیق جواهری و جعفر بابایی و امین سبحانی با امضاء و وکالت آقای 
امیر سبحانی )راهنین( به آدرس: جوانرود خیابان معلم.. له بانک تجارت شعبه جوانرود طبق سند رهنی شماره 78415 
مورخه 1389/07/18 دفترخانه 24 جوانرود مبلغ 3/521/018/160 ریال بابت اصل طلب به انضمام تاخیرو .... و مبلغ 
176/050/908 ریال بابت نیم عشر اجرایی و حق مزایده متعاقبا در روز مزایده اعالم خواهد شد، به بانک تجارت شعبه 
جوانرود و به صندوق دولت بدهکار می باشد و در ازاء دین که اعیانی وثایق ذکر شده در سند بترتیب 1( ششدانگ 
یکباب خانه بمساحت 152 متر مربع پالک شماره 1587 فرعی مجزی شده از 1483 فرعی 134 فرعی از یک اصلی 
جوانرود واقع در بخش 13 کرمانشاه ذیل ثبت 2073 صفحه 437 دفتر 13/11 شماره دفترچه مالکیت 558696 بنام 
آقای جعفر بابایی فرزند حسن 2( ششدانگ یکباب خانه بمساحت 106 متر مربع پالک شماره 1848 فرعی مجزی 
شده از 144 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13 کرمانشاه ذیل ثبت 1743 صفحه 37 دفتر 13/10 به شماره 
مالکیت 762788 بنام آقای امین سبحانی فرزند کریم صادر گردیده است. 3(: ششدانگ یک قطعه زمین که بنا به 
نظریه کارشناس بصورت ساختمان درآمده است بمساحت 160 متر مربع پالک شماره 806 فرعی مجزی شده از 4 
فرعی از 52 اصلی گرمخانی واقع در بخش 12 کرمانشاه به آدرس روانسر- زمین شهری خیابان 20 متری گلستان ذیل 
ثبت 624 صفحه 363 دفتر 12/4 به شماره مالکیت 793206 بنام آقای محمد صدیق جواهری فرزند احمد صادر و 
تسلیم گردیده است با حدودات اربعه مندرج در سند با جمیع متعلقات منضمات شرعیه و عرفیه آن به انضمام آب و 
برق و گاز منصوبه له بانک ملی شعبه ثالث باباجانی گذاره شده است که به علت عدم ایفای تعهد و پرداخت اقساط 
منجر بصدور اجراییه به کالسه فوق الذکر در این اداره شده که اوراق الزم االجراء برابر مقررات ابالغ گردیده است و 
طبق نظر کارشناس محترم دادگستری ارزش اعیان به احتساب امتیاز برق و .... جمعا 1(: ششدانگ پالک 1587 فرعی 
از یک اصلی ملکی آقای جعفر بابایی مبلغ ارزیابی پایه 1/500/000/000 ریال 2(: ششدانگ 1848 فرعی از یک اصلی 
ملکی آقای امین سبحانی مبلغ پایه ارزیابی 1/772/000/000 ریال می باشد 3(: ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 
160 متر مربع که با تئجه بنظریه کارشناس بصورت ساختمان درآمده است پالک شماره 806 فرعی مجزی شده از 4 
فرعی از 52 اصلی گرمخانی ملکی آقای محمد صدیق جواهری مبلغ ارزیابی پایه 2/035/000/000 ریال می باشد و در 
اجرای ماده 121 آیین نامه اجراء مزایده در روز یکشنبه مورخه 1395/04/06 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل 
ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود واقع در خیابان 22 بهمن از طریق مزایده حضوری و نقدی به فروش می رسد 
و مزایده اعیانی از مبلغ پایه ارزیابی 3/645/000/000 ریال و ماشین آالت و تاسیسات و دستگاه های موجود در طرح 
مبلغ 5/307/000/000 ریال شروع شده و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد. طالبین می 
توانند در روز یکشنبه مورخه 1395/04/06 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند، بدهی 
آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری به عهده برنده مزایده 
است و طبق ماده 40 اصالحی آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی الزم االجراء هزینه های بازداشت و حفاظت 5 درصد 
اجرایی و حق مزایده به عهده متعهدان و به استناد ماده 126 اصالحی آیین نامه مذکور و چنانچه ملک و متعلقات در 
جلسه مزایده خریداری پیدا نکند ملک مذکور با دریافت 5 درصد اجرایی و حق مزایده به مبلغی که مزایده از آن 
شروع شود پس از دریافت مابه التفاوت قیمت به بستانکار واگذار خواهد شد چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل 
رسمی غیر متقربه باشد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و همان ساعت انجام میشود و حقوق دولتی و 

حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد.
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی جوانرود – عزیزی تاریخ انتشار:1395/03/18     

این مواد غذایی را در یخچال نگهداری نکنید

شوند،  نمی  خراب  یخچال  در  غذایی  مواد  که  عمومی  نظر  برخالف 
کارشناسان امور تغذیه می گویند که بعضی از مواد غذایی را نباید در 

یخچال نگهداری کرد.
این مواد غذایی را اصال نباید در یخچال نگهداری کرد:

1- موز
بنا به گفته سازمان کانادایی تولید و بازاریابی، موز یکی از مواد غذایی 
مفید برای بدن است که باید خارج از یخچال نگهداری شود تا با درجه 

حرارت اتاق به تدریج برسد.
2- سیب زمینی

اتحادیه سیب زمینی کاران کانادا می گوید که سیب زمینی را باید در 
جای خنک، خشک و تاریک نگهداری کرد، و در یخچال نشاسته آن 
خیلی زود به قند تبدیل می شود. آنها می گویند که سیب زمینی را در 
کیسه پالستیک نگهداری نکنید، بلکه در یک قوطی مقوایی که بخوبی 

در جریان هوا باشد بگذارید.
3- پیاز

این سبزی در صورت نگهداری در  پیاز آمریکا،  انجمن  براساس گفته 
و در معرض  از یخچال  آنرا در خارج  باید  و  یخچال خراب می شود، 
جریان هوا نگهداری کنید. اما اگر پوست آنرا می کنید در داخل یک 

ظرف در یخچال بگذارید.
4- آواکادو

آواکادو را نیز باید خارج از یخچال نگهداری کنید، زیرا هوای سرد مانع 
از رسیدن آن می شود.

5- سیر
در  انجامد.  می  آن  فاسد شدن  و  به خرابی  یخچال  در  گذاشتن سیر 
یخچال ظاهر آنها تغییر نمی کند، اما وقتی می برید متوجه می شوید 

که فاسد شده اند.
6- نان

 نان در یخچال رطوبت خود را از دست می دهد، و جویدن آن مشکل 
می شود، پس بهتر است که در خارج از یخچال نگهداری شود.

7- قهوه
قهوه دانه و پودر را نیز نمی توانید در یخچال نگهداری کنید. آنها به جای 
خنک، تاریک و خشک نیاز دارند. اما اگر می خواهید برای مدت طوالنی 
قهوه را نگهداری کنید، در یک کیسه بدون هوا بریزید ودر فریزر بگذارید. 

در این صورت برای یکماه می توانید ذخیره کنید.
8- گوجه فرنگی

در یخچال مزه گوجه فرنگی خراب می شود، و سرمای یخچال مانع از 
رسیدن و خوشمزگی آن می شود. هارولد مک جز، در کتاب آشپزی 
خود توصیه می کند گوجه فرنگی را در یک سبد در آشپزخانه نگهداری 

کنید.
9- عسل

عسل در یک ظرف در بسته برای همیشه تازه می ماند، به همین دلیل 
نگهداری آن در  بعالوه  ای است.  بیهوده  نگهداری آن در یخچال کار 
یخچال باعث شکرک زدن آن می شود که خوردن آنرا مشکل می کند.

10- هندوانه
هندوانه نبریده را داخل یخچال نگذارید، زیرا در درجه حرارت اتاق آنتی 

اکسیدانتهای آن حفظ می شوند.
به گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، در یخچال ماده بتا-کروتن آن که 
در بدن به ویتامین آ تبدیل می شود از بین می رود، به همین دلیل در 
یخچال نباید نگهداری کرد، مگر آنکه بریده شده باشد که در این صورت 

باید آنرا بپوشانید.

چرا بعضی افراد
 از آسانسور می ترسند؟

از  غیرمنطقی  ترس  به  عموما  »تنگناهراسی« 
گیر کردن در مکان ها و فضاهای تنگ اطالق 
جمعیت  درصد   ۷ تا   5 حدود  که  می شود 
جهان به آن مبتال هستند. بدیهی میباشد که 
افراد هنگام قرار گرفتن در فضاهای تنگ  این 
و  مستاصل  بیشتر  فرار  برای  راهی  نداشتن  و 
کالفه می شوند. بدون شک برای همه ما قرار 
گرفتن در این شرایط و در حالی که بدن تحت 
فشار و محدودیت حرکت است مانند مواقعی 
که فرد بر اثر حادثه ای زیر آوار می ماند یا بین 
بدنه خودرو بر اثر وقوع سانحه رانندگی گرفتار 
اما  است  تهدیدکننده  و  عذاب آور  می شود، 
در  تنگناهراسی هستند  دچار  که  افراد  برخی 
 چنین مواقعی بیشتر ترس و اضطراب را تجربه 
را  شرایط  این  که  افرادی  عالوه  کنند.به  می 
دوست ندارند از تصور گرفتار شدن در چنین 
موقعیت،  عینی  واقعیت  اندازه  به  شرایطی 
دچار ترس و اضطراب می شوند. در عین حال 
کل  بر  تنگناهراسی  همچون  اضطراب هایی 
زندگی انسان غلبه می کنند به  گونه ای که انجام 
برخی امور روزانه همچون استفاده از آسانسور 
این  فرد غیرممکن می سازد، در مورد  برای  را 
افراد، این مشکل دیگر اختالل محسوب می شود 
چراکه این ترس غیرمنطقی است.در مقابل این 
افراد، گروه هایی نیز دیده می شوند که به خوبی 
شرایط قرار گرفتن در تنگنا و فضاهای محصور را 
تحمل می کنند و از آن جمله می توان به افرادی 

که در زیردریایی ها کار می کنند، اشاره کرد.
شناخت این تفاوت ها کمک می کند تا متوجه 
این شرایط  با  برخورد  به چه میزان در  شویم 
با این  آسیب پذیر می باشیم. افراد در برخورد 
مورد متفاوت هستند و همچنین ظرفیت آنان 
افکار و احساسات آزاردهنده متغیر  در تحمل 
وجود  بسیاری  دالیل  این،  بر  باشد.عالوه  می 
دارد که افراد با قرار گرفتن در فضاهای بسته 
روی  شده  انجام  بررسی  در  می شوند.  اذیت 
زیرزمین  روز   14 مدت  که  معدن  کارگر   21
این  است  شده  مشخص  بودند،  شده  حبس 
آنان  روی  توجهی  قابل  منفی  تاثیرات  تجربه 
داشته که تنگناهراسی را هم شامل شده است.
به گزارش روزنامه ایندیپندنت، برای مقابله با 
تنگناهراسی روش هایی وجود دارد. برای مثال 
روش »رفتاردرمانی شناختی« به فردی که در 
وضعیت دلهره آور قرار گرفته کمک می کند تا 
اما شناخت  کند.  دور  از خود  را  احساس  این 
و درمان این مشکل به ویژه در مواقعی که به 
اختالل تبدیل می شود ضروری است چراکه این 
اختالل می تواند فعالیت های روزمره فرد مبتال 

را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد.
 منبع: ایسنا

سالمت و تغذیه گوناگون
ساعت  فرد،  تا  می کند  کمک  بدن  شناخت 
سرزندگی، ساعات فارغ از استرس، ساعاتی که 
می تواند ۷ مایل بدود را بازشناسد، اما واقعیت 
این است که بسیاری از ما مجبوریم که صبح ها 
زود از خواب برخیزیم و مشغول فعالیت شویم. 

پس چه باید کرد؟
برای درک این موضوع، ما به سراغ متخصصان 
تا  خواب  متخصصان  از  رفتیم،  متعددی 
از  و  حرفه ایی  مشاوران  و  تغدیه  متخصصین 
آنها درخواست نمودیم تا ترفندهای خود را با 
ما در میان بگذارند که ما نیز بتوانیم صبح را 
حال  عین  در  و  کنیم  آغاز  خورشید  طلوع  از 
باشیم،  بیشتر سرحال  و  داشته  استرس  کم تر 
می توانند  نیز  شب زنده داران  حتی  بنابراین 

انتظار تماشای طلوع آفتاب را داشته باشند.

شب زنده داری، به هیچ وجه
دکتر سلبی هریس، متخصص خواب در مرکز 
پزشکی مونتفور می گوید، اختالل خواب، توجیه 
این نکته است که گاهی پس از 8 ساعت خواب 
خوابیده ایم.  ساعت   4 فقط  می کنیم  احساس 
معموالً اگر ساعت چرخه ی خواب ما رد شود، 
5 تا ۷ مرتبه بیدار شدن در طول شب امری 
دوباره  شدن ها  بیدار  این  از  پس  و  عادیست؛ 
به خواب می رویم و اغلب این بیدار شدن های 
که  مادامی  اما  نمی آوریم.  خاطر  به  را  کوتاه 
سن باالتر می رود، یک یا دو مورد از این بیدار 
شدن های شبانه را به خاطر می آوریم، اما تکرار 
و تعدد آن ها منجر به احساس کسالت در صبح 
گسیخته  هم  از  خوابی  آن  دلیل  که  می شود، 
است. بعالوه، متخصصان دانشگاه جان هاپکینز 
دریافتند که تاثیر خواب منقطع بر خلق  و خو 
مشکالت  از  ناخوشایندتر  بسیار  کلی  طور  به 
ساعت   6 بنابراین  است.  خوابی  کم  با  مرتبط 
خواب کامل فرد را پرانرژی تر و سرزنده تر از 8 

ساعت خواب منقطع نگه می دارد.
به  می توان  خواب  اختالل  دلیل  عمده  از 
خواب،  در  زدن  حرف  خواب،  در  اختناق 
حتی  و  الکل  حد  از  بیش  نوشیدن  بی خوابی، 
هریس  کرد.  اشاره  هورمونی  تغییرات  گاه 
می گوید، چنانچه شب ها بیش از یک یا دوبار 
از خواب بیدار می شوید این نکته را با پزشک 
خود در میان بگذارید تا دریابد که شما نیز باید 
تحت آزمایشات خاص مرتبط با بی خوابی قرار 

بگیرید تا مقصر را پیدا کنید، یا خیر.

خواب سالم
دکتر جیمز ویات، مدیر مرکز پزشکی دانشگاه 
روی  کوبیدن  اگرچه  است،  معتقد  شیکاگو 
دکمه ی ساعت زنگ دار مانند این است که هر 
اما  فشرده اید،  را  بخت آزمایی  کلید  صبح  روز 
صدمات آن به مراتب بیش تر از فواید آن است. 
هنگامی که فرد در حال بیدار شدن است، بدن 
هنوز در حالت سکون، رکود ذهنی و جسمی به 
سر می برد که پس از 15 دقیقه از بین می رود. 
به خواب رفتن دوباره شما را به خوابی سبک 

البته خواب  و از هم گسیخته فرو می برد، که 
سودمندی نیست! و مجدداً پس از به صدا در 
آمدن زنگ ساعت برای بار دوم بدن به حالت 
سکون پس از بیداری فرو می رود. تکرار زنگ 
ساعت و خواب دوباره منجر به احساس گیجی 
بیشتری نسبت به بیدار شدن در دفعه ی اول 

می شود.
بعالوه، لورا وندرکم، مولف کتاب من می دونم او 
چه می کند و اغلب افراد موفق پیش از صبحانه 
زنگ  کردن  خاموش  می گوید،  می کنند،  چه 
ساعت و خوابیدن دوباره مقداری از انرژی فرد 
را می رباید، اما آگاه باشید که ذخیره ی انرژی 
زنگ  موفق  افراد  است.  محدود  ما  روزانه ی 
ساعت را خاموش نمی کنند تا دوباره بخوابند، 

بلکه آن را سیخونک کوچکی قلمداد می کنند 
که آنها را از رختخواب بلند می کند.

در عوض، زمان بیداری خود را صادقانه انتخاب 
کنید، حتی اگر دیرتر از آنچه ترجیح می دهید 
باشد، سپس از تمام روز تا زمان خواب دوباره، 

از لحظات خود لذت ببرید.

فعالیتی لذت بخش پس از بیداری
می افتند  گیر  آن  در  افراد  اکثر  که  تله ایی 
حسب  بر  را  صبح  فعالیت های  که  است  این 
می کنند،  انتخاب  دویدن،  همچون  “بایدها”، 
را  خوشایندتری  فعالیت هایی  باید  آنکه  حال 
برگزینند. این امر نه تنها اهدافی که در روز در 
بلکه سحرخیزی  نابود می کند،  را  دارید  پیش 
عذاب آور  را  است  سخت  خود  خودی  به  که 

می کند.
رنج  تحمل  به  قادر  انسان  می گوید،  وندرکم 
ورزش  قصد  اگر  پس  نیست،  مدت  طوالنی 

آن  به  آنقدر  که  بیابید  را  ورزشی  دارید، 
عالقه مند باشید که حتی به خاطر آن ساعت 
که  برگزینید  را  شغلی  حتی  کنید.  کوک 
انگیزه ی کافی برای بیدار شدن به قصد آن را 
داشته باشید. بهتر است به خاطر خودمان به 
فعالیت هایی که از آن لذت می بریم بپردازیم، 

نه به کارهایی که مجبور به انجام آن هستیم.

اهمیت به وعده ی صبحانه
وجه مشترک آب میوه ی سبز، نان شیرینی گرد 
و پنیر خامه ایی و قهوه چیست؟ آنها صبحانه 
به  را  خود  راه  خوراکی ها  این  گرچه  نیستند. 
تا  دو  اما  کرده اند  باز  صبحانه  میزهای  سوی 
از آنها نوشیدنی هستند، مورد دیگر نیز بمب 

کالری و در کل هیچ یک از آنها انرژی زا نیست.
در  تغذیه  متخصص  کاف من،  کارولین  دکتر 
ایده آل ترین  در  می گوید،  سیتی  نیویورک 
کم چرب،  پروتئین  شامل  صبحانه  حالت، 
غالت  مانند  فیبر  از  سرشار  کربوهیدرات های 
چربی های  و  سبزیجات  یا  میوه ها  کامل، 
آسان تر  اغلب  رژیم  این  از  پیروی  است.  سالم 
به نظر می رسد است و فقط در چند  از آنچه 
گام کوچک می توان تمام مواد مغذی مورد نیاز 
مقداری  کافیست  فقط  کنید.  تامین  را  خود 
سبزیجات خرد شده، شیر کم چرب و پنیر رنده 
باید  باز هم  آیا فکر می کنید  شده میل کنید. 
خانه را بدون صبحانه ترک کنید؟ نوشیدن آب 
سبزیجات را فراموش کنید و یک اسموتی لذیذ 
و سالم با کره ی بادام زمینی یا دانه های چیای 

انرژی زا تهیه کنید.

روز کاری فارغ از استرس
جیسون سلیک، مولف کتاب امروز فردا را سر 

به کارهای  و سامان دهید، می گوید پرداختن 
ساده از قبیل چک کردن ایمیل ها، مرور تیتر 
روزنامه ها در ابتدای روز وسوسه کننده به نظر 
عاقالنه تر  دشوارتر  کارهای  انجام  اما  می رسد، 
است. پرداختن به کارهای مهم تر در ابتدای روز 
نه تنها شانس موفقیت کامل در انجام آنها را 
بیشتر می کند، بلکه شما را از بمباران کارهای 

دشوار در طول روز در امان نگه می دارد.
گرچه ممکن است تحقق این امر چندان آسان 
ذهنی  توان  ما  اکثر  که  آنجایی  از  اما  نباشد، 
در  چنانچه  داریم،  روز  ابتدای  در  بیشتری 
صدد انجام امور دشوارتر در کنار امور ساده تر 
از  زیرا  بپردازید،  امور مشکل  به  ابتدا  هستید، 
استرس شما  از  موانع دشوار  برداشتن  راه  سر 
می کاهد. سلیک پیشنهاد می کند تا تحقق سه 
مورد از اهداف مهم خود را مد نظر بگیرید و 

صبح به آن ها بپردازید.

به تعویق  انداختن شبکه های اجتماعی
سراغ  به  خاصی  منظور  هیچ  بدون  ابتدا 
می شوید  متوجه  بعد  اما  می روید.  اینستاگرام 
45 دقیقه است که درگیر اینستاگرام هستید 
خواهر  دوست  بهترین  تعطیالت  عکس های  و 
همکارتان در مکزیک را تماشا می کنید. همه ی 
ما در تله ی خرگوشی شبکه های اجتماعی گیر 
در مضیقه  زمان  نظر  از  اما چنانچه  افتاده ایم، 
هستید یا خواهان بهره وری ازسودمندی صبح 

هستید، سحر خیزی را مغتنم شمارید.
مزایایی  اجتماعی  شبکه های  در  وقت گذرانی 
نیز دارد، گاهی انگیزه ایی برای ورزش می شود 
که  دوستانی  و  خانواده  با  تا  می دهد  اجازه  یا 
در  می کنند  زندگی  ما  از  دوری  مسافت  در 
میانه روی  کلیدی  نکته ی  اما  باشیم،  ارتباط 
ورود  منع  برای  ساعاتی  است.  زمان بندی  و 
گاهی  کنید،  معین  اجتماعی  شبکه های  به 
بعدازظهرها را به ورود به شبکه های اختصاص 

دهید و صبح ها به انجام امور مهم تر بپردازید.

تهیه ی لیستی از کارهای روز بعد 
در ساعت ناهار

ما  از  شما  و  نرسیده  اتمام  به  روز  هنوز 
واقعیت  کنیم؟  فکر  فردا  به  راجع  می خواهید 
نزدیک  روز  انتهای  به  چه  هر  که  است  این 
حقیقتاً  اینکه  انگیزه ی  و  احتمال  می شوید، 
درباره ی کارهای فردا فکر کنید کم تر می شود.

است.  بهتر  کنید،  برنامه ریزی  زودتر  چه  هر 
سلیک معتقد است ساعات حول و حوش ناهار 
بهترین زمان است، همین امر موجب می شود 
تا روز بعد را با نظم و ترتیب بیشتری آغاز کنید 
و از احساس پریشانی و بی برنامگی روز خالص 
در  شفافیت  همه  این  از  می گوید،  او   شوید. 
تصمیم گیری و بهره وری موثر از زمان متعجب 
از  با هراس  خواهید شد. بدین ترتیب صبح ها 
خواب بیدار نمی شوید، زیرا چیزی برای هراس 

وجود ندارد.

