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روحانی:

 گشایش های پس از برجام نیاز به شکرگزاری دارد
از  پس  های  گشایش  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
برجام نیاز به شکر گزاری دارد، گفت: قبل از برجام 
یک  برجام  از  بعد  و  داشتیم  تحریم  یک  روز  هر 

گشایش داریم.
حجت االسالم حسن روحانی که در دیدار اعضای 
تاکید بر  با  شوراهای عالی کشور سخن می گفت، 
رمضان  مبارک  ماه  فرصت  از  گیری  بهره  ضرورت 
باید همه  اظهارداشت:   ، بویژه در فضای پسابرجام 
تالش ها بر تقویت توسعه ، پیشرفت و عزت کشور 

متمرکز شود.
در  روز  هر  برجام   از  قبل  گفت:  جمهور  رییس 

انتظار این بودیم  که چه محدودیت ، تحریم و معضل جدیدی برای ملت ایران ایجاد می کنند، اما  اکنون 
هر روز یک گشایش جدید برای مردم حاصل می شود و این گشایش ها جای شکرگزاری  دارد که باید در 

سایه آنها، کار و تالش بیشتری برای مردم انجام گیرد.
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افزایش 
بیمه عـمر 
بازنشستگان

شل دوباره 
مشتری نفت خام 

ایران شد

چشم انتظاري  فعاالن بازار به رونق؛

وام ۸۰ میلیونی، محرک بازار مسکن
 نیاز متقاضیان مسکن تامین مي شود؟

ماه مبارک رمضان؛
ماه مهمانی خدا بر همگان مبارک باد .
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اهداف سختگیرانه تر  
جهت ارتقای سطح کیفی خودرو

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که اهداف کیفی 
سختگیرانه تری جهت ارتقای سطح کیفی محصوالت و 
خدمات خودرو اجرا می شود گفت: برنامه خاصی نیز برای 
جایگزینی خودروهای سنگین فرسوده هست که به زودی 

اعالم می شود.

لوزانو: کسب مدال المپیک 
آسان نیست

گویی  و  گفت  در  ایران  والیبال  ملی  تیم  سرمربی 
ایران  والیبال  آینده  و  حال  گذشته،  از  تفصیلی 
کرد.  تشریح  زمنیه  این  در  را  خود  تفکرات  و  گفت 
و  عرف  از  خارج  قولی  نمی تواند  که  کرد  تاکید  او 

بدهد. توانش 

ورزشیاقتصادی
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11

شاخص های  ازدواج سبز

 تدوین شد

اقتصاد 
ولزوم سیاست های جدید 

امیر عابدی

حضور 5 وزیر کابینه 
در جلسات  علنی مجلس

خبر

یادداشت

اجتماعی

5

گاردین:   سازمان ملل به عربستان  »کارت رایگان کشتار غیر نظامیان«   داد

تهدید و تطمیع سازمان ملل؛  ابزاری همرده حق وتو !! 
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آگهی مجدد
یک  مالكين  محمدي،  ستاره  مرحومه  وراث 
 15٤/1٧٧3 ثبتي  پالك  دانگ  شش  از  دانگ 
مطهري  شهيد  خيابان  تعریض  طرح  در  كه 
ابالغ  شما  به  مجددا  بدینوسيله  گرفته،  قرار 
از  پس  روز   15 حداكثر  مدت  ظرف  گردد  مي 
رویت این آگهي با همراه داشتن اسناد مالكيت 
و معرفي كارشناس منتخب خود به شهرداري 
تكليف  تعيين  به  نسبت  و  مراجعه   8 منطقه 
سهم خود از پالك ثبتي موردنظر اقدام نمائيد.

بدیهي است در صورت عدم مراجعه طبق ماده 
اراضي  و  امالك  ابنيه،  تقویم  نحوه  قانون   8
سال  ماه  آبان  مصوب  ها  شهرداري  موردنياز 
آن  تملک  به  نسبت  راسا  شهرداري   -13٧0

اقدام مي نماید.
روابط عمومي شهرداري منطقه ۸ کرج

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور
ادراه کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به نمایندگی از شرکت مادر 
تخصص عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد با رعایت آیین 
نامه بند )ه( ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، انجام خدمات نقشه 
برداری و اعمال ماده 45 و اخذ سند تک برگ امالک تحت مالکیت 
مهندسین  از طریق  را  کرمانشاه  آباد  فیض  در محله  شرکت مذکور 
دارای صالحیت و  از کلیه مشاورین  لذا  انجام دهد،  مشاور ذیصالح 
رتبه بندی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پایه سه 
و باالتر تخصص نقشه برداری زمینی دعوت بعمل می آید که جهت 
دریافت اسناد و فرم های ارزیابی کیفی )RFQ( از تاریخ 1395/3/22 
به  اداری  اوقات  به استثنای روزهای تعطیل در  لغایت 1395/3/27 
ادراه پیمان و رسیدگی این اداره کل به نشانی ذیل مراجعه و پس 
اداری مورخ 1395/4/6  پایان وقت  تا  از تکمیل، مدارک را حداکثر 
به نشانی: کرمانشاه- بلوار شهید کشوری- روبروی استانداری- اداره 
کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه ارسال و یا به دبیرخانه اداره کل 

تحویل و رسید دریافت نمایند.
ذکر عنوان موضوع خدمات مشاوره و نام مشاور بر روی پاکت الزامی 
می باشد، ضمنا متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
می توانند به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس الکترونیکی 

http://jets.mporg.ir مراجعه نمایند.
)هزینه آگهی به عهده مشاور منتخب می باشد(

روابط عمومی ادراه کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه

 آگهی مزایده 
عمومی 

دارد  نظر  در  نور  شهرداری 
و  زباله  تفكيک   عمليات 
ساماندهی عرصه و نيز تجهيزماشين آالت 
مربوطه را از طریق مزایده عمومی بصورت 
و  اشخاص  كليه  لذا  نماید  واگذار  اجاره 
توانند  می  صالحيت  واجد  ی  شركتها 
انتشار  از  پس  روز   ٧ مدت  ظرف  حداكثر 
آگهی دوم جهت دریافت اسناد مزایده به 
نمایند  مراجعه  نور  شهرداری  مالی  واحد 
برنده  بعهده  آگهی  درج  هزینه  ضمنا 

مزایده می باشد.
انتشار نوبت اول در تاریخ 95/3/22

تاریخ انتشار نوبت دوم 95/3/29

سید صابر سجادی شهردار نور

نوبت اول

در  مسکن  میلیونی   ۸۰ وام  پرداخت   : اقتصاد  گروه 
روزهای اخیر آغاز شده است و برخی کارشناسان معتقدند 
ببخشد.با  رونق  را  مسکن  معامالت  تواند  می  وام  این  که 

بازار  فعاالن  مسکن،  تومانی  میلیون  وام۸۰  پرداخت  آغاز 
امیدوارند که تغییراتی در بازار مسکن رخ دهد و متقاضیان 

بیشتری به این بازار ورود کنند.

که  معتقدند  کارشناسان  از  برخی  عده  این  کنار  در  اما   
رکود  از  سال   4 از  پس  را  مسکن  تواند  نمی  وام  این 

خارج کند.
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کالم  نور

دستور ویژه رئیس مجلس برای تهیه 
گزارش از میزان دریافتی های نجومی

الریجانی  دستور  گفت:  رحیمی  حسین  امین 
میزان  از  تهیه گزارش  برای  دیوان محاسبات  به 
حداکثر  و  حداقل  تصویب  به  منجر  ها  دریافتی 

دریافتی در مجلس می شود.
به گزارش صداوسیما، امین حسین رحیمی با اشاره 
به اینکه پرداخت حقوق های باال علل مختلف دارد، 
افزود: مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق 
کشور برای دستگاه های مختلف متفاوت است؛ 
برخی از دستگاه ها مشمول قانون خدمات کشوری 

هستند و برخی مشمول این قانون نیستند.
رحیمی ادامه داد: دستگاه هایی که مشمول قانون 
استفاده  با  کدام  هر  نیستند،  کشوری  خدمات 
برای نظام  قوانین و مقررات مختلف، مجوزی  از 
پرداخت خود گرفته و افزایش هایی اعمال کرده 
اند؛ لذا یکی از دالیل حقوق های متفاوت، ایراد در 
نظام پرداخت حقوق های کشور است که حتما باید 

اصالح شود.
وی با اشاره به اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون 
مدیریت خدمات کشوری و تمدید چند دوره ای 
یکساله آن در مجلس، اظهار کرد: دولت باید الیحه 
اصالح این قانون را به مجلس تقدیم کرده و نظام 
پرداخت حقوق را به صورت عادالنه برای تمامی 
دستگاه ها بر اساس کارکردهای آنها تعریف کند؛ 
تا بر این اساس، حقوق های باال و پایین در برخی 

نهادها تعدیل شود.
خدمات  مدیریت  قانون  اصالح  با  افزود:  رحیمی 
بر اساس  تمام حقوق های دستگاه ها  کشوری، 
می  دیده  قانون  این  در  کدام،  هر  شرایط خاص 
شود ولی متاسفانه در حال حاضر در قانون خدمات 
کشوری و برخی قانون های دیگر تعداد دستگاه 
هایی که مشمول قانون نیستند، بیشتر از دستگاه 
هایی است که مشمول قانون شده اند لذا معضل 
موجود در این قانون باید به صورت ریشه ای حل 

شود.
وی با بیان اینکه یکی از علل دیگر پرداخت حقوق 
های باال مشخص نبودن حداقل و حداکثر دریافتی 
است، ادامه داد: در قانون مدیریت خدمات کشوری 
حداقل و حداکثر حقوق و مزایا مشخص شده، اما 
حداکثر دریافتی مشخص نشده، لذا حقوق و مزایا و 

دریافتی با یکدیگر متفاوت است.
رحیمی یادآور شد: دولت هر ساله حداقل حقوق 
را تعیین کرده و حداکثر آن ۷ برابر میزان حداقلی 
حقوق است، اما این امر مشمول تمامی فاکتورهای 
و  این حداقل  دریافتی مشمول  و  نیست  حقوق 
حداکثر نمی شود، لذا در فیش حقوقی یک کارمند 
حقوق  حداکثر  و  حداقل  که  شود  می  مشاهده 
رعایت شده، اما دریافتی ها تحت عنوان پاداش، 

رفاهی و... رقم باالیی را نشان می دهد.
وی گفت: مجلس با ارائه یک طرح می تواند حداقل 

و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند.

تصرف300هزار پست سازمانی 
توسط بازنشستگان

ارومیه در مجلس شورای اسالمی  نماینده مردم 
گفت: بازنشستگانی که به جای نیروهای انسانی 
جوان در اداره ها به کار گیری شده اند، بیش از 

300 هزار پست سازمانی را تصرف کرده اند.
 نادر قاضی پور در نشست هم اندیشی مسئوالن و 
جوانان با محوریت اشتغال جوانان استان آذربایجان 
غربی افزود: برخی از اداره ها به جای استفاده از 
جوانان متخصص و تحصیل کرده در پست های 
سازمانی خود از بازنشستگان استفاده می کنند که 
این امر خالف قانون و موجب افزایش بیکاری در 

کشور شده است.
وی اظهار کرد: یکی از مشکالت جوانان ایرانی 
داشتن روحیه راحت طلبی و کم کاری است و 
و  هستند  اداری  شغل  دنبال  به  اشتغال  برای 
تالش کمی برای کارآفرینی و فعالیت در رشته 

تخصصی خود انجام می دهند.
فارغ  هزار   34 از  بیش  گفت:  پور  قاضی 
تهران  دانشگاه صنعتی شریف  نخبه  التحصیل 
خارج  به  دانشگاهی  تحصیالت  پایان  از  پس 
از  یکی  امر  این  و  اند  کرده  مهاجرت  ایران  از 
معضالت مهم در ضربه زدن به پایه های علمی 

کشور است.
و  امنیت  تولید،  فاکتور  سه  امروزه  افزود:  وی 
رفاه از ارکان اساسی در رشد و توسعه اقتصادی 
و اجتماعی هر کشوری محسوب می شود که 

باید مورد توجه قرار گیرد.

تهدید و تطمیع سازمان ملل؛ 
ابزاری همرده حق وتو !! 

صارم شهبازی 

 “ مجبور شدیم به خاطر کمک های مالی عربستان به سازمان ملل 
از اعالم نقش عربستان در کشتار کودکان یمنی صرفنظر کنیم.” 

این اظهارات بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در روز پنجشنبه 
است که در آن با اشاره به فشار غیر قابل قبول عربستان سعودی 
مبنی بر قطع حمایت های مالی به سازمان ملل که صرف میلیون 
موضوع  این  به  شود   می  یمن  و  سوریه  فلسطین،  در  کودک  ها 
می پردازد که در نهایت او و همکارانش به عنوان هماهنگ کننده 
به  تابعه  های  نهاد  همه  در  ملل  سازمان  وظایف  و  مراودات  تمام 
 CAAC)“)این نتیجه رسیدند که نام عربستان را از گزارش دفتر
Children and armed conflict”   خارج کنند. اظهاراتی 
که در اولین نگاه این ابهام و تناقض را با خود به همراه می آورد 
که بخشی از کمک مالی عربستان سعودی به سازمان ملل صرف 
کودکان یمنی می شود که به دست خود آل سعود در ورطه کشتار 

و بدبختی گرفتار شده اند! 
اما CAAC  یا دفتر »کودکان و درگیری های مسلحانه« نهادی 
است وابسته به سازمان ملل که در ژوالی 2005 با وظیفه محافظت 
از کودکان در جنگ ها و در گیریهای نظامی تاسیس شد و معموال 
در ماه آوریل هر سال گزارشی از وضعیت کودکان در سال گذشته 
را در کشورهایی که درگیر منازعات مسلحانه هستند ارائه می دهد. 
در گزارش اخیر این نهاد که بیستم ماه آوریل سال جاری در چهل 
صفحه منتشر شد و همچنان ( تا لحظه نگارش مطلب ( در سایت 
از  این دفتر موجود است در کنار وضعیت کودکان در کشورهایی 
افغانستان، لیبی و سوریه به کشور  جمله فلسطین اشغالی، عراق، 
یمن نیز پرداخته شده و در پاراگراف 16۷ به طراحت چنین آمده 
است : “ در قیاس با سال 2014 سازمان ملل متحد افزایش شش 
کند  می  تایید  یمن  در  را  زخمی  و  کشته  کودکان  تعداد  برابری 
مسوول  که  است.  زخمی شده  و 1168  کشته  به ۷85  منجر  که 
تعداد  یعنی 510 کشته و 66۷ مجروح عربستان  این  60 درصد 
سعودی شناخته شده است. “بدیهی است که انتشار این گزارش که 
نام دولت عربستان سعودی را در کشتار کودکان در کنار گروههای 
دست پرورده اش چون داعش، بوکو حرام و طالبان قرار می داد، 
سران سعودی را برنتابید و از همان زمان فشار های خود را به این 
سازمان در جهت تغییر گزارش آغاز کردند تا اینکه در نهایت دبیر 
کل سازمان ملل را به اتخاذ تصمیمی به تعبیر او » سخت ودشوار 

» وا داشتند.
البته این نخستین بار نیست که عربستان سعودی به پشتوانه مالی 
خود مانع از انتشار اسنادی در سطح بین المللی می شود که پرده 
از ماهیت سیاه آل سعود برمی دارد. اواخر فروردین ماه سال جاری 
نیز که خبر وجود اسنادی محرمانه دال بر نقش شبکه پشتیبانی 
سعودی در حوادث 11 سپتامبر منتشر شد؛ بالفاصله عربستان به 
دولت آمریکا هشدار داد که چنانچه کنگره، الیحه ارتباط سعودی ها 
و  اقتصادی  های  پیامد  با  برساند  تصویب  به  را  حمالت  این  با 
دیپلماتیک از سوی ریاض مواجه خواهد شد. که در نهایت بر اساس 
ارائه داد بنا به گفته مقامات  گزارشی که روزنامه  نیویورک تایمز 
دولت امریکا و مشاوران کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوری 
توقف  خواستار  و  کرده  نفوذ  اعمال  کنگره  در  اوباما  دولت  خواه، 
تصویب هر گونه الیحه ای در این خصوص علیه عربستان سعودی 

شده است.
لذا با وجودی که در جلسه نمایندگان مجلس امریکا در اوایل ماه 
جاری، دانا روباکر نماینده جمهوری خواه اذعان داشت که »وقت آن 
رسیده که مردم آمریکا حقیقت را مورد حمالت به برج های دو قلو 
بدانند« ؛ اما متاسفانه شاهد آن هستیم که نه تنها اقدامی از سوی 
دولت آمریکا در شناساندن چهره واقعی آل سعود حداقل برای مردم 
خودشان انجام نمی شود بلکه این بار سازمان ملل متحد در ابعادی 
به مراتب بزرگتر و فاجعه آمیز تر در دام آل سعود گرفتار می شود و 
شخص اول این سازمان را بر آن می دارد تا  بر خالف اساسنامه های 
شورای حقوق بشر همان سازمان، که مسئولیت حمایت از حقوق 
بشر به شیوه ای عادالنه و برابر و همچنین رسیدگی به وضعیت های 
ناقض حقوق بشر از جمله نقض فاحش و نظام مند را بر دوش او می 
گذارد، اینگونه در اثر تهدیدهای آل سعود چشم خود را بر جنایات 
دولت عربستان در یمن ببندد تا مشخص شود که نه او آنچنان که 
باید آقای دبیر کل است و نه سازمانی که تا این حد آشکارا، قوانین 
و مواضعش قابل خرید و فروش  می باشد می تواند به نام و به کام 

همه ملل باشد.

گاردین:  
سازمان ملل به عربستان

 »کارت رایگان کشتار غیر نظامیان« داد

با اشاره به خروج نام عربستان از لیست  روزنامه انگلیسی گاردین 
کشتار  برای  رایگان  »کارت  را  ملل  سازمان  اقدام  این  ترور،  سیاه 
ثروتمندان و  برای  را کلوپی  نظامیان« خوانده و سازمان ملل  غیر 

قدرتمندان نامید.
این روزنامه انگلیسی نوشت: سازمان ملل با برداشتن نام عربستان 
و ائتالف تحت امرش از فهرست سیاه کشتار کودکان در یمن، به 

ضعیف ترین انسان ها در جهان خیانت کرد.
این روزنامه نوشت: در روز پنج شنبه هفته گذشته دبیرکل سازمان 
بمباران  و  کودکان  کشتار  مسئول  عربستان  که  کرد  اعالم  ملل 
و  عربستان  ترتیب  بدین  و  است  یمن  در  بیمارستان ها  و  مدارس 
ائتالف اش را در صف تشکیالت مشکوک همچون داعش، طالبان، 

الشباب و القاعده قرار داد.
این  از  عربستان  نام  دوشنبه  روز  رسیدن  فرا  با  نوشت:  گاردین 
فهرست خط خورده بود و سازمان ملل عمال با این کار اعتبار خود 
در  ناتوان  انسان های  به  کار  این  با  ملل  سازمان  داد.  دست  از  را 
جهان خیانت کرد و بسیار دشوار است که بتوان این تغییر رویکرد 
غافلگیرانه را توجیه کرد. گاردین ادامه داده: گزارشگران در سازمان 
ملل دریافتند که ائتالف عربی تحت امر عربستان مسئول مستقیم 
کشته شدن 60 کودک در سال گذشته و عاملی در کشته شدن 
510 کودک یمنی بوده است. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل 
برای  برخی کشورها«  از سوی  از حدی  بیش  »فشارهای  از  اخیرا 
برداشتن نام ائتالف تحت امر عربستان از فهرست سیا، گالیه کرده 

بود و این تصمیم را یکی از دشوارترین تصمیمات  خود نامید.
جزئی  صورت  به  را  کار  این  من  بود:  گفته  ملل  سازمان  دبیرکل 
و  عربستان  اگر  که  دادم  انجام  دیگری  کودکان  جان  خاطر  به  و 
دیگر کشورهای حاضر در ائتالف اش با مشارکت های مالی خود به 
بین  در  کودکانی  می کنند.  آنها کمک  به  ملل  سازمان  آژانس های 
آوارگان فلسطینی، سودان جنوبی و سوریه که اگر کمک ها لغو شود 

آسیب می بینند.
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رئیس جمهور با بیان اینکه گشایش های پس 
از برجام نیاز به شکر گزاری دارد، گفت: قبل 
از  از برجام هر روز یک تحریم داشتیم و بعد 

برجام یک گشایش داریم.
دیدار  در  که  روحانی  حسن  االسالم  حجت 
اعضای شوراهای عالی کشور سخن می گفت، 
با تاکید بر ضرورت بهره گیری از فرصت ماه 
 ، پسابرجام  فضای  در  بویژه  رمضان  مبارک 
تقویت  بر  ها  تالش  همه  باید  اظهارداشت: 
توسعه ، پیشرفت و عزت کشور متمرکز شود.
رییس جمهور گفت: قبل از برجام  هر روز در 
انتظار این بودیم  که چه محدودیت ، تحریم 
می  ایجاد  ایران  ملت  برای  جدیدی  معضل  و 
روز یک گشایش جدید  اکنون هر  اما   کنند، 
برای مردم حاصل می شود و این گشایش ها 
آنها،  باید در سایه  جای شکرگزاری  دارد که 

کار و تالش بیشتری برای مردم انجام گیرد.
گشایش  از  گیری  بهره  با  باید  افزود:  روحانی 
پسابرجام ، برای مردم و کشور ، عزت ، توسعه 
و پیشرفت بیشتر در همه زمینه ها فراهم کنیم 
بویژه اینکه این فضا در سایه امنیت خوب در 

کشور فراهم آمده است.
همه  گیری  بهره  ادامه  در  جمهور   رییس 
شوراها و ستادها از نظرات مردم را در مسایل 
و  خواند  ضروری  فرهنگی  و  علمی  اقتصادی، 
گفت: رضایت مردم و حل مطالبات آنان ، باید 

در اولویت همه فعالیت ها باشد.
کامل  زمانی  شوراها  اینکه   بیان  با  روحانی 
می شوند که پشتوانه مردمی خود را با کسب 
نظرات آنان تقویت کنند،  اظهارداشت: شوراها 
باید با بهره گیری از امکانات ارتباطی گسترده 
قرن جدید، پشتوانه مردمی خود را مستحکمتر 
و از نظرات آنان بویژه نسل جوان بیشتر بهره 

گیرند.
با  نیز   مراسم  این  ابتدای  در  جمهور  رییس 

بیان اینکه ماه رمضان ماه خیر و برکت نشاط 
و معنوی  شادابی است، اظهار داشت: دستیابی 
به نتایج علمی و ادای وظیفه دارای لذت فراوان 
است. زمانی که انسان یک مسأله علمی را پس 
از مطالعات و کنکاش فراوان حل می کند و نیز 
را  اجتماعی خود  و  هنگامی که وظیفه فردی 
به درستی به پایان می رساند، به یک نشاط و 

شادمانی درونی می رسد.
تمام  اینکه  از  خرسندی  اظهار  با  روحانی 
فعال  یازدهم  دولت  دوره  در  عالی  شوراهای 
شدند، خاطر نشان کرد: در دولت های گذشته 
شوراهایی وجود داشت که تشکیل نشده بودند 
و خوشبختانه در دوره دولت یازدهم تمام این 

شوراها فعال شده اند.
از  را  مختلف  امور  در  مشورت  جمهور  رییس 
توصیه های خداوند متعال عنوان کرد و گفت: 
شوراها برای این است که خردها، اندیشه ها و 
نظرات مختلف در یک جا جمع شده تا به یک 

نظر جامع و هماهنگ برسند.
روحانی با بیان اینکه مسایل مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، علمی، اقتصادی و فناوری با یکدیگر 

مرتبط بوده و بهم گره خورده اند، اظهار داشت: 
را  امنیتی  توان یک مسأله  نمی  به طور مثال 
مدنظر قرار داد که در آن مسأله فرهنگی وجود 
نداشته باشد و یا یک مسأله فرهنگی که در آن 
با  امور  همه  باشد.  نداشته  موضوعیت  اقتصاد 

یکدیگر تداخل و امتزاج دارند.
وی افزود: قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، 
خلق  را  ملی  قدرت  یکدیگر  کنار  در  دفاعی، 
جدیدی  تقسیم بندی های  روز  هر  و  می کنند 

نیز به این مؤلفه اضافه می شود.
در ابتدای این دیدار دبیر شورای عالی انقالب 
مجازی،  فضای  عالی  شورای  دبیر  فرهنگی، 
رییس سازمان ملی استاندارد و دبیر کل شورای 
عالی آموزش و پرورش در سخنان جداگانه ای 
رییس  پشتیبانی های  و  حمایت ها  از  تقدیر  با 
مذکور  عالی  شوراهای  فعالیت  از  جمهوری 
گزارشی از اهداف و برنامه  ریزی های انجام شده 

در حوزه های مختلف ارایه کردند.
مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی 
این  با اشاره به اهتمام ویژه رییس جمهور به 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  گفت:  شورا، 

دولت  در  خصوص  به  مختلف  عرصه های  در 
های  عرصه  در  را  اساسی  اقدامات   ، یازدهم 
علمی و فرهنگی به انجام رسانده است و امروز 
سلول های  جمله   از  مختلف  زمینه های  در 
جامع  نقشه  دارای  فضا  و  هوا  و  نانو  بنیادی، 

علمی، هستیم.
موضوع  از  عمده ای  بخش  کرد:  اضافه  وی  
اقتصاد مقاومتی مسأله فرهنگی است که بخش 
فرهنگی آن در دستور کار شورای عالی انقالب 

فرهنگی قرار گرفته است.
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای 
برنامه هایی که  از  ارایه گزارشی  با  نیز  مجازی 
در دستور کار این شورا قرار دارد، اظهار داشت: 
در دولت یازدهم مصوبات شورای عالی فضای 
مجازی به مرحله اجرا درآمد، که مهمترین آن 
به  حاضر  حال  در  و  بود  اطالعات  ملی  شبکه 
دنبال تهیه اسناد تکمیلی این مصوبه هستیم.

به  اشاره  با  مجازی  فضای  عالی  شورای  دبیر 
مختلف  تشکل های  یازدهم  دولت  در  اینکه 
توجهی  قابل  رشد  سیاسی  و  مذهبی  صنفی، 
یافته اند، گفت: در شورای عالی فضای مجازی 
حوزه  در  تشکل ها،  این  فعال سازی  دنبال  به 

فضای مجازی هستیم.
ملی  سازمان  رییس  بخت  پیروز  سادات  نیره 
عالی  شورای  اینکه  به  اشاره  نیزبا  استاندارد 
و  دوره سکون  سال  از هشت  پس  استاندارد  
با  یازدهم  دولت  در  را  خود  فعالیت    ، فترت 
شتاب آغاز کرد،  گزارشی از برنامه ها و اهداف 
اتخاذ  از  و  نمود   ارایه   استاندارد  سازمان 

رویکردهای نوین در این زمینه خبر داد.
مهدی نوید ادهم دبیر کل شورای عالی آموزش 
این  در  ما  اصلی  دغدغه  گفت:  نیز  پرورش  و 
شورا کیفیت بخشی به فرآیند آموزش و پرورش 
فرزندان کشورمان متناسب با تحوالت محیطی 

و اقتضائات زمان است.

روحانی:

 گشایش های پس از برجام نیاز به شکرگزاری دارد

وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر 
هوشیاری،  نیازمند  تروریسم  با  مبارزه  اینکه 
است،  عمل  سرعت  و  قاطعیت  وحدت، 
گفت: براساس خواست دولت قانونی سوریه، 
حمایت از دولت و ملت این کشور در مقابله با 

تروریسم را وظیفه خود می دانیم.
وزارت  دفاعی  تبلیغات  کل  اداره  گزارش  به 
دهقان  حسین  پاسدار  سرتیپ  سردار  دفاع، 
روسیه  ایران،  جانبه  سه  نشست  حاشیه  در 
در  تروریسم«  با  مبارزه  »ویژه  سوریه  و 
تهران، افزود: اقدام قاطع و تمام کننده علیه 
تروریسم و استقرار صلح و ثبات در منطقه و 
جهان، سیاست های اعالمی و اعالنی ایران به 

شمار می رود.
وی با تاکید بر عزم راسخ جمهوری اسالمی 
از  حمایت  و  تروریسم  با  مبارزه  در  ایران 
ارائه  تداوم  و  تروریسم  قربانی  کشورهای 
مشاوره  جمله  از  جانبه  همه  های  کمک 
های  کمک  سایر  و  امدادرسانی  نظامی، 
کردن  فراهم  و  سوریه  مردم  به  بشردوستانه 
این  گفت:  جنگی،  آوارگان  بازگشت  زمینه 
امنیت  و  ثبات  صلح،  استقرار  برای  اقدامات 

در منطقه است.
ایران و سوریه در  اقدام مشترک  وزیر دفاع، 
حق  نبرد  مصادیق  از  را  تروریسم  با  مبارزه 
با  است  امید  افزود:  و  کرد  بیان  باطل  علیه 
عمل  سرعت  و  قاطعیت  وحدت،  هوشیاری، 
وعده  تحقق  شاهد  مقاومت  محور  بیشتر، 
الهی »ان تنصراهلل ینصرکم و یثبت اقدامکم 

« باشیم. 
 وزیر دفاع سوریه: اگر حمایت ایران نبود در 

مقابله با تروریسم موفقیتی نداشتیم
دفاع  وزیر  الفریج«  جاسم  »فهد  سپهبد 

های  ابالغ سالم  با  دیدار  این  در  نیز  سوریه 
و  مسلح  نیروهای  جمهوری،  رئیس  گرم 
رئیس  انقالب،  معظم  رهبر  به  سوریه  ملت 
جمهوری، نیروهای مسلح و ملت بزرگ ایران 
از  قدردانی رهبران سیاسی-نظامی سوریه  و 
حمایت و کمک های جمهوری اسالمی ایران، 
آمیختن  درهم  و  ایران  شهدای  خون  گفت: 
آن با خون شهدای سوری، بی تردید موجب 
مقاومت  محور  پیروزی  و  تروریسم  شکست 

خواهد شد.
ترکیه  آمریکا،  های  حمایت  یادآوری  با  وی 
و برخی کشورهای خلیج فارس از تروریسم، 
افزود: کسانی که ادعای برادری با ملت سوریه 
گروه  از  پنهان  و  آشکار  حمایت  با  دارند  را 
را  جنایات  بدترین  تروریستی،  تکفیری  های 

بر ملت سوریه روا می دارند.
وزیر دفاع سوریه تصریح کرد: رهبری، ملت 
با  هستند  مصمم  سوریه  مسلح  نیروهای  و 
را  و همسو، سوریه  کمک کشورهای دوست 
از شر تروریست های جنایتکار و حامیان آنان 

نجات دهند.
سپهبد فهد جاسم الفریج با قدردانی از ابتکار 
نشست  برگزاری  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
هماهنگی  با  کرد،  امیدواری  ابراز  جانبه  سه 
هایی که در این گونه نشست ها صورت می 
بیشتر  هرچه  انسجام  و  تقویت  شاهد  گیرد، 
های  تروریست  با  نبرد  در  مقاومت  محور 

تکفیری باشیم.
این گزارش، در حاشیه نشست سه  براساس 
با  مبارزه  ویژه  سوریه  و  روسیه  ایران،  جانبه 
تروریسم در تهران، وزیر دفاع ایران و همتای 
ی  باره  در  و  دیدار  یکدیگر  با  وی  سوری 
مسایل دوجانبه و منطقه ای گفت وگو کردند.

دهقان: 

مبارزه با تروریسم به قاطعیت و سرعت عمل نیاز دارد
سفیر ایران در آلمان با اشاره به سفر قریب الوقوع 
محمد جواد ظریف به برلین گفت: انتظار می رود 
با رفع برخی مشکالت بانکی و از سرگیری تامین 
اعتبارات مربوط به اجرای پروژه ها توسط بانک ها 
ایران و  اقتصادی  به زودی حجم همکاری های 
آلمان نسبت به سطح قبل از تحریم ها و حتی 

باالتر افزایش یابد.
در  آلمان  در  کشورمان  سفیر  ماجدِی،  علی 
گفت و گو با ایسنا با تاکید بر گسترش روابط 
اقتصادی تهران - برلین در پسابرجام، افتتاح مرکز 
همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و اروپا را 
یک مرکز منسجم اقتصادی ایرانی دانست و درباره 
دالیل تاسیس و مزیت های این مرکز برای ایران 
گفت: مرکز تجاری بازرگانی ایران و اروپا در سال 
نمایندگی  به  آسکوتک  شرکت  توسط   1393
منظور  به  تجارت  و  معدن  صنعت  وزارت  از 
شرکت ها  دفاتر  استقرار  برای  مجتمعی  ایجاد 
تسهیل  برای  ایرانی  توانمند  هولدینگ های  و 
ارتباطات اقتصادی بین ایران و آلمان خریداری 
انجمن  ساختمان  مجموعه  در  مرکز  این  شد. 
خاورمیانه و نزدیک (NUMOV( قرار دارد و 10 
خرداد ماه به طور رسمی در سفر آقای محمدرضا 
نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت و با حضور 

جمع زیادی از تجار ایرانی و آلمانی افتتاح شد.
وی ادامه داد: انتظار می رود با استقرار شرکت های 
ایرانی در مجموعه تجاری اقتصادی ایران و اروپا، 
یک مرکز اقتصادی منسجم و معتبر ایرانی ایجاد 
شود. ایجاد این مرکز اقتصادی باعث می شود تا 
بیش تری  سهولت  با  بتوانند  آلمانی  طرف های 
اقدام  خود  اقتصادی  شریک  یافتن  به  نسبت 
کنند. با پیشرفت روابط اقتصادی ایران و آلمان، 
وجود چنین مرکزی می تواند زمینه ساز ارتباط 
دو  اقتصادی  و  تجاری  بخش های  بین  بیش تر 
کشور باشد. این مرکز نیز می تواند به یک مرکز 
اطالعات اقتصادی ایران برای کشورهای اروپایی 
به ویژه آلمان تبدیل شود به نحوی که شرکت های 
اروپایی مایل به سرمایه گذاری در ایران عالوه بر 
آن که اطالعات اولیه را در اختیار می گیرند، زمینه 
یافتن همکار و شریک مناسب از میان شرکت های 

ایرانی نیز برای آنها فراهم می شود.
ماجدی در ادامه در رابطه با دستاوردهای سفر 
وزیر صنعت معدن و تجارت کشورمان به آلمان 
توضیح داد: آقای نعمت زاده به دعوت معاون صدر 
این کشور  انرژی  و  اقتصاد  آلمان و وزیر  اعظم 
در سفری دو روزه در 10و 11 خرداد به آلمان 
سفر کردند. آقای نعمت زاده در این سفر عالوه 
بر مالقات با معاون صدر اعظم آلمان با مدیران 

و مسئوالن ارشد چند شرکت بزرگ آلمانی مثل 
واگن  فولکس   ،BASF ZF ،دایملر زیمنس، 
راه های  خصوص  در  و  دیدار   KFW بانک  و 
مشکالت  و  موانع  رفع  و  همکاری ها  گسترش 
گفت وگو کردند. هم چنین در این دیدارها درباره 
همکاری های متقابل در بخش خودروسازی، حمل 
نیروگاهی،  تجهیزات  پتروشیمی،  ریلی،  نقل  و 
بانکی  مشکالت  رفع  و  بیمارستانی  تجهیزات 

موجود بحث و تبادل نظر شد.
سفیر کشورمان در آلمان ادامه داد: آقای نعمت زاده 
هم چنین در صبحانه کاری اتاق بازرگانی آلمان با 
آلمانی  بزرگ  ارشد 15 شرکت  مدیران  حضور 
حضور یافته و سیاست های بخش صنعت کشور را 
تشریح و به سواالت شرکت کنندگان پاسخ گفت.

تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر  گفت:  ماجدی 
ایران  اقتصادی  مرکز  افتتاح  ضمن  کشورمان 
انجمن  دوساالنه  مراسم  در  برلین،  در  اروپا  و 
NUMOV نیز شرکت و سخنرانی کرد. بازدید 
از کارخانه فولکس واگن در شهر وولفسبورگ و 
گفت وگو با مدیرعامل و روسای این شرکت بخش 
این  بود.  آلمان  به  نعمت زاده  آقای  سفر  پایانی 
دیبلمات کشورمان در ادامه با اشاره به رفت و آمد 
هیات های اقتصادی و تجاری آلمان به ایران پس از 
برجام گفت: پس از اجرای برجام و رفع تحریم ها، 
ایران  به  آلمان  از  بسیاری  اقتصادی  هیات های 
سفر کرده و در بخش های مختلف با طرف های 
ایرانی مذاکره و گفت وگو کردند. این گفت وگوها 
در برخی موارد به مرحله امضای قرارداد همکاری 
در  هم چنین  است.  شده  منجر  طرف  دو  بین 
ماه های اخیر پنجمین اجالس کمیسیون مشترک 
اقتصادی بین دو کشور پس از قریب 15 سال به 
صورت مقدماتی برگزار شد که در نتیجه آن دو 
طرف درباره مجموعه ای از همکاری های اقتصادی 
گابریل،  زیگمار  گفت:  وی  رسیدند.  توافق  به 
معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی قرار بود 
دو  اقتصادی  مشترک  کمیسیون  پنجمین  در 
کشور شرکت کند که به علت بیماری نتوانست 
در اجالس حضور یابد. سفر وی در مهرماه سال 
جاری انجام می شود. سفیر کشورمان در برلین در 
ادامه با بیان این که »از سرگیری تامین اعتبارات 
بانکی در دستور کار دو طرف است« افزود: انتظار 
می رود با رفع برخی مشکالت بانکی و از سرگیری 
تامین اعتبارات مربوط به اجرای پروژه ها توسط 
بانک ها و با تضمین پوشش بیمه صادراتی شرکت 
هرمس، به زودی حجم همکاری های اقتصادی 
ایران و آلمان نسبت به سطح قبل از تحریم ها و 

حتی باالتر افزایش یابد.

با اعالم سفر قریب الوقوع ظریف به آلمان؛

ماجدی:  زیگمار گابریل به ایران می آید

معتقد  هواپیمایی  شرکت های  انجمن  دبیر 
های  شرکت  مذاکرات  شدن  نهایی  با  است 
هواپیمایی ایرانی با شرکت های لیزینگ کننده 
نهایی  بحث  این  داشت  امید  می توان  هواپیما 
در حد  فعلی  هنوز صحبت های  هرچند  شود، 

مذاکره است.
از  پس  کرد:  تصریح  سامانی  اسعدی  مقصود 
اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها، شرکت های 
ایرانی مذاکرات خود را با شرکت های هواپیما 
ساز در چند محور مختلف آغاز کردند و هنوز 

این مذاکرات ادامه دارد.
جز  نیز  هواپیما  لیزینگ  بحث  وی  گفته  به 
آینده  در  می تواند  که  گزینه هاست  همین 
جدید  هواپیماهای  تامین  در  ما  به  نزدیک 

کمک کند.
با  مذاکرات  اینکه  بیان  با  سامانی  اسعدی 
ادامه  همچنان  هواپیما  لیزینگ  شرکت های 
دارد، گفت: فرصت به وجود آمده پس از برجام 
برای ما شرایطی را به وجود آورده که می تواند 
اوضاع صنعت هواپیمایی کشور را متحول کند 

در همین  قطعا  نیز  لیزینگ  مانند  گزینه ای  و 
چارچوب تعریف می شود.

افزود:  هواپیمایی  شرکت های  انجمن  دبیر 
برای  مذاکرات  ایرانی  هواپیمایی  شرکت های 

مستقیم  مذاکره  کنار  در  را  هواپیما  لیزینگ 
از  پس  کنند.  می  دنبال  بویینگ  و  ایرباس  با 
ایرباس  فروند   118 خرید  قرارداد  پیش  آنکه 
جدید بسته شد، دیگر ایرالین ها نیز کار خود 

را برای عقد قرارداد با شرکت های هواپیماساز 
نزدیک  آینده ای  در  امیدواریم  و  داده اند  ادامه 

این برنامه ها به نتیجه ای قطعی برسد.
رسما  شهرسازی  و  راه  وزیر  قبل  چندی 
به عنوان  لیزینگ هواپیما  به  ایران  اعالم کرد 
این  موضوعی بسیار مهم فکر می کند و سهم 
بخش در خرید هواپیماهای جدید می تواند به 

چند صد فروند هواپیما منجر شود.
بسیاری از شرکت های هواپیمایی بزرگ جهان 
در طول سال های گذشته بحث خرید مستقیم 
کرده اند  خارج  خود  کار  دستور  از  را  هواپیما 
یا  فعال شان  هواپیماهای  از  عمده ای  بخش  و 
لیزینگ   – تملیک  شرط  به  اجاره  یا  و  اجاره 

– هستند.
به  آغاز  بر  مبنی  که  صحبت هایی  وجود  با 
ایران  در  هواپیما  لیزینگی  شرکت های  کار 
شرکت های  تاسیس  قانون  هنوز  شده،  مطرح 
هواپیمایی جدید بر لزوم ملکی بودن بخشی از 
ناوگان شرکت ها تاکید دارند و این امر لیزینگ 

را با اما و اگرهایی مواجه کرده است.

آخرین خبرها از لیزینگ هواپیمای مسافرتی در ایران
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حضور 5 وزیر کابینه در جلسات
 علنی مجلس

یک عضو هیات رییسه مجلس از حضور 5 وزیر 
کابینه در جلسات علنی مجلس خبر داد.

غالمرضا کاتب اظهار کرد:  قرار است آقای ظریف 
در جلسه روز یک شنبه مجلس گزارشی از روند 

اجرای برجام را به نمایندگان ارائه کند.
وزیران  آخوندی،  و  حجتی  آقایان  افزود:  وی 
جهادکشاورزی و راه و شهر سازی مهمان جلسه 
ربیعی،  و  زنگنه  آقایان  و  دوشنبه  روز  علنی 
نیز  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  و  نفت  وزیران 
مهمان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس خواهند 
بود تا گزارشی از حوزه فعالیت خود به نمایندگان 

ارائه کنند.
نیز  هفته گذشته  در  ایسنا، مجلس  گزارش  به 
میزبان وزیران اقتصاد، صنعت، نیرو و کشور بود 
که هر کدام گزارشی را در حوزه فعالیت خود به 

نمایندگان مجلس ارائه کردند.
این عضو هیات رییسه مجلس هم چنین تصویت 
کار  دستور  در  را  تبریز  منتخب   4 اعتبارنامه 

جلسه علنی روز یک شنبه مجلس عنوان کرد.
رییسان  جلسه  برگزاری  از  بعد  کاتب  گفته  به 
نهایی  ترکیب  مجلس،  رییس  نایب  با  شعب 
کمسیون های تخصصی مجلس مشخص خواهد 

شد.

آغاز صادرات دانش بنیان ایران
 به کشورهای حاشیه خزر

رئیس پارک علم و فناوری گیالن از تشکیل یک 
بنیان  دانش  های  از شرکت  متشکل  کنسریوم 
به  بنیان  دانش  محصوالت  صادرات  حوزه  در 

کشورهای حاشیه دریای خزر خبر داد.
دکتر ›مجید متقی طلب‹ اظهار داشت: به تازگی 
یک کنسریوم متشکل از 25 شرکت دانش بنیان 
را در پارک علم و فناوری گیالن ایجاد کردیم 
که در زمینه صادرات محصوالت دانش بنیان به 

کشورهای حاشیه خزر فعالیت می کند.
هفته  را  همکاری  قرارداد  نخستین  افزود:  وی 
بنیان عضو  از شرکت های دانش  گذشته یکی 
این کنسریوم که در حوزه آب و فاضالب فعالیت 
می کند، در باکو منعقد کرد و براساس آن طرف 
ایرانی به ارایه تکنولوژی و خدمات در این حوزه 
متعهد شد و قرار است فعالیت این شرکت در 
دیگر مناطق جمهوری آذربایجان نیز گسترش 

یابد.
این  جریان  در  کرد:  نشان  خاطر  طلب  متقی 
قرارداد، طرف آذربایجانی نیازهای خود را مطرح 
کرد و ما هم دانش فنی و فناوری های الزم را 
برای پاسخگویی به نیازهای آنها در زمینه آب 
و فاضالب در اختیار داشتیم که با تکیه برآنها 

همکاری متقابل شکل گرفت.
از  شرکت  یک  ما،  با  همزمان  داد:  ادامه  وی 
انعقاد  و  همکاری  متقاضی  اروپایی  کشورهای 
برای  ایرانی  با شرکت  همکاری  اما  بود  قرارداد 
طرف آذربایجانی، مقرون به صرفه تر تشخیص 
انتخاب  را  ایرانی  شرکت  بنابراین   ، شد  داده 

کردند.
رئیس شبکه پارک های علم و فناوری کشورهای 
و  بنیان  دانش  های  شرکت  وضعیت  اسالمی، 
مراکز رشد علم و فناوری ایران در زمینه صادرات 
خدمات و محصوالت دانش بنیان را قابل قبول 
دانست و گفت: شرکت های ایرانی از توانمندی 
با  باید  که  برخوردارند  خوبی  بسیار  ظرفیت  و 
شناسایی بازارهای هدف و برنامه ریزی صحیح، 
این توانمندی ها را در حوزه های فرا مرزی به 
ویژه کشورهای همسایه و کشورهای اسالمی به 

کار گرفت.

افزایش سه برابری شهریه دانشگاه
 علم و صنعت

مدیر آموزش های آزاد دانشگاه علم و صنعت از 
افزایش سه برابری شهریه  این دانشگاه در سال 

تحصیلی جدید خبر داد.
دکتر روزبه قوسی با اعالم خبر فوق و با بیان این 
که شهریه  دانشگاه علم و صنعت طی سالهای 
به طور کلی  افزود:  بود،  نیافته  افزایش  گذشته 
شهریه  ثابت و متغیر دانشگاه علم و صنعت طبق 
مصوبه هیات امنا این دانشگاه برای سال جدید 

حدود سه برابر افزایش خواهد یافت.
وی با تاکید بر این که افزایش شهریه  دانشگاه در 
دفترچه سازمان سنجش نیز قید شده بود، افزود: 
این افزایش شهریه برای دانشجویان همه مقاطع 
نوبت دوم و  مهمان دانشگاه علم و صنعت  اعمال 
خواهد شد که طبق آن برای مثال شهریه 212 
هزار تومانی به حدود  ۷00 هزار تومان افزایش 
خواهد یافت. با این وجود شهریه دانشگاه علم و 
صنعت باز هم از شهریه ی دانشگاه های همتراز 

خود پایین تر است.
صنعت  و  علم  دانشگاه  آزاد  آموزش های  مدیر 
در پایان اظهار کرد: دانشگاه علم و صنعت برای 
این افزایش شهریه اطالعات دانشگاه های دیگر 
را مورد بررسی قرار داد و باز هم حداقل میزان 

را اعمال کرد.