با این ۷ نکته سحرخیز شوید!
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آگهی
حسین  آقایان  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
سلطانی – امیرحسین سالمی و سعید آب فروش که مجهول المکان میباشد ابالغ 
عمومی  دادگاه  از شعبه 4۷  صادره  دادنامه شماره 941242  وفق  میگردد چون 
حقوقی تهران در پرونده شماره 940404 محکوم به مبلغ 80/000/000 ریال از 
بابت اصل خواسته با احتساب کامل خسارات دادرسی و نیز به پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان اجرای حکم. در حق محکوم له 
آقای امیر محمد رضوی طوسی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار. 
این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت 
دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام 

خواهد نمود.
110/27675 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید صدر تهران- ابراهیمی

آگهی
آقای آرش طاهری زارع به شماره شناسنامه 333 مطابق دادخواست تقدیمی به 
کالسه پرونده 85/222/95 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان شکراهلل طاهری زارع به شماره شناسنامه 668 در 
تاریخ 94/06/08 اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- آرش طاهری زارع شماره شناسنامه 333 تاریخ تولد 135۷ 
صادره از آبادان پسر متوفی 2- آذر طاهری زارع شماره شناسنامه 624 تاریخ تولد 
1355 صادره از شیراز دختر متوفی 3- آذین طاهری زارع شماره شناسنامه 639 
تاریخ تولد 1362 صادره از آبادان دختر متوفی 4-  کبری رضایی قلندر شماره 
ورثه  مرحوم  و  متوفی  همسر  آبادان  از  صادره   1332 تولد  تاریخ   51 شناسنامه 
دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را باستناد ماده 
361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی طرف مدت یک ماه به این 

شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.ف/28
110/27669 شعبه 222  مجتمع شماره 5 شهرستان تهران

آگهی
پرونده کالسه 9409982164100548 شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید مفتح تهران تصمیم نهایی شماره   خواهان: اکرم علی اسالمی سیه 
به نشانی  آقای داود صادق زیراسفی فرزند سردار  با وکالت  امید علی  دوالن فرزند 
استان تهران –شهرستان اسالمشهر- اسالمشهر –شهرک شیرودی- کوچه 43 البرز 
پ 4 خواندگان:1- آقای حسن دهقان فرزند ممی به نشانی استان اردبیل شهرستان 
نمین –عنبران –روستای جمعه بازار منزل شخصی دهقان 2- آقای حسین گرانمایه 
فرزند حاجی 3 – خانم بانو بلقیس میرآقا فرزند آقا سید حمزه همگی به نشانی مجهول 
المکان  خواسته ها : 1- الزام به سند رسمی ملک 2- مطالبه خسار ت دادرسی تصمیم 
دادگاه – دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و بشرح ذیل 
مبادرت به انشاء رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی آقای اکرم علی اسالمی 
سیه دوالن با وکالت آقای داوود صادق زیراسفی بطرفیت خواندگان 1-  حسن دهقان 
2- حسین گرانمایه 3- بانو بلقیس میرآقا به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک 
قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع از پالک ثبتی 3/616 اصلی از بخش 10 تهران 
با احتساب خسارت دادرسی ، بدین توضیح که پالک ثبتی مذکور متعلق به بانو بلقیس 
میرآقا بوده که در تاریخ 1358/3/2 شش دانگ آنرا به آقایان 1- اکرم علی سیه دوالن 
2- حسن دهقان واگذار نموده و سپس در تاریخ 64/12/14 آقای حسن دهقان سه 
دانگ سهمی خود را به خواهان انتقال داده است. دادگاه نظر به اینکه تنظیم سند 
رسمی از لوازم و آثار قرارداد مزبور بوده و مدلول قرارداد بنابر قواعد لزوم و صحت و 
اصل حاکمیت اراده برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها الزم الرعایه میباشد و مالکیت 
رسمی خوانده خانم بلقیس میرآقا داللت پاسخ استعالم ثبتی محرز بوده و از خواندگان 
آقای حسن دهقان با وجود ابالغ اخطاریه و سایر خواندگان با وجود نشر آگهی در شعبه 
حاضر نشده و الیحه ای ارسال ننموده اند و دلیلی بر ایفاء یا اسقاط تعهد خویش ارائه 
ننموده اند لذا دادگاه مستندا به مواد 4۷ و 46 قانون ثبت اسناد و امالک و 225 و 
223 و 220 و 219 و 10 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی 
خواهان را محمول بر صحت تشخیص و حکم به الزام خوانده خانم بانو بلقیس میرآقا 
به تمهید مقدمات و تنظیم سند رسمی شش دانگ از پالک 3/616 اصلی از بخش 10 
تهران به نام خواهان و با احتساب خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل در حق خواهان محکوم مینماید و نسبت به خوانده ردیف 1 و 2 نظر به اینکه 
مالک رسمی نبوده و خواهان ایشان را صرفا به عنوان مطلع طرف دعوی قرار داده است 
مستندا به ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی 
خواهان را صادر و اعالم میدارد. رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ 

قابل واخواهی در این شعبه میباشد.
110/27666رئیس شعبه 216 دادگاه حقوقی تهران - مجرد

دادنامه 
پرونده کالسه 9409980242100645 شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید باهنر تهران تصمیم نهایی شماره 95099۷0242100045
خواهان  خانم زهرا ونارچی فرزند حسین 

خواندگان  اقای مرتضی مهرابی –خانم لطیفه حسینی معمار 
تادیه  مطالبه وجه  تاخیر  خواسته ها مطالبه خسارت دادرسی  مطالبه خسارت 

چک 
گردشکار  خواهان دادخواستی  به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در 
به محتویات  توجه  با  و  زیر تشکیل است  امضاکننده  به صدی  وقت مقرر دادگاه 

پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید
رای دادگاه 

در این پرونده خواهان خانم زهرا ونارچی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه یک 
فقره چک به شماره 669250 مورخه 1394/5/19 بانک ملی ایران به مبلغ یکصد 
طرفیت  به  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  تومان  میلیون   بیست  و 
خواندگان  اقای مرتضی مهرابی و خانم لطیفه حسینی معمار  تقدیم داشته است  
بدین شرح که خواهان مدعی است وجه چک مذکور را از خواندگان طلبکار میباشد 
ولی خواندگان از پرداخت امتناع  مینمایند لذا تقاضای صدور حکم به محکومیت 
خواندگان به وجه چک و خسارات را دارد خواندگان با وصف ابالغ واقعی و قانونی 
اینکه وجود  به  با توجه  بنابراین  اند  نیافته و الیحه ای هم تقدیم نداشته  حضور 
چک در ید خواهان )دارنده ( حاکی از وجود دین بر ذمه صادر کننده )خواندگان 
مواد  به  مستندا  لذا  اند   نداشته  ارئه  ذمه  برائت  بر  دلیلی  خواندگان  و  (میباشد 
310و311و312 قانن تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی خواندگان را به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ یک میلیاردودویست میلیون 
ریال  بعنوان اصل خواسته  و مبلغ چهارصدوچهل هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت یوم االدا وفق شاخص اعالمی بانک 
مرکزی در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره نسبت به خوانده اقای مرتضی 
مهرابی غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی  در همین شعبه  و 
خانم  خوانده  به  نسبت  و  است  خواهی  تجدیدنظر  قابل  روز  بیست  ظرف  سپس 
لطیفه حسینی معمار حضوری بوده بلحاظ ابالغ واقعی و ظرف بیست روز پس از 

ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی است 
110/28434 رئیس شعبه 124 دادگاه عمومی تهران 

دادنامه 
پرونده کالسه 91099802421002۷5 شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

شهید باهنر تهران دادنامه شماره 91/11/3-91099۷024210115۷
خواهان  بانک سپه با نمایندگی اقای امیر سیر 

انوری –اقای عبداله احمدزاده  اله اسکندری –اقای مهدی  اقای اسد  خواندگان  
ساکی 

خواسته مطالبه طلب 
گردشکار  خواهان دادخواستی  به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در 
به محتویات  توجه  با  و  زیر تشکیل است  امضاکننده  به صدی  وقت مقرر دادگاه 

پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید
رای دادگاه 

اله  اقای اسد  امیر سیر بطرفیت  اقای  با نمایندگی  بانک سپه  در خصوص دعوی 
مطالبه  بخواسته  ساکی  احمدزاده  عبداله  –اقای  انوری  مهدی  –اقای  اسکندری 
تاریخ  تا  تادیه  تاخیر  مبلغ 48/۷84/۷04 خسارت  و  اصلی  بدهی   54/489/009
91/3/20 و از تاریخ 91/3/21 لغایت اجرای حکم با احتساب هزینه های دادرسی و 
حق الوکاله نماینده قضایی  باستناد کپی قرارداد و فروش اقساطی و دلیل مدیریت 
دادگاه نظر به اینکه مطابق قرارداد مذکور خوانده ردیف اول مبادرت خرید اقساطی  
یک دستگاه خودرو به 90/191/666 ریال از خواهان نموده  و خواندگان ردیف  
دوم و سوم  بعنوان ضامنین  پرداخت اقساط  به قرارداد ملحق شده اند و اینکه 
خوانده ردیف اول دالیل و مدارکی که حکایت از پرداخت  اقساط معینه نسبت 
مطابق  اینکه  و  است   نکرده  ارائه  دادگاه  به  ریال   54/486/009 بدهی  اصل  به 
قرارداد اشتغال ذمه  خواندگان یقینی است و برائت ذمه دلیلی یقینی میخواهد 
که خواندگان دالیلی بر پرداخت  اقساط و برائت ذمه  یقینی خود به دادگاه ارائه 
قانون مدنی و  ماده 10  قرارداد و شروط مندرج درآن مطابق  اینکه  و  اند  نکرده 
قانون عملیات بانکی بدون ربا الزم االوفا بوده است لذا دادگاه خواندگان را متضامنا 
قرارداد   ۷ بند  مطابق  تخلف  وجه  بانضمام  ریال  مبلغ 54/489/009  پرداخت  به 
54/489/009 ریال تعداد روزهای تاخیر 20 درصد 36500 و خسارت دادرسی در 
حق خواهان محکوم میکند مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 91/3/21 لغایت 
اجرای حکم با توجه به توافق بند ۷ محکوم به بی حقی است رای دادگاه غیابی و 

ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه میباشد 
110/28436 رئیس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 96و رای 22800  مورخه 
94/12/18 به تقاضای آقا / خانم هاجر رازانی فرزند خدارحم نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 90/61  متر مربع مجزی شده از پالک – فرعی41 
اصلی واقع در بخش  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
آقای / خانم شیرخدا حسینی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای 
نوبت  فاقد سند رسمی دو  اراضی و ساختمان های  تکلیف  تعیین  قانون  ماده 3 
به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2648
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/3

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/3/18
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

آگهی مفقودی 
 1389 مدل   )ixTG  ( صبا  تیپ  پراید  سیستم  سواری  خودرو  کمپانی  سند 
شناسایی  شماره  به   3685083 موتور  شماره  به  متالیک  مدادی  نوک  رنگ 
مراد  بنام  – 952 ص 89  ایران  انتظامی 16  به شماره   S  1412289562522
امیدی میرزائی فرزند نور مراد به کد ملی 418890۷533مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است .                  
لرستان –خرم آباد

آگهی مفقودی
به  ایکس آی مدل 138۷  تی  تیپ جی  پراید سواری  برگ سبز  و  سند کمپانی 
شماره  به  و   2593929 موتور  شماره  به  و  ایران82-246ل14  شهربانی  شماره 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  سیفی  اهلل  ولی  نام  به   S141228۷83۷334 شاسی 
اعتبار ساقط است. مالک متعهد گردیده هر گونه بزه و سوء استفاده را به عهده 

خواهد گرفت.
بابلسر

آگهی انحصار وراثت
آقای محسن شاملو احمدآبادی دارای شناسنامه شماره  2486 به شرح دادخواست 
10۷9/2/95 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده شده که شادروان خدیجه توکلی  به شناسنامه 3 در تاریخ 94/2/14 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-محسن شاملواحمدآبادی  ش.ش: 2486     س.ت :1343       پسر       

2- اصغر شاملواحمدآبادی  ش.ش:50       س.ت :1351       پسر
3- جعفرشاملواحمدآبادی    ش.ش:2365        س.ت:1356         پسر

4- سکینه شاملواحمدآبادی     ش.ش:1602        س.ت:1341         دختر
5- طاهره شاملواحمدآبادی   ش.ش:248۷        س.ت:1344         دختر

6- نرگس شاملواحمدآبادی    ش.ش:92       س.ت:1358         دختر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف : 16640
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

ابالغ وقت
950112

خواهان قاسم قائلی دادخواستی به طرفیت خواندگان رحمت دینداربودال ومحمود 
تقدیم  ملک  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  صادرات  وبانک  دینداربودال 
 8 شعبه   به  رسیدگی  جهت  که  نموده  شهریار  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
به  و  ارجاع  واقع در شهرستان شهریار  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار 
کالسه 950998264080010۷ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/6/15 
وساعت 10/00  تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان رحمت 
دینداربودال ومحمود دینداربودال و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م.الف:16631
منشی دادگاه حقوقی شعبه8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار-کشاوری 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  قانون مذکور مستقر در  اختالف  آرای صادره هیات حل 
پرونده کالسه 152 و رای شماره 21465مورخه  آباد بشرح ذیل:   شهرستان خرم 
94/12/15 به تقاضای آقای/همت رضا بیژنوند  فرزند کاظم نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت121/20متر مربع مجزی شده از پالک ۷-123 فرعی  1اصلی 
واقع در بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای 
ورثه محمد کاظم جباری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض 
مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2615
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/3 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/3/18

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

تیم ملی کشتی ساحلی ایران قهرمان جهان 

تیم ملی کشتی ساحلی بزرگساالن ایران، با کسب 4 مدال طال، قهرمان 
رقابت های جهانی این رشته در کرواسی شد. پیش از این نیز تیم جوانان 
کشتی ساحلی ایران عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرده بود و نوجوانان 

ایران نیز نایب قهرمان جهان شدند.
به گزارش ایسنا و به نقل از فدراسیون کشتی، مسابقات جهانی کشتی 
ساحلی در رده بزرگساالن روز یکشنبه، 16 خرداد در شهر فازانا کرواسی 
برگزار شد که تمامی نمایندگان کشورمان صاحب مدال طال شدند و با 
کسب 40 امتیاز به عنوان قهرمانی این رقابت ها دست یافتند. تیم های یونان 

و ترکیه نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.
محمد نادری کشتی گیر وزن ۷0 کیلوگرم، در کشتی اول با سامت آک 
از ترکیه کشتی گرفت و این حریف را با نتیجه سه بر صفر شکست داد. 
نماینده ایران در کشتی دوم پنجه در پنجه حریفی از رومانی انداخت و 
با حساب سه بر صفر الورنتیو ماساکی استوروس را مغلوب کرد. نادری در 
کشتی ماقبل فینال روچا تاسسو از برزیل را سه بر صفر شکست داد. نماینده 
شایسته کشورمان در دیدار نهایی با گیناگوس استوریدیس کشتی گرفت 
و در پایان این رقابت حساس را با حساب سه بر یک به نفع خود به پایان 
رساند تا از عنوان قهرمانی خود دفاع کند. پیمان حیدری که روز شنبه نیز 
در رده سنی جوانان در همین وزن به میدان رفت و قهرمان شد، در وزن 
80 کیلوگرم، در دور اول استراحت کرد و در کشتی نخست با علی دوغان 
از ترکیه مبارزه کرد و با نتیجه سه بر صفر پیروز شد. حیدری در کشتی 
بعد گئورگیس کولوکسیدیس از یونان را سه بر صفر شکست داد. نماینده 
کشورمان در کشتی ماقبل فینال آندراس الدجزی کواچ از مجارستان را سه 
بر صفر مغلوب کرد. حیدری در دیدار فینال با الگور سوفرونیف از روسیه 
کشتی گرفت و این کشتی را با امتیاز چهار بر یک به سود خود به پایان 
رساند تا قهرمان شود. محمد ساداتی در وزن 90 کیلوگرم در مبارزه نخست 
با حساب چهار بر صفر نماینده نروژ را شکست داد. ساداتی در کشتی دوم 
خود ویکتور فرانت آندری از رومانی را سه بر یک شکست. نماینده کشورمان 
در ادامه با پاتریک پوسپوکی از مجارستان مبارزه کرد او را با نتیجه سه بر 
صفر مغلوب کرد. ساداتی در کشتی ماقبل فینال یک کشتی حساس را با 
جورجیوس گریادیس از یونان برگزار کرد و در حالی که دو بر صفر از حریف 
عقب بود در نهایت سه بر دو به پیروزی رسید تا فینالیست شود. ساداتی در 

فینال چریستوس پیتردیس از یونان را سه بر یک برد و قهرمان شد.
جابر صادق زاده نماینده وزن مثبت 90 کیلوگرم پس از استراحت در دور 
نخست مسابقات، در مبارزه اول خود دیمیتری آکریتیدیس از یونان را در 
کمتر از 14 ثانیه سه بر صفر شکست داد. صادق زاده در کشتی ماقبل فینال 
با کادیر ارگین از ترکیه مبارزه کرد و این کشتی گیر را نیز با اقتدار و با نتیجه 
سه بر صفر مغلوب کرد. صادق زاده در فینال کریستوس نیفادوفولوس از 

یونان را سه بر صفر شکست داد و قهرمان شد.

یک طال و دو برنز برای نوجوانان جودو ایران

تیم های نوجوانان و نونهاالن جودو ایران در رقابت های بین المللی باکو با 
کسب یک طال و دو مدال برنز به کار خود پایان دادند.

به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطالع رسانی فدراسیون جودو، در رقابت های 
بین المللی جودو نوجوانان به میزبانی باکو پایتخت آذربایجان،  کاروان 18 
نفره ایران در روز دوم توسط علی پرهیزکار طال گرفت و مهدی برغمدی و 

قاسم باغچقی نیز صاحب مدال برنز شدند.
در این رقابت های که با حضور 10 کشور برگزار شد، علیرضا جعفرزاده و 
مجید بریمانلو نیز به عنوان پنجمی دست یافتند. رقابت های جودو قهرمان 
نوجوانان آسیا شهریور ماه در هندوستان برگزار خواهد شد و تیم ملی 

نوجوانان ایران خود را آماده حضور در این رقابت ها می کند.

نواک جوکوویچ قهرمان
 مسابقات روالن گاروس 

نواک جوکوویچ توانست در فینال رقابت های 
شکست  را  ماری  اندی  فرانسه،  اپن  تنیس 
بار قهرمان این مسابقات  اولین  دهد و برای 

شود.
اسپورت،  یورو  از  نقل  به  و  ایسنا  به گزارش 
روالن  مسابقات  فینال  در  جوکوویچ  نواک 
 1 بر   3 نتیجه ی  با  را  ماری  اندی  گاروس، 

شکست داد.
نتایج 4 ست این بازی 3-6، 6-1، 6-2و 4-6 

بود.
جوکوویچ تاکنون 12 بار قهرمان گرند اسلم 

شده است.
ماری و جوکوویچ پیش از این 33 بار با هم 
بازی کرده بودند که جوکوویچ 23 بار پیروز 

شده بود.
در  بار  دو  جاری  فصل  در  تنیس باز  دو  این 
فینال با هم روبه رو شده بودند. جوکوویچ در 
فینال اپن استرالیا و ماری در فینال مسترز 

رم پیروز شده بود.

عصبانیت خورخه لورنسو از 
تصادف در گرندپری کاتالونیا

گرندپری  مسابقه  در  لورنسو  خورخه 
تصادف  یانون  آندرا  با  کاتالونیا  موتوجی پی 
دور  از  موتورسواران  این  دوی  هر  و  کرد 

رقابت ها خارج شدند.
به گزارش ایسنا به نقل از مارکا، در مسابقات 
به  روسی  والنتینو  کاتالونیا،  چی  موتوجی 
قهرمانی رسید اما دو موتورسوار پرآوازه دیگر 

این مسابقه ها باهم تصادف کردند.
مرا  آنچه  گفت:  اتفاق  این  از  بعد  لورنسو 
یانون  که  است  این  می کند  عصبانی  بیشتر 
نمی شود  متوجه  او  نکرد.  از من عذرخواهی 
اشتباهات  او  بود.  او  اشتباه  اتفاق،  این 
تصادف  باعث  تنها  نه  که  می کند  زیادی 
هم  را  دیگران  بلکه  می شود،  کردن خودش 
است  ممکن  می دهد.  قرار  خطر  معرض  در 
کسی اشتباه کند. البته همه اشتباه می کنند 
جای  به  کند.  عذرخواهی  باید  حداقل  اما 
برای  اتفاقی  چه  گفت  من  به  عذرخواهی 
موتورت افتاد. بعد از تصادف احساس کردم 

پرواز می کنم. می ترسم لگنم شکسته باشد.
از  بعد  گفت:  تصادف  این  درباره  نیز  یانون 
یا  دارد  مشکی  پرسیدم  خورخه  از  تصادف 
را  اتفاق  این  انتظار  و  شدم  زده  شگفت  نه. 

نداشتم. از این اتفاق متاسفم. اشتباه کردم.

خبرخبر

انتخابی  والیبال  رقابتهای  به  مکزیک  صعود  با 
المپیک تکلیف گروه بندی این مسابقات مشخص 

شد و تیم ایران در گروه »زندگی« قرار گرفت.
رقابتهای والیبال انتخابی المپیک در مکزیک نیز به 
پایان رسید و از این مسابقات تیم میزبان سهمیه 
حضور در المپیک ریو را در رقابت با شیلی، تونس 

و الجزایر کسب کرد.
بدین ترتیب 12 تیم برزیل، ایتالیا، لهستان، فرانسه، 
روسیه، ایران، مکزیک، مصر، کوبا، آرژانتین، آمریکا 
و کانادا در المپیک ریو حاضر خواهند بود و رقابت 

خود را در دو گروه پی خواهند گرفت.
بر این اساس تیم ایران در گروه B این مسابقات 
با لهستان، روسیه، آرژانتین، کوبا و مصر همگروه 
است که در قیاس با گروه دیگر از شرایط بهتری 

برخوردار است. گروه A از تیم های برزیل، ایتالیا، 
آمریکا، کانادا، فرانسه و مکزیک تشکیل یافته است.
به نظر می رسد گروه A با حضور چهار مدعی 
و  ایتالیا  آمریکا،  برزیل،  یعنی  قهرمانی،  اصلی 
فرانسه گروه »مرگ« باشد و در گروه B لهستان و 
روسیه مدعیان سکوی المپیک هستند که ایران با 
این دو تیم بارها بازی کرده و استرس زیادی برای 

رویایی با آنها نخواهد داشت.
از طرفی حضور مصر، کوبا و آرژانتین هم می تواند 
رقابتها  این  برای  را  والیبال کشورمان  امیدهای 
افزایش دهد. اگرچه این تیم ها را نمی توان دست 
کم گرفت و از حاال خود را برنده دانست با این 
حال شرایطی به مراتب آسانتر از تقابل با غول های 

گروه A را خواهند داشت.

گروه بندی المپیک مشخص شد؛

والیبال ایران در گروه »زندگی« المپیک ریو

جام  گفت:  آزاد  کشتی  ملی  تیم  سرمربی   
جهانی کشتی به عنوان یک تورنمنت جدی 
پیش از آغاز بازی های المپیک 2016 ریو 
است و امیدوارم بتوانیم در این مسابقات به 

نتایج قابل قبولی دست یابیم.
رقابت های جام جهانی کشتی آزاد با حضور 
ترکیه،  گرجستان،  روسیه،  برتر  تیم  هشت 
مغولستان، ایران، آمریکا، آذربایجان و هند در دو 
گروه چهار تیمی در روزهای 22 و 23 خرداد 
ماه در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار می شود.

رسول خادم روز دوشنبه در حاشیه آخرین 
تمرین ملی پوشان کشتی آزاد ایران پیش از 
اعزام به مسابقات جام جهانی در آمریکا در 
گفت و گو با خبرنگاران گفت: در فاصله 60 
روز تا آغاز بازی های المپیک 2016 ریو در 

این رقابت ها شرکت می کنیم.
وی افزود: آمریکا و بیشتر تیم های شرکت 
کننده در جام جهانی با بهترین نفرات خود 
در این مسابقات شرکت می کنند. گرجستان 
اصلی خود در مسابقات شرکت می  تیم  با 
کند و حریف جدی ما است. تیم روسیه نیز با 
ترکیبی از نفرات شاخص و دوم و سوم خود 

در این مسابقات شرکت می کند.
ایران گفت:  آزاد  ملی کشتی  تیم  سرمربی 
از  پیش  جدی  تورنمنت  یک  جهانی  جام 
آغاز بازی های المپیک است و تیم ملی ایران 
نیز در هر وزن با دو شرکت کننده حضور 

خواهد داشت. 
فنی  شورای  مصوبه  اساس  بر  افزود:  خادم 
تیم های ملی کشتی، در برخی اوزان که محل 
ارزیابی مدعیان است، برای شناخت نفر اصلی 
تیم ملی در بازی های المپیک، عملکرد ملی 

پوشان مورد ارزیابی قرار می گیرد.
گیران  کشتی  مسابقات  این  در  گفت:  وی 
هنوز  زیرا  نیستند،  آمادگی  اوج  نقطه  در 
از تمرینات استقامتی خارج نشده ایم و به 
تمرینات سرعتی روی نیاورده ایم. این مسئله 
مواجه  مشکل  با  جهانی  جام  در  را  ما  کار 
با  اوج  از  پس  گیران  کشتی  کرد.  خواهد 
افت مواجه می شوند و فرصت آن را نداریم 
که دوباره آنها را تا المپیک به اوج آمادگی 

برسانیم.
فدراسیون کشتی گفت: کار سختی  رئیس 
و  داشت  خواهیم  پیش  در  جهانی  جام  در 
امیدواریم ملی پوشان با روحیه جنگنده در 
این رقابت ها شرکت کنند. در این مسابقات، 
به  و  است  تیم  به  تیم  به صورت  ها  رقابت 
روانی  و  روحی  آمادگی  حفظ  دلیل  همین 

ملی پوشان اهمیت زیادی دارد. 
خادم در خصوص وضعیت مصدومیت رضا 
گفت:  ایران  آزاد  کشتی  پوش  ملی  یزدانی 
روند مصدومیت یزدانی رو به بهبودی است. 
او هنوز نتوانسته تمرینات اصلی را  هرچند 
شروع کند. اما پس از جام جهانی وضعیت 

او بررسی می شود.

تورنمنت بین المللی وزنه برداری جام فجر در 
تهران عیار تیم پوالد سرد ایران را در بازی های 
المپیک 2016 ریو مشخص کرد و تا حدودی 
از مسافران ریودوژانیرو در رشته وزنه برداری 

رونمایی شد.
روزهای  فجر  المللی جام  بین  رقابت های 
11 تا 13 خرداد ماه با حضور 35 ورزشکار 

برگزار شد.
حضور ورزشکاران، داوران، رئیسان فدراسیون 
های 32 کشور جهان و همچنین اعضای هیات 
رئیسه فدراسیون بین المللی وزنه برداری و 
»تاماش آیان« رئیس این نهاد بین المللی در 
تهران نشان از اهمیت این مسابقات به عنوان 

یکی از مراحل انتخابی المپیک داشت.
البته  رقابت  این  در  کنندگان  شمار شرکت 
اندک بود، اما میزبانی تهران از رقابت های جام 
فجر و احیای این رقابت ها پس از گذشت 9 
سال از آخرین رقابت جام فجر در سال 86 
این امید را زنده کرد که ایران می تواند میزبان 

شایسته ای باشد.
»سجاد انوشیروانی« سرمربی جوان تیم ملی 
رقابت  این  ایران در  بزرگساالن  برداری  وزنه 
ها با بهداد سلیمی، بهادر موالیی، محمدرضا 
براری، سهراب مرادی، علی هاشمی، کیانوش 
رستمی و سید ایوب موسوی تالش کرد مردان 

خود در آوردگاه ریو محک بزند.
کیانوش رستمی وزنه بردار دسته 85 کیلوگرم 
رکورد  کیلوگرمی   220 وزنه  کردن  بلند  با 
حرکت یک ضرب جهان را پس از 18 سال دو 
کیلوگرم جابجا کرد و در مجموع نیز با 395 
کیلوگرم رکورد مجموع این دسته را پس از 
گذشت هشت سال به میزان یک کیلوگرم ارتقا 
داد تا او از هم اکنون به عنوان یکی از چهره 

های اصلی تیم ملی ایران در ریو باشد.
او همان وزنه برداری است که با اجازه رئیس 
فدراسیون وزنه برداری تمریناتش را مستقل 
پیگیری می کند و زیر نظر کادر فنی تیم ملی 
کار نمی کند. رستمی با این کارش و مجوزی 
که از فدراسیون گرفته است، آشکارا این پیام 
را منتقل می کند که اعتقادی به سرمربی تیم 

ملی ندارد.
پیام رستمی در مسابقات جام فجر نیز نمود 
عینی یافت. زمانی که او در مسابقات جام فجر 
به روی تخته رفت، کادر فنی تیم ملی نظاره 
گر عملکردش نبودند و فقط »ایوان گارچف« 
مشاور بلغارستانی فدراسیون او را همراهی کرد.
در وزن 94 کیلوگرم سهراب مرادی نیز پس 
از گذشت سه سال از محرومیت خود در یک 
تورنمنت بین المللی حضور پیدا کرد و او در 
این مسابقات تنها به انجام دو حرکت اکتفا 
کرد. او در حرکت یک ضرب 180 کیلوگرم 
و در حرکت دو ضرب 220 کیلوگرم را باالی 
را  خود  انتخابی  مسابقه  نخستین  تا  سربرد 

پشت سر بگذارد.
تیم ملی و  به همراه سرمربی  اکنون  او هم 
رئیس فدراسیون وزنه برداری در کلمبیا محل 
برگزاری رقابت های کوپه آمریکا به سرمی برد 
تا با حضور در این مسابقات به عنوان دومین 
مسابقه انتخابی، جواز حضور در المپیک ریو را 

به دست آورد.
بابت  از  سهراب مرادی بعد از مشکالتی که 
دوپینگ و بازنشسته شدن و همچنین مسایلی 
که در جریان بازی های المپیک 2012 لندن 
برایش به وجود آمد، شاید یکی از حریص ترین 
وزنه برداران شرکت کننده در ریو برای کسب 

مدال طال باشد.

رونمایی از مردان پوالدین ایران در المپیک امیدواری سرمربی کشتی آزاد به نتایج ملی پوشان در جام جهانی
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بارکد:33892689
 آگهی تغییرات شرکت

 گیاه درمانی اعجاز گل گندم با مسئولیت محدود به شماره ثبت2613۷8وشناسه 
مورخ  العاده  فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به   ملی 10103۷89۷85  
درمانی  گیاه  المللی  به«بین  شرکت  نام  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   94/11/26

آبادیس« تغییریافت وماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه )تغییرنام(انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس میباشد
310902/م الف سازمان ثبت اسنادو امالک کشوراداره ثبت شرکت ها وموسسات 
غیرتجاری تهران

آگهی
خواهان وحید آزاد میرزا رحیم لو  دادخواستی به طرفیت خوانده  وحید نوروزی 
فرزاد بنی اسدی به خواسته مطالبه وجه  تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  
قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  5۷دادگاه  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  
شهید مدنی تهران  واقع  در تهران _ خیابان انقالب  خیابان قدس روبروی خیابان 
پورسینا  مجتمع قضایی شهید مدنی   ارجاع  و به کالسه 941511/5۷  ثبت 
گردیده که و وقت رسیدگی آن  1395/4/26 ساعت 9/30 تعیین شده است  به 
علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده ۷3 
قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور 
دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده 
پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  
جهت  فوق  وقت  در  و  دریافت  را  ضمایم   و  دادخواست  دوم  خود.نسخه  کامل 

رسیدگی حاضر  گردد 
110/28455 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 57 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی 
شهید مدنی  تهران

آگهی
خواهان محسن دادرسی قره لر  دادخواستی به طرفیت خوانده  وحید نوروزی فرزاد 
بنی اسدی به خواسته مطالبه وجه  تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  
که جهت رسیدگی به شعبه 5۷دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی 
تهران  واقع  در تهران _ خیابان انقالب  خیابان قدس روبروی خیابان پورسینا  
مجتمع قضایی شهید مدنی   ارجاع  و به کالسه 941512/5۷  ثبت گردیده که و 
وقت رسیدگی آن  1395/4/26 ساعت 10/00 تعیین شده است  به علت مجهول  
المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون   آیین  
دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک 
نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی 
و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه 
دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/28457 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 57 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی 
شهید مدنی  تهران

آگهی
با وکالت خانم زهرا مقدم   دادخواستی به طرفیت  ایران  بانک صادرات  خواهان 
خوانده  سید احد حسینی نسب و حمیدرضا فاضل اکبری  و مجید رضوانی  به 
خواسته مطالبه خسارت  تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت 
تهران   به شعبه 5۷دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی  رسیدگی 
واقع  در تهران _ خیابان انقالب  خیابان قدس روبروی خیابان پورسینا  مجتمع 
قضایی شهید مدنی   ارجاع  و به کالسه 950012/5۷  ثبت گردیده که و وقت 
رسیدگی آن  1395/4/30 ساعت 9/30 تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  
بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون   آیین  دادرسی  
دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  
از نشر  آگهی و  تا خوانده پس  از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود  در یکی 
از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه  اطالع 
دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/28452 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 57 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی 
شهید مدنی  تهران

بارکد 32790258
 آگهی تأسیس شرکت

 با مسئولیت محدود زیبا پی جم در تاریخ 1394/11/1۷ به شماره ثبت 486824 
به شناسه ملی 14005599491 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. - موضوع شرکت: انجام کلیه 
عملیات ساختمانی و محاسبات فنی و اجرایی مربوط به کلیه کارهای ساختمانی 
و  صنعت  زمینی،  های  کاوش  گاز  و  نفت  تأسیسات  روستایی،  و  شهری  از  اعم 
معدن نیرو ارتباطات کشاورزی مرمت آثار باستانی راهسازی، پل سازی، سدسازی، 
طرح  تهیه  مشاوره  کشی  کانال  آب،  کشی  لوله  از  اعم  کشی  لوله  سازی،  تونل 
نظارت ساختمانی، واردات و صادرات کلیه معامالت مجاز تجاری، اخذ و اعطای 
نمایندگی تأسیس شعبه اخذ وام و اعتبارات از کلیه مؤسسات و بانک های مجاز 
داخلی و خارجی. )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای 
الزم(. - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، 
صادقیه، بلوار آیت اهلل کاشانی، ابتدای حسن آباد، پالک 430 واحد 55 کدپستی 
اولین   - باشد.  می  ریال   1000000 مبلغ  شرکت:  سرمایه   -  ،  1481816391
به  مدیره  هیئت  رئیس  به سمت  نزاد  بهزاد حسینی  سید  آقای  شرکت:  مدیران 
شماره ملی 4592102۷21 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه و آقای سید عماد 
دارنده  ملی 45913۷05۷۷  به شماره  و عضو  مدیرعامل  به سمت  نژاد  حسینی 
دارندگان   - گردیدند.  انتخاب  نامحدود  مدت  برای  الشرکه  ریال سهم   500000
حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. - اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. )ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.(
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

313309/ م الف

بارکد 32672461 
آگهی تأسیس شرکت

 1394/11/1۷ تاریخ  در  ایرانیان  زاگرس  پردازان  هوشمند  محدود  مسئولیت  با   
به شماره ثبت 486۷59 به شناسه ملی 14005596524 ثبت و امضا ذیل دفاتر 
تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. - 
موضوع شرکت: انجام کلیه امور خدمات انفورماتیکی در زمینه تجهیزات ویژه رایانه 
ای نظیر اتوماسیون صنعتی و تجهیزات کارت های هوشمند و مشاوره و نظارت 
و  انفورماتیکی  های  پروژه  اجرای  همچنین  و  انفورماتیکی  های  پروژه  اجرای  بر 
فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای و تعمیر و نگهداری و ارائه خدمات پشتیبانی 
خدمات  ارائه  و  الکترونیک  حفاظت  تجهیزات  و  رایانه  افزاری  سخت  تجهیزات 
میزبانی وب و اخذ وام و تسهیالت و اعتبار از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری 
و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و 
خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از 
داخلی و بین المللی، در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم. - مدت شرکت: 
آباد، خیابان  یوسف  تهران،  اصلی شرکت:  نامحدود. مرکز  به مدت  ثبت  تاریخ  از 
مبلغ  شرکت:  سرمایه   -  ،  14316846۷1 کدپستی   9 واحد   24 پالک  چهارم، 
200000000 ریال می باشد. - اولین مدیران شرکت: سروه بیان درویش قادری 
به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 3820016961 دارنده 30000000 
به  مدیره  هیئت  و عضو  مدیرعامل  به سمت  واحدی  علیرضا  الشرکه.  ریال سهم 
شماره ملی 3۷2036۷861 دارنده 1۷0000000 ریال سهم الشرکه. - دارندگان 
حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه 
با مهر شرکت معتبر است. - اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

313311/ م الف

بارکد 32672356 
آگهی تأسیس شرکت

ثبت  شماره  به   1394/11/1۷ تاریخ  در  گیتی  فن  پادرا  محدود  مسئولیت  با   
486۷5۷ به شناسه ملی 14005596484 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. - موضوع شرکت: 
واردات ابزار آالت و مواد شیمیایی و انواع رنگ ها و فروش و نصب و اجرا آنها در 
زمینه ابنیه کشاورزی، معدن و صنعت به صورت بازرگانی و پیمانکاری، ترخیص 
و  خارجی  معتبر  های  کمپانی  نمایندگی  اعطاء  و  اخذ  داخلی،  گمرکات  از  کاال 
داخلی، ارائه خدمات پیمانکاری ساختمان، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی 
و  شعب  ایجاد  حقوقی،  و  حقیقی  اشخاص  کلیه  با  قرارداد  انعقاد  المللی،  بین  و 
نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی 
و ریالی از کلیه بانک های داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات، پیمان ها 
لزوم پس  در صورت  المللی.  بین  و  داخلی  از  اعم  و خصوصی  دولتی  مزایدات  و 
مرکز  نامحدود.  مدت  به  ثبت  تاریخ  از  شرکت:  مدت   - الزم.  مجوزهای  اخذ  از 
از پارک ساعی کوچه گل پالک یک طبقه اول واحد  باالتر  اصلی شرکت: تهران 
، - سرمایه شرکت: مبلغ 500000000  سمت راست کدپستی 1511945111 
 25000000 دارنده   03145۷94۷8 کدملی  به  پهلوانی  ایلیا   - باشد.  می  ریال 
 – ریال.  دارنده 25000000  به کدملی 0313135290  پهلوانی  ابوالفضل  ریال. 
شماره  به  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  عبدالهی  فرشته  شرکت:  مدیران  اولین 
پهلوانی  ابراهیم  الشرکه.  سهم  ریال   25000000 دارنده   03230۷2518 ملی 
به سمت عضو هیئت مدیره – مدیرعامل به شماره ملی 03208۷9615 دارنده 
425000000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب شدند. - دارندگان 
حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 
- اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

313310/ م الف

بارکد 32850765
آگهی تغییرات شرکت

شناسه  و   461۷۷4 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  یکتا  صنعت  ماهان   
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004461085 ملی 
کدملی  به  قدیمی  محمد  آقای  شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1394/10/21
519۷894881 با پرداخت مبلغ 990000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء 
درآمد. آقای قربان قدیمی به کدملی 5198080152 با پرداخت 10000 ریال به 
از مبلغ 1000000 ریال  صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت 
مذکور  شرح  به  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش  ریال   2000000 به 
اصالح می گردد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکها بعد از افزایش سرمایه: آقای 
الشرکه.  ریال سهم  دارنده 500000  ملی 2993828991  به شماره  امین  آرش 
 500000 دارنده   266932۷۷96 ملی  شماره  به  پورفومنی  محسنی  امین  آقای 
دارنده   519۷894881 ملی  شماره  به  قدیمی  محمد  آقای  الشرکه.  سهم  ریال 
990000 ریال سهم الشرکه. آقای قربان قدیمی به شماره ملی 5198080152 
دارنده 10000 ریال سهم الشرکه. تولید و پخش انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 
آکرولیک، کنیتکس و نما، مولتی کالر، تینر روغنی فوری و صنعتی، انواع ضد رنگ 
های ساختمانی و صنعتی، چسب مایع، کلی و جزئی )در صورت ضرورت قانونی 
انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم( به موضوع شرکت الحاق گردید. در 
این  ثبت  با  گردد.  می  اصالح  مذکور  شرح  به  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  نتیجه 
مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه )الحاق به موضوع فعالیت(، افزایش سرمایه 
الکترونیک  در سوابق  متقاضی  توسط  انتخاب شده  ورود شریک جدید  از طریق 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی 

می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور – اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری

313312/ م الف

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم /آقای علی ایاسی  دارای شناسنامه شماره 5۷60005634 به شرح درخواست 

به کالسه 1/95/509ش  
از این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رضا ایاسی  به شناسنامه 331543 در تاریخ 95/2/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته  ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ....
1-متقاضی پسر متوفی 

2-فضه ایاسی فرزند رضا به ش ش 2855 صادره از ساری دختر متوفی 
3-الله ایاسی فرزند رضا به ش ش 196۷ صادره از ساری دختر متوفی 

4-صاحبه ایاسی فرزند رضا به ش ش 803 صادره از ساری دختر متوفی 
5-سلیمه قربانی فرزند علی به ش ش 236۷ صادره از ساری همسر 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 نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان ساری رزاقی 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 6104و رای شماره 19818مورخه 94/11/15به 
تقاضای آقای /خانم بزرگ بیرانوند فرزند هادی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 1۷5/42 متر مربع مجزی شده از پالک - فرعی 2091اصلی واقع در بخش دو 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای / خانم طوس والیزاده 
رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر 
صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و 
در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی 
می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع 

قضایی نخواهد بود. م الف 2582
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/3 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/3/18

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

مفقودی
 پراید مدل 85 با شماره شهربانی ۷۷6د51 ایران ۷2 با شماره مور165۷431و شماره 

شاسی s14822851۷4505مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

ابالغ وقت 950014
خواهان /شاکی محمد بغدادی دادخواستی به طرفیت خوانده /متهم حسین زنجانی 
و مجید صمصامی و محمد مهدی دارابی به خواسته توقیف وابطال عملیات اجرایی 
وانتقال تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهریار نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه  8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار واقع در شهرستان 
شهریار ارجاع و به کالسه 9509982640800013 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/5/6 وساعت 12/30  تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/

متهم محمد مهدی دارابی و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده/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.م.الف:16632
منشی دادگاه حقوقی شعبه8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار-کشاوری 

آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه مدرس دارای شناسنامه شماره 52128 بشرح دادخواست به کالسه 
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  شورا  این  از  6۷/95/۷0026۷ش 
 95/2/28 تاریخ  در   181 بشناسنامه  مدرس  جمال  شادروان  که  داده  توضیح 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم/مرحومه منحصراست به 
صادره  ت.ت25/4/2۷   2۷53951225 ش.ش  محسن  فرزند  مدرس  1-کمال 

ارومیه نسبت برادر
صادره  ت.ت19/۷/28   2۷538۷59۷9 ش.ملی  محسن  فرزند  مدرس  جواد   -2

ارومیه نسبت برادر 
3-نیره مدرس فرزند محسن ش.ملی 2۷53530262 ت.ت43/4/3 صادره ارومیه 

نسبت خواهر
صادره  ت.ت3۷/1/2۷   2۷534۷1932 ش.ملی  محسن  فرزند  مدرس  4-فاطمه 

ارومیه نسبت خواهر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور 
حذفی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

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

تهران میزبان شوراها و شهرداران 
سراسر جهان

رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به نخستین 
از  گفت:  شهرداران،  و  شوراها  جهانی  اجالس 
از  بزرگ  شهرهای  شورای  روسای  و  شهرداران 
کپن  آلمان،  جنا  اسپانیا،  بارسلونا،  شهر  جمله 
هاگ دانمارک، گنت بلژیک، سئول کره جنوبی، 
مکزیکوسیتی  جنوبی،  آفریقا  ژوهانسبورگ 
مکزیک، سوکر ونزوئال، استانبول ترکیه و سایر 
شهرهای جهان جهت سخنرانی در این اجالس 
پایگاه  گزارش  است.به  المللی دعوت شده  بین 
استانها،«نخستین  عالی  شورای  رسانی  اطالع 
با    »2016 شهرداران  و  شوراها  جهانی  اجالس 
ابتکار شورای عالی استانها، حمایت و همکاری 
تهران،  شهرداری  تهران،  شهر  اسالمی  شورای 
ایران،  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای 
ورزش  وزارت  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
و جوانان، وزارت نیرو، با هدف آگاهی از آخرین 
دستاوردهای علمی و تخصصی جهان در عرصه 
مدیریت شهری، با حضور قریب به 1600 نفر از 
مدیران شهری، اعضای شورای اسالمی شهرهای 
خارجی،  و  داخلی  شهرداران  و  کشور  سراسر 
با  همراه  المللی،  بین  و  ملی  برجسته  اساتید 
ماه  تیر   31 و  شهری،30  خدمات  نمایشگاه 
برج  المللی  بین  مرکز همایش های  در   1395

میالد تهران برگزار می شود.

گسترش همکاری ایران و ژاپن برای 
حفظ تاالب بین المللی انزلی

گیالن  استان  وفاضالب  آب  مدیرعامل شرکت 
گفت: آبفای گیالن با مشارکت سازمان دولتی 
جایکا زمینه همکاری ایران و ژاپن را برای حفظ 

تاالب بین المللی انزلی گسترش می دهد.
 دومین جلسه مشترک شرکت آب و فاضالب 
بین المللی  دولتی  سازمان  با  گیالن  استان 
همکاری های  بررسی  منظور  به  ژاپن  جایکا 
برای  سازمان  این  مساعدت  جلب  و  متقابل 
با  انزلی  بین المللی  تاالب  وضعیت  بهبود 
حضور مدیرعامل، معاون مهندسی و توسعه و 
مدیرجلب مشارکت های شرکت آب و فاضالب 
دولتی  سازمان  از  نمایندگانی  و  گیالن  استان 

جایکا ژاپن برگزار شد.
مهندس لطفی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
کرد:انتظار  اظهار  جلسه  این  در  گیالن  استان 
داریم به منظور بهبود وضعیت زیست محیطی 
با  ارتباط  در  انزلی  بین المللی  تاالب  مخصوصاَ 
گیالن  استان  در  فاضالب  پروژه های  اجرای 
جایکا  اینکه  ضمن  باشد،  دهنده  پیشنهاد 
این  به  تسهیالت  دریافت  مراحل  در  می تواند 

شرکت کمک کند.

فرسودگی 60 درصد از ناوگان اتوبوسرانی ارومیه
ارومیه- خبرنگار پیام زمان: مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری ارومیه 
گفت: تخصیص نیافتن یارانه بلیط به ناوگان اتوبوسرانی شهرداری ارومیه، 

مشکالت این سازمان را مضاعف کرده است.
ناصر سعیدآبادی اظهار کرد: تخصیص نیافتن یارانه برای نوسازی ناوگان، 
نبود تناسب  نرخ کرایه  مصوب شده نسبت به هزینه های تعمیرات و 
نگهداری اتوبوس ها، افزایش نارضایتی بهره برداران بخش خصوصی و 
همچنین تخصیص ندادن یارانه بلیت، به ناوگان اتوبوسرانی این مشکالت 
را چندین برابر کرده و چالش قابل تاملی را در حمل و نقل عمومی 

مسافران شهری با ناوگان اتوبوسرانی به بار آورده است.
 وی با بیان اینکه بیش از 60 درصد از ناوگان این سازمان فرسوده است 
افزود: اجرای طرح های بازرسی، نظارت مستمر و به کارگیری تمام امکانات 
موجود، خدمات رسانی به شهروندان و رسیدن به یک وضعیت مطلوب 

نیازمند نوسازی و توسعه ناوگان اتوبوسرانی شهرداری ارومیه است.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری ارومیه با بیان اینکه در سال 
جاری اقدامات متعددی صورت گرفته است، تصریح کرد: نصب 5 دستگاه 
سایبان جدید، بهسازی 4 دستگاه سایبان فرسوده در نقاط مختلف شهر، 
تخصیص 150 دستگاه اتوبوس برای همکاری با ستاد انتخابات، برگزاری 
کالس های آموزشی، ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای رانندگان 
اتوبوس های ملکی و خصوصی با همکاری معاونت حمل و نقل ترافیک 
شهرداری ارومیه انجام گرفته است. سعیدآبادی همچنین از اجرای مرحله 
دوم طرح سنجش آالینده ها و گازهای خروجی اتوبوس خبر داد و افزود: 
شست وشوی بیش از 200 دستگاه سایبان در شهر، رنگ آمیزی 30 
دستگاه اتوبوس در بخش خصوصی و همچنین رسیدگی به بیش از 
35هزار گزارش تخلف مهم ترین اقدامات این سازمان محسوب می شود.