بازهم داستان تکراری تعرفه ها

دکتر نادرایزدبین
معاونت مالی و پشتیبانی  سازمان نظام پزشکی کرج

هر سال اردیبهشت و خرداد ماه خیمه شب 
داستان  این  داریم،  را  ها  تعرفه  تعیین  بازی 
تمامی  دیگر  که  است  شده  تکراری  آنقدر 
همکاران پزشک آنرا از بر هستند، کاری که 
باید قانوناً در اسفند سال قبل انجام و اعالم 

گردد به علت های بسیار با تاخیر 3 ماه اعالم می گردد و آن هم با 
نرخ رشد عجیب ده درصد که با واقعیت های جامعه فاصله بسیار 
دارد، حقیقت این است که مدتها است به این نتیجه رسیده ایم که 
نمی  گرم  آبی  آن  محترم  رئیس کل  و  پزشکی کل کشور  نظام  از 
دردی  امضاء  آوری  و جمع  بی خاصیت  و  تکراری  های  نامه  شود، 
از جامعه پزشکی ایران اسالمی دوا نخواهد کرد و تا زمانی که حق 
پزشکی  نظام  سازمان  به  قبل  سالها  مطابق  گذاری  تعرفه  قانونی 
واگذار نگردد نباید انتظار عملکرد دیگری داشته باشیم وزیر محترم 
و معاونین وی که درگیر اجرای طرح تحول سالمت خود هستند و 
کمترین دغدغه ای بابت این موضوع ها ندارد و رئیس کل محترم 
سازمان و شورایعالی هم گرفتار حل مشکل هایی همچون لیزینگ 
که  قشری  مخصوص  و  پزشکی  جامعه  بین  این  در  و   .... و  خودرو 
پزشکان  امرار معاش می کنند همچون  ویزیت مطب خود  با  فقط 
عمومی و ..... در این بین قربانی می شوند، چگونه می شود که جامعه 
حدود  به  التحصیل  فارغ  عمومی  پزشک   80000 حداقل  آماری 
نیست  معلوم  یابد  می  تقلیل  عرصه سالمت  در  فعال  نفر   15000
مابقی همکاران پزشک عمومی در چه شغلی و کجا فعالیت می کنند، 
امیدوارم در مجلس اعتدالی دهم، اعضای محترم کمیسیون بهداشت 
و درمان که بالغ بر سی نفر پزشک می باشند و همچنین وجود نائب 
 رئیس اول مجلس جناب آقای دکتر پزشکیان حق قانونی واگذاری 
تعرفه ها به سازمان در دستور کار مجلس قرار گیرد هر چند مسیر پر 

سنگالخ به نظر می آید.
به  ها  بیمه  بدهی  و  ها  تعرفه  تعیین  و  پزشکان  مالیات   مشکالت 
کمیسیون  که  است  پزشکی  جامعه  اساسی  معضل  سه  پزشکان 
بهداشت و درمان مجلس و سازمان نظام پزشکی کل کشور  باید راه 

حل های اساسی  پیش بینی کنند.

هشدار به هموطنان ایرانی نسبت به اخذ وکیل 
در امارات

سرکنسولگری ایران در دوبی، با انتشار بیانیه ای به ایرانیان مقیم و 
امارات  به اخذ وکیل دادگستری در  این کشور نسبت  غیرمقیم در 

هشدار داد.
متن این بیانیه به شرح زیر است: 

متعدد  شکایات  پی  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سرکنسولگری 
هموطنان ایرانی از برخی افراد که تحت نام مشاور حقوقی در امارات 
تبلیغ و جلب مشتری کرده و در قبال اخذ  به  اقدام  عربی متحده 
پرونده های ایرانیان هزینه های گزافی دریافت می کنند به کلیه ایرانیان 
مقیم و غیرمقیم توصیه می کند با توجه به این که بر اساس مقررات، 
اتباع غیراماراتی اجازه وکالت در محاکم این کشور را ندارند، پیش از 
به وکالت  از خدمات حقوقی دفاتر موسوم  اقدام و استفاده  هرگونه 
به طور مقتضی از صالحیت و اعتبار آنان اطمینان حاصل کرده و در 
صورت لزوم از بخش امور اجتماعی نمایندگی جمهوری اسالمی ایران 

در دوبی راهنمایی های الزم را اخذ کنند.

سرکرده داعش مجروح شد
البغدادی  ابوبکر  از زخمی شدن  نینوا  استان  در  منبع محلی   یک 
سرکرده داعش در حمالت هوایی به اصطالح ائتالف بین المللی خبر 

داد.
پایگاه سومریه نیوز به نقل از این منبع محلی بدون ذکر نامش، خبر 
داد: ابوبکر البغدادی به همراه تنی چند از سرکردگان گروه تروریستی 
داعش در حمالت هوایی مرکز تجمع آن ها در مرز عراق و سوریه در 

غرب نینوا زخمی شده اند.
بین  ائتالف  اصطالح  به  های  جنگنده  خبری،  منبع  این  نوشته  به 
المللی، مقر فرماندهی داعش در نوار مرزی با سوریه در ناحیه الربیعه 
(65 کیلومتری غرب نینوا( را هدف قرار دادند که طبق گزارش ها 
البغدادی و چند سرکرده دیگر داعش که در این مقر حضور داشتند، 

زخمی شدند.
این منبع افزود: حمله فوق بر اساس اطالعات دقیقی صورت گرفت 
که نشان می داد البغدادی و چند سرکرده گروه تکفیری داعش با یک 

کاروان خودرو از سوریه وارد عراق شده اند.
این چندمین بار است که خبر زخمی شدن البغدادی در بمباران به 

اصطالح ائتالف بین المللی منتشر می شود.
در تاریخ 2۷ می سال گذشته نیز گاردین از زخمی شدن سرکرده 

داعش در حمله به شهرک الشرقاط در نینوا خبر داده بود.

حذف رانت خواری پیش زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی
 در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی با محوریت اقدام و عمل نامگذاری 
شده است مسئوالن استان فارس بر این باورند که در گام نخست ، 
تحقق این امر مستلزم مبارزه جدی و فراگیر با پدیده شکل گرفته 

فساد و رانت خواری در جامعه است .
آنان از رانت خواری بمنزله یکی از عوامل اصلی رخت بربستن امنیت 
مالی از فضای سرمایه و سرمایه گذار یاد می کنند و معتقدند با حذف 
رانت خواری بخوبی می توان پله های صعود رسیدن سریع به شکل 
گیری و در واقع تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری 

، دولتمردان و قاطبه مردم را یکی پس از دیگری پیمود .
استاندار فارس، ضمن تاکید بر لزوم مقابله تمام مجموعه ها با فساد 
موجود در ساختار دولتی و خصوصی گفت: اصلی ترین مانع و سد 
راه توسعه، فساد است و انتظار تحقق توسعه با وجود فساد سرابی 

بیش نیست. 
سید محمد علی افشانی با بیان این مطلب که نقش فساد برای ساختار 
دولتی و خصوصی و تمام سازمان ها را مانند موریانه می باشد که تاثیر 
تخریب آن غیر قابل جبران است ، تاکید کرد: پیش گیری از گسترش 
فساد و کاهش آن در جامعه با شعار محقق نمی شود و باید به شکل 

جدی و همه جانبه با آن مقابله شود.
نماینده عالی دولت تدبیر در فارس با اذعان به اینکه بخش دولتی و 
خصوصی هیچکدام نمی توانند نسبت به امر مبارزه با فساد بی تفاوت 
باشند اظهار داشت : چرا که موفقیت هر یک در گرو موفقیت دیگری 
است و هر کدام از آنها که دچار فساد شود مانعی سد راه موفقیت 
مجموعه دیگر خواهد بود. استاندار فارس، با اشاره به نامگذاری امسال 
به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، از سوی رهبر معظم انقالب ادامه 
داد: در این زمینه سمینارها و نشست هایی برگزار شده اما آنچه مهم 
است اینکه باید دید اولویت با انجام کدام کار است و طبیعی است 
که همه معتقدند سرمایه گذاری از همه مهمتر است، نگاه به سرمایه 
گذاری می تواند هم رویکرد داخلی و هم رویکرد خارجی داشته باشد.

وی بیان کرد: شرایط فعلی کشور و بندهای 24 گانه ابالغی اقتصاد 
مقاومتی بیانگر این است که اقتصاد باید درون زا و برون گرا باشد و 
این درون زایی و منابع و توانمندی های داخلی نیز همه حکایت از 

این دارد که باید اولویت را به سرمایه گذاری داخلی داد.
او اضافه کرد: البته اگر سرمایه گذاری خارجی هم باشد باید با تمام 
قدرت دنبال شود اما تا زمانی که همه مشکالت ما با دنیای بیرون 
به نسبت داخلی کمتر  حل و فصل نشود، سرمایه گذاری خارجی 

انجام می شود. 

نیم نگاهخبر

آگهي تجدید مزایده کتبي
دکه مقابل گلزار شهدا و دکه پارك زیتون

شهرداري مشكین دشت در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1256 مورخ 94/9/10 
دكه  و  گلزار شهدا  مقابل  دكه  اجاره  به  نسبت  اسالمي شهر مشكین دشت  شوراي 

پارك زیتون متعلق به شهرداري واقع در مشكین دشت از طریق برگزاري مزایده كتبي اقدام نماید.
لذا از كلیه داوطلبان و عالقمندان به شركت در مزایده دعوت میشود حداكثر ظرف مدت 10 روز پس 
از چاپ نوبت دوم آگهي به واحد امور قراردادها شهرداري مراجعه و نسبت به اخذ اسناد مزایده اقدام 
یا كلیه  یا قبول یك  بود. شهرداري در رد  برنده مزایده خواهد  به عهده  نمایند. هزینه چاپ آگهي 

پیشنهادها مختار است.
شهرداري مشکین دشت- محبوب فروزنده

 نوبت اول

بیان  با  تهران  هفته  این  جمعه  نماز  خطیب 
محور  حول  وحدت  صدایی،  یک  فقط  اینکه 
ولی فقیه است، گفت: چند صدایی دشمن را 
امیدوار می کند و به همدلی و همزبانی آسیب 

می رساند.
نماز  خطبه های  در  موحدی کرمانی  آیت اهلل 
فرا  تبریک  ضمن  تهران  هفته  این  جمعه 
رسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: توصیه 
انقالب مقدس و  این است  تقوایی  امر  من در 
انقالبی که استکبار را به خاک کشیده و کشور 
را آزاد کرده، امانتی است که خدا به ما سپرده 

و امروز در دست ماست.
وی افزود: دو خطر ما را تهدید می کند، یکی 
جهالت و دیگری ظلم و ستم. یکی اینکه انسان 
نداشته  بصیرت  و  چیست  وظیفه اش  نفهمد 
می  ظلم  و  دنیاست  اسیر  اینکه  دیگر  و  باشد 

کند لذا باید  مراقب باشیم.
موحدی کرمانی با بیان اینکه  مسووالن قوای 
سه گانه باید بر حل مشکالت کشور با جدیت 
کامل بکوشند، گفت: مسووالن مشکالت کشور 
را شوخی نگیرند، مشکالت زیاد است،با همدلی 
به  را  کشور  اقتصادی  های  چرخ  هماهنگی  و 
حرکت در آورند تا به مرحله اقتصاد مقاومتی 

برسیم و شاهد رفع رکود و بیکاری باشیم.
وی یادآور شد:  کاهش تورم، مبارزه با مفاسد 
قاچاق،  با  جدی  مبارزه   ، اداری  و  اقتصادی 
اهتمام جدی به فرهنگ دینی جامعه به ویژه 
جوانان از جمله موضوعات مهمی است که باید 
به آن توجه شود. بیاییم و تصمیم بگیریم یک 
یعنی  کبیر  جهاد  دهیم.  انجام  را  کبیر  جهاد 
تبعیت  از  به شدت  و  نخوریم  را  دشمن  گول 
دشمن به ویژه آمریکا در عرصه های فرهنگی، 
اقتصادی و سیاسی بپرهیزیم. این جهاد کبیر، 
جهادی است که مقام معظم رهبری آن را بیان 

کرده اند.
خطیب این هفته نماز جمعه تهران ادامه داد: 
خادم  را  خود  روز  یک  که  سعودی  عربستان 

الحرمین می دانست و متاسفانه امروز هم می 
داند، ببینید به چه سرنوشتی گرفتار شده  و 
چطور سقوط کرده است. عربستان سعودی از 
خدا بریده به دامن امریکا و رژیم اشغالگر قدس 
افتاده است، به جای بندگی خدا، بندگی امریکا 
مقدمات  کردن  فراهم  جای  به  و  پذیرفته  را 
انجام مراسم حج، کارش شده نسل کشی در 
و  تکفیری  های  گروه  از  مالی  و حمایت  یمن 
تروریستی و برای ریختن خون مسلمانان هم 

هیچ حد و مرزی را نمی شناسد.
خواست  مصال  متصدیان  از  ادامه  در  وی 
از  نمازگزاران   تا  بکوشند  زودتر  چه  هر  که 
نماز  برای  مصال  گفت:  و  کنند  استفاده  مصال 
واقعا  من  نیست.  تجارت  برای  و  است  جمعه 
زبان  با  که  کشم  می  خجالت  نمازگزاران  از 
مقابل  داغ  اسفالت  روی  ماه،  این  در  روزه 
آفتاب، مستمع خطبه های نماز جمعه هستند. 
متصدیان مصال احساس مسوولیت کنند. چرا 
گیرد.  نمی  قرار  اش  اصلی  جایگاه  در  مصال 

مصال یعنی نماز جمعه.
وی افزود: این ظلم به نماز گزاران و روزه داران 
است و هشدار می دهم که خداوند از این ظلم 

به سادگی نمی گذرد. لذا متصدیان سعی کنند 
که هر چه زودتر مصال را برای طول سال برای 

نمازگزاران جمعه آماده کنند.
موحدی کرمانی با گرامی داشت سالگرد رحلت 
امام (ره(، گفت: هر چند که مدتی از این موضوع 
گذشته اما یاد امام (ره( را گرامی می دارم  چرا 
که امام (ره( به کشور ما عزت داد و فریاد زد و 
کردند.  تبعیت  و  دادند  هم جواب  مردم خوب 
در دوران مبارزه یک فریاد بلند بود و بس و آن 
فریاد، فریاد ولی امر بود و این رمز موفقیت بود 

که امروز هم رمز موفقیت همین است.
که   آمده  اساسی  قانون  در  شد:  یادآور  وی 
با  مشورت  از  بعد  را  نظام  کلی  سیاست های 
فقیه  ولی  شخص  مصلحت،  تشخیص  مجمع 
لذا  تمام  االتباع است.  معین می کند و الزم 
و سیاست  اقتصاد  فرهنگ، سیاست،  برنامه ها، 
کند.  تعیین  رهبر   باید شخص  را  ما  خارجی 
ولی  محور  حول  وحدت  صدایی،  یک  فقط 
امیدوار  را  دشمن  چند صدایی  و   است  فقیه 
آسیب  همزبانی  و  همدلی  به  و  می کند 
از 88  می رساند. مجلس خبرگان که متشکل 
فقیه عالی قدر بزرگوار است و از سراسر کشور 

جمع می شوند، در بیانیه  خود به این امر مهم 
سخن  که  گویندگانی  داشته اند.  فراوان  تاکید 
این اصل یک صدایی  باشند  مراقب  می گویند 

را به دقت عملی کنند.
موحدی کرمانی همچنین گفت: همه ما  راجع 
شنیده ایم.  حرف  زیاد  خارجی  دشمنان  به 
به  آمریکا  با  همراه  غرِب  و  اسرائیل  آمریکا، 
اسالمی  ایران  برای  دشمنانی  سعود  آل  ویژه 
و  دشمن  باید  که  گفته ایم  زیاد  و  هستند  ما 
به  نقشه ها  مقابله  در  و  بشناسیم  را  توطئه ها 
مناسبت اقدام کنیم، اما کمتر مطرح شده که 
ما همین برنامه را در مورد دشمن داخلی هم 
دشمن  شیطان  که  بدانیم  باید  باشیم.  داشته 
نفس  هوای  االختیارش  تام  نماینده  و  ماست 
است که دشمن ماست. این شیطان توطئه ها و 
دام های فراوانی دارد؛ بنابراین مراقب باشیم که 

گرفتار توطئه های شیطان نشویم.
بندگی  افزود: مهمترین مساله عبودیت و  وی 
است و  شیطان کاله سر ما می گذارد. یک عمر 
می کنیم  تصور  و  هستیم  خدا  بنده  می گوییم 
که بنده خداییم اما شیطان ما را گول می زند. 
تک  تک  لذا  شیطان اند؛  بنده  اصال  بعضی ها 
دعاهایی که می خوانیم با ترتیل و زبان ترجمان 

قلب ما باشد و زبان از دل و روح جدا نباشد.
موحدی کرمانی با بیان اینکه دعا کلیدی برای 
است،  شدن  بنده  و  عبودیت  مرحله  به  ورود 
را  شیطان  های  توطئه  انسان  وقتی  گفت: 
شناخت و  نقطه ای ضعف بی شمار خودش را 
فهمید، آن زمان است که ناله اش بلند می شود 
لذا به ما دستور داده اند که در این مواقع گریه 

کنیم، چرا گریه نکنیم؟
وی در پایان با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک 
رمضان گفت: راه های ورود به بهشت باز است 
و تمام توفیقات در ماه رمضان نصیب ما شده 
است  لذا باید از هر دقیقه ای که در این ماه بر 
ما می گذرد، بهره ببریم چرا که این ماه و روزه، 

برکات جسمی و روحی دارد.

موحدی کرمانی:

چند صدایی دشمن را امیدوار می کند

سفارت جمهوری اسالمی ایران در آنکارا از اتباع ایرانی در ترکیه خواست تا از حضور در 
اماکن پرتردد و تجمعات در این کشور پرهیز کنند.

در  اطالعیه سفارت کشورمان  در  ترکیه؛  در  ایران  اسالمی  به گزارش سفارت جمهوری 
آنکارا آمده است: از تمام هموطنان مقیم و مسافرانی که عازم شهرهای ترکیه هستند،  
درخواست می شود با رعایت مقررات و هشدارهای امنیتی مقامات کشور میزبان، از حضور 

در امکان پردد و تجمعات جلوگیری کنند.
در بخش دیگری از این اطالعیه آمده است : بخش های کنسولی سفارت جمهوری اسالمی 
ارائه  آماده  اداری و مواقع ضروری  ایام  ارزروم و طرابوزان در  استانبول،  آنکارا،  ایران در 

خدمت و مساعدت الزم به هموطنان کشورمان است.
این در حالی است که در انفجار روز گذشته در این کشور سه نفر کشته شدند.

نخست وزیر ترکیه دیروز (چهارشنبه( از کشته شدن یک افسر پلیس و دو غیرنظامی در 
انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در مقابل مقر پلیس در جنوب شرقی این کشور 

خبر داد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از بینالی ییلدریم نخست وزیر ترکیه شمار کشته های بمب در 

منطقه ›مدیات‹ استان ›ماردین‹ را یک پلیس و دو غیرنظامی و 30 زخمی اعالم کرد.

امور  وزارت  الملل  بین  امور  و  سیاسی  مدیرکل 
خارجه با بیان این که ایران تا اجرای کامل اهداف 
برجام و حذف تمامی موانع بانکی و مالی از پای 
نخواهد نشست، می گوید، اهداف برجام را نباید 

به منافع اقتصادی تقلیل دهیم.
کانال  در  مطلب  این  بیان  با  نژاد  بعیدی  حمید 
برای  کافی  ابزارهای  ایران  نوشت:  تلگرامی خود 
اعمال فشار بر طرف مقابل را هم داراست، اما این 
نباید باعث شود که اوالً دستاورد بسیار مهم تداوم 
ای  هسته  مهم  های  برنامه  دیگر  و  سازی  غنی 
اهداف برجام را به منافع  را نادیده بگیریم، ثانیاً 
با کم ارزش کردن  اقتصادی تقلیل دهیم و ثالثاً 
پسابرجام  تجاری  و  اقتصادی  مهم  های  حرکت 
کشورمان  برای  مهمی  های  گشایش  به  هم  که 
و هم به لغو دهها تحریم در حوزه های حمل و 
نفت  بیمه، هواپیمایی، صادرات  نقل، کشتیرانی، 
و محصوالت پتروشیمی، تولید قطعات خودرو و 
دستاوردهای  کنیم  اعالم  است،  انجامیده  غیره 

برجام ›هیچ‹ بوده است. 
تاکید کرد: کافیست شرایط گذشته  ادامه  او در 
نفی  که  بدانیم  یقین  نبریم.  یاد  از  را  کشور 

دستاوردها را هیچکس باور نمی کند.
امور  وزارت  الملل  بین  امور  و  سیاسی  مدیرکل 
طور  به  انسان  نوشت:  یادداشت  این  در  خارجه 
همواره  یادآوری  لذا  و  است  کار  فراموش  کلی 
مفید است، چنانکه آمده است: ›اّن الّذکری تنفع 

المومنین‹. 
بعیدی نژاد در ادامه خاطرنشان می کند: انشااهلل 
اصلی  و مبنای  نرفته است که هدف  یادمان  که 
سال   12 در  ما  دولت  و  ملت  تالش  و  مقاومت 
گذشته در خصوص بحث هسته ای اجرای حق 
هدف  با  سازی  غنی  انجام  در  کشورمان  مسلم 
بوده  بوشهر  رآکتور  ای  هسته  سوخت  تولید 
موضع  علیرغم  هم  آمریکا  حتی  زمان  آن  است. 
و  ساخت  با  که  بود  کرده  اعالم  خود  همیشگی 
کنار  ایران  توسط  ای  هسته  رآکتور  اندازی  راه 

می آید.
سالی  یعنی   1384 سال  در  شود:  می  یادآور  او 
که از قطعنامه های شورای امنیت و تحریم های 
بین المللی خبری نبود سه کشور اروپایی با ارایه 
پیش نویس توافقی حاضر بودند به ایران در قبال 
دست کشیدن از انجام غنی سازی امتیازات مهم 

سیاسی، اقتصادی، تجاری و فن آوری بدهند. 
بعیدی نژاد می افزاید: در همان سال آقای دکتر 
عنوان  به  پایانی مسئولیتشان  دوران  در  روحانی 
دبیر شورایعالی امنیت ملی این موضع سه کشور 
را مردود و آنرا اهانت به ملت ایران اعالم کردند. 
دولت  به  قدرت  انتقال  از  قبل  وقت حتی  دولت 
جدید آقای احمدی نژاد تعلیق را شکست و انجام 

غنی سازی را از سر گرفت. 
بعیدی نژاد همچنین یادآور می شود: ملت ایران 
های  راهپیمایی  و  تظاهرات  در  سال  های  سال 
22 بهمن و مناسبت های مختلف بر حق مسلم 
هسته ای خود تاکید کرد و بر پایه همین اصل، 
ایران قطعنامه های صادره از سوی شورای امنیت 
را که درخواست تعلیق و یا توقف مجموعه برنامه 
ایران را داشتند مردود دانست  های غنی سازی 
خود  مسلم  حقوق  احقاق  تا  مقاومت  ادامه  بر  و 

تاکید کرد. 
عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در ادامه 
تصریح می کند: اگر تفاهم ژنو و برجام هردو به 
کشورهای  که  بود  علت  این  به  رسیدند  نتیجه 
عضو دائم شورای امنیت پذیرفتند که بر خالف 
خواسته مندرج در قطعنامه های شورای امنیت 
و  بپذیرند  را  ایران  توسط  سازی  غنی  انجام 
لغو  هم  را  تنبیهی  های  تحریم  و  ها  قطعنامه 

کنند. 
او می افزاید: تقلیل مبنای مقاومت ملت ایران بر 
در شرایطی که سیاست  اقتصادی  های  خواسته 
و  مالی  های  تحریم  شدیدترین  وضع  به  ایران 
اقتصادی علیه کشورمان انجامید اصال پاسخگوی 

علت ایستادگی ملت ما نیست.

بعیدی نژاد: 

اهداف برجام را نباید به منافع اقتصادی تقلیل دهیم

عضو ارشد هیات مذاکره کننده هسته ای کشورمان با بیان این که برجام در حال اجرا 
شدن است، گفت: اکنون در شرایطی هستیم که وضعیت اقتصاد کشور بعد از برجام 

رو به جلو در حال حرکت است.
عباس عراقچی، افزود: هر چند که زمان می برد تا مردم نتایج این مذاکرات را لمس 
کنند زیرا اثرات تحریم ها علیه کشور در دوازده سال اخیر بسیار بوده و برای بازسازی 

این خرابی ها نیازمند زمان هستیم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به این مشکالت، دولت دکتر روحانی در حال تالش است 

تا این خرابی ها و تحریمهای این مدت را برطرف کند.
عراقچی یادآور شد: هم اکنون بانک ها در حال اتصال به شبکه بانکی دنیا هستند و 
فروش نفت نیز دو برابر شده است و قراردادها و تفاهم نامه ها در حال اجرایی شدن 

است و با انجام همه این ها شاهد رونق و شکوفایی اقتصادی کشور خواهیم بود.
وی ادامه داد: دولت در چارچوب دستورالعمل های رهبر معظم انقالب برای اقتصاد 
بیماری  دنبال کنترل  به  و  رود  ایشان پیش می  ترسیمی  و سیاست های  مقاومتی 

ناشی از تحریم هاست.
عراقچی اظهار کرد: دولت در صدد است تا جلو کسانی که از شرایط تحریم کاسبی 
کردند و در زمان حاضر نیز به دنبال مانع تراشی هستند تا این فرجام برجام به نتیجه 

نرسد را بگیرد و اصالح کند.
وی با اشاره به عملکرد تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسالمی یادآور شد: تیم 
مذاکره کننده هسته ای تحت نظر رهبری انقالب و زیر چتر معظم له و چارچوب ها 
و سیاست های ترسیمی ایشان و رعایت خطوط قرمز توانست حرف مردم ایران را 

تثبیت و حق ملت ایران را استیفا کند.
عراقچی، حفظ عزت و استقالل کشور را مهم ترین دستاورد تیم مذاکره کننده هسته 
از 12 سال شش  توانستند پس  ای  کننده هسته  مذاکره  تیم  و گفت:  برشمرد  ای 

ابرقدرت دنیا را به پای میز مذاکره بیاورند و حق مردم و کشور را تثبیت کنند.
عضو ارشد هیات مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسالمی با طرح این سووال که چه 
شد شش ابرقدرت دنیا در عین حال که با یکدیگر رقابت دارند ، در بحث انزژی هسته 
ای ایران متحد شدند و پای میز مذاکره آمدند، گفت: همانطور که رهبری فرمودند 

قدرتی بود که در داخل ایران ایجاد شد که دشمن را به میز مذاکره آورد.
عراقچی تصریح کرد: اولین عامل اقتدار ما در مقابل شش ابرقدرت دنیا ، قدرت مردم 
توانایی  و  بنشانیم  میز مذاکره  بر سر  را  آنان  توانستیم  ما  بود که  آنان  ایستادگی  و 
دفاعی و قدرت رزمندگان دومین عامل اقتدار بود که در مقابل آنان ایستادگی کردیم.
و  برشمرد  ایران  ملت  اقتدار  دیگر  راعامل  ای  هسته  دانشمندان  علمی  توانایی  وی 
تصریح کرد: دشمنان فهمیدند که اگر از طریق مذاکره با ایران به نتیجه نرسند از 

طریق قدرت علمی شکست خواهند خورد.
وی قدرت دیپلماسی ایران با مدیریت رئیس جمهور دکتر روحانی و محمدجواد ظریف 
وزیر امورخارجه را عامل چهارم اقتدار ملت ایران ذکر و اضافه کرد: این عوامل اقتدار 
بود که توانستیم در مقابل ماهرترین و با تجربه ترین و قدرتمندترین دیپلماتهای دنیا 

قرارگیرد و حق مردم ایران را تثبیت کنیم.
را  توانایی کشور  همه  له  معظم  داعیانه  و  رهبری هوشمندانه  کرد:  تصریح  عراقچی 
هدایت کردند و این باعث شد تا دشمنان دست از تهدید علیه ایران بردارند و به پای 

میز مذاکره بنشینند.
و  ایثار  برکت خون شهداست، گفت:  به  داریم  امروز هرچه  که  این  به  اشاره  با  وی 

فداکاری های شهیدان به ایران اسالمی عزت و کرامت بخشیده است.
یک  با  سرخه  و  سمنان  استان  نام  مقدس  دفاع  دوران  در  کرد:  تصریح  عراقچی 
ویژگی خاصی همراه بود و زبان سرخه اعتبار خاصی در جبهه داشت زیرا با این 
زبان از رمز استفاده می شد. وی ادامه داد: همچنین باور نمی کردم در یک زمان 
نبرد  برادرش( در  و  30 سال دو سرخه ای (دکتر روحانی  از حدود  دیگری پس 
جبهه دیگری مقابل شش ابرقدرت دنیا قرار گیرند و با زبان سرخه خود نقش ایفا 
کنند یعنی از طریق برادر رئیس جمهوری مباحث مذاکرات را با رئیس جمهوری 

در میان می گذاشتیم .

عراقچی:

اقتصاد بعد از برجام رو به جلو در حال حرکت است

هشدار سفارت ایران در آنکارا به  ایرانیان
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 چینش و شرایط سیاسی دهمین دوره مجلس شورای اسالمی، از ظرفیت قابل توجه آن برای 
کنشگری بهینه قانونگذارانه و نظارتی در راستای دستیابی به اهداف کالن کشور و اصالح امور در 
زمینه های گوناگون نشان دارد. از این رو بستری مهیا برای همکاری و همیاری دولت و مجلس به 

چشم می آید.
پس از رقابت های جدی و نفسگیر جریان های سیاسی و فراز و فرودها در مسیر انتخابات مجلس 
دهم، مجلسی تشکیل شد که به نظر می رسد ترکیب نیروهای سیاسی آن بیش از پیش به وضعیت 
مطلوب مردم نزدیک شده است؛ مردمی که مشارکت باالی آنان در این دوره از انتخابات، از افزون 
شدن توجه و حساسیتشان نسبت به سرنوشت خانه ملت و تصمیم گیری های آن حکایت داشت.

اکنون به نظر می رسد مسووالن اجرایی هم در کنار مردم نگاه مثبت تری نسبت به مجلس دهم 
دارند چرا که پیش بینی می شود این مجلس از برخی تنش ها و جنجال های سیاسی مجلس 

پیشین به دور باشد. 
برخی نمایندگان در دوره پیشین مجلس، با رویکرد جناحی و سیاست زده خود منافع ملی را به 
منافع شخصی و گروهی تقلیل دادند و توان و زمانی را که باید وقف ایفای وظایف قانونگذاری و 
نظارتی می شد، صرف دعواهای سیاسی و جناحی خود کردند. در مجلس دهم اما به نظر می رسد 
نمایندگان بخاطر اشتراک دیدگاهی که در مورد اولویت های اصلی کشور دارند، بتوانند به دور از 
دعواهای سیاسی روی وظایف نمایندگی خود متمرکز شوند و همیار توانمند دولت در اصالح و اداره 

امور باشند. 
یکی از مهمترین وظایف مجلس که در چند سال گذشته مورد کم توجهی نمایندگان قرار گرفت، 
وظایف نظارتی است. پیامدهای نامطلوب ناشی از تضعیف کارکرد نظارتی مجلس در سال های 
گذشته دامن بسیاری از حوزه ها چون اقتصاد را گرفت. در چند مجلس گذشته بسیاری از تخلف ها 

نادیده انگاشته شد و پیگیری های الزم در مورد آن ها صورت نگرفت. 
این در حالی است که قانون اساسی در اصل های ۷6، 85، 90 و 138 خود سازوکارهای نظارتی 
متعددی برای مجلس شورای اسالمی در نظر گرفته و حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را 

برای مجلس به رسمیت شناخته است. 
با توجه به نکته های یاد شده، مجلس تازه نفس موظف است با به کارگیری همه ابزارهای نظارتی 
خود به ویژه تقویت کمیسیون اصل 90 به عنوان اصلی ترین بازوی نظارتی خانه ملت و با بهره گیری 
از بدنه کارشناسی خود و خرد جمعی نمایندگان، دولت را در مبارزه با بی قانونی و رفع نابسامانی در 

حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... یاری کند. 
قانونگذاری اما مسوولیت مصرح مجلس است که به تعبیر بسیاری از کارشناسان مسیر حرکت 
دولت را ریل گذاری می کند. دولت همواره برنامه های خود را به پشتوانه قوانینی پیش می برد که 
مجلس آنها را به تصویب رسانده است. بر این اساس، نمایندگان باید با نگاهی هوشمندانه، اولویت 
های اصلی کشور را شناسایی کنند و با تصویب قوانین الزم، دولت را در ساماندهی حوزه ها و مسایل 

گوناگون یاری کنند. 
با توجه به آرایش سیاسی مجلس دهم که ترکیبی به نسبت متوازن از نیروهای سیاسی کشور است، 
به نظر می رسد نمایندگان بتوانند با دولت همکاری سازنده ای داشته باشند. این همکاری اما به 
معنای تسلیم مجلس در برابر خواست دولت نیست، بلکه به مفهوم ارتقای کیفی نظرهای موافق و 
مخالف از رویکردی جناحی به رویکردی کارشناسانه و منطقی است. دوری از تقلیل منافع ملی به 
مصالح گروهی و جناحی و پرهیز از سیاسی کاری در مجلس، کمک بزرگی برای پیشبرد اهداف 

دولت است. 
نام گذاری سال 1395 با عنوان »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« از سوی رهبری، تردیدی باقی 
نمی گذارد که رفع چالش های اقتصادی اولویت نخست کشور است. از سوی دیگر بررسی و 
تصویب برنامه ششم توسعه از نخستین دستورهای کار مجلس به شمار می رود. با توجه به اینکه 
برنامه ششم، نقشه راه توسعه و پیشرفت کشور طی 5 سال آینده به شمار می رود دقت و توجه 
نمایندگان در بررسی کارشناسانه و دقیق آن الزم و ضروری است. در این پیوند، بررسی و تصویب 
برنامه ششم توسعه یکی از مهمترین دستورکارهای مشترک مجلس و دولت است که می تواند 
الگویی مساعد برای همکاری های آتی مسووالن اجرایی و قانونگذار به خصوص در عملیاتی سازی 

اقتصاد مقاومتی باشد. 
بهره گیری از این الگو در پیاده سازی مولفه های اقتصاد مقاومتی، مبارزه با فساد اقتصادی، رفع 
نابسامانی های حوزه فرهنگی و اجتماعی و ... می تواند موفقیت های بسیاری را نصیب مجلس، 

دولت و جامعه سازد. 

با  اخیر  دیدار  در  انقالب  رهبر 
مراسم  و  ملت  خانه  نمایندگان 
ارتحال  سالگرد  هفتمین  و  بیست 
های  شاخص  (ره(،  خمینی  امام 
انقالبی گری را تبیین کرد؛ مفهومی 
گذشته  سال  های  طول  در  که 
انعکاس  رهبری  در سخنان  همواره 

و تواتر داشته است.
ماندن  انقالبی  و  گری  انقالبی   
گذشت  از  پس  که  است  معنایی 
سال ها از وقوع انقالب اسالمی و در 
زنده  همچنان  انقالب،  چهارم  دهه 
ای  نکته  است؛  وگو  گفت  محل  و 
های  در سخنرانی  انقالب  رهبر  که 
تاکید  آن  بر  همواره  خود  گوناگون 

داشته است.
ماه  شانزدهم خرداد   ، انقالب  رهبر 
اعضای  و  رییس  دیدار  در   1395
بر  اسالمی  شورای  دهم  مجلس 
تاکید  گری  انقالبی  های  ضرورت 
نهاد  یک  را  مجلس  رهبری  کرد. 
نمایندگان  به  و  دانست  انقالبی 
نهادی  مجلس  که  کرد  توصیه 
برآمده  از انقالب است؛ باید انقالبی 
عمل کنید، انقالبی باشید و بمانید. 

رهبر انقالب پیش از این و در روز چهاردهم خرداد در 
بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره(، 
شاخص های انقالبی گری را تبیین کرد. رهبری در 
انقالبی بودن برشمرد  برای  این مراسم پنج شاخص 
که از این قرار است: پایبندی به مبانی و ارزش های 
آرمان های  هدف  گیری  انقالب،  و  اسالم  اساسی 
انقالب و همت بلند برای رسیدن به آن ها، پایبندی 
به استقالل کشور، حساسیت در برابر دشمن و نقشه 
دشمن و عدم تبعیت از آن و تقوای دینی و سیاسی.

 پایبندی به مبانی و ارزش  های اساسی انقالب 
پایبندی  را  گری  انقالبی  نخست  شاخص  رهبری 
کرده  عنوان  انقالب  اساسی  های  ارزش  و  مبانی  به 
ناب« در  از »اسالم  پیروی  را  مبانی  این  از  برخی  و 
 2 تقارن  و  بودن  مردمی  آمریکایی«،  »اسالم  مقابل 
به  اعتقاد  »اسالم«،  با  مردم«  بودن  »محور  مساله 
پیشرفت، تحول، تکامل، پرهیز از انحراف ها و حمایت 

از محرومان برشمرده است. 
سوم  و  بیست  سخنان  در  زمینه  همین  در  رهبری 
توصیه  تهران  جمعه  نماز  در   13۷9 ماه  اردیبهشت 
کرد: کسانی که پایبند به ارزش ها هستند اگر این 
پایبندی را خوب حفظ کنند و کسانی هم که پایبند 
و دلبسته تحول و پیشرفت و روبه جلو رفتن و تغییر 
و تبدیلند، اگر این را حفظ کنند - البته به ارزش ها 

هم توجه داشته باشند- جامعه از هر دو سود خواهد 
برد و هر دو جناح به نفع جامعه عمل خواهند کرد 
و در واقع انقالب را تکمیل می کنند و پیشرفت را در 
خوب  می توانند  و  می بخشند  تحقق  ها  ارزش  سایه 

باشند.

هدف  گیری آرمان  های انقالب و همت بلند 
برای رسیدن به آن  ها 

همت  و  انقالب  های  آرمان   هدف  گیری  رهبری 
بلند برای رسیدن به آن  ها را از دیگر شاخصه های 
انقالبی گری دانست و تاکید کرد: ما هرگز از رسیدن 
منصرف  نباید  انقالب  بلند  های  آرمان   و  اهداف  به 

شده و در مقابل فشارها تسلیم شویم.
مسووالن  دیدار  در  انقالب  رهبر  نیز  این  از  پیش 
 ،1383 سال  تیرماه  یکم  تاریخ  به  دانشگاهی  جهاد 
بمانید. روحیه  انقالبی  بیان داشت:  در همین زمینه 
امید  با  نشدن،  تحمیلی  حدود  اسیر  یعنی  انقالبی 
با  نشاط،  با  انگیزه،  با  و  کردن  حرکت  هدف  دنبال 
اصرار و پیگیری آن را به دست آوردن. این انقالب و 

حرکت انقالبی است. 
معنی  به  توان  می  را  رهبری  کالم  در  بلند  همت 
همین  در  کرد.  تعبیر  نیز  جهادی  روحیه  داشتن 
انقالب در دیدار کشاورزان در 14 دی  زمینه، رهبر 
ماه سال 1384بیان کرد: در هر بخشی از بخش  های 
گوناگون صنعتی و فنی و علمی و تحقیقاتی که ما 

با روحیه  جهادی وارد شدیم، پیش رفته  ایم. روحیه  
می  ما  این  که  به  اعتقاد  یعنی  چه؟  یعنی  جهادی 
 توانیم و کاِر بی  وقفه و خستگی  ناپذیر و استفاده از 

همه  ظرفیت وجودی، ذهنی و اعتماد به جوان  ها. 

 پایبندی به استقالل همه  جانبه  کشور 
و  ها  پیام  در  همواره  که  است  معنایی  استقالل 
گیرد.  می  قرار  تاکید  مورد  رهبری  رهنمودهای 
رهبری یکی از شاخص های انقالبی گری را پایبندی 
استقالل  کرد:  تصریح  و  عنوان  کشور  استقالل  به 
این است که ما در زمینه  سیاسی  سیاسی معنایش 
فریب نخوریم، استقالل فرهنگی که از همه مهم تر 
را سبک  این معنی است که سبک زندگی  به  است 
استقالل  و  کنیم  انتخاب  ایرانی  اسالمی  زندگی 
اقتصادی هم به معنای هضم نشدن در هاضمه  اقتصاد 

جامعه جهانی است. 
و  کارگران  دیدار  در  انقالب  رهبر  این،  از  پیش 
138۷بر  سال  ماه  اردیبهشت  چهارم  در  کارآفرینان 
ما  برای  انقالب  کرد:  تاکید  چنین  استقالل  مساله 
استقالل سیاسی را به بار آورد، این جرات را به این 
ملت داد که در مقابل نظام غیرعادالنه  سلطه در دنیا 
بایستد. اما اگر این ملت بخواهد این استقالل سیاسی 
را، این عرض  اندام فرهنگی را در مقابل سلطه  گران 
عالم حفظ کند، باید پایه  های اقتصادی خود را محکم 

کند. این، ریشه دواندن استقالل در کشور است.

رهبر انقالب تامین استقالل را در گروی 
انقالب  های  ارزش  و  مبانی  به  پایبندی 
دانسته است. رهبری در دیدار 19 بهمن 
و  فرماندهان  حضور  1392در  سال  ماه 
تاکید  نیز  ارتش  هوایی  نیروی  کارکنان 
کرد: آن چیزی که می تواند استقالل را 
تامین بکند برای انقالب اسالمی ما، تکیه  
است.  انقالب  مبانی  بر  شفاف  و  صریح 
اصول انقالب، مبانی انقالب و ارزش های 
انقالب به  شکل صریح و شفاف باید مورد 

تکیه قرار بگیرد.

 حساسیت در برابر دشمن 
رهبر انقالب دشمن شناسی و حساسیت 
در برابر آن را از دیگر مولفه های انقالبی 
در  نیز  پیشتر  رهبری  برشمرد.  گری 
زمینه هوشیاری و بی اعتمادی به دشمن 
تیرماه   16 در  نظام  مسووالن  دیدار  در 
از  اسالمی  جمهوری  کرد:  تاکید   ،1393
عقالنی  منطق  اساس  بر  اول  روز  همان 
و تکیه بر دو عنصر اساسی یعنی اعتماد 
به خدا و سنن آفرینش و شناخت و بی  
رفتار  و  سیاست ها  دشمن،  به  اعتمادی 
خود را بر قوه  عاقله متمرکز کرده است. 

رهبری همچنین در دیدار 28 بهمن ماه 
با مردم آذربایجان شرقی در سال 138۷ تصریح کرد: 
استکبار همه امکانات سیاسی اقتصادی و نظامی خود 
گرفته  کار  به  اسالمی  انقالب  کردن  نابود  برای  را 
نتیجه رسیده که حمایت بی دریغ  این  به  اما  است 
ملت و اتکای نظام اسالمی به ایمان عمیق مردم، از 
است  کرده  ناممکن  را  اسالمی  جمهوری  بردن  بین 
وجهه  کردن  خنثی  توان،  همه  با  علت  همین  به  و 
ضداستکباری و کاهش محتوای دینی و روح انقالبی 
هوشیاری  واقعیت  این  که  کند  می  دنبال  را  نظام 

کامل ملت و مسئوالن را می طلبد. 

تقوای دینی و سیاسی 
انقالبی  های  مولفه  دیگر  از  دینی  و  سیاسی  تقوای 
پایبندی  انقالب است. رهبری  از دیدگاه رهبر  گری 
و رعایت آرمان  های اسالم را به عنوان تقوای دینی 
مطرح کرده است و تقوای سیاسی را به معنای پرهیز 
از لغزشگاه  هایی می داند که دشمن از آن استفاده 

می کند.
رهبری پیش از این نیز در دیدار استادان و دانشجویان 
تقوای  درباره   ،1382 آذرماه   26 در  قزوین  دانشگاه 
که  کسی  آن  شد:  یادآور  مسوالن  سیاسی  و  دینی 
در  دیگری  مسوولیت  هر  به  یا  رود  می  مجلس  به 
نظام جمهوری اسالمی می رسد، غیر از کفایت ذاتی 
و  دینی  تقوای  اخالقی،  شجاعت  به  ذاتی،  دانایِی  و 

سیاسی و عقیده درست هم احتیاج دارد. 