به مناسبت روز جهانی محیط زیست برگزار شد؛
بازید انجمن صنفی روزنامه نگاران از پارک ملی

 کاله قاضی 
به مناسبت روز جهانی محیط زیست اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران 

از پارک ملی کاله قاضی اصفهان بازدید کردند.
16 خرداد روز جهانی محیط زیست است و با شنیدن چنین نامی تنها 
چیزی که در یک لحظه فکر شنونده را متوجه خود خواهد نمود که آهوان 
رمیده از ترس صیاد یا گونه های حیوانی نادر که بی پناه محکوم به مرگ در 
مکانی هستند که دوپایانی به نام انسان به قلمرو آنان تجاوز نموده و آنان 
را در خانه و کاشانه خود به مرز نابودی می کشانند. قلب های کوچکشان 
چنان می طپد که می توانی طپش آن را از چند متر دورتر احساس کنی و 
با زبان بی زبانی و چشمان معصوم می گویند پس کجاست این همه سنگ 
دانستن به سینه زدن و خود را از ما بهتر دانستن حال که تو نادان تری زیرا 
که جنگ ناعادالنه ای را آغاز نموده ای که فقط تو و اسلحه ات برنده خواهند 
بود و پای من توان رمیدن از دام تو را نخواهد داشت، این گفته یک آهوی 

در دام صیاد است که هیچ گاه شنیده نشده.
اما در این میان هستند سربازانی که جان را بر کف اخالص نهاده و 
در زمان صلح و دوستی هم همیشه بیدارند و به پاسبانی مکان هایی 
سپر  را  سینه شان  که  کسانی  تو.  نه  و  می دانم  من  نه  که  مشغولند 
گلوله ای  تیررس  از  را  آهویی  بچه  تا  می کنند  صیادهایی  گلوله های 
برهانند و به ما بگویند این حیوانات هم حق زندگی دارند زیرا آنکه به او 
جان شیرین داده تو نیستی که به خود اجازه می دهی جانش بستانی. 
آری آنان محیط بانان پاک و مهربانی هستند که خانه و خانواده شان 
را ترک نموده و دوستی با مارها و عقرب ها و آهوان و پلنگ ها و بزها 
و گرگ ها را انتخاب نموده اند تا به آنان حق زندگی دوباره دهند و این 

حیوانات بی گناه را   محافظت کنند.

منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به   
یک تبریز، در بازدید میدانی شهردار و جمعی 
از معاونین و مدیران منطقه از سطح حوزه، بر 
خیابانهای  و  معابر  تنظیف  و  بهداشت  حفظ 
و  الیروبی  مراحل  از  و  تاکید  منطقه  سطح 
مهرانه  داخل  و   قله  پارک  اطراف  پاکسازی 

رود بازدید به عمل آمد.
دکتر یوسفی تداوم عملیات خدمات شهری را 
در جهت ایجاد فضا های دلنشین شهری برای 
همشهریان گرامی ضروری دانسته و بر حفظ 
جهت  در  منطقه  سطح  محیطی  بهداشت 
آوری  جمع  و  روانی  و  روحی  آرامش  ایجاد 

پسماندهای شهری سطح حوزه تاکید نمود.
و  زباله  انباشت  جهت   به  است  ذکر  شایان 
جلوگیری از ورود لجن های ناشی از بارشهای 
عملیات  شهر،  داخل  به  آن  ورود  و  مداوم 
الیروبی وجمع آوری زباله های داخل مهرانه 
معاونت  ازسوی  قله  پارک  اطراف  در  رود 
خدمات شهری و اجرائی طبق تاکید شهردار 
منطقه یک به صورت مداوم صورت می گیرد.
از  تبریز  یک  منطقة  شهردار  یوسفی  دکتر 
اجرای عملیات ترمیم ، لکه گیری و بهسازی 

حاشیه اتوبان پاسداران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک 

تبریز ، دکتر مهدی یوسفی شهردار منطقة یک 
لکه  ترمیم،  عملیات  اجرای  از  تبریز  کالنشهر 
اتوبان  وحاشیه  لو  ایده  آخر  وآسفالت  گیری 
فنی  معاونت  اجرائی  عوامل  توسط  پاسداران 

وعمرانی این منطقه خبر داد.
بسترسازی  به ضرورت  اشاره  با  یوسفی  دکتر 
بر  منطقه  سطح  در  گرامی  همشهریان  رفاه 
متوازن  و  شهرداری  جدید  رویکرد  اساس 
سازی خدمات شهری و عمرانی گفت: خدمت 
کالن  اهداف  راستای  در  عزیز  شهروندان  به 
شهرداری یکی از مهمترین وظیفة ما بوده و بر 
این اساس شهرداری منطقة یک تبریز در حوزة 

را  رویکرد جدیدی  عمرانی  و  خدمات شهری 
دنبال نموده و متوازن سازی خدمات، آسفالت 
و  خیابانها  و  معابر  بهسازی  و  گیری  لکه   ،
همچنین پیاده روها را در این منطقه به صورت 

اولویت بندی در دستور کار قرار داده است.
از اجرای  پایان  شهردار منطقة یک تبریز در 
و  گیری  لکه  و  بهسازی  ترمیم،  عملیات 
اتوبان  وحاشیه  لو  ایده  خیابان  آخر  آسفالت 
منطقه  حوزة  سطح  اصلی  معابر  و  پاسداران 
یک خبر داد و بر تکمیل پروژه های خدماتی 
وعمرانی در سطح حوزة منطقة یک بر اساس 

مطالعات کارشناسی تاکید کرد.

بازدید شهردارمنطقۀ یک تبریز از عملیات الیروبی مهرانه رود و پاکسازی  پارک قله 
خبر خبر

اداره  از  نقل  به  و  زمان  خبرنگار  گزارش  به 
شورای  مالرد،  شهرداری  عمومی  روابط 
مالرد  شهرستان  در  بار  اولین  برای   CBR

تشکیل جلسه داد.
افراد  زندگی  کیفیت  بهبود    CBR هدف 
معلول است و سایر اهداف آن نیز شامل موارد 

زیر است:
مورد  در  معلولین  به  دادن  اطمینان    •

توانمندی هایشان؛
به خدمات عمومی  افراد  تأمین دسترسی    •

و منظم؛
•  پیشگیری از انواع معلولیت ها؛

•  تلفیق کودکان معلول در مدارس و سیستم 
آموزشی عادي؛

•  تدارک فرصت ها برای حضور فعال معلوالن 
در جامعه؛

از  برخورداری  و  معلولین  حقوق  تأمین    •
مشارکت کامل آنان در فعالیت ها؛

ملی  نهادهای  و  جامعه  بستر  از  استفاده    •
برای ارائه خدمات؛

جامعه،  بر  مبتنی  توانبخشی  یا   CBR  
توانبخشی  خدمات  توسعه  برای  فرایندی 

فرصت  برابرسازی  جهت  محلی  سطح  در 
ناتوانی  دارای  افراد  حضور  افزایش  و   ها 
طرح  این  است.  جامعه  در  مختلف   های 
شناسایی  هدف  با  روستایی  مناطق  در  تنها 

معلولین روستایی و ارائه خدمات توانبخشی 
شناسایی  می شود.  اجرا  افراد  این  به 
خانواده،  در  آموزش  معلولین،  موقع  به 
وسایل  تأمین  خانواده،  از  خارج  در  آموزش 
و  معلولین  اشتغال  توانبخشی،  کمک  
اقدامات  و  اهداف  از  اجتماعی  فعالیت های 
 CBR است.  طرح  این  قالب  در  اجرایی 
معلولیت های  جمله  از  معلولیت ها  تمام 
و  ذهنی  معلولیت های  جسمی حرکتی، 
خصوص  همین  در  می شود.  شامل  را  غیره 
مالرد  شهرستان   CBR شورای  اولین 
معاونت  سرپرست  لو  یقین  امیر  حضور  با 
قربانی  مرتضی  فرمانداری،  عمرانی  و  فنی 
 CBR رئیس اداره بهزیستی و دبیر شورای
توانبخشی،  معاون  مهری سادات شاهچراغی 
دهیاران،  از  جمعی  و   CBR کارشناس 
تسهیلگران فعال و خیرین در سالن جلسات 

فرمانداری شهرستان مالرد برگزار شد.

برگزاری شورای CBR برای اولین بار در شهرستان مالرد
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آگهي مزایده
در  صفادشت  شهرداري 
نظر دارد باستناد بند 2 
و 3 جلسه 56 شوراي محترم اسالمي 
زمینهاي  از  تعدادي  فروش  به  نسبت 
خیابان امامزاده و کمربندي جنوب شهر 
از طریق مزایده کتبي اقدام نماید. لذا 
متقاضیان جهت دریافت برگه مزایده و 
امالک  واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب 

مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک 95/4/2

محمدعلي کریمي- شهردار صفادشت

آگهي مناقصه

در  صفادشت  شهرداري 
نظر دارد باستناد بند 15 
جلسه 70 شوراي محترم اسالمي شهر 
نسبت به خرید کفپوش از طریق مناقصه 
اقدام نماید. لذا متقاضیان جهت دریافت 
برگه مناقصه و کسب اطالعات بیشتر به 

واحد کارپردازي مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار: 5/000/000/000 ریال
پایان تحویل مدارک: 1395/4/2

محمدعلي کریمي- شهردار صفادشت

آگهي مناقصه

در  صفادشت  شهرداري 
نظر دارد باستناد بند 17 
جلسه 70 شوراي محترم اسالمي شهر 
نسبت به خرید آسفالت فاز اول از طریق 
مناقصه اقدام نماید. لذا متقاضیان واجد 
شرایط نسبت به دریافت برگه مناقصه و 
عمران  واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب 

مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار: 9/000/000/000ریال

پایان تحویل مدارک: 1395/4/2
محمدعلي کریمي- شهردار صفادشت

آگهي مناقصه

در  صفادشت  شهرداري 
بند  باستناد  دارد  نظر 
اسالمي  محترم  شوراي   50 جلسه   6
شهر نسبت به احداث تاالر پذیرایي فاز 
لذا  نماید.  اقدام  از طریق مناقصه  سوم 
متقاضیان واجد شرایط احراز صالحیت 
و  مناقصه  برگه  دریافت  جهت  پیمان 
عمران  واحد  به  بیشتر  اطالعات  کسب 

مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار: 49/000/000/000 ریال

پایان تحویل مدارک: 1395/4/2
محمدعلي کریمي- شهردار صفادشت

 نوبت دوم
 نوبت دوم نوبت دوم

 نوبت دوم

اجراییه 
محکوم له  تعاونی مولی الموحدین  و سمانه ابوترابی  فرزند نصرت اله 

محکوم علیه  علیرضا رحیمی پور 
حل  شورای   93/10/14 مورخ   94099۷1615400002 شماره  دادنامه  بموجب 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   6154 حوزه   33 مجتمع  اختالف 
35/000/000 ریال و جمیع هزینه های دادرسی و خسارات ناشی از تاخیر تادیه 

و نیز پرداخت نیم عشر دولتی در حساب کاخ دادگستری 
110/28437 رئیس شعبه 6154مجتمع شماره 33 شهرستان تهران 

آگهی
خواهان / شاکی ساسان مطهری اصل و عباس مطهری اصل دادخواستی به طرفیت 
نیا بخواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت  خوانده / متهم عبداهلل رحیمی 
دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه ۷9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران واقع در تهران 
– خیابان شهید مطهری – خیابان میرعماد مجتمع قضایی شهید صدر ارجاع و به 
کالسه 9509982161500109 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/04/23 
و  بودن خوانده/متهم  المکان  به علت مجهول  است.  تعیین شده  و ساعت09:00 
درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/27676 منشی دادگاه حقوقی شعبه 79 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
صدر تهران – کوکب عباس زاده قلیچی

آگهی ابالغ
 وصول نظریه کارشناسی 

محمد  طرفیت  به  مهر  مهرانه  خانم  خواهان   940329/5۷ کالسه  پرونده  در 
خسروی رام به خواسته تعدیل اجاره بها نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به 
محمد خسروی رام ابالغ میگردد چنانچه اعتراضی دارند ظرف یک هفته پس از 

انتشار به دادگاه ارائه نمایند 
110/28450 مدیر دفتر شعبه 57 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

آگهی
خواهان بانک ملت   دادخواستی به طرفیت خوانده احمد امیر حسینی و محمد 
الجوردی و عباس امیر حسینی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه وجه سفته    تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  
به شعبه 123دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی  نموده  که جهت رسیدگی 
_ فلکه چهارم تهرانپارس   مجتمع قضایی  باهنر تهران  واقع  در تهران  شهید 
شهید باهنر   ارجاع  و به کالسه 9409980242001251ثبت گردیده که و وقت 
مجهول   علت  به  است   شده  تعیین   11/00 ساعت   1395/5/18 آن   رسیدگی 
المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون   آیین  
دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک 
نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی 
و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه 
دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/28447    منشی دادگاه حقوقی شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 

شهید باهنرتهران

آگهی
محمد  خوانده   طرفیت  به  دادخواستی  شعاری   دین  جواد  محمد  خواهان 
تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به  آبادی   حاجی  مجتبی  و  آبادی   حاجی  رضا 
عمومی  دادگاه  تقدیم  چک    وجه  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تادیه 
شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 33دادگاه عمومی حقوقی 
خیابان  انقالب   خیابان   _ تهران  در  واقع   تهران   مدنی  شهید  قضایی  مجتمع 
قدس روبروی خیابان پورسینا  مجتمع قضایی شهید مدنی   ارجاع  و به کالسه 
9409980229300901ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  1395/4/28 ساعت 
10/30 تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  
خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  
در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  
آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  
و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در 

وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/28449 منشی دادگاه حقوقی شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست  و ضمایم آن  

کالسه  پرونده  61560033
وقت رسیدگی  95/5/2۷ ساعت 15/00 

خواهان   تعاونی اعتبار ثامن االئمه   
خوانده    تقی علی اکبری  خواسته  مطالبه وجه    

اختالف  به مجتمع شماره 33 شورای حل  فوق  بخواسته  دادخواستی   خواهان  
بکالسه  و  ارجاع  شعبه  این  به  رسیدگی  جهت  که  تقدیم  تهران  دادگستری 
615633ثبت  گردیده  بعلت  مجهول المکان بودن خوانده به در خواست  خواهان  
و دستور  دادگاه و به تجویز  ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید  کثیر االنتشار  آگهی میشود  ناخوانده  از تاریخ  نشر اخرین 
آگهی  ظرف ده روز بدفتر دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه 
دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت نماید  و در وقت  مقرر باال جهت رسیدگی 
حضور به هم رساند  چنانچه  بعدا ابالغی  به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت  
منتشر و مدت آن یکماه خواهد بود واال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم ابالغ شده 

تلقی و شورا غیابا اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود  
110/28439    رئیس شعبه 6156مجتمع شماره 33 شورای حل اختالف دادگستری تهران  

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 921485 این بازپرسی آقای امیر پور حبیب فرزند 
نقی متهم است به اتهام مشارکت در جعل سند و استفاده از سند مجعول وامکان 
ابالغ احضاریه بواسطه مجهول المکان بودن مشارالیه مقدور نبوده لذا الزم است 
در راستای اجرای ماده 1۷4 قانون آیین کیفری به نامبرده ابالغ تا ظرف مدیکماه 
این مرجع  یا محلی در  النتشار  روزنامه های کثیر  از  از درج آگهی در یک  پس 
این مرجع مقتضی  اینصورت  غیر  در  نماید،  دفاع  انتسابی خود  اتهام  از  و  حاضر 

اتخاذ خواهد نمود
م الف 950187 بازپرس اول دادسرای بهشهر- قیصری اطربی 

آگهی ابالغ
ملی:  کد  محمدرضا  فرزند  پایندان  امین  محمد  حقیقی:  شونده  ابالغ  مشخصات 
2181353611 به نشانی: شهرستان بهشهر خ ش رجائی ک ش پناهی پور پ 

10 منزل پدری 
تاریخ حضور: 1395/06/14 یکشنبه ساعت 10:00 محل حضور: شهرستان بهشهر
علت حضور: در خصوص دعوی شما به طرفیت حمیدرضا اسکندری و حبیب اله 
باقری و محسن اکبری اعالیی در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه 

حاضر شوید.
همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت الزامی است.

م الف:950182 شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان بهشهر

آگهی
آقای سید علی قریشی به شماره شناسنامه 15962 مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده 1۷5/56/95 
از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید هادی قریشی به 
شماره شناسنامه ۷06 در تاریخ 94/11/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- طیبه سادات قریشی شماره شناسنامه 4 تاریخ تولد 1358 صادره از تهران دختر متوفی 
2- فرانک سادات قریشی شماره شناسنامه 5996 تاریخ تولد 1353 صادره از تهران دختر متوفی 3- سید علی 
قریشی شماره شناسنامه 15962 تاریخ تولد 1365 صادره از تهران پسر متوفی 4-  سیده زهرا قریشی شماره 
شناسنامه 580 تاریخ تولد 1329 صادره از سمنان همسر متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی طرف مدت یک ماه به این 

شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد.ف/28
110/27660  شعبه 56 شورای حل اختالف مجتمع شماره 8 تهران

آگهی
خواهان نرگس حیدری دادخواستی به طرفیت خوانده مجتبی اثباتی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی  و 
مطالبه خسارت وتسلیم مبیع )تحویل مورد معامله( مالی غیر منقول تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محالتی تهران 
واقع در تهران – بزرگراه شهید محالتی – خیابان ابوذر جنوبی مجتمع شهید محالتی ارجاع و به کالسه 
علت  به  است.  تعیین شده  ساعت10:00  و   1395/05/13 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   95004۷
مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی میشود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
110/27655 دادگاه حقوقی شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محالتی تهران

آگهی
تجدیدنظر خواه محمد ساالر روشنی دادخواست تجدیدنظر خواهی خود را نسبت به دادنامه شماره 9401309 به این دادگاه 
تسلیم نموده که مجهول المکان بودن تجدیدنظر خواندگان 1- داود 2- سامان شهرت هر دو حسین نظری حسب درخواست 
تجدیدنظر خواه مراتب در روزنامه کثیر االنتشار درج گردد تا تجدیدنظر خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست تجدیدنظر و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال چنانچه 
پاسخی دارد کتباً به این دادگاه اعالم نماید بدیهی است پس از انقضا مهلت یاد شده پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال خواهد شد.
110/27673مدیر دفتر شعبه 36 دادگاه عمومی تهران

آگهی مفقودی
 F4L1۷۷1H115199 سند کمپانی سواری مگان مدل 1389 به شماره شهربانی ایران82-634ن12 و به شماره موتور
و به شماره شاسی NAPLM050EA1005۷22 به نام حسین سعیدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

حفظ محیط زیست سرلوحه کارها در استان مرکزی

آیین اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم سبز در استان مرکزی با حضور 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی، جمعي از مدیران فعال 

زیست محیطي استان و سازمان هاي مردم نهاد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي، 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی گفت: ما باید حفظ 
محیط زیست را در سرلوحه کارهای خود بدانیم و داشتن محیط زیست 

سالم باعث نشاط در جامعه خواهد شد.
مدیرکل محیط زیست استان در آئین اختتامیه جشنواره فیلم سبز 
گفت: حضور مدیران ارشد استان، سمن ها و عالقه مندان به محیط 
زیست نشان دهنده این است که همه به محیط زیست خود اهمیت 
می دهند و این امر در طول یک هفته اکران فیلم ها در کالنشهر اراک 
با حضور خوبی که مردم در سالن اکران فیلم ها داشتند به ما ثابت کرد 
که مردم به محیط زیست و مسائل زیست محیطی شهر خود عالقه مند 
هستند و ما باید تالش مضاعف کنیم تا بتوانیم معضالت زیست محیطی 

شهر را کم کنیم.

افزایش صد درصدی درآمد اختصاصی موسسه رازی 
 رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از افزایش بیش از دو 

برابری درآمد اختصاصی این موسسه خبرداد.
حمید کهرام اظهارکرد: هدف اصلی موسسه رازی در سال  گذشته افزایش 

فروش محصوالت و کسب درآمد اختصاصی باال بود.
وی ادامه داد:خوشبختانه این هدف  با اتخاذ راهکارهایی از سوی بخش 

بازرگانی موسسه رازی محق شد.
 کهرام خاطرنشان کرد: منابع مالی موسسه رازی از دو بخش بودجه و 
اعتبارات عمومی و اختصاصی کسب  می شود که بدون شک بودجه عمومی 
که دولت برای موسسه پیش بینی می کند محدود است و پاسخگوی همه 
نیازها نیست. این مسئول توضیح داد: با توجه به محدود بودن اعتبارات 
خود  اختصاصی  اعتبارات  افزایش  برای  هرساله  رازی   موسسه  دولتی، 
اقداماتی انجام می دهد.  کهرام  دربخش دیگری از صحبت های خود با 
بین در دوسال گذشته گفت: درآمد  اختصاصی موسسه  مقایسه درآمد 
اختصاصی موسسه رازی در سال گذشته  دو برابر سال 92 افزایش داشته 

است.
این مسئول توضیح داد: درآمد اختصاصی موسسه رازی در سال 92 حدود 
65 میلیارد تومان، 95 میلیارد تومان در سال 93 و سال 94 به 132 میلیارد 

تومان رسید.
 رئیس موسسه رازی با بیان این که بخش زیادی از این درآمد به علت 
مشکالت دولت، در آخرین ماه سال 94  جذب شداظهار کرد: این مشکل 
باعث شد موسسه رازی  سال گذشته به لحاظ بودجه ای و تامین اعتبار، با 

سختی های زیادی مواجه باشد.

ارتقاي سطح دانش فني از اهداف اداره کل 
استاندارد در برگزاري دوره هاي آموزشي

به گزارش روابط عمومي اداره کل استاندارد البرز، 
مدیران کنترل کیفیت حدود 24389 نفرساعت 

وکارکنان  2۷38نفرساعت آموزش دیده اند. 
البرز گفت:  استاندارد  فتانه شکرالهي مدیر کل   
اداره کل استاندارد البرز در سال 94 با شعار اقتصاد 
مقاومتي تمامي تالش خود را براي تحقق این امر 
با انجام ماموریت ها و رسالت هاي ذاتي خود به کار 

بسته است.
شکرالهي افزود: هدف از برگزاري این دوره ها ارتقاي 
سطح دانش فني و بهبود مستمر در راستاي توسعه 

و مدیریت سازماني است.
وي تصریح کرد: اداره استاندارد البرز با دارا بودن 
13مرکز  آموزشي تایید صالحیت شده  ارتباط 
مستمري در برگزاري دوره هاي آموزشي داشته 

است.
او یادآور شد: این مراکز با داشتن مدرسان و اساتید 
فرهیخته مي توانند سازمان استاندارد را در برگزاري 
و  و تخصصي،علمي  آموزشي عمومي  دوره هاي 
ترویج  آموزشي  سمینارهاي  همچنین  و  تئوري 

دهنده استاندارد یاري کنند.
 

پرداخت وام کم  بهره  به14باشگاه 
ورزشی استان مرکزی

وجوانان  ورزش  کل  اداره   13 ماده  کمیسیون 
استان مرکزی مربوط به کمک فنی واعتباری 
از  وحمایت  استان  ورزشی  باشگاههای  به 

سرمایه گذاری بخش خصوصی  برگزارشد.
مدیر کل ورزش وجوانان استان مرکزی در این 
جلسه گفت:  درراستای توسعه وتوانمندسازی  
کمیسیون  ورزش   حوزه  در  خصوصی  بخش 
ماده 13 در استان مرکزی تشکیل شد که در 
این زمینه  پرونده های زیادی به دبیرخانه این 

کمیسیون ارسال شد.
وی بیان کرد: در بخش احداث اماکن ورزشی 
ارسال  دبیرخانه  به  طرح  سه  خصوصی  بخش 
شد که در این جلسه ضمن بررسی این طرح ها 
با ارائه تسهیالت بانکی بی این طرح ها موافقت 

اولیه صورت پذیرفت.