دادنامه

حل  شورای  پنجم  و  بیست  شعبه   9409988۷54100251 کالسه  پرونده 
اختالف شهرستان سنندج تصمیم نهایی شماره 94099۷8۷5410045۷ 

خواهان: اقای سیروان رحمانی فرزند رحیم به نشانی سنندج خ دفترفنی روبروی 
مجتمع میالد ماشین های اداری پشتیبان 

خوانده : اقای حسام منبری فرزند عطاء اله به نشانی سنندج بلوار کردستان کوی 
ترابی دره حاجی نصراله جنب باشگاه ورزشی شهرداری ک .پ: 6618۷64961 

خواسته :مطالبه وجه چک 
گردشکار : به تاریخ فوق جلسه شورا در وقت تعیین شده تشکیل است پرونده 
امر تحت نظر  با بررسی اوراق پرونده ختم جلسه را اعالم و به شرح آتی مبادرت 

به اتخاذ رای می نماید .
رای شورای 

در خصوص دعوی اقای سیروان رحمانی به طرفیت اقای حسام منبری به خواسته 
مطالبه مبلغ 29/000/000ریال  بابت یک فقره چک به شماره 686309 مورخ 
مالحظه  و  پرونده   محتویات  و  اوراق  بررسی  با  تجارت  بانک  عهده   94/5/21
مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و اینکه خوانده 
دعوی مطروح دفاعی نداشته است دعوی خواهان ثابت تشخیص و مستندا به 
ماده 198-515-519 ق.ا.د.م و مواد 313و 314 قانون تجارت رای به محکومیت 
خواندگان به پرداخت اصل خواسته به مبلغ29/000/000ریال و هزینه دادرسی 
اجرای حکم در حق  زمان  تا  تاریخ سررسید چک  از  تادیه  تاخیر  در خسارات 
خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض در این شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر در 

دادگاههای عمومی شهرستان سنندج است.
م الف ۷90             قاضی شورای حل اختالف سنندج شعبه 21

رونوشت برابر با اصل و اداریست مدیر دفتر شعبه 21

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 

آقای مسعود آهنگر فیروزجایی دارای شناسنامه شماره 9-0/20502112۷ به 
شرح درخواستی که به کالسه 10/385/95 از این دادگاه درخواست صدور گواهی 
انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان محمد علی آهنگر فیروزجایی 
به شماره شناسنامه 1-2812/56894109در تاریخ 1395/03/01 در اقامتگاه 

دائمی خود فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از :
ش  ش  به  کبری  و  علی  محمد  فرزند  فیروزجایی  آهنگر  مسعود   -1

9-20502112۷ متولد 1369 صادره بابل پسر متوفی
2۷متولد  به ش ش  کبری  و  علی  محمد  فرزند  فیروزجایی  آهنگر  فاطمه   -2

1364 صادره بابل دختر متوفی
ش  ش  به  کبری  و  علی  محمد  فرزند  فیروزجایی  آهنگر  سمیه   -3

2050894643متولد 13۷۷ صادره بابل دختر متوفی
4- کبری آقاجان زاده گاوزن فرزند احمد علی و نقه باجی به ش ش 5351متولد 

1345 صادره بابل همسر متوفی
5- حسین جان آهنگر فیروزجایی فرزند علی برارو و جحمیه خانم به ش ش 

435متولد 1308 صادره بابل پدر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
گواهی  واال  نماید  تقدیم  و  مراجعه  دادگاه  این  به  ماه  یک  آگهی ظرف  انتشار 

صادر خواهد شد.
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف بابل 

اگهی رونوشت حصروراثت 

اقای ابراهیم صالحیان دارای شناسنامه  شماره 1196/3۷32454983 به شرح 
دادخواست به کالسه12/ 9502۷1 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
بشناسنامه  صالحیان  ابوالمحمد  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در   1394/۷/30 تاریخ  در   3۷326۷3189

گفته ورثه حین افوت آن مرحوم منحصر است به :
1- پروانه مرادیان ش ش 88 ت ت 1331/1/10 ک م 3۷31831686 (همسر 

متوفی(
2- محمد صالحیان ش ش 2 ت ت 1352/3/20 ک م 3۷32۷03241 (پسر 

متوفی(
3- ابراهیم صالحیان 1196 ش ش  1360/6/30ت ت ک م 3۷32454983 

(پسر متوفی(
4- میالد صالحیان ش ش 0 ت ت13۷0/10/13 ک م 3۷202۷6252 (پسر 

متوفی(
م3۷30692186   1354/12/12ک  ت  ت   385 ش  ش  صالحیان  5-فاطمه 

(دختر متوفی(
م 3۷32618161  6-سهیال صالحیان ش ش  2090  ت ت1363/5/1  ک 

(دختر متوفی(
پی   در  پی  نوبت  در سه  را  مزبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای 
از متوفی نزد او می باشد ازتاریخ نخستین آگهی ظرف مدت سه ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 1093                              رئیس شعبه 12 شورای حل اختالف سنندج

اگهی رونوشت حصروراثت 

اقای علیرضاحمزه کرمی دارای شناسنامه  شماره 118/3821116021 به شرح 
دادخواست به کالسه 3/ 9502۷4 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
بشناسنامه  کرمی  حمزه  عطاءاله  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  تاریخ 95/2/6 در  3۷31805286 در 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
پرداز ش ش 192 ت ت 1308/9/12 ک م 3۷31663546  قلعه  1- شریفه 

(مادر متوفی(
2-فریده اصالنی اسلمرز ش ش 1 ت ت 1334/1/15 ک م 6469832415(همسر 

متوفی(
3- علیرضا حمزه کرمی ش ش118 ت ت 1353/۷/1ک م3821116021 (پسر 

متوفی(
4- امیر حمزه کرمی ش ش684 ت ت 1358/6/29ک م 3۷3241190۷ (پسر 

متوفی(
 3۷31999366 م  ک   1352/9/1 ت  ت   619 ش  ش  کرمی  حمزه  نادیا   -5

(دختر متوفی(
6-چیمن حمزه کرمی ش ش5585 ت ت1365/6/29 ک م 3۷33011228(دختر 

متوفی(
پی   در  پی  نوبت  در سه  را  مزبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از 
متوفی نزداو می باشد ازتاریخ نخستین آگهی ظرف مدت سه ماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 1094                              رئیس شعبه 12 شورای حل اختالف سنندج

آگهی
جانعلی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  االئمه   ثامن  اعتباری  تعاونی  خواهان 
و مطالبه خسارت  تادیه  تاخیر  به خواسته  مطالبه خسارت  رود   آغچه  علمی 
دادرسی و مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که 
جهت رسیدگی به شعبه 40دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر 
تهران  واقع  در تهران _خیابان شهید مطهری خیابان میر عماد مجتمع قضایی 
شهید صدر  ارجاع  و به کالسه 9509982160500015  ثبت گردیده که و 
وقت رسیدگی آن  1395/5/2 ساعت 9/00 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  
کامل  نشانی   اعالم  و ضمن  مراجعه   دادگاه   به   آن   مفاد  از  اطالع  و  آگهی 
خود,نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی 

حاضر  گردد 
110/28863    منشی دادگاه حقوقی شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید 

صدر تهران

آگهی مزایده غیر منقول نوبت اول

پرونده  در خصوص  دارد  نظر  در  بابل  دادگاه حقوقی  دوم  احکام شعبه  اجرای 
فاطمه شیررفعت  لها  بخواسته مطالبه مهریه محکوم  اجرایی کالسه 950018 
های  هزینه  و  به  محکوم  وصول  جهت  نژاد  ابراهیم  مصطفی  محمد  بطرفیت 
اجرایی دو دانگ از یک قطعه زمین شالیزاری محکوم علیه به مساحت 1000 
متر مربع به آدرس بابل نرسیده به ترک مجله انتهای کوچه فلسطین 35 را از 
طریق مزایده بتاریخ 95/4/6 روز یکشنبه ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام 
حقوقی بابل با قیمت کارشناسی به مبلغ 420/000/000 ریال بفروش برساند 
مزایده از این قیمت پایه شروع و به کسانی که بالترین قیمت پیشنهاد نمایند 
واگذار خواهد شد برنده مزایده باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس 
پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد 
مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به حساب دولت منظور خواهد شد 
ضمنا متقاضیان می توانند تا پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از ملک 

مورد مزایده بازدید نمایند.
اجرای شعبه دوم دادگاه حقوقی بابل- قاسم پور

ابالغ 

 / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  فنایی  زاده  یوسف  نجمه  /شاکی  خواهان 
به  الزام  به خواسته  راد  اردشیری و احسان محبوبی  پور  متهم مصطفی محمد 
تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بخش سروخرود 
شهرستان محمود آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول  دادگاه عمومی 
و حقوقی  بخش سرخرود واقع در استان مازندران – سرخرود – بلوار والیت 
– دادگاه عمومی بخش سرخرود ارجاع و به کالسه 9409982011300961و 
بایگانی 930554 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن95/5/2۷ و ساعت 11:30 
پور  محمد  مصطفی  متهم   / بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین 
اردشیری و در خواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد 
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش  سرخرود – سید رسول حسینی 

رونوشت آگهی حصر وراثت 

آقای جواد اسمعیل پور  دارای ش ش 30۷با شماره ملی 206308۷68۷به شرح 
دادخواست به کالسه 10/38۷/95از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان موسی اسمعیل پور میانده  بشناسنامه 
4 با شماره ملی 2064301542 در تاریخ 93/6/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-جواد اسمعیل پور فرزند موسی و نرگس به ش ش 30۷ متولد 61 محل تولد 

بابل پسر متوفی 
2-مائده  اسمعیل پور فرزند موسی و نرگس به ش ش110 متولد 64 محل تولد 

بابل دختر متوفی 
3-مریم اسمعیل پور فرزند موسی و نرگس به ش ش86 متولد 63محل تولد 

بابل دختر متوفی 
4-نرگس آقانژاد احمد چالی فرزند عیسی و رعنا به ش ش 535متولد 42 محل 

تولد بابل همسر متوفی 
نوبت یک مرتبه  را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد
آگهی ابالغرییس شعبه دهم  شورای حل اختالف بابل 

موضوع: ابالغ وقت دادرسی
اسماعیل محسن  با وکالت سید  نعمتی  اینکه خواهان  خانم عباسعلی  به  نظر 
عسگری  طرفیت  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  اله  حجت  پورفرزند 
انجام مقدمات  از  نامدار در این شعبه تسلیم نموده که پس  ابراهیم پور فرزند 
قانونی به کالسه 2/16۷/95 ثبت و برای مورخه 95/04/21 ساعت 10:30 صبح 
تعیین وقت گردیده است. لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای 
خواهان به استناد ماده ۷3 قانون آئیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی 
در شعبه دوم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 
آن به دفتر شعبه دوم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم 

ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.
مدیر دفترشعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی

خواهان سهیال شیخ سیرجانی  دادخواستی به طرفیت خوانده حمید فتورچی 
و شرکت تبدیل انرژی پایا   به خواسته  مطالبه خسارت تاخیر تادیه  و مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه  وجه بابت ...و تامین خواسته  تقدیم دادگاه عمومی 
عمومی  40دادگاه  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده   تهران   شهرستان 
شهید  _خیابان  تهران  در  واقع   تهران   صدر  شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی 
کالسه  به  و  ارجاع   صدر   شهید  قضایی  مجتمع  عماد  میر  خیابان  مطهری 
9309982160500441  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  1395/5/25 
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  کامل خود,نسخه دوم دادخواست و ضمایم  

را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/28865    منشی دادگاه حقوقی شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید 
صدر تهران

ابالغ 

کالهبرداری  بر  مبنی  به  متهم  علیه  بختیاری  علی  شکایت  خصوص  در 
سروخرود  بخش  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  غیر  مال  فروش  و 
 101 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  محمود  شهرستان 
سرخرود   – مازندران  استان  در  واقع  سرخرود  بخش  دو  کیفری  دادگاه 
کالسه  به  و  ارجاع  سرخرود  بخش  عمومی  دادگاه   – والیت  بلوار   –
وقت  که  گردیده  ثبت   930554 بایگانی  9309982011400488و 
به علت مجهول  است  تعیین شده   11:00 و ساعت   95/5/18 رسیدگی آن 
المکان بودن / متهم و به تجویز ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
اطالع  و  آگهی  نشر  از  متهم پس  تا  آگهی می شود  االنتشار  از جراید کثیر 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و وقت مقرر 

گردد  رسیدگی حاضر  فوق جهت 
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی بخش سرخرود 

آگهی احضار متهم

دادگاه عمومی و انقالب شهرستان ماکو به موجب کیفر خواست صادره در پرونده 
اتهام کالهبرداری  به  زاده  اله  بیت  برای علی  کالسه 9409984455600618 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
به  عنایت  با   . است  گردیده  تعیین  مورخه 1395/05/1۷ ساعت 12:00  برای 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 344 
و 1۷4 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

به عمل خواهد آمد.
علیپور-رییس شعبه 2و 1 دادگاه کیفری دو ماکو

مجلس تازه نفس و مسیر مهیا برای
جستاری در گفته های رهبر معظم انقالب در باب »انقالبی گری« همکاری با دولت
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جاي خالی دولت در توسعه حمل و نقل پایتخت
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران با اعالم این که مهم 
ترین شاخص در کاهش و کنترل ترافیک، توسعه حمل و نقل عمومي 
و افزایش سهم وسایل نقلیه عمومي در جابه جایي شهروندان است، 
گفت: امروز نگاه مدیریت شهري تهران همچون شهرهاي پیشرفته 
جهان، معطوف به توسعه حمل و نقل عمومي با محوریت مترو است.

افزود:  هاشمي  تشکري  مهندس سید جعفر  رمان،  پیام  گزارش  به 
شهر، موجودي زنده و پویاست که نمي توان در مقابل رشد روزافزون 
آن ایستاد و دست روی دست گذاشت، بلکه باید با پویایی و تحرک، 
نمود، همان کاری که  اقدام  به توسعه حمل و نقل عمومي  نسبت 

مدیریت شهری تهران در دهه اخیر انجام داده است.
وی با تأکید بر این که دولت از سهم مصوب خود در سال 94، از 
مجموع اعتبارات عمرانی مترو کمی بیش از 2 درصد، از مجموع یارانه 
بلیت مترو و اتوبوس کمتر از 4 درصد و از محل جرایم رانندگی نیز 
کمی بیش از 6 درصد را پرداخت نموده، اعالم کرد:    در مجموع 
دولت کمتر از 3 درصد از سهم مصوب خویش از اعتبارات حمل و 

نقل در بودجه سال 94 کل کشور را پرداخته است.
معاون شهردار تهران با اشاره به این که با استناد به این آمار و ارقام، 
نکته ای روشن می شود و آن این است که جاي دولت در این میان 
جدید  دوره  کار  به  آغاز  به  توجه  با  کرد:  اظهار  است،  خالي  بسیار 
در  دهم  نمایندگان مجلس  تدبیر  به  امید  اسالمی،  مجلس شورای 

حمایت از حمل و نقل عمومی داریم.
مهندس تشکری هاشمی با بیان این که مجموعه ای از سیاست ها 
و اقدامات باید اتخاذ و اجرا شوند تا منجر به کاهش رغبت مردم به 
استفاده از خودروي شخصي و به موازات آن افزایش انگیزه آنها به 
استفاده از وسایل نقلیه عمومي گردد، تصریح کرد: واقعیت این است 
که در بسیاري کشورها به ویژه کشورهاي توسعه یافته، استفاده از 
خودروي شخصي بسیار پر هزینه است و افراد هر زمان که تمایل 

داشته باشند، نمي توانند از خودروي خود استفاده کنند. 

پیشگیری ازتولد کودکان معلول باآزمایش های 
تشخیصی

رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: ساالنه 30 هزار کودک معلول 
در کشور متولد می شود که اجباری شدن آزمایش های تشخیصی 
و ژنتیکی به خصوص در ازدواج های فامیلی مهمترین راهکار برای 

پیشگیری از این معلولیت ها است.
به گزارش پبام زمان به نقل از سازمان بهزیستی انوشیرون محسنی 
استان همدان  بهزیستی  آیین تکریم و معارفه مدیر کل  بندپی در 
افزود: این آزمایش ها برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام 

خمینی(ره( رایگان خواهد بود.
وی ادامه داد: در دو سال گذشته از تولد 900 جنین مبتال به معلولیت 

شدید در کشور جلوگیری شد که 1۷ مورد در استان همدان بود.
محسنی بندپی با بیان اینکه این افراد پس از این ختم حامگی مورد 
حمایت مشاوره ای برای بارداری های بعدی قرار می گیرند، افزود: 
انجام آزمایش های ژنتیکی و مشاوره برای این افراد رایگان انجام می 

شود تا با علم وارد بارداری بعدی شوند.
وی با بیان اینکه رییس جمهوری اعالم کرده اند که باید شرایطی 
فراهم شود تا معلولی در کشور نباشد که وسیله توانبخشی نداشته 
باشد، افزود: به این دلیل و با وجود مشکالت اقتصادی، اعتبارات در 
این حوزه دو و نیم برابر افزایش یافته است که با تامین آن در بودجه 

95 می توان این هدف را عملی کرد.
رییس سازمان بهزیستی اضافه کرد: ارتقا کیفیت خدمات توانبخشی 
دارند،  همکاری  بهزیستی  با  که  موسساتی  توانمندسازی  حوزه  در 
مهمترین  از  همکاری  دانش  ارتقا  و  تخصصی  و  علمی  نظارت 

رویکردهای بهزیستی است.
وی ادامه داد: دولت سال گذشته با وجود بدترین سال مالی الیحه 
که  داد  ارایه  مجلس  به  را  معلولیت  دارای  افراد  از  مالی  حمایت 

امیدواریم با آغاز کار مجلس دهم بتوان این طرح را پیش برد.

شرکتهای خصوصی حق ارائه بیمه پایه درمان ندارند
پی  در  ایران  بیمه سالمت  سازمان  حراست  مرکزی  دفتر  مدیرکل 
انتشار اخباری در خصوص سوء استفاده از نام سازمان بیمه سالمت 

ایران گفت: مراقب سوء استفاده احتمالی شرکتهای سودجو باشید.
این زمینه اظهار کرد: مدتی است   سید محمد رضا هاشمی نیا در 
برخی افراد و همچنین شرکتها با سوء استفاده از نام سازمان بیمه 
سالمت ایران و یا عناوین مشابه دیگر، اقدام به ارائه خدمات بیمه ای 
در حوزه سالمت کرده اند و در این زمینه ضمن برقراری تماس تلفنی 
با خانواده ها و دریافت وجه از آنان، وعده صدور کارت بیمه سالمت و 
یا دفترچه ای به نام سرپرست خانوار برای استفاده از خدمات رایگان 
بیمه می دهند. مشاور مدیر عامل و مدیر کل دفتر مرکزی حراست 
این سازمان یادآور شد: سازمان بیمه سالمت ایران تنها متولی طرح 
بیمه سالمت همگانی در کشور است و با توجه به اهمیت موضوع و 
به منظور جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو، این سازمان فعالیت 
این گونه شرکت ها را غیر قانونی اعالم می کند بنابر این این شرکت ها 

هیچگونه وابستگی به سازمان بیمه سالمت ایران نخواهند داشت.
به گزارش  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه 
سالمت ایران؛ هاشمی نیا همچنین تصریح کرد: تنها دستگاه های ارائه 
دهنده بیمه پایه درمان، سازمانهای بیمه گر پایه در کشور هستند و 

هیچ شرکت خصوصی حق ارائه بیمه پایه درمان را در کشور ندارد.

دالیل مخالفت فیفا با نقش یوز ایرانی 
روی پیراهن تیم ملی

وزیر ورزش و جوانان گفت: قرار دادن نقش یوز 
ایرانی روی پیراهن تیم ملی در اختیار ما نیست 
و کمیته بین المللی المپیک باید در مورد آن نظر 

بدهد.
محمود گودرزی در پاسخ به این سوال که در فاصله 
کمتر از 3 ماه به شروع مسابقات تیم ملی فوتبال 
در انتخابی جام جهانی 2018 آیا نقش یوز ایرانی 
روی پیراهن تیم ملی درج می شود یا خیر؟ افزود: 
قرار دادن نقش یوزپلنگ روی پیراهن تیم ملی 
فوتبال در اختیار ما نیست. در این زمینه باید کمیته 

فدراسیون بین المللی فوتبال اظهار نظر کند.
فدراسیون  اگر  تاکید کرد:  و جوانان  وزیر ورزش 
بین المللی فوتبال با درخواست ما موافقت کند یوز 
ایرانی روی پیراهن تیم ملی نقش می بندد. اما باید 

منتظر رای این نهاد بین المللی باشیم.
وی در مورد دالیل فیفا برای مخالفت با طرح محیط 
زیستی تیم ملی خاطرنشان کرد: از آنجا که معموال 
کشورها هر کدام نماد محیط زیستی خودشان را 
دارند، اگر فدراسیون فوتبال بخواهد با نماد ایران 
موافقت کند و چنین اتفاقی بیفتد، تمامی کشورها 
این تمایل را نشان می دهند و خواستار نقش بستن 
نماد خود روی پیراهن تیم های ملی شان می شوند، 
بنابراین حساسیت هایی وجود دارد که باید تا اعالم 

نظر این مرجع بین المللی صبر کنیم.

۱05 ساعت آموزش در شاخه نظری
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش از اصالح 
و تصویب آئین نامه آموزشی دوره متوسطه خبر داد 
و گفت: ساعات درس دانش آموزان در شاخه نظری 

105 ساعت است.
مهدی نویدادهم اظهار داشت: در این جلسه برخی 
فعالیت ها از جمله برگزاری کارگاه های کارآفرینی 

ویژه دانش آموزان بررسی شد.
وی افزود: آئین نامه آموزشی دوره متوسطه دوم در 
جلسه اخیر شوراي عالي آموزش و پرورش بررسی 

و مورد بازنگری قرار گرفت.
گفت:  پرورش  و  آموزش  عالی  شورای  دبیرکل 
متوسطه  دوره  آموزشی  آئین نامه  در  اصالحاتی 
واحدها  با  رابطه  در  آنها  عمده  که  گرفته  شکل 
و ساعات درسی در این دوره بود و براین اساس 
ساعات درسی در پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم 
در شاخه نظری 105 ساعت و فنی و حرفه ای و کار 

و دانش 130 ساعت مصوب شد.

معرفی نشدن دانش آموز به المپیاد 
به دلیل داشتن حجاب تکذیب شد

معاون رسانه مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی 
وزارت آموزش و پرورش گفت: خبرمنتشر شده در 
فضای مجازی درخصوص معرفی نشدن یک دانش 
آموز به دلیل داشتن حجاب به هیج وجه صحت 

ندارد.
به گزارش پیام زمان، رسول پاپایی اظهار کرد: درپی 
بر معرفی نشدن دانش آموز  انتشار خبری مبنی 
برتر المپیاد شیمی به مسابقات به دلیل داشتن 
گزارش  و  بررسی ها  براساس  حجاب،  پوشش 
مورد  آموز  دانش  حراست،  مرکز  در  همکاران 
اشاره از آموزش و پرورش شهرستان ری است که 
درالمپیاد آزمایشگاهی شیمی درسطح استان رتبه 
اول را کسب کرده و در هشتم خردادماه جاری به 

مسابقات کشوری در قزوین معرفی شده است.

ورود ۱۸ هزار نیرو به آموزش و پرورش 
رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی وزارت آموزش 
و پرورش گفت: بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز 
آموزش و پرورش با ورود 18 هزار نیرویی که از مهر 

ماه به مدارس می آیند، تأمین می شود.
مرکز  رئیس  جهرمی  سلیمی  محمدحسین 
برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطالعات وزارت 
آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که »آیا 
آموزش و پرورش در سال تحصیلی آینده نیروی 
حق التدریس جذب می کند؟«، اظهار داشت: قانونی 
که مجلس شورای اسالمی در سال گذشته تصویب 
کرد به قوت خود باقی است و در صورت نیاز از 

نیروی حق التدریس استفاده می شود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه »آیا 
آموزش و پرورش بخشنامه ای برای عدم استفاده از 
نیروهای آزاد و حق التدریس صادر کرده است؟«، 
نیروی  به ساماندهی  مربوط  بخشنامه  آن  گفت: 
منع  را  التدریس  از حق  استفاده  و  است  انسانی 
نمی کند. سلیمی جهرمی افزود: در این بخشنامه 
به تمام امکانات اشاره شده است، از جمله اینکه 
جذب نیروی انسانی حق التدریس در شرایط خاص 

می تواند انجام شود.

خبر خبر

آگهی ابالغ 

خواهان/ شاکی مهدی آهنگر کانی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم محمود 
طرشتی و علیرضا آهنگر کانی به خواسته اثبات مالکیت (مالی( تقدیم دادگاههای 
 ۷ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  بابل  شهرستان  شهرستان  عمومی 
دادگاههای عمومی (حقوقی( شهرستان بابل واقع در استان مازندران- شهرستان 
 4۷13658۷39 پستی:  کد  بابل-  شهرستان  دادگستری  والیت-  میدان  بابل- 
رسیدگی  وقت  و  گردیده  ثبت   9409981110۷00930 کالسه  به  و  ارجاع 
آن  1395/06/23 ساعت 9:45تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/متهم مهدی آهنگر کانی و علیرضا آهنگر کانی 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 کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه ها مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 7 دادگاههای عمومی )حقوقی( شهرستان بابل

متن آگهی
حسب محتویات پرونده کالسه 9409986612200539 آقای سید محمد رضا 
بالمحل موضوع  فقره چک  اتهام صدور یک  به  میرزا  فرزند سید علی  موسوی 
الدین موسوی فرزند سید محمد علی تحت تعقیب  شکایت آقای سید شمس 
میباشد بعلت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 1۷4 ق . آ . د. ک 
اتهام  از  دفاع  جهت  است  مکلف  نامبرده  آگهی  روزنامه  در  نوبت  یک  مراتب 
منتسبه در وقت رسیدگی آن که مورخ 1395/4/21 ساعت 09:00 تعیین شده 
اینصورت  آباد حاضر در غیر  در شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم 

تصمیم قانونی اتخاذ میگردد 
منشی شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )109 جزایی سابق( – آرش هادی پور.