خبرخبر

برای  دائمی  برق  جریان  بودن  دسترس  در 
مخازن  آب  وکیفیت  کمیت  پایش  و  کنترل 
خدمات  منظورارائه  به  آبرسانی  خطوط  و 
ضرورت  یک  مشترکین  به  پایدار  و  مستمر 

برای شرکت های آب و فاضالب می باشد.
و  آب  شرکت  عامل  مدیر  ایمانلو  مهندس 
فاضالب استان آذربایجان شرقی با اعالم این 
مسیر  بودن  طوالنی  به  توجه  با  گفت:  خبر 
به  مربوط  مشکالت  همچنین  و  آب  انتقال 
انتقال  سراسری،  برق  های  شبکه  از  دوری 
برق به مخازن گران تمام می شود و از طرفی 
ایجاد  بدلیل  فسیلی  ژنراتورهای  از  استفاده 
نیز  و  زیست محیطی  و  های صوتی  آلودگی 

دوره عمر استفاده از آنها مقدور نمی باشد.
از  نفر  سه  راستا  این  در  کرد:  اضافه  وی 
در  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  همکاران 
کیوان  اله  آقایان عین  کلوانق  فاضالب  و  آب 
زاده  بالل  بهروز  و  زحمتی  باقر  کلوانق،  پور 
فاضالب  و  آب  شرکت  حمایت  با  و  گاوگانی 

کلوانق  آب  مخزن  در  را  طرح  این  استان 
جمله  از  نیاز،  مورد  برق  و  نمودند  اجرایی 
تله  و  کلرزنی  دستگاه  برق  محل،  روشنایی 
متری مخزن  را با استفاده از جریان آب داخل 

لوله ورودی مخزن تولید کردند. 
مکانیسم  کرد:  اضافه  شرکت  عامل  مدیر 
این شکل است که دستگاه در مسیر  به  کار 
بایست حداقل 3بار فشار  جریان آب که می 
داشته باشد قرار گرفته و با به حرکت درآمدن 
توربین ، ژنراتور موجود برق مورد نیاز را تولید 

می نماید.
اجرای  هزینه  به  ادامه  در  ایمانلو  مهندس 
طرح اشاره کرد و افزود: برای ساخت دستگاه 
که کلیه مراحل طراحی، ساخت و نصب آن 
حدود  شده  انجام  شرکت  همکاران  توسط 
120میلیون ریال هزینه شده که قابل تعمیم 
به سایر واحد های مشابه در استان می باشد.

های  برنامه  به  اشاره  با  شرکت  عامل  مدیر 
اقتصاد مقاومتی در این راستا گفت: با اجرای 

این طرح بالغ بر 2500میلیون 
نیرو  بابت هزینه های  از  ریال 
های  هزینه  شامل  رسانی 
صرفه  و...  نگهداری  انتقال، 
جویی شده است که با تعمیم 
و تکمیل کامل اجرای طرح در 
بر  بالغ  استان  دیگر  نقطه   6
جویی  صرفه  ریال  15میلیارد 
هم  شود.که  می  ایجاد  ریالی 
اقتصاد  های  برنامه  با  راستا 
اجرا  شرکت  این  در  مقاومتی 
می گردد. وی ادامه داد: عالوه 
به  توان  می  مالی،  مزایای  بر 
شده  تولید  انرژی  بودن  پاک 
که  نمود  اشاره  روش  این  در 
یکی از گامهای مهم در برنامه 

های مدیریت سبز می باشد.
تغییرات  بدلیل  طرح  این  است  ذکر  شایان 
کارایی  ارتقاء  و  توربین  داخل  در  انجام شده 

صنعتی  مالکیتهای  و  اختراعات  اداره  در  آن 
انجام  آن  اجرایی  مراحل  و  شده  ثبت  کشور 

می شود.

توسط همکاران شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی طراحی و ساخته شد:

دستگاه مولد برق AC با استفاده از جریان آب داخل لوله خطوط آبرسانی

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف بیش از 113 
کیلو گرم تریاک، در وحیدیه شهریار خبر داد. 

سرهنگ »سلیم پور« در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری 
پلیس و تشریح این خبر گفت: در راستاي مقابله بي امان با 
سوداگران مرگ، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
در پي گزارش رسیده مبني بر فعالیت تعدادي از قاچاقچیان 
به صورت باندي در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در شهرک 
وحیدیه رسیدگي به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. 
اطالعاتي، مخفیگاه  کار  از  ماموران پس  تصریح کرد:  وي 
افرادي را که به صورت گسترده در امر تهیه و توزیع مواد 

مخدر در وحیدیه شهریار فعالیت داشتند شناسایي کردند. 
این مقام انتظامي افزود: ماموران با هماهنگي مقام قضایی در 
عملیاتي غافلگیرانه قاچاقچیان را در مخفیگاهشان دستگیر 
و در بازرسي از منزل متهمان 113 کیلوگرم تریاک کشف 

کردند. 
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان تهران در پایان با 

دستگاه  یک  توقیف  و  قاچاقچي  دو  دستگیري  به  اشاره 
خودروي ال 90 اظهار داشت: متهمان با تشکیل پرونده جهت 

سیر مراحل قانوني تحویل مراجع قضائي شدند. 

بازگشایی پارک ساحلی علی کله)دز(کشف 113 کیلوگرم تریاک در شهریار 
 در ماه  رمضان

سیل  وقوع  پي  در  دزفول،  شهرداري  عمومي  روابط  خبر  واحد  گزارش  به 
فروردین ماه گذشته که خسارات عظیمي را به دزفول خصوصاً پارک هاي 
ساحلي وارد کرد، به محض فروکش کردن طغیان رودخانه کار بازسازي پارک 

هاي ساحلي با تمام قوا توسط شهرداري دزفول آغاز شد.
شهردار دزفول با اعالم این مطلب گفت: هم اکنون بخش اعظم خسارات وارد 
شده به تاسیسات و پارک هاي ساحلي بازسازي شده و پارک ساحلي علي کله 
که همه روزه خصوصاً در ایام تابستان پذیراي هزاران مهمان و همشهریان عزیز 

است که در هفته آینده ان شاهلل بازگشایي خواهد شد.
مهندس کرمي نژاد افزود: در خصوص پارک ساحلي رعنا نیز کار پاکسازي 
منطقه، الیروبي استخر و کانال آن و بازسازي محوطه انجام شده است و هم 
اکنون کار کاشت چمن و نهال درختان گونه هاي مختلف خصوصاً گونه هاي 
بومي مثل کنار و .. در حال انجام است و با راهنمایي کارشناسان درختاني که 

در طغیان رودخانه در این پارک آسیب دیده بودند مجدداً احیا شده اند.
وي تصریح کرد: با توجه به میزان خسارات وارده به پارک رعنا پیش بیني مي 

شود کار بازسازي این پارک تا یک ماه دیگر ادامه یابد.
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آگهی مفقودی
ITMمدل  فرگوسن285سیستم  تراکتور  نامه  بیمه  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
LEW04026Vشماره  موتور  شماره  G10534A1و  سریال  شماره  1388به 
شاسیH0123۷به نام محمود صادقی فرزند محمد به شماره شناسنامه 14۷صادره 

از نیشابور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شهرستان باغملک

آگهی احضار متهم 
آقای عبدالرضا دماوندی  بازپرسی  این  پرونده کالسه 940040  اینکه در  به  نظر 
فرزند هادی متهم است به جعل سند دولتی و استفاده از سند مجعول و امکان 
ابالغ احضاریه بواسطه مجهول المکان بودن مشارالیه مقدور نبوده لذا الزم است 
در راستای اجرای ماده 1۷4 قانون آیین کیفری به نامبرده ابالغ تا ظرف مدیکماه 
این مرجع  یا محلی در  النتشار  روزنامه های کثیر  از  از درج آگهی در یک  پس 
این مرجع مقتضی  اینصورت  غیر  در  نماید،  دفاع  انتسابی خود  اتهام  از  و  حاضر 

اتخاذ خواهد نمود
م الف 950183 بازپرس اول دادسرای بهشهر- قیصری اطربی 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 921384 این بازپرسی آقای کریم محمدزاده فرزند 
محمدرضا متهم است به سرقت یکدستگاه دوچرخه وامکان ابالغ احضاریه بواسطه 
مجهول المکان بودن مشارالیه مقدور نبوده لذا الزم است در راستای اجرای ماده 
1۷4 قانون آیین کیفری به نامبرده ابالغ تا ظرف مدیکماه پس از درج آگهی در 
یک از روزنامه های کثیر النتشار یا محلی در این مرجع حاضر و از اتهام انتسابی 

خود دفاع نماید، در غیر اینصورت این مرجع مقتضی اتخاذ خواهد نمود
م الف 950186 بازپرس اول دادسرای بهشهر- قیصری اطربی 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
 229۷8 شماره  رای  و   4049 کالسه  پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان 
مورخه 94/12/2۷به تقاضای آقای/خانم طهماسب زینوند مقدم فرزند بهار نسبت 
پالک  از  شده  مجزی  مربع  100متر  مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به 
0فرعی  40اصلی واقع در بخش2  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی  صارمی  موسی  آقای  )رسمی(  اولیه 
اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2453
تاریخ انتشارنوبت اول :1395/3/3 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/3/18
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 10۷3و رای شماره ۷04 مورخه 
به  نسبت  عباس  میر  فرزند  فرد  صفری  حبیب  آقای/خانم  تقاضای  به   95/2/5
ششدانگ یکباب عمارت به مساحت93/00  متر مربع مجزی شده از پالک ۷فرعی  
1اصلی واقع در بخش چهار  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( آقای / خانم محمد کاظم جباری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2583
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/3

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/3/18
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
 22656 شماره  رای  و   662 کالسه  1-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان 
به  راد فرزند عیسی نسبت  آقای/خانم تقی هادی  تقاضای  به  مورخه 94/12/25 
ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت 50694/21 متر مربع مجزی شده از پالک 
مالکیت  از  آباد خروجی  دو شهرستان خرم  بخش  در  واقع  از 30اصلی  10فرعی 
اولیه )رسمی( آقای مرتضی فاطمی 2- پرونده کالسه 243 و رای شماره  مالک 
بیژن  فرزند  سپهوند  کبری  خانم   / آقای  تقاضای  به   94/12/26 مورخه   22۷62
شده  مجزی  مربع  متر   112/00 مساحت  به  عمارت  یکباب  ششدانگ  به  نسبت 
از  آباد خروجی  در بخش 4 شهرستان خرم  واقع  اصلی  فرعی 3/1  از پالک 13 
مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای / خانم حسین سیاه پوش رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2486
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/3

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/3/18
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: پرونده کالسه 5۷13و رای شماره 22603 مورخه 
به  نسبت  بابا  فرزند  پناهی  محمد جهان  علی  آقای/خانم  تقاضای  به   94/12/24
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 24۷/34متر مربع مجزی شده از پالک . 
از مالکیت  آباد خروجی  فرعی  2209اصلی واقع در بخش یک  شهرستان خرم 
مالک اولیه )رسمی( آقای محمد حسین افتخاری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده 
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در 
تا  الصاق  بر آن در روستاها  انتشار و عالوه  االنتشار و محلی آگهی  روزنامه کثیر 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
تقدیم  ارائه گواهی عدم  با  اینصورت متقاضی  باشد در غیر  نهایی می  ارائه حکم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2519
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/3/3 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/3/18
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 1239و رای شماره 22566 مورخه 
94/12/24تقاضای آقای /خانم رحیم صالحی فرزند مراد جان نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 9۷1/2۷متر مربع مجزی شده از پالک 1۷اصلی واقع 
آقای/  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  آباد خروجی  در بخش 4 شهرستان خرم 
 3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی  صالحی  رحیم  خانم 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2421
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/3

تاریخ انتشار نوبت دوم :1395/3/18
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه ۷20و رای شماره 1۷938مورخه 
به ششدانگ  نسبت  علی  فرزند  رومیانی  عیدی  آقای/خانم  تقاضای  94/10/15به 
یکباب ساختمان به مساحت 131/43 متر مربع مجزی شده از پالک 909 فرعی 
1-5واقع در بخش 4 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
آقای سید محمد موسوی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 
3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2518
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/3/3

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/3/18
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 1599و رای شماره 1۷520مورخه 
به  نسبت  نوراحمد  فرزند  جودکی   اله  فتح  آقای/خانم  تقاضای  94/10/10به 
پالک  از  شده  مجزی  مربع  متر   9۷/61 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ 
14فرعی  10اصلی واقع در بخش دو  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
اولیه )رسمی( آقای عیدی بک پاپی چگنی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
تا چنانچه  الصاق  انتشار و عالوه بر آن در روستاها  کثیر االنتشار و محلی آگهی 
اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت 
به مراجع قضایی  به تقدیم دادخواست  اعتراض مبادرت  تاریخ تسلیم  از  یک ماه 
ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند 
مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال 
صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2422

تاریخ انتشار نوبت اول :1395/3/3
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/3/18

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 4463/91و رای شماره 19585  شهرستان خرم 
مورخه 94/11/13 به تقاضای آقای نورالدین میرزاپورفرزند ملک میرزا نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت154/52متر مربع مجزی شده از پالک 1 
فرعی  5 اصلی واقع در بخش 4شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( آقای قربان خاکی پور رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای 
نوبت  فاقد سند رسمی دو  اراضی و ساختمان های  تکلیف  تعیین  قانون  ماده 3 
به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2454
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/3/3 

تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/3/18
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

آگهی احضار متهم 
این  پرونده کالسه 941349  در  فرزند غالمرضا  تویه  رمضانی  رضا  آقای حمید 
مجعول  اوراق  از  استفاده  و  فقره چک  سه  جعل  و  کالهبرداری  اتهام  به  شعبه 
تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله بر اساس ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی 
این شعبه  تاریخ  نشر آگهی در  از  ماه  به شماابالغ می شود ظرف یک  کیفری 
انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و  از  حاضر شوید در غیر اینصورت پس 

اظهار نظر می شود 
بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقالب ساری سید هادی رشیدی م. الف 164

30 درصد شبکه آب رسانی کشور نیاز 
به بازسازی دارد

مدیر مصرف و نظارت بر کاهش آب بدون درآمد شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور گفت: 40 هزار کیلومتر از شبکه آب رسانی شهری در کشور 

فرسوده است و نیاز به بازسازی دارد.
علی سیدزاده در نشست بررسی شبکه توزیع آب بوشهر با بیان اینکه طول 
شبکه آب رسانی در شهرهای مختلف کشور 142 هزار کیلومتر است، اظهار 

داشت: از این میزان شبکه آب رسانی 40 هزار کیلومتر آن فرسوده است.
وی با بیان اینکه نوسازی و اصالح شبکه آب رسانی در شهرها در اولویت 
است، اظهار داشت: برای بازسازی 40 هزار کیلومتر شبکه آب رسانی فرسوده 

شهری در کشور به ۷0 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
مدیر مصرف و نظارت بر کاهش آب بدون درآمد شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور با اشاره به میزان هدر رفت آب از شبکه های آب رسانی 
شهری گفت: بر اساس ارزیابی های انجام شده میزان هدر رفت آب در 

شهرهای کشور 26 درصد است که بخشی ظاهری و بخشی واقعی است.
سیدزاده با اشاره به اینکه برنامه های متنوع برای بازسازی شبکه آب رسانی 
تدوین شده است، افزود: کنترل و پایش شبکه های آب رسانی، جلوگیری 
از صدمات به شبکه توزیع و توجه به استانداردهای بین المللی از جمله 

برنامه های مهم این شرکت برای تأمین آب است.
وی با اشاره به مشارکت سرمایه گذاران خارجی در طرح های آب رسانی در 
شهرها و روستاها خاطرنشان کرد: پس از برجام و برطرف شدن تحریم ها 
شرکت های خارجی برای مشارکت در طرح های آب رسانی اعالم آمادگی 
کردند که یک شرکت کره ای در بازسازی شبکه آب رسانی بوشهر مشارکت 

می کند.

اوراق مشارکت صنعت نفت در بورس 
بازگشایی شدند

با تهران  بورس  تاریخ  در  دولت  مالی  تامین  بزرگترین  تحقق  از   پس 
 پذیره نویسی دو اوراق نفتی در اسفند ماه سال گذشته، دو اوراق مشارکت 
شرکت ملی نفت با نمادهای »مپارس۷12« و »مغرب9۷12« بازگشایی 
شدند.بر اساس این گزارش،دیروز 35 میلیون برگه از اوراق مشارکت شرکت 
ملی نفت ایران با نماد »مپارس۷12« به ارزش 35 هزار میلیارد ریال و 
تعداد 15 میلیون برگه از اوراق مشارکت شرکت ملی نفت ایران با نماد 
»مغرب9۷12« به ارزش 15 هزار میلیارد ریال در بورس تهران بازگشایی 
شدند.بنابراین گزارش اوراق »مپارس۷12« و »مغرب9۷12« با سر رسید 
سه ساله با نرخ سود علی الحساب 21 درصد روزشمار و معاف از مالیات 
است که سود آن هر سه ماه پرداخت می شود. دامنه نوسان روزانه اوراق پنج 
درصد و تسویه حساب و پایاپای T+1 است.ضامن اوراق »مپارس۷12« و 
»مغرب9۷12« صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت 
و عامل پرداخت سود، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 

وجوه )سهامی عام( معرفی شده است.
دو اوراق مشارکت ملی نفت با نمادهای »مپارس« و »مغرب« از نوزدهم 
اسفند ماه پارسال، در فهرست نرخ های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار 
تهران درج شد.همچنین در 25 اسفند 1394 با معامله 48 هزار میلیارد 
ریال از دو اوراق مشارکت ملی نفت با نمادهای »مپارس« و »مغرب«، 

بزرگترین تامین مالی دولت در تاریخ بورس تهران رقم خورد.

قیمت جهانی نفت باال رفت

قیمتهای نفت در پی کاهش ارزش دالر آمریکا و 
حمله به تاسیسات نفتی نیجریه که روند عرضه این 
کشور را محدودتر میکند، در نخستین روز فعالیت 
بازارها در هفته جاری صعود کرد اما چشم انداز رشد 

تولید آمریکا، روند افزایش قیمتها را محدود کرد.
بهای معامالت برنت تا سطح 50.10 دالر صعود کرد 
اما تا اواسط معامالت روز با 38 سنت یا 0.۷ درصد 
افزایش، در 50.02 دالر در هر بشکه ایستاد. نفت 
برنت روز جمعه با 40 سنت یا 0.8 درصد کاهش، 
در 49.64 دالر بسته شد و برای کل هفته حدود 

0.6 درصد کاهش نشان داد.
بهای معامالت نفت آمریکا 41 سنت یا 0.8 درصد 
افزایش یافت و به 49.03 دالر در هر بشکه رسید. 
نفت خام آمریکا روز جمعه با 55 سنت یا 1.1 درصد 
کاهش، در 48.62 دالر در هر بشکه بسته شد و 
برای کل هفته حدود 1.4 درصد کاهش نشان داد.

به گفته معامله گران، قیمتهای نفت تحت تاثیر 
کاهش ارزش دالر که پس از انتشار آمار ضعیف 
اشتغال در روز جمعه، ریزش چشمگیری پیدا کرد، 
صعود کرده اند. ضعیف شدن دالر، کاالهایی مانند 
نفت را که به این ارز معامله می شوند برای خریداران 
دارنده ارزهای دیگر ارزانتر کرده و به تقویت تقاضا 

کمک می کند.

ایران و »اس کی« کره جنوبی 
قرارداد نفتی امضا کردند

اولین قرارداد توسعه و بهینه سازی پاالیشگاه های 
جنوبی کره  کی«  »اس  شرکت  با  ایران   نفت 
 امضا شد. پس از آغاز مذاکرات ایران با دو شرکت 
ژاپنی »جی اس نیپون« و »جی. سی. سی. پی« 
ژاپن برای توسعه پاالیشگاه های موجود نفت، اولین 
قرارداد پاالیشگاهی ایران با شرکت »اس کی« کره 
جنوبی امضا شد.بر این اساس قرارداد آغاز عملیات 
امکان سنجی طرح توسعه پاالیشگاه نفت تبریز با 
هدف کاهش تولید نفت کوره و افزایش ظرفیت 
تولید بنزین و گازوئیل به ارزش 20 میلیون دالر 
با شرکت مهندسی و عمران »اس کی« کره جنوبی 
امضا شد.یکی از مسئوالن »اس کی« کره جنوبی 
درباره این توافق جدید نفتی، اعالم کرد: توافق یاد 
شده، شامل ارتقای تأسیسات گوگرد زدایی و دیگر 
تأسیسات تولید بنزین بوده که پیش بینی می شود 
اجرای مرحله اولین پروژه به 6 ماه زمان نیاز داشته 
باشد.از سوی دیگر پیش بینی می شود پس از انجام 
مرحله اولین طرح، ارزش مالی قراردادها در سایر 
مراحل توسعه ای پاالیشگاه نفت تبریز به 200 تا 

300 میلیون دالر افزایش یابد.

کوتاه از انرژی  نفت در جهان

اشاره  با  نفت  شرکت  بین الملل  امور  مدیر 
به  نفت  صادرات  در  جدید  رکورد  ثبت  به 
صادرات  آغاز  وجود  با  کرد:  اعالم  کره جنوبی، 
بازار  بزرگترین  کماکان  آسیا  اما  اروپا  به  نفت 
درباره  قمصری  سیدمحسن  است.  ایران  نفت 
آخرین وضعیت صادرات نفت خام ایران به کره 
حجم  تاکنون  تحریم ها  لغو  با  گفت:  جنوبی، 
صادرات نفت خام ایران به این کشور آسیایی با 

افزایشی قابل توجه همراه شده است.
با  ایران  مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت 
اشاره به امضای قرارداد فروش نفت و میعانات 
گازی با دو شرکت بزرگ کره جنوبی، تصریح 
شرکت های  با  قراردادهایی  تاکنون   کرد: 
برای  جنوبی  کره  »هیوندایی«  و  کی«  »اس 

فروش نفت خام امضا شده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه برای نخستین 
بار در خرداد ماه سال جاری حجم فروش نفت 
و میعانات گازی ایران به کره جنوبی به حدود 
است،  یافته  افزایش  روز  در  بشکه  هزار   400
برای  جدید  حدنصاب  یک  این  داشت:  اظهار 

فروش نفت خام به این کشور آسیایی در دوران 
پساتحریم به شمار می رود.

وجود  با  اینکه  بیان  با  همچنین  قمصری 
ایران  خام  نفت  صادرات  و  فروش  ازسرگیری 
اویل  لوک  همچون  اروپایی  شرکت های  به 
اما  ایتالیا  ساراس  و  فرانسه  توتال  روسیه، 
است،  ایران  نفت  بازار  بزرگترین  آسیا  کماکان 
خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود تا تابستان 
به  ایران  خام  نفت  صادرات  جاری حجم  سال 
بشکه  هزار   600 سقف  تا  اروپایی  کشورهای 
نفت هم  وزیر  زنگنه  یابد.بیژن  افزایش  روز  در 
با  دیدار  از  پس  جاری  سال  ماه  اردیبهشت 
و  زیربنایی  زمین،  امور  وزیر  این«  هو  »کانگ 
خبرنگاران  جمع  در  جنوبی  کره  نقل  و  حمل 
درباره حجم فروش نفت و میعانات گازی ایران 
به کره جنوبی پس از لغو تحریم ها، گفته بود: 
کره  به  ایران  گازی  میعانات  و  نفت  فروش 
به  روز  در  افزایش  بشکه  هزار  با 300  جنوبی 

400 هزار بشکه رسیده است.
دولتی  شرکت  جاری،  هفته  حال  همین  در 

کره جنوبی اعالم کرد: با رفع تحریم های نفتی 
به کره جنوبی  این کشور  ایران، صادرات نفت 
در 4 ماهه نخست سال جاری میالدی به بیش 
از دو برابر نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل 

از آن افزایش یافته است.
بر این اساس مجموع صادرات نفت و میعانات 
نفتی ایران بین ماه ژانویه تا آوریل سال 2016 
میالدی به 30 میلیون بشکه رسید که نسبت 

به مدت زمان مشابه سال قبل از رشد 113.5 
درصدی برخوردار شده است.

اینوویشن«،  کی  »اس  شرکت  رو  این  از 
»هیوندای  و  ای  کره  پاالیشگاه  بزرگترین 
اویل بانک«، چهارمین پاالیشگاه این کشور به 
توتال«  »آهانوها  پتروشیمی  شرکت  از  تبعیت 
را  ایران  از  خود  نفت  واردات  آوریل  ماه  در 

افزایش داده اند.

قمصری خبر داد:

آسیا بزرگترین بازار نفت ایران

صادرات نفت ایران به اتحادیه اورپا هم اکنون به 
400 هزار بشکه در روز رسیده است و قرار است 
در ماه های آینده و پس از انعقاد قراردادهایی 
بشکه  هزار   ۷00 به  ایتالیا  و  فرانسه  یونان،  با 
برسد.به گزارش تسنیم به نقل از وال استریت 
ژورنال، عربستان روز یکشنبه قیمت نفت خود 
در بازار اروپا را کاهش داد و نشان داد که پس 
از ناکامی اوپک در تعیین سقف جدید به دلیل 
نفت در  بازار  رقابت در  ایران،  افزایش صادرات 

حال افزایش است.
به  ارسالی  ایمیل  در  آرامکو  سعودی  شرکت 
مشتریان خود گفته قیمت نفت سبک خود برای 
تحویل در ماه جوالی در شمال غرب اروپا را 35 
سنت و در مدیترانه 10 سنت کاهش می دهد.این 
کاهش قیمت از این جهت غیرمنتظره است که 
میزان تقاضا برای نفت معموال در نیمه دوم سال 
 با پایان عملیات تعمیرات پاالیشگاه ها افزایش 
اخیر  ایجاد شده  اختالالت  عالوه،  به  یابد.  می 
در عرضه نفت کشورهایی نظیر نیجریه، موجب 

کاهش نسبی مازاد عرضه در بازار شده است.
اما اقدام عربستان پس از آن صورت می گیرد 
گذشته  پنجشنبه  اوپک  عضو  کشورهای  که 

سازمان  جدید  تولید  سقف  روی  نتوانستند 
توافق کنند. نبود یک سقف محدود کننده تولید 
عمال زمینه را برای دو عضو رقیب یعنی ایران و 
عربستان جهت افزایش بیشتر تولید فراهم می 
به  نرسیدن  در  نیز  ژئوپلتیک  های  سازد.تنش 
توافقی بر سر محدود شدن تولید موثر بوده و 
ایران قاطعانه مخالف هرگونه اقدامی در جهت 
عربستان  اما  است.  خود  تولید  کردن  محدود 
اوپک  تولید  جمعی  کردن  محدود  به  نسبت 

اببراز تمایل کرده است.
کاهش قیمت نفت عربستان در بازار اروپا موجب 
تشدید رقابت بین ایران و عربستان خواهد شد. 
بازار  به  نفت خود  فوریه صادرات  ماه  در  ایران 
اروپا را از سر گرفت و اکنون به شدت در حال 
رقابت با عربستانی است که در دوره تحریم ها 
تصاحب  را  اروپا  بازار  از  ایران  سهم  از  بخشی 

کرده است.
صادرات نفت ایران به اتحادیه اورپا هم اکنون به 
400 هزار بشکه در روز رسیده است. به گفته 
مقامات ایرانی، این رقم قرار است در ماه های 
یونان،  با  قراردادهایی  انعقاد  از  پس  و  آینده 

فرانسه و ایتالیا به ۷00 هزار بشکه برسد.

اینکه  بیان  با  ایران  گاز  ملی  مدیرعامل شرکت 
شرایط خرید برای شرکت های خارجی راحت تر 
شده است، گفت: به دلیل کیفیت باال، استقبال 
ویژه ای از خرید ال.پی.جی )گاز مایع( کشورمان 
از  های خارجی خواهان خرید  و مشتری  شده 

ایران هستند.
به گزارش ایرنا، با رفع تحریم ها، محدودیت های 
شرکت های کشتیرانی و بیمه ای رفع و شرایط 
شده  فراهم  نفتی  های  فراورده  صادرات  برای 
است؛ بهبود تدریجی مبادالت بانکی نیز امکان 
نقل و انتقال ارز را تسهیل کرده و روند صادرات با 

سرعت و شفافیت بیشتری انجام می شود.
گزارش ها نیز از افزایش صادرات انواع محصوالت 
غیر نفتی و از جمله گاز مایع )ال.پی.جی( حکایت 
دارد.ایران به صورت میانگین ساالنه بیش از پنج 
میلیون تن ال.پی.جی به کشورهای خارجی ارسال 
می کند و با ورود فازهای جدید پارس جنوبی به 
مدار تولید شاهد افزایش حجم صادرات خواهیم 
بود.به گزارش وزارت نفت، حمیدرضا عراقی معاون 
وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه هم اکنون همه 
گوگرد و ال.پی.جی ایران به فروش رفته و بخش 
قابل توجهی از آن صادر می شود، افزود: صادرات 

تردد  در  تسهیل  با  ایران  ال.پی.جی  و   گوگرد 
کشتی ها رونق گرفته است.

پنج  از  بیش  ساالنه  میانگین  صورت  به  ایران 
خارجی  کشورهای  به  ال.پی.جی  تن  میلیون 
پارس  فازهای جدید  ورود  با  و  کند  ارسال می 
جنوبی به مدار تولید شاهد افزایش حجم صادرات 

خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز اضافه کرد: بازاریابی 
برای افزایش حجم فروش و حضور پررنگ تر در 
بازار جهانی این محصوالت نیز در دستور کار قرار 

گرفته است.
وی به بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی 
و  گاز  تولید  افزایش  با  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره 
محصوالت جانبی، امکان افزایش سهم ایران در 

بازار جهانی مهیا می شود.
به گفته معاون وزیر نفت در امور گاز، حجم گوگرد 
تولیدی پاالیشگاه های گاز کشور در فروردین ماه 
امسال نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از 20 

درصد افزایش یافته است.
هم اکنون ال.پی.جی تولیدی شرکت مجتمع گاز 
پارس جنوبی، پاالیشگاه های فجرجم و سرخون و 

قشم به بازارهای جهانی صادر می شود. 

معاون وزیر نفت:

تقاضا برای خرید گازمایع ایران افزایش یافت
صادرات نفت ایران به اروپا 400 هزار بشکه 

در روز شد
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آگهي مزايده عمومي
سازمان پايانه هاي مسافر و بار کرج و حومه در نظر دارد نسبت به واگذاري محلي واقع در جنب معبر پايانه شهید کالنتري 
جهت گل فروش و کتابفروشي واقع در سالن پايانه شهید کالنتري به شرح ذيل به اشخاص واجد شرايط در مقابل اخذ 

اجاره بها اقدام نمايد.
شرايط:  1- مبلغ پايه اجاره ماهیانه گل فروشي 4/800/000  ريال کتابفروشي ماهیانه 4/000/000 ريال و قرارداد هر يك 
به مدت يك سال می باشد. 2- سازمان در رد يا قبول پیشنهاد مختار است و هزينه درج آگهی به عهده برنده مزايده 
باشد. 3- مبلغ سپرده شرکت در مزايده گل فروشي 15/000/000 ريال و کتابفروشي 12/000/000 ريال میباشد که  می 
نزد   700787375016 شماره  حساب  به  واريزي  فیش  صورت  به  مزايده  اسناد  در  مندرج  شرايط  براساس  بايست  مي 
ارائه گردد.  بانكي معتبر معادل مبلغ مذکور به مدت 45 روز اعتبار داشته باشد و بدون قید و شرط  نامه  بانك شهر شعبه عظیمیه و يا ضمانت 
برندگان نفر اول و دوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 4- بهاي پیشنهادي بايد از حیث مبلغ 
 مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الك و مهر شده تسلیم شود. 5- ظرف هفت روز به استثناي ايام تعطیل کمیسیون نظر خود را اعالم 
مي کند. 6- متقاضیان شرکت در مزايده مي توانند جهت دريافت و تحويل پاکات تا تاريخ 1395/03/29 ضمن پرداخت مبلغ 200/000 ريال به حساب 
700787374936 نزد بانك شهر شعبه عظیمیه و ارائه رسید به دبیرخانه سازمان واقع در فلكه اول رجائي شهر ابتداي خیابان شهید مطهري- نبش 
خیابان فروردين- طبقه سوم مراجعه نمايند. زمان بازگشايي پاکات مزايده در روز دوشنبه مورخ 1395/03/31 مي باشد جهت اخذ اسناد مزايده 
ارائه معرفي نامه از طرف اشخاص حقوقي الزامیست. 7- شرکت کنندگان میبايست کلیه مدارك مورد درخواست در اسناد را تكمیل و به همراه ساير 
اسناد مزايده در پاکت مربوطه قرار دهند. 8- ساير اطالعات و جزئیات در اسناد مزايده مندرج است جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

هاي 34403421-34439346 تماس حاصل نمايید.
 سازمان پايانه هاي مسافر و بار كرج و حومه

سازمان پايانه هاي مسافر و بار 
كرج و حومه

 ملزوماتي براي گشایش کالف سردرگم رکود اقتصادي
é مهدي نبي زاده – کارشناس اقتصادي

با  که  شده  تبدیل  بزرگ  مضل  یک  به  اقتصاد  رکود  از  خروج  فرآیند 
سیاست هاي اعمال شده از سوي دولت یازدهم، این سیستم خروج به 
تعبیري ،به یک کالف پیچیده تبدیل شده است . شكست در برخي از 
سیاست هاي اقتصادي دولت ، سناریوي دیگري است که عمال بزرگ ترین 
ریسک پیش روي اقتصاد ایران، براي بازگشت به مدار رشد و رونق اقتصادي 
است.که این فرایند ساختار اقتصاد کشور را دچار تزلزل کرده که براي عبور 

از این گذر شكست باید تاوان سختي پرداخت شودکه هزینه باالیي دارد. 
اقتصاد ایران در حال حاضر داراي سه نوع رکود کالن اقتصادي، رکود ساختاري 
و رکود نهادي است. در این میان دولت مي تواند با اقدامات خود از رکود اولیه 
خارج شود، اما دو نوع دیگر رکود که در حال حاضر گریبانگیر اقتصاد کشور 
است، مربوط به بهم ریختگي ساختار اقتصادي و همچنین نهادهاي دخیل در 
امر اقتصادي، از دست دولت خارج بوده و مجموعه حاکمیت باید نسبت به 
مهار آن اقداماتي جدي داشته باشد. با کمي تامل مي توان دریافت که رسیدن 
به توسعه اقتصادي، عالوه بر رفع تحریم ها و بازگشت مناسبات بین المللي به 
مدار عادي آن، مقدمات و ملزومات دیگري را طلب مي کند. یكي از مهمترین 
الزامات در این راستا، مشارکت کامل بخش خصوصي در  و حیاتي ترین 
فعالیت هاي تجاري و اقتصادي کشور است. این بخش که در ادبیات اقتصادي از 
آن به عنوان موتور محرک پیشرفت و رشد نام برده مي شود، با فعالیت هاي خود 
که معطوف به ایده، رقابت، نوآوري و اثربخشي است، مي تواند تاثیرات شگرفي 
را در مناسبات اقتصادي رقم بزند.از این رو با تاسیس نهادها و انجمن هاي 
صنفي، عالوه بر تسهیل در مراودات اقتصادي، سنگ بناي مشارکت و توسعه 
سیاسي را در طول زمان فراهم مي شود.اما نكته قابل تامل و مهمي که باید از 
سوي دولت به آن پرداخته شود و متاسفانه تاکنون شاهد اهمال در این راستا 
هستیم، آن است که همچنان بر طبق عادت و رسوم گذشته که در تاریخ نیز 
مصداق هاي فراواني از آن قابل مشاهده است، اعتقاد عمومي بر آن است که با 
رفع تحریم هاي اقتصادي و آزاد شدن پول هاي بلوکه شده، به صورت معجزه 
آسایي، کالف سردرگم رکود اقتصادي در ایران باید گشوده شود.با نگاهي به 
وضعیت ساختاري در فعالیت هاي بخش خصوصي و تحلیل فضاي کسب و 
کار در کشور، در مي یابیم که مهمترین مانع در مسیر رشد اقتصادي، هزینه 
مبادله باال و همچنین قوانین دست و پاگیر در فضاي فعالیت هاي اقتصادي و 
تجاري کشور مي باشد. با حصول توافق هسته اي میان ایران و گروه ۱+۵ و 
اجرایي شدن برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، همانطور که قبل از آن توافق 
شده بود، در قبال محدودیت هایي در صنعت هسته اي ایران، آمریكا و اتحادیه 
اروپا متعهد شدند که تمام تحریم هاي مرتبط با برنامه هسته اي کشورمان را 
لغو کنند. این دستاورد به همراه سایر دستاوردهاي دیگر که سبب خواهد 
شد، موانعي که در طول سال هاي گذشته در مسیر تعامالت پولي – بانكي و 

همچنین صنعت و تجارت ایران به وجود آمده بود، رفع گردد.
 

بانك

روسیه به ایران ۲.5 میلیارد یورو وام می دهد
خبرگزاری تاس روسیه به نقل از معاون وزیر دارایی این کشور نوشت: روسیه 
به ایران دو وام که مجموع آنها به حدود ۲.۵ میلیارد یورو می رسد اعطا خواهد 
کرد.سرگی استورچاک به خبرنگاران گفت: نخستین وام اندکی بزرگتر و وام دوم 
اندکی کمتر است.وزارت دارایی روسیه انتظار دارد هیات دولت تا دو هفته آینده 
با اعطای این وامها به ایران موافقت کند.به گفته معاون وزیر دارایی، روال بین 

دولتی مربوط به این دو وام به مراحل نهایی رسیده و بزودی تكمیل می شود.
 

کشاورزي

قیمت مرغ در آستانه ماه رمضان به ۶۶۰۰ تومان رسید

رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی با بیان اینكه قیمت مرغ ۴۰۰ تومان کاهش 
یافته است، گفت: نرخ این محصول در هفته گذشته تا 7 هزار تومان باال رفته بود که 
امروز به ۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده و از چهارم ماه مبارک رمضان نرخ این محصول 
کاهش می یابد.به گزارش فارس ، مهدی یوسف خانی اظهار کرد: قیمت مرغ امروز 
کاهش یافته و به نرخ ۶ هزار و ۶۰۰ تومان در سطح خرده فروشی رسیده است 
و در صورتی که مردم عجله ای برای خرید این محصول ندارند تا سوم و چهارم 
ماه مبارک رمضان صبر کنند زیرا قیمت این محصول از این تاریخ دوباره کاهش 
می یابد.وی افزود: نرخ هر کیلوگرم مرغ در میدان بهمن ۶ هزار تومان و توزیع عمده 
در درب مغازه ۶ هزار ۱۰۰ تومان است و هرکیلو مرغ زنده درب مرغداری ۴۲۵۰ 
تومان به فروش می رسد.وی تصریح کرد: در چند روز ابتدای ماه رمضان و چند روز 
مانده به این ایام و ایام پرتقاضایی مانند عید نوروز نرخ مرغ باال می رود اما بعد از 

گذشت چند روز و فروکش کردن تقاضا دوباره نرخ این محصول کاهش می یابد.
حمل و نقل

درآمد ۴.۳ میلیارد دالری صنعت هواپیمایی جهان در 5 ماه

مدیر اجرایی انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی )یاتا( از درآمد خالص ۴ 
میلیارد و ۳۹۰ میلیون دالری ایرالین های جهان از ابتدای سال ۲۰۱۶ میالدی 
خبر داد.تونی تیلر در شصت و دومین  اجالس انجمن بین المللی حمل ونقل 
هوایی یاتا اظهار کرد: شرکت های هواپیمایی درسال جاری میالدی چهار 
میلیارد و ۳۹۰ میلیون دالر درآمد خالص داشتند، این درحالی است که یاتا 
پیش بینی درآمد خالص سه میلیارد و ۳۶۰ میلیون دالری برای طی سال 
جاری برای ایرالین ها کرده بود.وی تصریح کرد: انتظار می رود شرکتهای 
هواپیمایی منطقه آسیا پاسفیک در سال جاری میالدی حدود ۸.7 میلیارد 
دالر درآمد داشته باشند.به گفته وی، مطابق پیش بینی های صورت گرفته 
تقاضا برای سفرهای هوایی این منطقه در مقایسه با سال گذشته میالدی ۵.۸ 

درصد رشد خواهد داشت.

سکه ۱ میلیون و ۹ هزار تومان شد
صرافی ها دالر را با قیمت ۳۴۶۱ تومان و سكه تمام 
بهار آزادی طرح جدید را با قیمت یک میلیون و ۹ 
هزار تومان می فروشند.صرافی های خیابان فردوسی 
)دوشنبه( هر دالر آمریكا را با قیمت ۳۴۶۱ تومان، 
با قیمت  با قیمت  ۳۹۴۲  تومان، پوند را  یورو را 
۵۰۱7 تومان و درهم امارات را با قیمت ۹۵۰ تومان 
به متقاضیان به فروش می رسانند.سكه فروش های 
بازار سبزه میدان هر قطعه سكه تمام بهار آزادی طرح 
جدید را با قیمت یک میلیون و ۹ هزار تومان و سكه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم را با قیمت یک میلیون و ۹ 
هزار تومان فروختند.همچنین نیم سكه بهار آزادی را با 
قیمت ۵۱۱  هزار تومان، ربع سكه بهار آزادی را با قیمت 
۲7۴ هزار تومان و سكه یک گرمی را با قیمت  ۱۸۲ 
هزار تومان به فروش رساندند.هر اونس طال نیز در 
بازارهای جهانی ۱۲۴۱.۹ دالر و هر گرم طالی ۱۸عیار 

در بازار داخلی۱۰۲  هزار و  ۸۶۰ تومان قیمت خورد.
 

حمل و نقل

قانون تسریع در امر تخلیه و 
بارگیری کشتی ها در بنادر ابالغ شد

رئیس جمهور، قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری 
کرد.حسن  ابالغ  اجرا  برای  را  بنادر  در  کشتی ها 
روحانی، رئیس جمهور قانون تسریع در امر تخلیه 
و بارگیری کشتی ها در بنادر را برای اجرا به وزارت 
راه و شهرسازی ابالغ کرده است.قانون تسریع در امر 
تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر در جلسه علنی 
روز دوشنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ مجلس 
شورای اسالمی تصویب و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۵ 

به تایید شورای نگهبان رسیده است.
 

بازار سرمایه

شاخص بورس ۳۱ واحد افت کرد
شاخص بورس در جریان معامالت روزگذشته  بازار 
سرمایه منفی بود و ۳۱ واحد کاهش یافت.در پایان 
معامالت بازار سرمایه دادوستد تعداد ۸7۲میلیون 
سهم و حق تقدم به ارزش ۶۳۰میلیارد تومان در 
۶۶هزار نوبت به ثبت رسید.شاخص بورس نیز با افت 
۳۱ واحدی در ارتفاع 7۶ هزار و ۱۲۸ واحد متوقف 
شد که بیشترین تاثیر منفی بر حرکت دماسنج بازار 
سهام به نام نمادهای معامالتی فوالد، فارس و وغدیر 
شد و در مقابل نمادهای معامالتی پارسان، کگل و 
وبملت با رشد خود مانع ریزش بیشتر شاخص شدند.

بر اساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم 
با جابجایی ۳۲۶میلیون ورقه به ارزش ۱۱۱میلیارد 
تومان در ۲۳هزار نوبت، آیفكس ۵.7 واحد افت کرد و 

در ارتفاع ۸۱۴واحد قرار گرفت.

در ماه  مبارک رمضان همراه اول ارائه می دهد

55 دقیقه مکالمه رایگان
 با هر 5 دقیقه مکالمه

در ماه مبارک رمضان امسال نیز، مشترکین همراه 
اول مي توانند با ثبت نام رایگان در طرح  ۵۵+۵ در 
هر تماس داخل شبكه خود پس از گذشت ۵ دقیقه 
مكالمه، دقایق بعدي را تا سقف ۵۵ دقیقه رایگان 

صحبت کنند.
به گزارش زمان به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت 
ارتباطات سیار ایران، در پي استقبال مشترکین همراه 
اول از طرح  ۵۵+۵ در سال هاي گذشته، این طرح در 

ماه مبارک رمضان امسال نیز اجرا مي شود.
رمضان  مبارک  ماه  طول  در  طرح،  این  اساس  بر 
امسال، مشترکین با ثبت نام رایگان مي توانند در 
تمامي ساعات شبانه روز در هر تماس داخل شبكه 
)همراه اول و تلفن ثابت(، پس از گذشت ۵ دقیقه 
مكالمه طبق تعرفه، دقایق بعدي را تا سقف ۵۵ دقیقه 
در همان مكالمه، رایگان صحبت کنند. الزم به ذکر 
است تخفیف ۵۵+۵ در حالت جابجایی در شبكه 

روستایی و سایر اپراتورها، قابل استفاده نیست.
ماه  تیر  تا ۱۵  خرداد  طرح، ۱۸  این  اجراي  زمان 
سال جاري بوده و کلیه مشترکین فعال دائمي و 
اعتباري، در صورت فعال سازی طرح، مي توانند از 
مزایاي آن استفاده کنند.  همراه اولي ها مي توانند 
از بامداد اولین روز ماه مبارک رمضان )۱۸ خرداد(، 
با ارسال عدد ۱ التین به ۸۰۵۵ و یا شماره گیری 

#۴۵۱*۱۰* در این طرح ثبت نام کنند.

یادداشتسكه و ارز

به  نزدیک  بدهی  از  آمارهای رسمی  گرچه 
۱۴۰ هزار میلیاردی دولت به شبكه بانكی 
جریان  در  ارقام  این  اما  می دهد،  خبر 
کاهش  مالحظه ای  قابل  به طور  حسابرسی 
قطعی  طلب  میزان  که  به طوری  یافته، 
بانک ها از دولت تا پایان سال ۱۳۹۲ حتی به 
نصف رسیده است. ارقام مبهمی که با اعالم 
اخیر سازمان مدیریت احتمال تسویه آن در 
بازار بدهی بیش از پیش قوت گرفته است.

بدهكاری دولت به شبكه بانكی، رقم انباشت 
شده آن و تسویه این بدهی اکنون به یكی 
از معضالت بین دولت و شبكه بانكی تبدیل 
شده و همواره در جلسات مشترک تقاضای 
تسویه از سوی بانكی ها مطرح می شود.این 
در حالی است که طبق آخرین آمار منتشره 
دولت   ۱۳۹۴ سال  اواخر  تا  مرکزی  بانک 
نزدیک به ۱۱7 هزار میلیارد تومان به بانک ها 
به  تومان  میلیارد  هزار  حدود ۲۵  رقمی  و 
بانک مرکزی بدهی دارد. رقم قابل توجهی 
عاملی  بانكی  معوقات  کنار  در  توانسته  که 
برای تنگنای مالی شبكه بانكی شده و این 
بخش را به عنوان تامین کننده مالی اقتصاد 
کشور در ارائه  تسهیالت در مضیقه قرار داده 
است.از ماجرای تسویه گذشته، میزان بدهی 
دولت به شبكه بانكی نیز اغلب محل اختالف 
آنچه  که  به طوری  است  بوده  طرفین  بین 
آمارها نشان می دهد با آنچه که حسابرسی 
این در حالی  می شود فاصله بسیاری دارد. 