آگهی ابالغ

موضوع: ابالغ وقت دادرسی
نظر به اینکه خواهان  خانم خورشید محمد حسین پور با وکالت خانم سمانه 
کوچک تبارفرزند محمد علی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت سید 
انجام مقدمات  از  ... در این شعبه تسلیم نموده که پس  موسی حسینی فرزند 
قانونی به کالسه 11/339/94 ثبت و برای مورخه 95/04/20 روز یکشنبه ساعت 
10 صبح تعیین وقت گردیده است. لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و 
تقاضای خواهان به استناد ماده ۷3 قانون آئیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ میگردد که در وقت 
رسیدگی در شعبه 11 حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمایم آن به دفتر شعبه 11 مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و 

ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.
شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

مفقودی

برگ سبز وانت پیکانOHV دو گانه سوز به رنگ سفید روغنی مدل 89  به شماره 
انتظامی ایران 2۷- 841 د 93 به نام نادر اصغری به شماره ملی2820102۷2۷ 
شماره  به  و    NAAA46AA1AG119۷49شماره شاسی به  ماکو  از  صادره 

موتور 11489018664 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
کارت ماشین پراید DMمدل 138۷ به رنگ نقره ای به شماره پالک ایران ۷2-
 S144228۷194610 44م42۷ و به شماره موتور 2451136 و به شماره شاسی

به نام حمیدرضا انصاری مقدم مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بابلسر

مفقودي
 برگ سبز تیبا 2هاچ بک به رنگ آبی متالیک مدل 93 با شماره پالک 948ص21 
 NAS821100E10153۷8 ایران 82 و شماره موتور 81۷0091و شماره شاسی

بنام فرهاد غضنفرنیا اهنگرمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی

انتظامی  شماره  به   1389 مدل   2400 تیپ  نیسان   – وانت  سبز  برگ 
شاسی  شماره  به  و   56۷542 موتور  شماره  به  و  82-23۷م22  ایران 
فاقد  و  گردیده  مفقود  باحور  حسین  نام  به   NAZPL140TBN2۷3194

اعتبار است.
بابل

آگهی مفقودی

شماره  به   1388 مدل  مشکی  رنگ  باختر   125 سیکلت  موتور  کارت  و  سند 
125B8864۷84***NEAو  شاسی  شماره  و  ایران12311-563  پالک 
ملی  به شماره  یداهلل  فرزند  آقایی  نام هدایت  موتورNEA0929299به  شماره 

4818815391باغملک مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان  باغملک  

آگهی مفقودی
سند کمپانی ماشین پراید هاچ بک به رنگ مسی متالیک مدل 138۷ شماره پالک 
 S144228۷194860 26-994ل12 و شماره شاسی 248636۷ و شماره شاسی

به نام عقیل مکرمی مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
بابلسر

آگهی مفقودی
سند و دفترچه تراکتور کشاورزی 6سیلندر تک دیفرانسیال1006به شماره موتور 
فرزند  برون  قاسم  نام  1386به  E156۷A4مدل  سری  YAW1085Tشماره 
اعتبار ساقط  از درجه  باغملک مفقود گردیده و  از  ابول بشناسنامه 850صادره 

می باشد.
شهرستان باغملک

مدیرکل اجتماعی فرهنگی صندوق بازنشستگی 
تکمیلی  بیمه  حق  اینکه  به  اشاره  با  کشوری 
برای بازنشستگان و خانواده های آنها تا سه نفر 
از سوی صندوق تقبل می شود گفت: رقم بیمه 
تکمیلی برای خانوارهای زیر سه نفر، به ازای هر 
یک نفر 45 هزار تومان است که 20 هزار تومان 
را بازنشسته و 25 هزار تومان را صندوق تقبل 

می کند.
عباس رشیدی ، درباره روند ارائه خدمات بیمه 
تکمیلی و دشواری ها و اشکاالت پیش روی آن 
اظهار کرد: این وضعیت قطعا مطلوب ما نیست. 
هدف غایی ما این است که اصوال نیازی به مراجعه 
بازنشسته به شرکت بیمه کننده و پیگیری پروسه 
اداری طوالنی وجود نداشته باشد و  بازنشسته 
با مراجعه به بیمارستان و سایر مراکز درمانی به 

راحتی بتواند از این خدمات استفاده کند.
مدیرکل اجتماعیـ  فرهنگی صندوق بازنشستگی 
کشوری با بیان اینکه به نظر می رسد باید سامانه 
هوشمندی ایجاد شود تا به تمام مراکز درمانی 

کشور متصل شده و در بستر وب، به راحتی و 
به صورت آنالین اطالعات بیمه شده و بیمه گر 
را در سیستم بیمارستان ها و مراکز درمانی نشان 
دهد تا بخشی از سیکل اداری حذف شود گفت: 

شاید نبود چنین سیستمی ارائه این خدمات به 
بازنشستگان را با دشواری ها و کاستی هایی مواجه 

کرده باشد.
رشیدی ادامه داد: البته قراردادهایی که معموال 

با بیمه ها منعقد می شود، قراردادهای محدودی 
صندوق  شدگان  بیمه  جمعیت  اما  است، 
بازنشستگی حدود دو میلیون نفر است که این 
هم  پایین،  جمعیت  در  است.  زیادی  جمعیت 
نمی توان خدمات کاملی ارائه داد و هم ریسک 
ارائه خدمات پایین می آید. به طور عمومی در 
دوران سالمندی، نیاز به خدمات درمانی بیشتر 
پوشش  تحت  افراد  شامل  این  که  می شود 
و  می شود  هم  کشوری  بازنشستگی  صندوق 
باالتر  را  خدمات  از  استفاده  ریسک  بنابراین 

خواهد برد.
عمر  بیمه  مبلغ  افزایش  درباره  رشیدی   
بازنشستگان نیز گفت: در خدمات بیمه عمر و 
بازنشسته، غرامت  با فوت  تا  حادثه، مقرر شده 
فوت به مبلغ سه میلیون تومان پرداخت شود. 
در سال گذشته پیشنهادی به دولت ارائه شد تا 
هزینه این خدمت افزایش یابد که با افزایش به 
سقف پنج میلیون تومان موافقت شده و امیدواریم 

به زودی اجرایی شود.

مدیرکل اجتماعی فرهنگی صندوق بازنشستگی خبر داد:

افزایش بیمه عمر بازنشستگان به 5 میلیون تومان

سیاست وزارت بهداشت  کنترل هزینه هاست
نظارت  از  دارو،  و  غذا  سازمان  رئیس  و  بهداشت  وزیر  معاون 

جدی بر داروخانه های بیمارستانی در بخش دولتی خبر داد.
دکتر رسول دیناروند در خصوص وضعیت نظارت بر داروخانه 
های بیمارستانی، گفت: پایین بودن کیفیت داروهای داروخانه 
تمام  که  چرا  ندارم  قبول  را  دولتی  های  بیمارستان  های 
داروهایی که مجوز الزم را از سازمان غذا و دارو اخذ کرده اند، 

کیفیت مناسب برای مصرف را دارند.
وی با اشاره به تشکیل گروه بازرسی نظارت بر داروخانه های 
ها  بازرسی  تمام  نتیجه  افزود:  گذشته،  سال  در  بیمارستانی 
زیرا،  شد.  ابالغ  کشور  سراسر  پزشکی  علوم  های  دانشگاه  به 
اشکاالت متعددی در بازرسی ها شاهد بودیم که اگر برطرف 

نشود قطعا برخورد می کنیم.
رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: اینکه یک پزشک یا بیمار 
بخواهند برند خاصی را ترجیح دهند و انتظار پرداخت هزینه 
آن توسط دولت و طرح تحول سالمت را داشته باشند، انتظار 

به جایی نیست.
دیناروند با بیان اینکه سیاست وزارت بهداشت در بیمارستان 
داروی   2 اگر  کرد:  عنوان  هاست،  هزینه  کنترل  دولتی  های 
وجود  متفاوت  های  قیمت  با  دارو  و  غذا  سازمان  تایید  مورد 
داشته باشد داروی با قیمت پایین تر را ترجیح می دهیم. این 

سیاست درست است و ادامه می دهیم.

دیابت در کمین سالمتی چشم ها
متخصص چشم پزشکی گفت: دیابت می تواند تقریبا تمام 
به  و موجب آسیب زدن  را درگیر کند  قسمت های چشم 
آب  مروارید،  آب  مانند  هایی  بیماری  بروز  و  شبکیه  پرده 

سیاه، رنیتوپاتی و فلج اعصاب چشم شود.
دکتر ناصر وافی  اظهار کرد: رتینوپاتی (اختالالتی که موجب 
آسیب به شبکیه چشم می شود ( ، شایع ترین علت نابینایی 

در سنین بین 20 تا 64 سال است. 
وی یادآورشد: دیابت دو نوع درگیری چشمی شامل تغییرات 
عروق در سطح شبکیه و نوع نو رگ زایی ایجاد می کند؛ در 
نوع نو رگ زایی ( PDR( ، رگ های جدید از شبکیه به 

سمت داخل چشم (زجاجیه( رشد می کنند.
مهم  گفت:  نگاه  بیمارستان  پزشکی  چشم  متخصص  این 
ترین و شایع ترین عوارض چشمی دیابت، تاثیر این بیماری 
روی پرده شبکیه است اما این بیماری می تواند تقریبا تمام 

قسمت های چشم را درگیر کند.
وافی افزود: قند خون باال موجب صدمه به جداره مویرگ 
ها  مویرگ  انسداد  نهایتا  و  جداره  تخریب  و  شبکیه  های 
می  ایسکمی  به  موسوم  رسانی  خون  قطع  آن  تبع  به  و 
شود. تخریب جداره رگ ها موجب خونریزی در شبکیه و 
تورم شبکیه،  یا همان  به شبکیه  از داخل رگ  نشت مواد 

می شود.

راه اندازی ۱5 سازمان مردم نهاد جوانان

جوانان  و  ورزش  کل  اداره  جوانان  امور  و  فرهنگی  معاون 
نهاد  مردم  سازمان   32 کنون  تا  گفت:  کردستان  استان 
سمن   15 جاری  سال  پایان  تا  و  کرده  اندازی  راه  جوانان 

دیگ نیز تاسیس می کنیم.
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  جوانان  امور  و  فرهنگی  معاون 
استان کردستان گفت: تاکنون 32 سازمان مردم نهاد جوانان 
تاسیس  جاری 15 سمن  سال  پایان  تا  و  کرده  اندازی  راه 
با اعالم این خبر اظهار کرد:  می کنیم. فرهنگ مکتبداری  
قرار است سمن های جدید التاسیس در زمینه های مختلفی 
علمی  و  مذهبی  اعتقادی  محیطی،  زیست  فرهنگی،  مانند 

پژوهشی راه اندازی شود.
وی در پایان درباره برگزاری جلسات ستاد ساماندهی امور 
جوانان اظهار کرد: سال گذشته 6 جلسه استانی را با حضور 
سال  در  داریم  قصد  و  کردیم  برگزار  کردستان  استاندار 
جاری نیز همین تعداد جلسه را برپا کنیم البته قرار است 
 3۷ گذشته  سال  دیگر  سوی  از  باشد  تر  اجرائی  مصوبات، 
ستاد ساماندهی جوانان را در شهرستان ها تشکیل دادیم که 
. در دو ماه  آنها  40 جلسه می شود  تعداد  در سال جاری 
اخیر سال جاری نیز دو جلسه کمیته تخصصی اوقات فراغت 

و ازدواج برگزار شده است.

سرپرست دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت 
ورزش و جوانان از تدوین شاخص های ازدواج سبز 
خبر داد و گفت: این طرح پس از نهایی شدن به 

ستاد ملی ساماندهی امور جوانان ارائه می شود.
رضا شجیع با بیان اینکه طرح ازدواج سبز با شدت 
در وزارت ورزش و جوانان در حال پیگیری است، 
شدن  نهایی  و  بررسی  از  پس  طرح  این  افزود: 
شاخص ها برای تصویب به ستاد ملی ساماندهی 

امور جوانان ارائه می شود.
بسیار  های  حساسیت  دلیل  به  داد:  ادامه  وی 
زیاد پیرامون طرح ازدواج سبز، بررسی ها با دقت 
در حال انجام است تا طرح نهایی قابلیت اجرایی 
تبدیل  اجرا  پروژه ای غیرقابل  به  و  باشد  داشته 
نشود. همچنین اگر ابعاد مختلف طرح ازدواج سبز 
سنجیده نشود ممکن است در نهایت نتیجه عکس 

دریافت کنیم.
سرپرست دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت 
ورزش و جوانان از تشکیل کارگروه تخصصی برای 
بررسی جوانب مختلف این طرح خبر داد و اضافه 
کرد: به تازگی یک مورد ازدواج سبز به ثبت رسید 
نظر  به عنوان مهریه در  نهال  که در آن کاشت 
گرفته شده بود که این زوج از سوی وزیر ورزش 
و جوانان مورد تقدیر قرار گرفتند. همچنین وزارت 
ورزش و جوانان از تمامی زوجینی که به نحوی 

ازدواج سبز را سرلوحه کار خود قرار دهند، تقدیر 
و تمجید می کند.

وی با اشاره به تدوین شاخص های طرح ازدواج 
سبز از سوی دفتر محیط زیست و توسعه پایدار 
افزود: در حال حاضر در  وزارت ورزش و جوانان 
پاشهای بسیاری  مراسم عروسی شاهد ریخت و 
هستیم که در طرح ازدواج سبز، کنترل این ریخت 
و پاشها پیش بینی شده است. همچنین استفاده 
از مواد بازیافتی یا قابل بازیافت و کاشت نهال به 
عنوان نماد ازدواج در طرح ازدواج سبز مورد توجه 

قرار گرفته است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت ورزش 
و  ازدواج  افزایش  بر  تاکید  جای  به  جوانان  و 
به  را  خود  اولویت  جوانان،  به  تسهیالت  ارائه 
است؟ گفت:  داده  اختصاص  ازدواج سبز  طرح 
محیط  جنبه  به  خود  وظایف  چارچوب  در  ما 
انجام  معتقدیم  و  داریم  توجه  ازدواج  زیستی 
مراسم ازدواج با خرج کمتر و استفاده از مواد 
مصرفی کمتر، سبب تشویق جوانان به ازدواج 
می شود. با توجه به مشکالت اقتصادی جوانان 
با  سبز  ازدواج  رسد  می  نظر  به  ازدواج  برای 
تواند  می  عروسی  مراسم  های  هزینه  کاهش 
موثر  میان جوانان هم  ازدواج  آمار  افزایش  در 

باشد.

شاخص های ازدواج سبز تدوین شد

تهران  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
بزرگ از اجرای طرح ترافیکی ویژه پلیس در 

ایام ماه مبارک رمضان خبر داد.
فرا  به  اشاره  با  حسینی  تیمور  سید  سردار 
رسیدن ماه مبارک رمضان اظهار کرد: یکی از 
تصمیماتی که برای این ماه گرفته شده است 
کاهش زمان اجرای طرح زوج و فرد بوده و 
بر این اساس، زمان پایان طرح زوج و فرد با 
دو ساعت کاهش از ساعت 19 به ساعت 1۷ 

رسیده است.
راهور  پلیس  این  بر  اینکه عالوه  بیان  با  وی 
خواهد  پایتخت  در  نیز  دیگری  تمهیدات 
اتخاذ  تدابیر  اساس  بر  کرد:  اظهار  داشت، 
از شهروندان  اینکه شماری  به  توجه  با  شده 
در ساعات پس از افطار از منازل خود خارج 
شده و به تفرجگاه ها، سینماها و ... می روند، 
اطراف  در  من  همکاران  راستا  همین  در 
تفرجگاه ها، مراکز خرید، سینماها و مناطقی 
شهروندان  وجود  دلیل  به  است  ممکن  که 
بیشتری شود حضور می  ترافیکی  بار  دارای 

یابند.
تا  پلیس  مأموران  حضور  حسینی،  گفته  به 
زمان تخلیه بار ترافیکی و عادی شدن تردد 

ادامه خواهد داشت.
تهران  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
خودروها  تردد  به  اشاره  با  همچنین  بزرگ 
کنترل  گشت های  کرد:  اذعان  بزرگراه ها  در 
مبارک  ماه  ایام  در  نیز  راهور  پلیس  سرعت 
رمضان با توان بیشتری در بزرگراه ها مستقر 
مدیریت  اقدام  این  از  ما  هدف  شد.  خواهند 
سرعت و حفظ ایمنی شهروندان است از این 
رو توصیه می کنیم که با توجه به اینکه ممکن 
بامدادی  ساعات  در  بخواهند  ای  عده  است 
خود را زودتر به منزل رسانده یا خلوتی معابر 
کنند،  رانندگی  زیاد  سرعت  با  شود  باعث 

سرعت مطمئنه را رعایت کنند.
حادثه  تخلفات  با  برخورد  حسینی  گفته  به 
ساز، دور دور کردن و ... نیز از دیگر تخلفاتی 
ماه  ایام  در  پلیس همچون گذشته  است که 
مبارک رمضان نیز با آن برخورد خواهد کرد.

پلیس  تمهیدات  درباره  همچنین  حسینی 
برای شبهای قدر نیز اظهار کرد در این شبها 
پلیس در اطراف امامزاده ها، مساجد و مراکز 
جزئیات  که  داشت  خواهد  حضور  مذهبی 
کاملتر آن در روزهای منتهی به شبهای قدر 

اعالم خواهد شد.

تمهیدات ترافیکی پلیس در شبهای ماه رمضان

خط ارتباطی مردم با پیام زمان 
021-88101873
ایمیل ارتباطی 

zamantehran@yahoo.com
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بخور نخورهای ماه رمضان
بدن انسان برای حفظ سالمتی خود همواره مقداری چربی به عنوان ذخیره 
انرژی در نقاط مختلف ذخیره می کند و اگر این چربی ها به مدت طوالنی، در 
بدن باقی بمانند می توانند به شکل فشرده درآیند و احتمال مورد استفاده قرار 

گرفتن آنها در بدن، کمتر می شود.
بنابراین روزه داری حتی در کسانی که الغر یا دارای وزن طبیعی هستند، به 
بدن این فرصت را می دهد تا این چربی های قدیمی را بسوزاند و پس از پایان 

دوره روزه داری، به جای آنها چربی تازه جایگزین شود.
همچنین در این ماه، برای افرادی که چربی بیش از حدی را در بدن خود 
ذخیره کرده اند، فرصت مغتنمی فراهم می شود تا مقداری از آنها را برای تولید 

انرژی به مصرف برسانند و از اضافه وزن خود بکاهند.
بسیاری از افراد با فرارسیدن ماه رمضان، سواالت فراوانی در خصوص نحوه 
تناول غذا در وعده های سحر و افطار برایشان پیش می آید که با حرف های ضد 
و نقیضی که از اطراف به گوششان می رسد، سرگردان می مانند که باالخره 
چطور و چگونه باید روزه خود را افطار کنند و در سحرگاه بایستی چه غذاهایی 

را مصرف کنند.
بهتر است در وعده سحر، غذاهایی سبک و حتی االمکان کم چرب همچون 
نان، پنیر، طالبی و ... خورد، ولی باید خاطرنشان کرد که خوردن غذاهای 
حاضری برای کودکان خوب نیست و نمی تواند انرژی روزانه ی آنها را تامین 
کند. پس بهتر است در وعده سحر آنها غذاهای کم چربی همچون برنج 
و خورش نیز جای گیرد. غذاهای پرچرب می توانند در طول روز باعث 
تشنگی افراد شوند. به همین دلیل خوردن »کله پاچه و غذاهای سرخ شده« 
اصوال توصیه نمی شود و الزم است به جای این نوع غذاها، در وعده سحر از 

سبزیجات و ماست استفاده کرد تا زمان گرسنگی به تعویق بیفتد.
چگونه روزه خود را افطار کنیم؟

آش و سوپ رقیق و حلیمی که در آنها از مقدار کمی سرخ کردنی استفاده 
شده باشد، بهترین غذا برای افطار است.  و  بهتر است روزه داران پس از صرف 
آب جوش و خرما، خوردن شیر گرم و مقداری نان به همراه پنیر و سبزی 

را فراموش نکنند.
از آنجا که در ایام تابستان اذان مغرب دیر داده می شود (طول شب ها کوتاه 
است(، بهتر است روزه داران عزیز بالفاصله پس از صرف افطاری سبک، اقدام 
به صرف شام خود که حاوی برنج، خورش، ساالد و ماست است، کنند (یعنی 
افطار و شام خود را یکجا بخورند( و تا هنگام خواب از نوشیدن 2 لیوان چای 

کم رنگ، یک لیوان شیر، کمی بیسکویت، خرما و میوه دریغ نکنند.
روزه داران بایستی توجه داشته باشند که نحوه صرف افطار در فصول سرد 
سال تغییر می کند و روزه داران پس از صرف افطاری سبک (نان، پنیر، سبزی 
و...( بعد از اذان مغرب در ساعات 1۷ تا 18، بایستی در ساعات 20 تا 21 
اقدام به صرف وعده شام کنند (یعنی افطار و شام خود را جدا از هم بخورند(.

روزه داری در کودکان
در ایام روزه داری باید به تغذیه کودکان 9 تا 12 ساله و نوجوانان بین 13 تا 
18 ساله توجه خاصی شود، زیرا دریافت ناکافی مواد غذایی می تواند به رشد 

و نمو آنها، لطمات جبران ناپذیری وارد کند.
نوجوانانی که دچار وقفه در رشد شوند، گاها با کوتاه ماندن قد ، الغری یا 
چاقی بیمارگونه مواجه می شوند؛ ولی متاسفانه اختالالتی که در اثر توقف 
رشد در ساختمان دستگاه های بدنی آنها اتفاق می افتد، منجر به ضعف و 
دردهای بدنی (به ویژه سردردهای مزمن( ، بیماری های زنان ، سقط و زایمان 
زودرس ، مرده زایی، خونریزی های غیرطبیعی و ... می شود، لذا ساده اندیشی 
و بی توجهی به وضع تغذیه کودکان و خردساالن به هیچ وجه جایز نیست. 
بنابراین به دختران 9 تا 12 ساله و همچنین نوجوانانی که در معرض کمترین 
خطر سوءتغذیه قرار دارند و به تمام بیماران و حتی افراد به ظاهر سالمی 
که روزه داری منجر به بروز عالئم شدید بدنی از جمله ضعف فراوان در آنها 
می شود، توصیه می شود با مشورت متخصص تغذیه و متخصصان ، اقدام به 

روزه داری کنند.
www.tebyan.net

طعم دهنده هایی برای سبزیجات 
متفاوت

1- نخودفرنگی )طعم دهنده : نعناع تازه(
2 فنجان نخودفرنگی تازه یا یخ زده را در روغن 
زیتون تفت دهید تا نرم شود. بعد چند برگ 
نعناع تازه به آن اضافه کنید. بعد از یک تفت 

کوچک، آماده خوردن است.
2 - هویج  )طعم دهنده : دانه زیره سبز(

نصف فنجان هویج حلقه حلقه شده را در یک 
می جوشانیم  پرتقال  آب  کمی  و  آب  لیوان 
حال  در  هویج  که  همین طور  شود.  پخته  تا 
پخته شدن است، یک حبه سیر خرد شده و 
به آن اضافه  نصف قاشق چایخوری زیره سبز 
می کنیم و می گذاریم تا مایع غلیظ شود و به 
هویج بچسبد. بعد یک قاشق چایخوری کره 
به آن اضافه می کنیم، حاال هویج آماده سرو 
کردن است؛ از خوردن آن لذت برید و عاشق 
پختن  که  بدانید  هم  را  نکته  این  شوید.  آن 
هویج آنتی اکسیدان های آن را افزایش می دهد.

3 - كدو سبز  )طعم دهنده : آبلیمو(
با استفاده از پوست کن پوست کدو را بگیرید 
و آن را حلقه حلقه کنید. یک کاسه بیاورید و 
کدوها را در آن بریزید. آب نصف لیموی تازه 
ریحان  برگ  تا 4  و 3  بریزید  روی کدوها  را 
زیتون  روغن  کمی  حال  کنید  اضافه  آن  به 
پودر  کردن  اضافه  با  و  بپاشید  مخلوط  روی 
کمی  و  فلفل قرمز  تکه های  و  تازه  فلفل سیاه 
را  خوشمزه  تابستانی  ترکیب  این  دریا  نمک 

کامل کنید.
4 - كلم بروكلی )طعم دهنده : كره و لیمو(
کلم بروکلی را در آب بجوشانید تا نرم شود. 
گرفته  آبش  کامال  تا  کنید  آبکش  را  آن  بعد 
شود. کره را روی حرارت آب کنید و بگذارید 
رنگ آن به قهوه ای روشن برسد. بالفاصله کلم 
بروکلی ها را به آن اضافه کنید و تفت دهید 
یک  حاال  شود.  سرخ  کمی  هم  آن  رنگ  تا 
لیموی تازه را از وسط نصف کنید و آب آن 
با اضافه کردن کمی  را روی کلم ها بفشارید. 
مغزهای بو داده می توانید مزه آن را چند برابر 
لذت بخش تر کنید. این نکته را هم بدانید که 
کلم بروکلی در کنار ماهی جزو 10 غذای برتر 

برای سالمت است.
5 - كلم بروكسل ) طعم دهنده : آویشن(

بروکسل های جوان را از وسط نصف کنید و در 
نرم شوند. درنهایت  تا پخته و  آب بجوشانید 
نمک، فلفل و آویشن تازه به آن اضافه کرده و 

آنها را در روغن زیتون تفت دهید.
6 - گل كلم )طعم دهنده : پودر كاری(

یک گل کلم را خرد و با یک قاشق غذاخوری 
پودر کاری مخلوط کنید. مخلوط را در فر با 
دمای 45 درجه فارنهایت قرار دهید تا برشته 

شوند.

رمضانه خانه داری

نوبت اول 95/3/22           نوبت دوم 95/4/6

هیات موضوع
 قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

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

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره 139460331013001363  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک طالقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی 
شهرابی فرزند حجه اله به شماره شناسنامه 402 صادره از تهران در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 66/01 مترمربع پالک 1812 فرعی از ۷2 اصلی واقع 
محرز  شهرابی  اله  حجت  مرحوم  وراث  رسمی  مالک  از  خریداری  شهراسر  در 
گردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
رسول مالمیر ـ رئیس ثبت اسناد و امالک طالقان

آگهی

خواهان  اشرف سعیدی   دادخواستی به طرفیت خوانده حسن آب آذری   به 
خواسته  الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه و مطالبه نفقه و مطالبه خسارت 
دادرسی   تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی 
به شعبه 243دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید صدر تهران  واقع  در تهران 
ارجاع   قضایی شهید صدر   عماد مجتمع  میر  _خیابان شهید مطهری خیابان 
آن   رسیدگی  وقت  و  که  گردیده  ثبت    9409982162301234 کالسه  به  و 
1395/4/22 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 
110/28862    منشی دادگاه حقوقی شعبه 243 دادگاه خانواده مجتمع  قضایی شهید صدر 
تهران

آگهی

خواهان رسول محمودی دادخواستی به طرفیت خوانده ایرج محمدزاد سعیدی   
به خواسته  مطالبه خسارت و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تقدیم 
دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 38دادگاه 
_خیابان  تهران  در  واقع   تهران   صدر  شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی 
شهید مطهری خیابان میر عماد مجتمع قضایی شهید صدر  ارجاع  و به کالسه 
 1395/6/۷ آن   رسیدگی  وقت  و  که  گردیده  ثبت    940998216030101
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 
110/28873    منشی دادگاه حقوقی شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید 
صدر تهران

متن آگهی

خواهان / محمد رضا تیموری دادخواستی به طرفیت خوانده علی سبزواری به 
خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در 
خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به 
کالسه 9509986610600062 ثبتگردیده که وقت رسیدگی آن 1395/4/30 
و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   09:00 ساعت  و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

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

آگهی ابالغ 

خواهان منیره سینه سپهری دادخواستی به طرفیت خوانده عبدالحمید عبدی 
دادگاههای  تقدیم  غیابی(  (طالق  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  تپه 
عمومی شهرستان گلوگاه نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی 
(حقوقی( شهرستان گلوگاه واقع در استان مازندران -شهرستان گلوگاه – جاده 
ثبت   9409981981801301 کالسه  به  و  ارجاع  گلوگاه  دادگستری  دریا- 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/10 و ساعت 10:30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای  عبدالحمید عبدی تپه و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاههای 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 ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف 95/25           مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گلوگاه – خواجوی

آگهی

بارکد 34169262 آگهی تغییرات شرکت آرتان شایان دیبا با مسئولیت محدود  
به شماره ثبت 464414 و شناسه ملی 14004588224 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره  مورخ 94/11/25   تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مجتبی ابراهیم بای به شماره ملی 0۷60099030 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای کاوه نوری به شماره ملی 146۷013005 به سمت مدیر عامل و 
عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور و 
قراردادها و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مشترک آقای مجتبی ابراهیم بای 

و آقای کاوه نوری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
مدیران  تعیین سمت  امضا  تعیین وضعیت حق  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
317102/ م الف               سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 
وموسسات  غیر تجاری تهران

آگهی

خواهان مسعود اسدی سیف دادخواستی به طرفیت خوانده جعفر فروغی    به 
خواسته  مطالبه خسارت تاخیر تادیه  و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه 
به  رسیدگی  که جهت  نموده   تهران   عمومی شهرستان  دادگاه  تقدیم  چک  
در  واقع   تهران   قضایی شهید صدر  مجتمع  عمومی حقوقی  شعبه 38دادگاه 
صدر   شهید  قضایی  مجتمع  عماد  میر  خیابان  مطهری  شهید  _خیابان  تهران 
ارجاع  و به کالسه 94099821603009۷5  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی 
آن  1395/6/6 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  کامل خود,نسخه دوم 

دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/28870    منشی دادگاه حقوقی شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید 
صدر تهران

آگهی ابالغ 

خواهان منیره سینه سپهری دادخواستی به طرفیت خوانده عبدالحمید عبدی 
دادگاههای  تقدیم  غیابی(  (طالق  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  تپه 
عمومی شهرستان گلوگاه نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی 
(حقوقی( شهرستان گلوگاه واقع در استان مازندران -شهرستان گلوگاه – جاده 
ثبت   9409981981801301 کالسه  به  و  ارجاع  گلوگاه  دادگستری  دریا- 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/10 و ساعت 10:30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای  عبدالحمید عبدی تپه و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاههای 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 ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
م الف 95/25           مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گلوگاه – خواجوی

بارکد 3388558۹

ثبت  شماره  به  تصویر   برنا  سینمائی  تولیدی  تعاونی  شرکت  تغییرات  آگهی   
239565 و شناسه ملی 10380254949 

شماره  نامه  و   94/5/25 مورخ  عادی   عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اجتماعی  رفاه  تعاون  کارو  تعاون  وزارت   94/8/30 مورخ   942/15/25۷454

استان تهران  تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد حسن بغدادی حالج به کد ملی 200066695۷ 

خانم شهرزاد حسین پور به کد ملی 001604۷435 
خانم جهان خادم المله به کد ملی 0042813190 به سمت اعضا اصلی هیات 
مدیره و آقای داریوش میقانی به کد ملی به سمت عضو علی البدل هیات مدیره 

برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند.
آقای جواد مهدوی عادلی به کد ملی 0930۷24909 به سمت بازرس اصلی و 
آقای هوشنگ نوراللهی به کد ملی 0038553414 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شده  انتخاب  بازرس    انتخاب  مدیران  انتخاب  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
317106/ م الف               سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 
وموسسات  غیر تجاری تهران

بارکد 3414۹044

 آگهی تغییرات شرکت دنیا گستر پارسیان نگار  با مسئولیت محدود  به شماره 
ثبت 485028 و شناسه ملی 14005510556 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 94/11/20  تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

علی محمد امیر بیکی به شماره ملی 00۷0661685 با دریافت مبلغ 160000 
ریال   340000 مبلغ  به  را  خود  الشرکه  سهم  میزان  شرکت  صندوق  از  ریال 

کاهش داد .
مبلغ  دریافت  با   00568۷3018 ملی  شماره  به  قمصری  اللهی  حبیب  محمد 
1۷0000 ریال از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 330000 
مبلغ  به  ریال  مبلغ 1330000  از  سرمایه شرکت  نتیجه  .در  داد  کاهش  ریال 

1000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان پس از کاهش سرمایه بشرح زیر می باشد:

علی محمد امیر بیکی به شماره ملی   00۷0661685 دارنده 340000 ریال سهم الشرکه
محمد حبیب اللهی قمصری به شماره ملی 00568۷3018  دارنده 330000 ریال 

سهم الشرکه
سید جالل سید صالحی بشماره ملی 0056313438 دارنده 330000 ریال سهم 

الشرکه
الشرکه  واگذاری سهم  از طریق  کاهش سرمایه  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
317104/ م الف               سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 
وموسسات  غیر تجاری تهران

بارکد 32۹56682 
آگهی تغییرات شرکت  روژان پی کیمیا   با مسئولیت  محدود    به شماره ثبت 

44۷621 و شناسه ملی 14003812425
تصمیمات  مورخ 94/6/30  العاده   فوق  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه   به 

ذیل اتخاذ شد 
اقای حسن حیدری به شماره ملی 4323348۷62 با پرداخت مبلغ 500000 

ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت 
مبلغ  پرداخت  با  ملی  0۷02563031  به شماره  کار  قهوه  فکور  نرگس  خانم 

500000 ریال  به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت 
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000ریال به مبلغ 2000000 ریال افزایش 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید 
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح زیر 

میباشد 
خانم زینب مهدی پور به ش م 5099580459 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه 
خانم مدینه  خراسانی  به ش م 50998046۷5 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه 
اقای حسن حیدری  به شماره ملی  4323348۷62 دارنده  500000 ریال سهم 

الشرکه 
خانم نرگس فکور به شماره ملی 0۷02563031 دارنده 500000 ریال  سهم الشرکه 
باثبت این مستند  تصمیمات   افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید   انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم  ثبت  و در 

پایگاه  آگهی های سازمان  ثبت قابل دسترس میباشد
315828/الف م      سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره  ثبت شرکت ها و موسسات 

غیر تجاری  تهران  

بارکد 33886383 

آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری نور  با مسئولیت محدود  به شماره 
ثبت 326611 و شناسه ملی 101036558۷8 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ 94/11/1۷  تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

به موجب سند صلح شماره 8313 مورخ 94/10/6 در دفتر خانه اسناد رسمی 
شماره 1486 حوزه ثبتی تهران مهدی هادوی به شماره ملی 0031610544 
به  هادوی  فرانگیز  به  ریال   1950000000 مبلغ  به  خود  الشرکه  سهم  کلیه 

شناسه ملی 4284539086 واگذار و از شرکت خارج گردید.
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از انتقال به شرح ذیل می باشد:

ریال   2850000000 دارنده   4284539086 ملی  شماره   به  هادوی  فرانگیز 
سهم الشرکه

ریال  دارنده 30000000  ملی 0041150899  به شماره  هادوی  امین  محمد 
سهم الشرکه

مریم هادوی به شماره ملی 00412۷2۷49 دارنده 30000000 ریال سهم الشرکه
محمد هادوی به شماره ملی 0030163528 دارنده 30000000 ریال سهم الشرکه

به  هادوی  آمنه  نمایندگی  به   10100405804 ملی  شناسه  به  هادوی  بنیاد 
شماره ملی 00546۷۷106 دارنده 60000000 ریال سهم الشرکه

انتخاب شده توسط  انتقال سهم الشرکه   با ثبت این مستند تصمیمات نقل و 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی 

های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
317105/ م الف               سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 
وموسسات  غیر تجاری تهران

داشته  سالمی  زندگی  خواهید  می  اگر 
باشید، ببخشید تا بخشیده شوید .

محققان دریافته اند آدم های کینه جو، 
مستعد ابتال به مشکالت قلبی - عروقی، 
دردهای مزمن، اختالل عملکرد عصبی و 
اضطراب و افسردگی هستند و در نهایت 
محروم  لذتبخش  زندگی  یک  داشتن  از 
بخشندگی  درجه  به  رسیدن  مانند،  می 
تمرین  به  نیاز  و  نیست  آسانی  کار  هم، 
اگر  اما  دارد  قلبی  اعتقاد  و   مستمر 
می خواهید زندگی سالمی داشته باشید، 

ببخشید تا بخشیده شوید.
گاهی ممکن است مشکالتی پیش بیاید 
ببیند  ظلم  کند،  ضرر  فردی  آن  در  که 
بخشش  قراربگیرد.  مهری  بی  مورد  یا 
واقعی  طور  به  که  شرایطی  در  یعنی 

افکار  به جای  آمده؛  پیش  نبوده  آنچه حقتان 
منفی مانند خشم ، ترس، کینه، انتقام جویی 
و... فکر های خوب و سازنده ای مانند گذشت، 
نشان  عمل  در  را  و...  محبت  همدلی،  ترحم، 
کوتاهی  نگاه  با  توانند  می  همه  امروز  دهید. 
و  ها  دشمنی  قهرها،  از  لیستی  اطرافشان   به 
طالق ها را اسم ببرند تا جایی که برای بعضی 
زیاد  تکرار  خاطر  به  رفتارها  این  زشتی  ها 
کمرنگ شده است اما در تاریخ زندگی بزرگانی 
بخواهد می  دلتان  تا  امامان  و  پیامبران  مانند 

توانید انواع گذشت را ببینید.
بخشیدن را معنا کنید

و  معنی  ابتدا  در  باید  شما  اول  قدم  در 
خودتان  برای  درستی  به  را  بخشش  مفهوم 
مفهوم  از  اشتباه  برداشت  چون  کنید.  تحلیل 
شما  ناخودآگاه  در  است  ممکن  »بخشیدن« 
دیگران  بخشیدن  برابر  در  مقاومت  موجب 
ذهن  در  اشتباه  بخشش  معنی  گاهی  بشود. 
بخشش  کنید  فکر  اینکه  مثال  میفتد؛  جا  ما 
به  مجبورید  شما  و  شماست  وظیفه  نوعی  به 
معنی  به  را  بخشش  اینکه  دیگران؛  بخشیدن 
بخشش  کنید  فکر  یا  بدانید   کردن  فراموش 
به معنی ضعیف بودن شما یا قبول بی اهمیت 
بودن مسئله بوده است و... معانی  اشتباهی از 

بخشش است.
شبیه خدا شوید

همین  برای  نیست  راحتی  کار  بخشیدن 
قرار  ظلم  مورد  وقتی  امام سجاد(ع(  که   است 
می گیرند، دعا می کنند تا خدا به ایشان کمک 
کند تا بتوانند دیگران را ببخشند و در دعاهای 
خیرخواهی  بر  »مرا  کنند:  می  بیان  مختلفی 
با من بد کرده است، پیوستن به  از کسی که 
کسی که از من بریده است و در چشم پوشی 
بیت  اهل  ده«.  توفیق  ها  بدی  از  گذشت   و 
از  یکی  و  هستند  خدا  به  مردم  ترین  شبیه 

رازهای جذابیت شان همین بخشش است. ما 
که  هرچقدر  بیت  اهل  از  بعد  مراتبی،  در  هم 
و  تر  آرام  زندگی  و  شویم  تر  جذاب  بخواهیم 
خدا  شبیه  است  بهتر  باشیم،  داشته  شادتری 
شویم. شبیه خدا شدن سخت نیست. بچه ها 
بیشتر این صفت ها را دارند؛ زود می بخشند 
و زود خطا و بی مهری دیگران را فراموش می 

کنند.
کنیم،  می  قبول  را  دیگران  عذرخواهی  وقتی 
به  بردن  آبرو  و  کردن  تالفی  از  بیشتر  وقتی 
ایم  کرده  تالش  باشیم،  کردن  اصالح  فکر 
را  خیری  کار  »اگر  باشیم.  خدا  شبیه  بیشتر 
از بدی  یا  پنهان دارید  را  یا آن  آشکار سازید 
(دیگران( درگذرید (در همه متخلّق به اخالق 
خدا شده اید و( همانا خداوند همواره با گذشت 
آیه  مشکینی/  ا...  آیت  (تفسیر  تواناست«.  و 
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را  است شناخت خودتان  بهتر  بخشیدن  برای 
تغییر دهید؛ مثال تا معنی اتفاقی که افتاده را 
منتظر  شود  نمی  نکنید،  ساده  خودتان  برای 
بخشش بود. تغییر احساس شما هم مهم است؛ 
احساستان  اما  ببخشید  بخواهید  زبان  به  اگر 
را تغییر ندهید، آرامش واقعی بخشش برایتان 
زمان  مرور  به  و  ابتدا  پس  افتد.  نمی  اتفاق 
مظلوم  خشم،  احساس  گذاشتن  کنار  فرصت 

واقع شدن و... را از خود بگیرید.
تمرین  اینگونه  را  بخشیدن  توانید  می   

كنید:
1. بهتر است اول خودتان را ببخشید

شفاهی  عذرخواهی  هم  بخشش   طلب 
کاری  این  جبران.  به  اقدام  هم  و  خواهد  می 
است که شما باید در مورد خودتان هم انجام 
دهید. تمرین کنید و اگر در گذشته کم کاری، 
ناکامی  به  اید که منجر  و... داشته  رفتار خطا 

و تجربه تلخی برایتان شده و مرور هرباره آن 
و  ببخشید  را  خودتان  دهد،  می  آزار  را  شما 
دل  نتواند  که  کسی  بزنید.  جبران  به  دست 
خودش را به دست آورد و خود را ببخشد نمی 

تواند دیگران را هم ببخشد.
بخاطر گذشته تان، خودتان را ببخشید

اشتباهات  دهید  اجازه  که  است  ساده  خیلی 
گذشته لحظه حالتان را نابود کند اما این سریع 
ترین راه به سمت افسردگی و ناراحتی است. 
خیلی مهم است که به خاطر داشته باشید که 
همه انسان ها اشتباه می کنند. مهم این است 
را  و خودتان  بگیرید  اشتباهاتتان درس  از  که 

برای تجربیات آینده آماده کنید.
بخاطر روابط شكست خورده تان، خودتان 

را ببخشید
مسائل احساسی مسائل ساده ای نیستند. اگر 
را  شما  دهید،  اجازه  احساساتتان  به  بخواهید 
عقب کشیده و فرصت های عشقی آینده را از 
شما می گیرند. باید سعی کنید روی زمان حال 
تمرکز کنید -- نه اشتباهات گذشته تان -- تا 

بتوانید آینده ای بهتر برای خودتان بسازید.
بخاطر ضعف هایتان، خودتان را ببخشید

باشد؛  داشته  وجود  تواند  نمی  شب  بدون  روز 
همینطور روشنایی بدون تاریکی. درمورد ما هم 
هایمان،  ضعف  دانستن  بدون  است،  همینطور 
نمی توانیم به نقاط قوتمان پی ببریم. باید نقص 
هایتان را در آغوش بکشید و یاد بگیرید خودتان 

را همانطور که هستید بپذیرید.
كردید،  قضاوتشان  كه  هایی  آدم  بخاطر 

خودتان را ببخشید
آدمها خیلی متفاوتند، از آدمهای درون گرا تا 
برون گرا، آدمهای هنری تا آدمهای بیزینسی. 
این تفاوت ها ایجاد سوءتفاهم و قضاوت کردن 
با  مطابق  که  دیگران  از  رفتارهایی  درمورد 
هنجارهای ما نیست را راحت تر می کند. همه 

این کار را می کنند، پس نگران نباشید.
نابود  آرزوهای  و  امیدها  بخاطر    

شده تان، خودتان را ببخشید
همیشه  نکردید،  را  اینکار  تابحال  اگر 
کردن  گذاری  سرمایه  برای  هایی  زمان 
و  دارید.  پشیمانی ها  را  آرزوهایتان  در 
که  چیزهایی  درمورد  هایتان  افسوس 
دوست داشتید داشته باشید را فراموش 
به  رسیدن  برای  ها  قدم  اولین  و  کنید 
هدفتان را بردارید. این قدم ها هرچقدر 
نیست،  مهم  باشند  کوچک  که  هم 
و  امیدها  کنید،  تالش  کمی  که  همین 

آرزوهایتان هیچوقت نخواهند مرد.
 بخاطر پل هایی كه پشت سر خراب 

كرده اید، خودتان را ببخشید
وقتی آدم ها تغییر می کنند، روابط هم 
تغییر می کنند. گاهی اوقات خراب کردن پل 
مفید  تان  فکری  سالمت  برای  سر  پشت  ها 
است. اما اگر اینطور هم نباشند، همیشه راهی 
وجود  خورده  برهم  روابط  کردن  درست  برای 

دارد.
بخاطر زمان هایی كه خودخواهی كردید، 

خودتان را ببخشید
همه آدمها نیاز دارند که زمان هایی خودخواه 
باشد،  آرزوهایتان  کردن  دنبال  در  باشند، چه 
تغییرات  در  چه  و  شخصی  پیشرفت  در  چه 
بخاطر  بخواهید  که  نیست  چیزی  این  کاری. 

آن خجالت بکشید.
كردید،  تنبلی  كه  هایی  وقت  بخاطر 

خودتان را ببخشید
اگر  باشند.  فعال  همیشه  توانند  نمی   همه 
فقط  اید  داشته  دوست  که  بوده  هایی  زمان 
نزنید،  کاری  به هیچ  و دست  کنید  استراحت 

نیازی نیست بخاطر آن احساس گناه کنید.
از دوستانتان شروع كنید

نیت  از  شما  که  تان  دوست  و  شما  بین  اگر 
 قبلی خوب او آگاه هستید مشکلی پیش آمده، 
می توانید بخشش را از همین جا شروع کنید. 
با معجزه بخشش، دوستی شما می تواند حتی 
و  آسیب  است  ممکن  شود.  قبل  از  تر  قوی 
تان  باشد که دوست  از طرف کسی  رنج شما 
نباشد و از قبل مشکالتی هم بین شما وجود 
داشته است. شما می توانید فقط در قلبتان او 
را ببخشید، یا در مرتبه های بهتر به خود فرد 
بگویید و یا اگر موضوع از اول در جمعی اتفاق 
افتاده، گذشت تان را در جمع بیان کنید. اینها 
و  نکنید  ضرر  2جا  از  که  است  آن  خاطر  به 
به غیرآسیبی که دیده اید نخواهید باراحساس 
کنید.  حمل  خود  با  دائم  را  گذشته  از  بدی 
عالوه بر آن ، بخشش شما می تواند پل مهمی 

برای رشد معنوی تان هم شود.

لـطفا خـودتان را ببـخشید
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 سهراب مرادی زیر ذره بین رسانه های خارجی

به عنوان  نگاه ها به سهراب مرادی  یک سایت خارجی اعالم کرد 
مدعی کسب مدال طالی المپیک است.

دارد،  آمریکن حضور  پان  مسابقات  در  اکنون  که  مرادی  سهراب 
مورد توجه بسیاری از رسا نه های خارجی قرار گرفته است.

hookgrip، با انتشار فیلمی از تمرینات دوضرب مرادی  سایت 
نوشته است: »به سهراب مرادی اجازه داده شد در مسابقات پان 
آمریکن شرکت کند تا در دو گزینشی المپیک حاضر شده باشد. 
 190 و   180  ،1۷0 وزنه های  ترتیب  به  دوضرب  تمرینات  در  او 
 180 فجر  در جام  پیش  هفته  مرادی  برد.  باالی سر  را  کیلوگرم 
در یک ضرب و 220 در دوضرب را مهار کرده بود. نگاه ها به او به 

عنوان مدعی مدال طال المپیک ریو است.«
نکته جالب این است که در ویدئو منتشر شده از مرادی می توان 
از  گرفتن  فیلم  حال  در  دیگر  تیم های  مربیان  از  برخی  دید 

تمرینات سهراب مرادی هستند.
تخته  روی  به  شنبه  امروز  ایران  کیلوگرم   94 دسته  بردار  وزنه   

مسابقات می رود تا جواز حضور در المپیک را به دست آورد.