و  مدیریت  سازمان  معاون  اخیرا  که  است 
سال  پایان  تا  که  کرده  اعالم  برنامه ریزی 
بانک ها  به  دولت  بدهی  قطعی  رقم   ۱۳۹۲
به ۳۶ هزار میلیارد تومان می رسد.۳۶ هزار 
براساس  پورمحمدی،  که  تومانی  میلیارد 
اعالم  حسابرسی  سازمان  حسابرسی  نتایج 
کرده در حالی مطرح است که آمارهای بانک 
مرکزی تاکید دارد مجموع بدهی دولت به 
شبكه بانكی در پایان سال ۱۳۹۲ حدود 7۵ 
هزار میلیارد تومان است که از این رقم بالغ 
بر 7۲ هزار میلیارد تومان متعلق به دولت 
و حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان به شرکت ها 
این  در  دارد.  اختصاص  دولتی  موسسات  و 
شرایط تاکنون میزان طلب بانک ها از دولت 

به نصف کاهش یافته است.
هنوز  که  کرده  عنوان  پورمحمدی  گرچه 
نتیجه نهایی حسابرسی از میزان بدهی های 
دولت به شبكه بانكی در پایان سال ۱۳۹۳ و 
۱۳۹۴ مشخص نشده ولی رجوع به آمارهای 
سال  پایان  در  که  است  این  بیانگر  رسمی 
۱۳۹۳ بدهی بخش دولتی به شبكه بانكی 
۱۰۴ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم 
۱۰۰ هزار میلیارد برای دولت و مابقی برای 
است.در عین  دولتی  و موسسات  شرکت ها 
حال در سال گذشته میزان بدهی دولت به 
بانک ها به ۱۱7 هزار میلیارد تومان افزایش 
آن  میلیارد  هزار  به ۱۱۳  نزدیک  یافته که 
می تواند  که  دارد  اختصاص  دولت  خود  به 

توجهی  قابل  به طور  حسابرسی  جریان  در 
نوبخت-  پیش تر  حال  این  یابد.با  کاهش 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- اعالم 
کرده بود که از نگاه این سازمان میزان بدهی 
میلیارد  هزار   ۶۴ حدود  بانک ها  به  دولت 
تومان است که می تواند جزو تعهدات دولت 
باشد، اما بانک مرکزی معتقد است این رقم 
به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد، ولی ما 
معتقدیم که ۴۰ هزار میلیارد مابقی می تواند 
اختصاص  دولتی  موسسات  و  شرکت ها  به 
تعهدات  از  احتماال جزوی  که  باشد  داشته 
بانک  کل  -رئیس  سیف  نیستند.اما  دولت 
مرکزی- تاکید دارد که رقم اعالمی از سوی 
شده  حسابرسی  می تواند  مدیریت  سازمان 
نیز  تومان  میلیارد  هزار  مابقی ۴۰  و  باشد 
آن مشخص  قطعی  رقم  تا  باید حسابرسی 
شود. این در حالی است که به گفته نوبخت، 
شرکت های دولتی توقع دارند تا دولت میزان 
بدهی آنها را تقبل کند، اما در شرایطی این 
اتفاق خواهد افتاد که شرکتی واگذار شود و 

با پیشنهاد وزیر، سازمان حسابرسی میزان 
وزیران  هیات  و  کرده  برآورد  را  بدهی  این 
بدهی  از  جزوی  آنگاه  کنند  تصویب  را  آن 
مسجل دولت قرار خواهد گرفت.با این وجود 
دارد  تاکید  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 
که به طور حتم در سال جاری برای تسویه 
حداقل بخشی از بدهی خود وارد خواهد شد 
امسال  بودجه  به طوری که حتی در الیحه 
و  بدهی  بازار  ایجاد  پیشنهاد  تبصره  دو  در 
تسعیر  مابه التفاوت  از  استفاده  همچنین 
این موضوع پیشنهاد کرد،  ارز را برای  نرخ 
مجموعه  از  و  نداد  رای  آن  به  مجلس  اما 
که  شد.آنطور  حذف   ۱۳۹۵ سال  بودجه 
نوبخت به ایسنا اعالم کرده با توجه به حذف 
پیشنهادات مطرح شده از سوی نمایندگان 
مجلس امكان این که دولت بخواهد مجددا 
آن را در قالب الیحه ای به مجلس دهم ارائه 
از  بخشی  بتوان  این که  تا  دارد  وجود  کند، 
بدهی دولت را از طریق بازار بدهی و در قالب 

اوراق مالی تسویه کرد.

احتمال تسویه دولت  در بازار بدهی بیش از پیش قوت گرفت

بدهی دولت به بانک ها آب رفت

با  هواپیمایی  شرکت های  انجمن  دبیر 
دستور  از  پس  ایرالین ها  اینكه  بیان 
اسقاط  حال  در  فرودگاه  ها  شرکت 
خروج  و  فرسوده  هواپیماهای  تدریجی 
آنها از فرودگاه ها هستند، گفت: اسقاط 
هواپیما هزینه بر است، بنابراین ایرالین ها 
تالش می کنند با کمترین هزینه این کار 
سامانی  اسعدی  دهند.مقصود  انجام  را 
درباره برنامه  های سازمان هواپیمایی برای 
اسقاط هواپیماهای فرسوده و خروج آنها 
از فرودگاه ها و افزایش ظرفیت پارکینگ 
شرکت های  داشت:  اظهار  هواپیما،  
رده  از  دنبال  به  تدریج  به  هواپیمایی 
خارج کردن هواپیماهای غیر عملیاتی  و 
اسقاط این هواپیماهای فرسوده هستند.

وی اضافه کرد: البته خروج هواپیماهای 
زمین گیر از فرودگاه ها، اقدامی تدریجی 
نیست. پذیر  امكان  یک باره  و   است 

هواپیمایی  شرکت های  انجمن  دبیر 
هواپیماها  کردن  اسقاط  معموالً  افزود:  
شرکت های  بنابراین  است  هزینه بر 
کمترین  با  می کنند  تالش  هواپیمایی 
دهند.اسعدی  انجام  را  کار  این  هزینه 
تأکید  به  توجه  با  داد:  ادامه  سامانی 
بر  مبنی  کشور  فرودگاه های  شرکت 
خروج هواپیماهای فرسوده از فرودگاه ها 
پارکینگ  ظرفیت  افزایش  راستای  در 
فرودگاه ها، شرکت های هواپیمایی هم  به 
تدریج در حال خارج سازی هواپیماهای 
از رده خارج خود و اسقاط آنها هستند.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اظهار 
هواپیمایی  شرکت  اول،  گام  در  داشت: 
به خروج  اقدام  ایران   اسالمی  جمهوری 

از فرودگاه ها  کرده  هواپیماهای فرسوده  
در  تدریج  به  نیز  ایرالین  ها  دیگر  است، 
فرسوده  هواپیماهای  جمع آوری  حال 
هستند. کشور  فرودگاه  های  از  خود 

از  غیر  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
تعدادی  زمین  گیر،  توپولف  فروند   ۲۰
بوئینگ   ،7۴7 بوئینگ  هواپیمایی 
همچنین  و   7۳7 بوئینگ  و   7۲7
وجود  فرودگاه ها  در   ۲۸ فوکر  تعدادی 
خارج  رده  از  و  بوده  زمین گیر  که  دارد 
و  اسقاط شده  تدریج  به  باید  و  هستند 
شرکت های  انجمن  شوند.دبیر  فروخته 
خصوصی  بخش  اگر  گفت:  هواپیمایی 
خریداری  را  اسقاط  هواپیماهای  این 
دیگر  استفاده های  آن  از  می تواند  کند 
اما  هواپیماهایی که متعلق  باشد  داشته 
دولتی محسوب  اموال  است  ایران ایر  به 
پروسه  آنها  کردن  اسقاط  و  می شود 
طوالنی مدت دارد.اسعدی سامانی درباره 
برای  پارکینگ  هزینه  پرداخت  میزان 
ساعت   ۲۴ در  زمین گیر  هواپیمای  هر 
هواپیماها   پارکینگ  هزینه  داد:   توضیح 
به نوع، وزن و دیگر مشخصات هواپیما 
هر  برای  پارکینگ  تعرفه  دارد،  بستگی 
فرمول  طبق  و  است  متفاوت  هواپیما 
هواپیما محاسبه می شود. وزن  براساس 

امسال  اردیبهشت ماه  فارس   گزارش  به 
فرودگاه ها  شرکت  مدیرعامل  که  بود 
از مهلت ۴ ماهه  ایران  ناوبری هوایی  و 
هواپیماهای   اسقاط  برای  ایرالین ها  به 
در  ازای  گفت:  و  داد  خبر  غیرعملیاتی 
هر روز تأخیر از تاریخ مذکور ایرالین  ها 

جریمه می شوند.

به شمال  خارجی  برنج  واردات  ممنوعیت  به  واکنش  در  برنج  انجمن  دبیر 
کشورگفت: مسئوالن باید برای پشتیبانی از تولید داخل، راهكارهای دیگری 
مانند حمایت از تولید ارقام پرمحصول را در دستور کار قرار دهند.جمیل علیزاده 
شایق در واکنش به ممنوع شدن واردات برنج خارجی به شمال کشور اظهار 
داشت: این تصمیم را استانداری مازندران گرفته که به نظر تصمیم بدی نیست 
اما باید پرسید ضمانت اجرایی آن کجاست؟وی با بیان اینكه وقتی  اعالم می 
کنند واردات برنج خارجی ممنوع است هر برنجی که وارد شمال شود قاچاق 
محسوب می شود، افزود: هیچ ابزار کنترلی برای این قاچاق وجود ندارد.دبیر 
انجمن برنج کشور با اشاره به اینكه نیاز کشور به این محصول حدود ۳ میلیون 
تن است، اظهار داشت: با توجه به تولید ۲ میلیون تنی ما نیاز کشور به واردات 
این محصول یک میلیون تن است که باید این میزان را کنترل کنیم تا مشكلی 
پیش نیاید.شایق، مطرح کردن چنین مباحثی را شعاری خواند که در راستای 
حمایت از تولید عنوان می شود و افزود: این کار آخرین راه حلی است که ما می 
توانیم برای حمایت از برنج داخلی به کار ببریم راه های دیگر و بهتری هم وجود 

دارد که یكی از آنها حمایت از ارقام پرمحصول ایرانی است.به گزارش مهر ، دبیر 
انجمن برنج با بیان اینكه ارقام پرمحصول برنج ایرانی بسیار کیفیت تر از انواع 
خارجی آنهاست، گفت: زمانی که میزان تولید این ارقام نیز باال برود واردات خود 
به خود کم می شود.شایق تصریح کرد: مسئوالن برای حمایت از تولید باید سه 
کار انجام دهند، اول اینكه بیش  از نیاز برنج وارد کشور نشود، دوم اینكه جلوی 
قاچاق مازاد بر سهمیه وارداتی این کاال گرفته شود.وی، راه حل سوم را ایجاد 
امنیت روانی برای تولیدکنندگان عنوان کرد و افزود: در ماه هایی که برنج ایرانی 
روی زمین و در حال تولید است )از اول تیر تا پایان مهر ماه( نباید هیچ حرفی 
راجع به برنج وارداتی در هیچ رسانه مطرح شود.دبیر انجمن برنج همچنین درباره 
وضعیت بازار این محصول اضافه کرد: بازار برنج از شرایط خوبی برخوردار است 
و براساس آنچه که ما خود رصد کردیم در روزهای پایانی هفته گذشته قیمت 
برنج کشت دوم در مازندران که کیفیت و قیمت باالتری نسبت به برنج کشت 
اول دارد، کیلویی ۱۰ هزار تومان بود و نرخ این کاال در شهری مانند تهران باید 

حدود ۱۲ هزار تومان و نه بیشتر از آن باشد.

از کاهش تخصیص  معاون وزیر صنعت 
به   ۱۴.۵ از  واردات  به  مبادله ای  ارز 
گذشته  یكسال  در  دالر  میلیارد   ۱۱.۵
در  گفت:  افخمی  راد  خبرداد.ولی اله 
را  بازار  در  ارز  ثبات  گذشته  سال  دو 
می شود  باعث  موضوع  این  که  داشتیم 
اندازه  به  صادرکنندگان  برای  صادرات 
داخل  در  صادراتی  محصوالت  فروش 
از این رو تمایلی  صرفه نداشته باشد و 
بر  باشند.  نداشته  صادرات  افزایش  به 
اقتصاد  تحقق  با  امیدواریم  اساس  این 
که  کنیم  حرکت  سمتی  به  مقاومتی 
به سمت  صادرات  از  حاصل  ارز  قیمت 
واقعی شدن پیش رود و اگر چه تاثیراتی 
بر اقتصاد ایران خواهد داشت اما باعث 
کشور  غیرنفتی  صادرات  گرفتن  رونق 
و  معدن  صنعت،  وزیر  می شود.معاون 
داشت  انتظار  نمی توان  افزود:  تجارت 
ارتقاء  بتوانیم  را  غیرنفتی  صادرات  که 
ثابت  هم  را  ارز  نرخ  همزمان  اما  دهیم 
مبادله ای  ارز  خوشبختانه  داریم.  نگاه 

دالر  میلیارد   ۱۴.۵ از  واردات  برای 
دالر  میلیون   7۰۰ و  ۱۱میلیارد  به 
کاهشی  روند  این  و  است  یافته  کاهش 
محسوب  ملی  تولید  برای  خوبی  خبر 
دنبال  را   سیاست  این  ما  و  می شود 
می کنیم چرا که موجب رونق واحدهای 
تولیدی کشور می شود و اقتصاد درون زا 
و برون نگر شكل واقعی به خود خواهد 
رئیس  اظهارات  به  اشاره  با  گرفت.وی 
شناورسازی  برای  مرکزی  بانک  کل 
نرخ ارز از شهریورماه سال جاری اظهار 
داشت: اگر این اتفاق به وقوع بپیوندد ما 
شاهد حرکتی در اقتصاد کشور خواهیم 
بود. در عین حال، سیاستهای حمایتی 
ابالغ  نیز  غیرنفتی  صادرات  توسعه  از 
شده و در قالب آن مشوق های صادراتی 
در  صادرکنندگان  برای  خاص  جوایز  و 
نظر گرفته شده و قرار است با اختصاص 
میلیارد  هزار   ۲ حدود  در  اعتباری 
تومان، تسهیالت ۱۶ درصدی در اختیار 

صادرکنندگان قرار گیرد.

معاون نعمت زاده اعالم کرد:

کاهش تخصیص ارز مبادله ای به واردات
اسقاط هواپیماهای فرسوده  آغاز شد

 هزینه سنگین اسقاط برای ایرالین ها

واکنش به ممنوعیت واردات برنج خارجی به شمال

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان »هنوز نتوانسته ایم از آثار 
رفع تحریم استفاده کنیم«، گفت: سیاست رفاهی صدقه ای را کنار 
وزیر  ربیعی  حضور  با  که  جلسه ای  در  زرگرپور  گذاشته ایم.رسول 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعدادی از مدیران و فعاالن اقتصادی 
و صنعتی استان برگزار شد، اظهار داشت: ۱۰ درصد صنایع بزرگ 
کشور در استان اصفهان قرار دارد و بر همین اساس نیز ۱۰ درصد 
بیمه شدگان و کارگران کشور در این استان هستند به عبارت دیگر ۱۰ 
درصد مخاطبین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اصفهان زندگی 
می کنند.وی افزود: اصفهان با دارا بودن ۹ هزار واحد صنعتی، تولید 7۰ 
درصد فوالد کشور، ۵۰ درصد مصالح ساختمانی، ۶۰ درصد مصنوعات 
طال؛ ۲۵ درصد فراورده های نفتی و ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی 

صنعت، درواقع در مسائل کارگری یک قطب کشور به شمار می رود.
بخش کشاورزی  در  استان  بیان ظرفیت های  به  اصفهان  استاندار 
پرداخت و گفت: ۴۵۰هزار هكتار زمین کشاورزی در اصفهان وجود 
دارد که یک صدهزار هكتار آن به دلیل خشک سالی از چرخه  تولید 
خارج شده ولی تولید محصوالت کشاورزی کاهش نیافته است.وی با 
ابراز اینكه اصفهان در گردشگری حرف اول منطقه و کشور را می زند، 
گفت: رشد توریسم در این مدت ۳ برابر شده و پیش بینی می شود در 
پنج سال آینده این تعداد به یک میلیون نفر برسد.استاندار اصفهان 
تصریح کرد: برخی واحدهای بزرگ صنعتی استان، به دلیل واردات 
بی رویه دچار مشكل شده اند و این برای استانی که صنعتی ترین استان 

کشور محسوب می شود زیبنده نیست.

هنوز 

نتوانسته ایم از 

آثار رفع تحریم 

استفاده کنیم

مدیرعامل مستعفی شرکت عمران پردیس با اعالم این که 
مهر  پروژه های مسكن  به  آب  انتقال  لوله  ساخت خط 
فاز ۱۱ این هفته به پایان می رسد از آماده افتتاح شدن 
۴۵۰۰ واحد طی هفته آینده خبر داد و گفت: قیمت 
است.حسین  شدن  نهایی  حال  در   ۸ فاز  مهر  مسكن 
رجب صالحی اظهار کرد: کار ساخت خط انتقال آب فاز 
۱۱ پردیس )۴۵۰۰ واحد( طی هفته جاری تمام می شود، 
کارهای اجرایی و لوله گذاری آن به اتمام رسیده است.وی 
با یادآوری این که حوضچه های آن در حال ساخت است، 
افزود: عالوه بر این دو دستگاه پمپ موقت نصب شده تا 

ایستگاه پمپاژ اصلی راه اندازی شود که احتماال این هفته 
کار آن به اتمام برسد.وی با تاکید بر این خط انتقال آب 
این واحدها هفته جاری به اتمام می رسد، تصریح کرد: 
فكر می کنم هفته آینده بحث افتتاح پروژه های مسكن 
فاز ۱۱ عملیاتی شود.مدیرعامل مستعفی شرکت  مهر 
عمران پردیس در خصوص سایر پروژه های مسكن مهر 
این شهر، اظهار کرد: برای پروژه های فاز ۸ یک کمیته 
و  نهایی تشكیل شده  قیمت  تعیین  کارشناسی جهت 
قیمت پارکینگ و سایر جزئیات پروژه های مسكن مهر 

فاز ۵ و ۹ نیز در حال نهایی شدن است.

۴۵۰۰ واحد 

مسكن مهر 

آماده افتتاح شد  



در  آمده  وجود  به  نگرانی  و  دغدغه  به  توجه  با 
شهر  در  زباله ها  دفن  مورد  در  شایعات  برخی  پی 
به  زدن  رد  دست  با  شهر  این  شهردار  فرخ شهر، 
عادی سازی  کرد  اعالم  شایعه ها  این  تمام  سینه 
مطلوب  نحو  به   فرخ شهر  بیمارستانی  زباله های 

انجام می شود.
دفن  نحوه  زمینه  در  اخباری  انتشار  شهرکرد، 
در  بیمارستانی  پسماندهای  و  شهری  زباله های 
سبب  بختیاری  و  چهارمحال  شهرهای  از  یکی 

که  آنجا  است.از  شده  اجتماعی  مسائل  ایجاد 
از مؤلفه های اصلی توسعه  بهداشتی یکی  خدمات 
شهری محسوب می شود، دفع زباله و پسماندهای 
در  آن  مهم  شاخصه های  از  یکی  به عنوان  شهری 
تأثیر  شهری  مدیریت  در  که  می شود  گرفته  نظر 
سراسر  و  دنیا  شهرهای  در  و  داشته  بسزایی 
زباله  جمع آوری  صحیح  می شود.شیوه  اجرا  کشور 
خوب  مدیریت  نشانه های  از  یکی  نیز  ضایعات  و 
مختلف  جوانب  از  زباله ها  چراکه  بوده  شهری 
 ... و  سالمتی  زیست محیطی،  موارد  جمله  از 
دلیل  همین  به  که  دارند  جامعه  در  مهمی  آثار 
امحای  به  موظف  قوانین  براساس  شهرداری ها 
انواع زباله و پسماند هستند.فرخ شهر سومین شهر 
نزدیکی  در  و  است  بختیاری  و  چهارمحال  بزرگ 
استفاده  که  دارد  قرار  استان  این  مرکز  شهرکرد 
جمله  از  شهرداری  به  مربوط  شهری  خدمات  از 
سایر شهرها  مانند  این شهر  در  زباله  دفن  و  دفع 
از اهمیت باالیی برخوردار است.با توجه به مسائل 
اجتماعی پیش آمده برای آن شدیم شدیم تا نحوه 
دفن زباله های شهری در شهر فرخ شهر و همچنین 
و  بودن  بهداشتی  ضریب  و  بیمارستانی  زباله های 
منطبق بودن با شرایط زیست محیطی را پیگیری 
بیشتر  اطالع  برای  را  آمده  دست  به  اطالعات  و 

مردم منتشر کنیم.

حمل و دفع زباله و پسماندها در فرخ شهر 
به صورت جدی انجام می شود

فارس  خبرنگار  با  گفت وگو  در  توحیدنیا  فرشاد 
در  زباله  دفن  و  حمل  کرد:  اظهار  شهرکرد،  در 
و  خصوصی  بخش  پیمانکار  به وسیله  فرخ شهر 
و  چهارمحال  زیست  محیط  حفاظت  تائید  با 
بیان  فرخ شهر  می شود.شهردار  انجام  بختیاری 
عادی سازی  زمینه  در  پایش  و  آزمایش  داشت: 
زباله و پسماندهای بیمارستانی در این شهر انجام 

این  شهرداری  به  آن  گزارش  از  رونوشت  یک  و 
شهر ارائه می شود و یک رونوشت دیگر در اختیار 
می گیرد. قرار  استان  این  زیست  محیط  حفاظت 

زباله در  اینکه خدمات جمع آوری  به  با اشاره  وی 
اختیار شهرداری نیست و برون سپاری شده، عنوان 
کرد: پیمانکار بخش خصوصی با ماشین های پرس 
از  را  زباله ها  مناسب  مواقع  در  زباله  جمع آوری  و 
سطح شهر جمع آوری و در محل دفن زباله مدفون 

می کند.
توحیدنیا با اشاره به نقش نظارتی شهرداری افزود: 
زباله  بر جمع آوری  عالی  نظارت  وظیفه  شهرداری 
را دارد که توسط خدمات شهری شهرداری انجام 
کنونی  محل  اشباع شدن  به  اشاره  با  می شود.وی 
زباله در این شهر گفت: سال گذشته توسط کمیته 
مکان یاب محل جدیدی برای دفن زباله های شهر 
زیست  محیط  حفاظت  به  و  شناسایی  فرخ شهر 
چهارمحال و بختیاری معرفی شد که پس از طی 
روند تائید اداری و واگذاری محل به شهرداری این 
به  زباله کاماًل خاک ریزی و  شهر محل فعلی دفن 
قوانین  با  مطابق  که  می شود  منتقل  جدید  محل 
دفن  جدید  محل  در  زباله ها  و  پسماند  مدیریت، 
قرارداد  اینکه  بیان  با  مسؤول  شد.این  خواهند 
بخش  پیمانکار  و  فرخ شهر  شهرداری  فی مابین 
نرسیده  پایان  به  هنوز  زباله  دفن  برای  خصوصی 
فعالیت  به  مشغول  پیمانکار  حاضر  حال  در  و 

وظیفه  بیمارستان ها  کرد:  خاطرنشان  است، 
این  و  دارند  را  بیمارستان  زباله های  بی خطرسازی 
زباله ها به صورت زباله های خانگی درمی آیند و در 
پیمانکار بخش خصوصی نسبت  از آن  بعد  مرحله 

به جمع آوری و دفن آن ها اقدام می کند.
فنس کشی اطراف محل دفن زباله 

در فرخ شهر در دست اجراست
وی اضافه کرد: فنس کشی اطراف محل دفن زباله 
در فرخ شهر پس از سال ها با اعتباری بیش از ۵۰۰ 
میلیون ریال از نیمه  اردیبهشت ماه سال جاری آغاز 
و اکنون در حال اجرا است.شهردار فرخ شهر عنوان 
عمومی  رضایت  مندی  شاهد  حاضر  حال  در  کرد: 
زباله  دفن  و  جمع آوری  به  نسبت  شهر  این  مردم 
هستیم و براساس نامه واصله از سازمان بهداشت، 
بختیاری  و  چهارمحال  پزشکی  آموزش  و  درمان 
به  اشاره  با  نیستند.وی  بیماری  ناقل  زباله ها  این 
اینکه رونوشت این نامه در اختیار حفاظت محیط 
صورت  در  شد:  یادآور  می گیرد،  قرار  استان  این 
تمام  ارائه خدمات شهری  نقصان در  بروز هرگونه 
کار  به  آن  کردن  برطرف  برای  را  خود  تالش 

می گیریم.
 

بیمارستان امام علی)ع( مجهز به دستگاه 
بی خطرساز پسماند است

بیمارستان  اینکه  به  اشاره  با  فرهادفر  امیرحسین 
از توابع شهرستان شهرکرد  امام علی)ع( فرخ شهر 
مجهز  تاکنون   1۳۸7 سال  از  استان  این  مرکز 
اظهار  است،  شده  پسماند  غیرسوز  سیستم  به 
در  بیمارستان  نخستین  بیمارستان  این  کرد: 
پسماندهای  که  بوده  بختیاری  و  چهارمحال 
پزشکی را از سال 1۳۸7 تاکنون به روش غیرسوز 
بیمارستان  می کند.مدیر  بی خطرسازی  و  امحا 
افزود:  بختیاری  و  چهارمحال  )ع(  علی  امام 
نمونه برداری  و  کیفی  کنترل  آزمایش های  انجام 
آزمایشگاه  توسط  شده  بی خطر  پسماندهای  از 

میکروب شناسی به صورت ماهانه انجام می شود.
و  شیمیایی  مکانیکی،  پایش  داد:  ادامه  وی 
و  روزانه  به صورت  غیرسوز  دستگاه  بیولوژیکی 
که  اجراست  حال  در  بیمارستان  این  در  هفتگی 
پسماند  تبدیل  و  بی خطرسازی  برای  اقدامات  این 
می شود.فرهادفر  انجام  عادی  پسماند  به  پزشکی 
معتمد  آزمایشگاه  با  قرارداد  عقد  کرد:  عنوان 
محیط زیست در زمینه آنالیز و پایش پسماندهای 
حاضر  حال  در  و  انجام  شده  بی خطر  پزشکی 
می شود. اجرا  مستمر  به صورت  الزم  آزمایش های 
جمع آوری  و  تفکیک  فرایند  کرد:  تصریح  وی 
انجام  مبدأ  از  بیمارستان  در  پزشکی  پسماندهای 
نایلون هایی  و  ظروف  راستا  این  در  که  می شود 
بخش ها  همه  اختیار  در  رنگی  کدبندی  با  همراه 
از  بعد  که  می گیرد  قرار  بیمارستان  واحدهای  و 
آن  جمع آوری  به  نسبت  زباله  تفکیک  مرحله 
نگه داری  سردخانه  به  و  اقدام  متمرکز  به صورت 

موقت پسماند انتقال داده می شود.

بیشتر  هرچه  حفظ  راستای  در  داشت:  اظهار  وی 
اپراتور  یک  پسماند  بی خطرسازی  و  بهداشت 
بی خطرسازی  و  توزین  ثابت جمع آوری،  به صورت 
و  می دهد  انجام  را  بیمارستان  این  پسماندهای 
پسماند  بی خطرساز  غیرسوز  دستگاه  متصدی 
و  کردن  اتوکالو  به  نسبت  روزانه  به صورت 
اقدام  بیمارستان  پسماندهای  بی خطرسازی 
از  پیش  تا  اینکه  به  اشاره  با  مسؤول  می کند.این 
کوره های  از  پسماند  غیرسوز  دستگاه  از  استفاده 
زباله سوز در این بیمارستان استفاده می شد، اضافه 
کرد: دستگاه غیرسوز پسماند دارای یک هزار لیتر 
بی خطرسازی  اتوکالو  روش  به  و  است  ظرفیت 
براساس  روش  این  که   می دهد  انجام  را  پسماند 

آخرین متدهای بی خطرسازی پسماند است.
و  چهارمحال  )ع(  علی  امام  بیمارستان  مدیر   
شهرداری  با  قراردادی  کرد:  تأکید  بختیاری 
فرخ شهر در زمینه خروج و انتقال پسماند به محل 
منعقد  بیمارستان  این  پزشکی  پسماندهای  دفن 
اقدام  آن ها  بهداشتی  دفن  به  نسبت  که  شده 
می شود.وی با اشاره به مجهز بودن این بیمارستان 
نخستین  به عنوان  فاضالب  تصفیه خانه  به 
این  در  فاضالب  تصفیه  دارای سیستم  بیمارستان 
استان، افزود: در حال حاضر عملیات احداث مکان 
نگهداری موقت پسماند و همچنین ساخت مخزن 
شده  تصفیه  خروجی  پساب  از  استفاده  برای  آب 

سبز  فضای  تحت فشار  آبیاری  در  بیمارستان  این 
بیمارستان در حال اجرا هستند که این طرح ها در 
راستای حفظ سالمت و بهداشت عمومی جامعه و 
به  جاری  سال  پایان  تا  زیست  محیط  از  حفاظت 

بهره برداری خواهند رسید.

پسماندهای بیمارستانی پس از بی خطرسازی 
دفن می شوند

شهرام احمدی، اظهار کرد: در همه بیمارستان های 

چهارمحال و بختیاری عادی سازی و بی خطرسازی 
می شود. انجام  بیمارستانی  پسماندهای 

و  چهارمحال  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
امام  بیمارستان  پسماندهای  افزود:  بختیاری 
بیمارستان های  سایر  مانند  استان  این  علی)ع( 
روش  به  بیمارستان  در  بختیاری  و  چهارمحال 
به  اشاره  با  می شوند.وی  بی خطرسازی  اتوکالو 
در  نیز  خصوصی  مطب های  پسماندهای  اینکه 
بیمارستان ها  توسط  استان  این  شهرستان های 
بی خطرسازی می شوند، عنوان کرد: تنها در زمینه 
مرکز  زباله های مطب های خصوصی  بی خطرسازی 
با  که  داشت  وجود  مشکل  شهرکرد  استان  این 
با  امسال  ابتدای  از  گرفته  برنامه ریزی های صورت 
همکاری محیط زیست این استان، معاونت عمرانی 

با  قراردادی  مربوطه  ارگان های  سایر  و  استانداری 
یک شرکت منعقد شده که براساس آن پسماندها 
و  منتقل  شهر  این  بیمارستان های  از  یکی  به 
مزایای  بیان  با  می شوند.احمدی  بی خطرسازی 
بیان  بیمارستانی  پسماندهای  بی خطرسازی 
داشت: بی خطرسازی و دفن بهداشتی زباله سبب 
و  می شود  هوا  و  خاک  آب،  آلودگی  از  جلوگیری 
بهداشت  حفظ  ضمن  پسماند  صحیح  مدیریت  با 
بین  از  جلوی  می توان  جامعه  عمومی  سالمت  و 
مواد  به عنوان  و  گرفت  را  زباله  داخل  مواد  رفتن 

این صورت حجم  در  که  کرد  استفاده  آن   از  دوم 
از  و  شده  کمتر  زباله  دفن  اشغال  محل  و  زباله 
لحاظ اقتصادی نیز به صرفه است.وی تصریح کرد: 
استان  این  بازیافت  مرکز  اولین  اجرایی  عملیات 
همزمان با روز محیط زیست در روز 1۶ خردادماه 
سال جاری در شهرکرد آغاز می شود که با اجرای 
این طرح مدیریت اصولی پسماندها در این استان 

بیش ازپیش انجام خواهد شد.

زباله های بیمارستانی تفکیک و عادی سازی 
می شوند

در  زباله  دفن  مراحل  به  اشاره  با  عباسی،  روح ا... 
فرخ شهر اظهار کرد: تفکیک زباله های بیمارستانی 
خدمات  می شود.مسؤول  انجام  بیمارستان  در 
زباله های  افزود:  فرخ شهر  شهرداری  شهری 
و  عادی  زباله های  به  بیمارستان  در  بیمارستانی 
خصوصی  بخش  پیمانکار  توسط  و  تبدیل  خانگی 
می شوند.وی  مدفون  و  منتقل  زباله  دفن  محل  به 
محل  گفت:  و  داد  خبر  زباله  دفن  جدید  محل  از 
شهرکرد  جاده  سه  کیلومتر  در  زباله  دفن  جدید 
از شهر بوده و برای  به اصفهان قرار دارد که دور 
ایجاد  آلودگی  و کارکنان بخش صنایع  شهروندان 

نمی کند.

زباله ها در فرخ شهر به صورت کاماًل بهداشتی 
دفن می شوند

رسول رضایی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در 
مورد نحوه دفن زباله در این شهر با بیان اینکه دفن 
زباله در فرخ شهر مانند سایر شهرهای کشور و این 
استان به صورت بهداشتی اجرا می شود، اظهار کرد: 
انجام  بهداشتی  به صورت کاماًل  زباله  حمل و دفن 
شده و عملیات خاک ریزی بر آن ها صورت می گیرد.

پیمانکار بخش خصوصی دفن زباله در فرخ شهر نیز 
بیمارستانی  زباله های  کرد:  عنوان  زمینه  این  در 
این شهر پس از بی خطرسازی از سوی بیمارستان 
در محیطی جدا از زباله های شهری دفن می شوند.

وی افزود: در راستای دفن بهداشتی زباله در این 
به صورت مستمر هر سه  شهر عملیات خاک ریزی 
درمان  بهداشت،  اداره  نامه  براساس  و  انجام  روز 
زباله ها  بختیاری  و  چهارمحال  پزشکی  آموزش  و 
بیمارستانی دفن شده در  و  و پسماندهای شهری 

فرخ شهر ناقل بیماری نیستند.

شهردار فرخ شهر:  عادی سازی زباله های بیمارستانی فرخ شهر به  نحو مطلوب انجام می شود

 : زاده  حسن  فاطمه   : زمان  پیام  خبرنگار 
به  اشاره  با  فاضالب  تخلیه  تانکرهاي  رانندگان 
صنف  این  جایگاه  براي  ارزشي  مسئوالن  اینکه 
قایل نیستند از اقدامات شهردار بابل تقدیر کردند.
مهندس حسین بیژني شهردار بابل که به منظور 
بررسي و رفع مشکالت مالکان و رانندگان ماشین 
آنها حضور  جمع  در  بابل  فاضالب  تخلیه  هاي 
یافته بود، در سخناني اظهار داشت: شرکت آب 
و فاضالب بابل در خصوص تعیین محل تخلیه 
فاضالب بابل به درستي عمل نکرده است که در 
این راستا انتقاد خود را به کلیه مسئوالن شهري 

اعالم نموده ام.
وي افزود: با توجه به اینکه در جلسات مختلف 
به مسئوالن مربوط تذکر داده شد تا نسبت به 
ماشین  وسیله  به  فاضالب  تخلیه  محل  تعیین 
هاي حمل فاضالب اقدام کنند متاسفانه تاکنون 

اقدامي صورت نگرفته است.
بیژني با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب بابل در 
خصوص محل تخلیه فاضالب شهري به درستي 
توجهي  بي  کرد:  تصریح  است،  نکرده  عمل 
شرکت آب و فاضالب بابل قابل توجیه نبوده و 
به نوعي سکوت سایر دستگاهها به خصوص اداره 
بهداشت به این امرباعث تضییع حقوق شهروندان 

مي گردد.
وي تشکیل تعاوني یاصنفي را براي ساماندهي 
با  متحدالشکل  لباس  بودن  دارا  با  رانندگان 
هاي  بهداشتي،ماشین  استانداردهاي  رعایت 
امکانات هماهنگ ،تملک زمین  با  متحدالشکل 

محل  و  خودروها  پارکینگ  استقرار  جهت  در 
ویژه  به  رانندگان  اسکان  به  نیازمربوط  مورد 
رعایت بهداشت فردي متصدیان و ایجاد امکانات 
براي سهولت دسترسي شهروندان به آنان به ویژه 
ترین راهکارهاي  از مهم  را  تعیین محل تخلیه 
موجود جهت ساماندهي این شغل ارزشمند به 
زیست  اصول  جامعه،  بهداشت  رعایت  خصوص 

محیطي و آرامش خاطر شهروندان برشمرد.
بیژني به مالکان و رانندگان تخلیه فاضالب یک 
هفته فرصت داد تا نسبت به معرفي نمایندگان 
خود جهت تشکیل تعاوني یا صنف برابر ضوابط 

اقدام کنند.
شهردار بابل خطاب به مالکان و رانندگان تخلیه 
فاضالب عنوان داشت: براي ساماندهي و بررسي 
این  مسائل  حل  جهت  در  کمک  و  مشکالت 
صنف، آمادگي پذیرش مدیریت این گروه را به 
مدت سه ماه دارا است که در این راستا ضمن 
خدمات  معاونت  رانندگان،  استقبال  و  موافقت 
شهري و مدیریت پسماند را به عنوان مسئولین 
مامور  مشکالت  این  حل  و  ،ساماندهي  بررسي 

کرد.
در  نیز  فاضالب  تخلیه  تانکرهاي  رانندگان 
به  شهري  مسئوالن  توجهي  بي  از  سخناني 

رانندگان تخلیه فاضالب در بابل انتقاد کردند.
من  نظر  به  داشت:   اظهار  رانندگان  از  یکي 
درس  ما  بین  در  حضور  با  امروز  بابل  شهردار 
خواب  از  تا  داده  شهري  مسئوالن  به  بزرگي 
و  مردم  به  را  پیام  این  و  شوند   بیدار  غفلت 
مسئوالن داده است که همیشه از باال نباید به 
موارد نگریست بلکه افردي ازخدمتگزاران در این 
شهروجود دارند که نیاز به نگاه مهربان و دست 

کمک پدرانه مسئوالن دارند.
صمد صالحي افزود: امروز بعد از ۲7 سال سابقه 
مسئولیني هم  این شهر،  در  کنم  مي  احساس 
وجود دارند که ناظر کارهاي ما بوده و به نوعي ما 

را به حساب مي آورند.
پیگیر  گذشته  هاي  ازسال  داشت:  بیان  وي 
جلسات مشترک با مدیران و شهردار وقت بابل 
که  بودیم  صنف  این  مشکالت  بررسي  جهت 
متاسفانه با پیگیري هاي متعدد، مسئوالن حتي 
حاضر نشدند طي یک جلسه با ما نشست داشته 

باشند.
نبوده و  ارزش  اینکه کار ما بي  بیان  با  صالحي 

اگر کار ما نبود مردم با مشکل مواجه مي شدند 
از اقدام انسان دوستانه شهردار بابل تقدیر کرد و 
گفت: تنها چیزي که  بر زبانم جاري مي شود 

تقدیر از شهردار مردمي بابل است.
دیگر راننده تخلیه فاضالب گفت: رانندگان این 
نبوده  برخوردار  و جاني  امنیت شغلي  از  صنف 
براي رفع مشکالت ما وجود  تاکنون متولي  اما 

نداشت.
علي توري  با اشاره به اینکه حتي محلي براي 
افزود:   ، ندارد  وجود  بابل  در  فاضالب  تخلیه 
به شرکت آب و فاضالب مراجعه کرده و  بارها 
مشکالت خود را مطرح اما تاکنون هیچ پاسخي 

دریافت نکردیم.
هاي  ارگان  به  مراجعه  در  داشت:  بیان  وي 
به  را  ما  فوتبال  توپ  مانند  مسئوالن  مختلف، 
اینکه  از  دریغ  دادند  مي  پاس  دیگر  ادارات 

مشکلي از ما رفع شود.
توري بیان داشت: ما هم مخالف  تخریب محیط 
تخلیه  براي  مکاني  وقتي  اما  هستیم  زیست 
را  زیست  محیط  باید  اجبار  به  نداریم  فاضالب 
آلوده کنیم که این  امر ناشي از بي مسئولیتي و 

بي برنامگي مدیران شهري است.
وي تصریح کرد: با هیچ لساني نمي توانیم از نگاه 
ارزشمند شهردار بابل تقدیر کنیم اما دعاي این 

صنف همیشه بدرقه راه ایشان خواهد بود.  
شهردار بابل که به منظور ساماندهي و بررسي 
مشکالت و کمک در جهت حل مسایل رانندگان 
این  مدیریت  بود  یافته  حضور  فاضالب  تخلیه 

گروه را به مدت سه ماه تقبل کرد.
شهردار بابل:

شرکت آب و فاضالب در خصوص تعیین محل 
تخلیه فاضالب بابل به درستي عمل نکرده است 
که در این راستا انتقاد خود را به کلیه مسئوالن 

شهري اعالم نموده ام.
رانندگان تخلیه فاضالب بابل:

درس  رانندگان  بین  در  حضور  با  بابل  شهردار 
بزرگي به مردم و مسئوالن داده که همیشه نباید 
بلکه خدمتگزاراني در  به موارد نگریست  باال  از 
شهر وجود دارند که نیاز به نگاه مهربان و دست 

کمک پدرانه مسئوالن دارند.
وجاني  شغلي  امنیت  از  صنف  این  رانندگان 
رفع  براي  متولي  تاکنون  و  نبوده  برخوردار 

مشکالت وجود نداشت.

تقدیر رانندگان تانكرهاي تخلیه فاضالب از  اقدامات شهردار بابل

وزیردرامور  مقام  قائم  حضور  وبا  مراسمی  طی 
بهداشتی  وخدمات  پزشکی  علوم  های  دانشگاه 
بندرعباس،کارکنان  جمعه  کشور،امام  درمانی 
دانشگاه علوم پزشکی ،اصحاب رسانه و..از زحمات 
دانشگاه  سابق  رییس  شکاری-  دکتر  وتالشهای 
داوودی  ودکتر  تقدیرشد  استان  پزشکی  علوم 
پزشکی  علوم  جدیددانشگاه  رییس  عنوان  به 

هرمزگان معرفی شد.
وخدمات  پزشکی  علوم  دانشگاه  جدید  رییس 
اینکه وحدت و  بیان  بهداشتی درمانی هرمزگان 
همدلی با بهره گیری ازهمه ظرفیت ها می تواند 
عامل مهمی در رشد شاخص ها باشد، اظهارکرد: 
درخدمات،  سالمت،کیفیت  در  عدالت  توسعه 
نیروی  تربیت  و  پژوهشی  علمی  جایگاه  ارتقاء 
انسانی ماندگار از جمله برنامه های دوره مدیریت 

جدید دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان است.
خودش  معارفه  آیین  در  داوودی  دکترحسین 
افزود: اقدامات بسیارچشمگیری درحوزه سالمت 
مهم  این  که  است  افتاده  اتفاق  هرمزگان  استان 
ومجموعه  دکترشکاری  وقفه  بی  تالش  مرهون 

دانشگاه علوم پزشکی استان است.
توسعه  و  به رشد  به  نظر  با  وی همچنین گفت: 
صنایع  درحیطه  خصوصا  هرمزگان  استان 
یک  سالمت  های  شاخص  زیرساختی،ارتقاء 
ضرورت بی قید و شرط است و با توسعه متوازن 
دست  توسعه  برنامه  کالن  اهداف  به  توان  می 

یافت.

گیری  بهره  تفکردرعمل،  یکپارچگی  داوودی 
را  منصفانه  نقد  و  آرا  تضارب  و  جمعی  ازخرد 
موجب رشد و بهبود عملکردها عنوان کرد وگفت: 
باید  همه  و  است  فرابخشی  سالمت  مهم  حوزه 

درتقویت آن سهم خود را ایفا کند.
هرمزگان  پزشکي  علوم  دانشگاه  سابق  رییس 
سمت  این  به  گذشته  دولت  در  چه  اگر  گفت: 

منصوب شدم اما احمدي نژادي نبودم.
افزود:  خود  تودیع  آیین  در  شکاري  دکترمحمد 
استقالل  بود  نظرم  مد  آنچه  در مدت مسوولیت 
دانشگاه ازخط کشي هاي سیاسي و تمرکزبرارتقاء 

جایگاه علمي این نهاد علمي بود.
اتفاقاتي  مسئولیتم  اواخر  در  اینکه  بیان  با  وي 
به  شاید  اظهارکرد:  نبود،  خوشایند  که  افتاد 

استانداري  در  بنده  ازحضورفیزیکي   دالیلي  
جلوگیري شد اما از فکر و اندیشه که نمي توان 

جلوگیري کرد.
دانش   مانند  از من خواستند  شاید  گفته وي  به 
صاحب  و  بودم  معلم  بنده  اما  کنم  سکوت  آموز 

اندیشه لذاباید دغدغه ها را مطرح مي کردم.
همچنین  پزشکي  علوم  دانشگاه  سابق  رییس 
گفت:باهیچ فردي زاویه سیاسي نداشتم چرا که 
اصوال آدم سیاسي نیستم و شخصیت من علمي 

است.
شکاري با قدرداني از اعضاي هیات علمي دانشگاه 
هیات  جایگاه  از  حمایت  تاوان  کرد:  خاطرنشان 
اما  دادم  را  آن  اعضاي  حرمت  حفظ  و  علمي 

نگذاشتم این جایگاه تضعیف شود.
استاندارهرمزگان  هاي  حمایت  از  همچنین  وي 

به نیکي یاد کرد.
شکاري در پایان خطاب به رییس جدید دانشگاه 
توسعه  نه  شما  چالش  کرد:  بیان  پزشکي  علوم 
نگهداشت  و  نخبگان  فرار  که  درمان  و  بهداشت 

اعضاي هیات علمي است.
آبادي در آیین تکریم و  ا... غالمعلي نعیم   آیت 
هرمزگان  پزشکي  علوم  دانشگاه  رییس  معارفه 
ها  تخریب  این  از  دست  مي خواهیم  کي  افزود: 
من  بگوید  مجموعه  این  سابق  مدیر  که  برداریم 
لهستانم و مرا له کردند و از مدیر جدید هم این 

گونه استقبال کنیم.

وي با بیان اینکه استان سمنان با این همه نیروي 
انساني که دو رییس جمهور را تحویل جامعه داده 
است،  نداشته  بومي  استاندار  ساعت  یک  هنوز 

تاکید کرد: این بازیها باید تمام شود.
وي اضافه کرد: البته این رفتارها نه از ناحیه مردم 
که ازسوي کساني دنبال مي شود که مي خواهند 

به نان و نوایي برسند.
نباید  گفت:  همچنین  بندرعباس  جمعه  امام 
در  این چنین  ها  و حرمت  عواطف  و  احساسات 
جامعه مخدوش شود چرا که سرمایه هاي انساني  

پشتوانه توسعه هستند.
های  دانشگاه  امور  در  بهداشت  وزیر  مقام  قائم 
وزارتخانه  این  رویکرد  به  اشاره  با  پزشکی  علوم 
مبنی بر استفاده از نیروهای توانمند و متعهد در 
ایم  کرده  تالش  گفت:  مختلف،  های  مسئولیت 
درمان  و  بهداشت  وزارت  در  ها  جایی  جابه  که 

سیاسی نباشد.
وزیر  مقام  قائم  رضوی  امامی  حسن  سید  دکتر 
و  تکریم  آئین  در  دانشگاهها  امور  در  بهداشت 
معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان که 
جمعی  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  حضور  با 
دیگر از مسئوالن برگزار شد، اظهار داشت: تغییر 
استعفای  پیرو  نیز  دانشگاه  این  مدیریت  امروز 
کتبی و  اصرار دکتر شکاری صورت گرفته است.

دکتر امامی رضوی افزود : با اشاره به تالش های 
کمی  های  شاخص  ارتقای  برای  گرفته  صورت 
در  کرد:  تصریح  هرمزگان،  در  بهداشت  کیفی  و 
آمدن  کار  با روی  ویژه  به  اخیر  طول سال های 
نظام  تحول  طرح  اجرای  و  امید  و  تدبیر  دولت 
در  ای  مالحظه  قابل  پیشرفت  شاهد  سالمت 

وضعیت بهداشت و درمان این استان هستیم.
حجة االسالم سید عباس تقوی مسئول دفتر نهاد 
علوم  دانشگاه  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
سالهای  در  متاسفانه  گفت:  هرمزگان  پزشکی 
اخیر در استان هرمزگان شاهد بی مهری به علم 

و جایگاه عالم بوده ایم.
شنبه  سه  ظهر  از  پیش  تقوی  االسالم  حجت 
علوم  دانشگاه  رئیس  معارفه  و  تکریم  مراسم  در 
پزشکی هرمزگان گفت: طی بیش از بیست سالی 
که در هرمزگان بوده ام هیچگاه مثل این اواخر 
مورد بی مهری به جایگاه علم و عالم در استان 
هرمزگان از سوی برخی نبوده ام ؛ ماه شعبان ماه 
مغفرت است و باید این عده برای توبه و بخشش 

اقدام کنند.

دکترداوودی رییس جدیددانشگاه علوم پزشكی هرمزگان شد