ساکت مدیر تیم های ملی فوتبال شد
فوتبال  ملی  تیم های  مدیر  عنوان  به  سپاهان  سابق  مدیرعامل 

انتخاب شد.
محمدرضا ساکت که پس از انتخاب مهدی تاج به عنوان ریاست 
فدراسیون فوتبال به عنوان مشاور او و همین طور سرپرست دفتر 
مدتی  اینکه  از  پس  می کرد،  فعالیت  فوتبال  فدراسیون  ریاست 
امورات تیم ملی فوتبال ایران را زیر نظر گرفت، توسط مهدی تاج 

به عنوان مدیر تیم های ملی منصوب شد.
محمدرضا ساکت سابقه مدیرعاملی باشگاه سپاهان را در کارنامه 

خود دارد.

اعزام نخستین داور زن ایرانی اسکیت هاکی 
به رقابت های جهانی

بانوی  یک  بار  نخستین  برای  هاکی  اسکیت  جهانی  فدراسیون 
ایرانی را برای قضاوت رقابت های جهانی تعیین کرد.

آبادی  ملیحه خرم  اسکیت،  فدراسیون  از  نقل  به  ایرنا  گزارش  به 
فدراسیون  دعوت  با  که  است  آسیا  از  و  ایرانی  زن  داور  نخستین 
قضاوت  را  ایتالیا  المللی  بین  های  رقابت  هاکی،  اسکیت  جهانی 

می کند.
بر  را  ایران  بانوان  هاکی  اسکیت  ملی  تیم  هدایت  سکان  که  وی 

عهده دارد شب گذشته همراه تیم ملی راهی ایتالیا شد.
مقابل حریفان،  ایران  تیم  برگزاری دیدارهای  از  آبادی پس  خرم 

رقابت های بانوان را در مسابقات جهانی قضاوت می کند.
همچنین رامین عتیقه چی عضو کمیته داوران فدراسیون جهانی،  
دیگر داور ایرانی است که از سوی فدراسیون جهانی برای قضاوت 

به این رقابت ها اعزام شده است.
بیست و دومین دوره رقابت های جام جهانی اسکیت هاکی 2016 
در رده های سنی جوانان و بزرگساالن و در دو بخش زنان و مردان 
از 23 خرداد ماه جاری در شهر آسیاگو روانا ایتالیا شروع می شود 

و تا هفته اول تیرماه امسال ادامه دارد.

اولین خرید آقای خاص در منچستریونایتد
خوزه مورینیو سرمربی منچستریونایتد در اولین 
خرید خود برای این باشگاه، »اریک بیلی« مدافع 

22 ساله تیم ویارئال را به خدمت خواهد گرفت.
سایت ورزشی گل در این خصوص نوشت: اریک 
در  منچستریونایتد  باشگاه  خرید  اولین  به  بیلی 
دوران سرمربی گری خوزه مورینیو تبدیل خواهد 
شد. این مدافع 22 ساله قرار است از تیم ویارئال 
اسپانیا با قراردادی به ارزش 30 میلیون پوند به لیگ 
برتر جزیره ملحق شود. اریک بیلی که در پست 
مدافع میانی بازی می کند، قرارداد اولیه 4 ساله ای 
را با شیاطین سرخ امضا کرده و قرار است در همین 

پست در اولدترافورد به میدان برود.
اریک بیلی بازیکنی اهل بورکینافوست که از 5 سال 
پیش بازی در لیگ اسپانیا را همراه با تیم اسپانیول 
آغاز کرده است. وی سه سال پیش با قراردادی به 

ارزش 4 میلیون پوند به ویارئال پیوست.

محرومیت پانیونیوس از حضور
 در لیگ اروپا

تیم فوتبال پانیونیوس یونان که کریم انصاری فرد 
را در اختیار دارد با نظر یوفا از حضور در رقابت های 

لیگ اروپا محروم شد.
رسانه های یونانی امروز اعالم کردند یوفا مدارک 
باشگاه پانیونیوس را برای حضور در فصل آینده 
تیم  این  و  نکرده  قبول  اروپا  لیگ  رقابت های 

نمی تواند در این بازی ها به میدان برود.
پانیونیوس که فصل گذشته در سوپرلیگ یونان 
چهارم  رتبه  در  حضور  با  بود،  شده  شگفتی ساز 
جواز حضور در لیگ اروپا را به دست آورده بود اما 
طبق گزارش رسانه های یونانی همبازیان انصاری 
فرد نمی تواند با نظر اتحادیه اروپا در این بازی ها 

به میدان برود.
 

 کمانداران ملی پوش  جلوتر  از برنامه اند
تیم ملی تیر و کمان جانبازان و معلولین کشورمان 
برای شرکت در تورنمنت انتخابی پارالمپیک 2016 

ریو عازم جمهوری چک می شود.
مجید کهتری، رئیس انجمن تیر و کمان جانبازان 
و معلولین با اعالم این خبر گفت: این مسابقات 
آخرین رویداد رشته تیر و کمان پیش از مسابقات 
پارالمپیک ریو به شمار می رود و از این رو حتی 
کشورهایی که سهمیه های خود را تکمیل کرده 
اند نیز برای کسب آمادگی بیشتر به  این مسابقات 
خواهند آمد. رئیس انجمن تیر و کمان در ادامه 
برگزاری  حین  در  و  آخر  اردوی  از  پیش  افزود: 
که  کردند  شرکت  مسابقه  دو  در  کمانداران  آن، 
به آمادگی هرچه بیشترشان و نیز ارتقا چشمگیر 
رکوردها کمک شایانی کرد. در مسابقه اول ملی 
پوشان کشورمان در رویداد رقابتی ورزشکاران غیر  
معلول شرکت کردند و نتایج قابل توجهی بدست 

آوردند.

خبرخبر

اگهی اختصاصی

 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر ماده 3 و ماده 13 ائین نامه قانون تعیین تکلیف 

تکلیف  تعیین  قانون  رای شماره 1395603120103۷63 هیئت موضوع  برابر 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه شماره 139311441201002239 متقاضی 
بهزاد وکیلی فرزند بایرام محمد بشماره شناسنامه 45 کد ملی 49۷96۷6219 
صادره از اق قال ششدانگ عرصه واعیان به مساحت 342/82 متر مربع واقع در 
اراضی خارج از مزرعه موقوفه بابا صادقیان از پالک 3866 فرعی از 10۷ – اصلی 
بخش 3 ثبت گرگان خریداری از مالک رسمی اقای /خانم       محرز گردیده 
است . لذا بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت بفاصله 15 روز اگهی میشود 
از این رو اشخاصیکه نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره 
پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید طرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجه ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض اداره ثبت 

وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود . 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/3/22    نوبت دوم : 95/4/12

عبداهلل بادلی -کفیل اداره ثبت اسناد و امالک گرگان 

دادنامه 

پرونده کالسه 9409986612300594 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
آباد (103 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 95099۷6613۷00266 شاکی 
با نمایندگی آقای دادستان به نشانی  : آقای غالمرضا شاهی وند فرزند عیسی 
لرستان – خرم آباد – متهم : آقای غالمرضا پروین پور رحیمی فرزند علی به 

نشانی لرستان – خرم آباد – اتهام : مزاحمت تلفنی
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای غالمعلی پروین پور رحیمی فرزند علی دائر 
با  فرزند عیسی  (آقای غالمرضا شاهیوند  برای شاکی  تلفنی  ایجاد مزاحمت  بر 
از تاریخ  عنایت به شکایت شاکی که متهم مالک خط تلفن 0938811954۷ 
94/3/20 لغایت 94/4/20 برای وی که دارای خط تلفن 09168604266 است 
ایجاد مزاحمت تلفنی کرده است استعالم به عمل آمده از شرکت ایرانسل که 
خط تلفن بنام متهم مذکور است و پرینت تماسهای خط تلفن مزاحم و اینکه 
متهم علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه دادگاه شرکت نکرده و در نشانی 
قید شده در سند خرید سیم ارت که از طریق شرکت ایرانسل اعالم شده نیز 
شناسایی نشده است بنابراین بزهکاری وی محرز است لذا مستند به ماده 641 
تعزیری  ماه حبس  به تحمل شش  نامبرده  به محکومیت  تعزیرات حکم  قانون 
صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه 

تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد – سید رضا موسوی. 

هیات موضوع

 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
اول/ برابررای شماره  139460331010005022  مورخ 1394/10/30هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج –ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بشماره  عشقعلی  فرزند  درینسو  درویش  یوسفعلی  آقای  متقاضی   بالمعارض 
شناسنامه 2 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 184 مترمربع 
پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1183 فرعی از 163 اصلی 
واقع در استان البرزشهرستان فردیس سرحدآباد خریداری از مالک رسمی ستاد 
اجرایی فرمان امام (ره( محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضی  سند 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف524۷
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/03/22 تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/04/06

 منصور هدایت کار-کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس 

دادنامه 

اختالف مجتمع  پرونده کالسه 9409986690300304 شعبه 3 شورای حل 
 95099۷6690300024 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  قدوسی 
خواهان : آقای سید محسن موسوی فرزند سید نورخدا به نشانی لرستان – اسد 
: آقای امیر حسین قربانی به نشانی  آبادی کوچه فروغ دانش پالک 5 خوانده 

لرستان خرم آباد – مجهول المکان – خواسته :مطالبه وجه سفته ماده 9 
بتاریخ دوم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصد و نود و پنج در وقت فوق الهاده جلسه 
شعبه سوم شورای حل اختالف خرم آباد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل 
است پرونده کالسه 94030۷ از دفتر و اصل و تحت نظر است با توجه به اوراق 
و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می 

نماید.
فرزند  موسوی  محسن  سید  آقای  دادخواست  خصوص  در   : شورا  قاضی  رای 
سیدنورخدا بطرفیت آقای امیر حسین قربانی بخواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 
 4554۷5 –  290912 – های 291810  بشماره  یفته  طغری  بابت سه  ریال 
بعنوان اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه 
به اوراق و محتویات پرونده مالحظه اصل سفته ها به شماره های فوق الذکر در 
ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده را دارد واخواست 
نامه های مربوط و اینکه اصل بر بقاء دین بوده مگر خالف آن ثابت شود و از 
طرفی خوانده علیرغم دعوت از طریق آگهی (بدلیل مجهول المکان بودن ( در 
جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال نداشته و دلیلی دال بر برائت 
ذمه خود ارائه ننموده علیهذا شورا دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستندا به 
مواد 30۷- 309 قانون تجارت و مواد 198 – 515 – 519 – 522 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 13۷9و در اجرای 
ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1394 حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 800/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست تا یوم 
االداء بر اساس نرخ شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می شود در حق خواهان 
تادیه  تاخیر  اجرا هنگام محاسبه خسارت  دایره  نماید ضمنا  اعالم می  و  صادر 
هزینه دادرسی آنرا نیز محاسبه و از محکوم له وصول نماید رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس بیست روز 
دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – سلمان اسماعیلی. 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای مسعود آهنگر فیروزجایی دارای شناسنامه شماره 9-0/20502112۷ به 
شرح درخواستی که به کالسه 10/385/95 از این دادگاه درخواست صدور گواهی 
انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان محمد علی آهنگر فیروزجایی 
به شماره شناسنامه 1-2812/56894109در تاریخ 1395/03/01 در اقامتگاه 

دائمی خود فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از :
ش  ش  به  کبری  و  علی  محمد  فرزند  فیروزجایی  آهنگر  مسعود   -1

9-20502112۷ متولد 1369 صادره بابل پسر متوفی
2۷متولد  به ش ش  کبری  و  علی  محمد  فرزند  فیروزجایی  آهنگر  فاطمه   -2

1364 صادره بابل دختر متوفی
ش  ش  به  کبری  و  علی  محمد  فرزند  فیروزجایی  آهنگر  سمیه   -3

2050894643متولد 13۷۷ صادره بابل دختر متوفی
4- کبری آقاجان زاده گاوزن فرزند احمد علی و نقه باجی به ش ش 5351متولد 

1345 صادره بابل همسر متوفی
5- حسین جان آهنگر فیروزجایی فرزند علی برارو و جحمیه خانم به ش ش 

435متولد 1308 صادره بابل پدر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
گواهی  واال  نماید  تقدیم  و  مراجعه  دادگاه  این  به  ماه  یک  آگهی ظرف  انتشار 

صادر خواهد شد.
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف بابل 

آگهی

دایی  محمد  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  موید   منصوری  فرشته  خواهان 
رسول    به خواسته  انحالل شرکت/موسسه و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم 
دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 40دادگاه 
_خیابان  تهران  در  واقع   تهران   صدر  شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی 
شهید مطهری خیابان میر عماد مجتمع قضایی شهید صدر  ارجاع  و به کالسه 
9409982160501014  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  1395/5/2۷ 
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 
110/28866    منشی دادگاه حقوقی شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید 
صدر تهران

اجرائیه 

مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 
1-منوچهر یاراحمدی فرزند غالمرضا به نشانی : استان لرستان شهرستان خرم 
آباد کوی ارتش فاز یک روبه روی ایثار 3 جنب نانوایی کدپستی 68169898۷۷ 

همراه 09350812499 
2-مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 

1-الیاس قلی پور زیری فرزند نریمان به نشانی :مجهول المکان 
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
محکوم   95099۷66110100034 دادنامه  شماره  و   9510096610100294
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 6۷/200/000 ریال به عنوان اصل خواسته 
و مبلغ 2/626/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تغییرات  اساس  بر  آن  کامل  اجرای  و  حکم  صدور  یوم  لغایت  چک  سررسید 
وصول  زمان  در  و  تعیین  ایران  مرکزی  بانک  سوی  از  که  ها  قیمت  شاخص 
نیم عشر  نماید و هزینه  محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می 

دولتی بر عهده محکوم علیه است. 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – کرم رضا 

هاشمی.

آگهی
کهرازه  نورمحمد  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  خلیلی   باقری  بهزاد  خواهان 
و عبدالواحد کهرازه به خواسته تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  
قضایی شهید  مجتمع  عمومی حقوقی  شعبه 38دادگاه  به  رسیدگی  که جهت 
صدر تهران  واقع  در تهران _خیابان شهید مطهری خیابان میر عماد مجتمع 
قضایی شهید صدر  ارجاع  و به کالسه 9409982160300952  ثبت گردیده 
که و وقت رسیدگی آن  1395/5/1۷ 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 110/28868   
 منشی دادگاه حقوقی شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید صدر تهران

آگهی حصر وراثت

به  دادخواست  بشرح   9219 شماره  شناسنامه  دارای  فر  آرمان  وحید  آقای 
کالسه 5۷/950302 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان غالمعلی آرمان فر بشناسنامه 21۷ در تاریخ 95/2/31 

دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصراست به 
1-ربابه آقائی چناقلو ش.ش 301 فرزند مجید نسبت همسر

2- حبیب آرمان فر ش ملی2۷400202۷9 فرزند غالمعلی نسبت فرزند 
3-مجتبی آرمان فر ش ملی1604 فرزند غالمعلی نسبت فرزند 

4-وحید آرمان فر ش ملی9219 فرزند غالمعلی نسبت فرزند
5-لیال آرمان فر ش ملی1189 فرزند غالمعلی نسبت فرزند

6-سودابه آرمان فر ش ملی1311 فرزند غالمعلی نسبت فرزند 
نوبت یک مرتبه  را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه

آگهی مزایده غیر منقول نوبت اول

پرونده  در خصوص  دارد  نظر  در  بابل  دادگاه حقوقی  دوم  احکام شعبه  اجرای 
فاطمه شیررفعت  لها  بخواسته مطالبه مهریه محکوم  اجرایی کالسه 950018 
های  هزینه  و  به  محکوم  وصول  جهت  نژاد  ابراهیم  مصطفی  محمد  بطرفیت 
اجرایی دو دانگ از یک قطعه زمین شالیزاری محکوم علیه به مساحت 1000 
متر مربع به آدرس بابل نرسیده به ترک مجله انتهای کوچه فلسطین 35 را از 
طریق مزایده بتاریخ 95/4/6 روز یکشنبه ساعت 11 صبح در محل اجرای احکام 
حقوقی بابل با قیمت کارشناسی به مبلغ 420/000/000 ریال بفروش برساند 
مزایده از این قیمت پایه شروع و به کسانی که بالترین قیمت پیشنهاد نمایند 
واگذار خواهد شد برنده مزایده باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس 
پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد 
مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به حساب دولت منظور خواهد شد 
ضمنا متقاضیان می توانند تا پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از ملک 

مورد مزایده بازدید نمایند.
اجرای شعبه دوم دادگاه حقوقی بابل- قاسم پور

اجراییه 

محکوم له  بانک صادرات ایران 
محکوم علیهم  مجید تنظیفیان فرزند رضا – جواد ابراهیمی  فرزند غالمرضا 

نماینده محکوم له  زهرا منشوری  فرزند علی 
شماره  و   9510092160500۷10 شماره  به  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
امارت  از دولت  اجرای حکم صادره  بر  دادنامه 94099۷2160501410 مبنی 
متحده عربی که بموجب آن ورای به مثابه  حضوری  مورخ 2012/1/12 محکمه 
دبی  حسب کالسه 201/1 محکوم علیهم مجید تنظیفیان فرزند رضا و جواد 
به مبلغ 9/91۷/958درهم و  اول  پرداخت خوانده  به  فرزند غالمرضا  ابراهیمی 
نه  52فلس و خوانده دوم به مبلغ 2/900/000 درهم و بهره ساالنه به میزان 
9 درصد از تاریخ 2011/1/2 تا پرداخت کامل آن و هزینه ها و عوارض و هزار 
درهم حق الوکاله  محکوم گردیده اند –پرداخت نیم عشر اجرایی درحق دولت 

بر عهده محکوم علیهم میباشد 
110/28864 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 40دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهیدصدر

آگهی مفقودی
سند کمپانی ماشین پراید هاچ بک به رنگ مسی متالیک مدل 138۷ شماره پالک 
 S144228۷194860 26-994ل12 و شماره شاسی 248636۷ و شماره شاسی

به نام عقیل مکرمی مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
بابلسر

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را 
درباره تیم های لیگ برتری صادر کرد که بر اساس 
آن تیم پرسپولیس 100 و استقالل 50 میلیون 

ریال جریمه شدند.
های  تیم  مسابقه  فوتبال،  فدراسیون  گزارش  به 
 24 ام،  سی  هفته  از  آهن  راه  و  پرسپولیس 
اردبیهشت برگزار شد و سرخ پوشان به دلیل تخلف 
تماشاگران مبنی بر پرتاب ترقه، 100 میلیون ریال 
تهران  استقالل  تیم  شد.  محکوم  نقدی  جریمه 
نیز به دلیل تخلفات تماشاگرانش در دیدار مقابل 
صبای قم که 24 اردیبهشت ماه در ورزشگاه یادگار 
امام (ره( برگزار شد، به پرداخت مبلغ 50 میلیون 

ریال جریمه نقدی محکوم شد.
دیدار دو تیم استقالل خوزستان و ذوب آهن روز 
24 اردیبهشت ماه برگزار و از سوی جالل امیدیان 
وی شد. برهمین اساس کمیته انضباطی وی را داوری صورت گرفت که در نهایت منجر به اخراج مربی ذوب آهن تخلفاتی مبنی بر دخالت در امر 

به توبیخ کتبی و مبلغ 20 میلیون ریال جریمه 
نقدی محکوم کرد. همچنین از سوی تماشاگران 
زمین  به  اشیاء  پرتاب  خوزستان  استقالل  تیم 
مسابقه صورت گرفت که طبق ماده ۷9 آیین نامه 
انضباطی تیم مربوطه 150 میلیون ریال جریمه 

نقدی محکوم شد.
بازی دو تیم سیاه جامگان و ملوان انزلی از هفته 
سی ام لیگ برتر برگزار شد. تیم سیاه جامگان به 
دلیل فحاشی هواداران خود مبلغ 100 میلیون ریال 
جریمه نقدی شد. از سوی تماشاگران تیم ملوان 
بندرانزلی نیز تخلفاتی مبنی بر شکست صندلی ها 
و پرتاب به زمین مسابقه، مبلغ 50 میلیون ریال 
جریمه نقدی شد. همچنین تیم ملوان بندرانزلی 
به خاطر داشتن 5 بازیکن اخطاری به پرداخت 40 

میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
تمام آرا صادر شده قطعی است.

کمیته انضباطی سرخآبی ها را جریمه کرد

سرمربی تیم ملی والیبال ایران در گفت و گویی 
تفصیلی از گذشته، حال و آینده والیبال ایران 
گفت و تفکرات خود را در این زمنیه تشریح کرد. 
او تاکید کرد که نمی تواند قولی خارج از عرف و 

توانش بدهد.
بسیار خوشحالم هستم که  افزود:  لوزانو  رائول 
را  المپیک  سهمیه  کسب  شادمانی  توانم  می 
با مردم ایران تقسیم کنم. خوشحالی از اینکه 
این  امیدوارم  و  نتیجه داد  ایران  والیبال  تالش 
روند همچنان ادامه یابد و مردم ایران در آینده 
هم از دیدن بازی های تیم ملی و نتایج کسب 

شده لذت ببرند.
وی تصریح کرد: هدف اصلی تیم ملی والیبال 
کسب سهمیه المپیک بود و خوشحالم که این 
بازی های  از دیدن  موضوع محقق شد و مردم 
خوب تیم ملی لذت بردند و با آنان شادی کردند 

و شادی مضاعف در جامعه ایجاد شد.
این  اینکه  بیان  با  والیبال  ملی  تیم  سرمربی 
موفقیت ها تنها به عملکرد تیم ملی ایران بر نمی 

گردد، گفت: افرادی زیادی در این مسیر زحمت 
کشیدند که نباید از تالش آنان چشم پوشی کرد. 
بازیکنان تیم ب که در اردو هستند، بازیکنانی که 
سالل گذشته در تمرین تیم های ملی رده های 
مختلف سنی حضور داشتند از جمله آنان هستند. 
کسب مدال المپیک در رشته ورزشی والیبال از 
دیگر رویایی مردم ایران است، لوزانو درباره شرایط 
رسیدن به این هدف، گفت: برای کسب مدال در 
بازی های المپیک 2016 ریو شرایط مختلفی 
را باید در نظر گرفت. ابتدا باید روند پیشرفت و 
تکامل را در دو آینده مد نظر داشت. گروه بندی 
تیم ها در المپیک نیز یکی از موضوعات مهم 
است و در صورتی که در دور مقدماتی در چهار 
تیم برتر قرار بگیرم، رتبه و حریف ضربدری در 
مرحله اول و دوم حذفی باید در نظر گرفت. باید 
بپذیریم که همه تیم های شرکت کننده قدرت 
های برتر جهان هستند و با نهایت آمادگی در این 
بازی ها شرکت می کنند. بنابر این کسب مدال 

در بازی های المپیک کار آسانی نخواهد بود.

لوزانو: کسب مدال المپیک آسان نیست

شمشیرباز اسلحه سابر ایران گفت: در گذشته ما 
به راحتی در برابر شمشیربازان جهان می باختیم 
اما امروز تمام تیم های جهان از شمشیربازی ایران 

می ترسند.
محمد رهبری  درباره شرایط خود اظهار کرد: 
رقابت های مسکو و مادرید آخرین مسابقه ای بود 
که در فصل جاری و قبل از المپیک برگزار شد. 
در این رقابت ها تمام المپیکی ها حضور داشتند و 
درنظر داشتند تا برای المپیک محک بخورند. تیم 
ملی ایران نیز با المپیکی های خود به این رقابت ها 
رفت و نتیجه خوبی هم گرفت. به نظرم خوب 
بازی کردیم و با اختالف نزدیک به فرانسه باختیم.
رهبری درباره اردوی مسکو گفت: بعد از اردوی 
مادرید به ایران آمدیم و بعد از چند روز راهی 
مسکو شدیم. بهترین اردوی عمرم را در مسکو 
گذراندم. دراین اردو همه چیز برای تمرین فراهم 
بود. سابریست تیم ملی شمشیربازی ایران درباره 

شرایط خود گفت: همان طور که گفتم این اردو 
برای من خیلی خوب بود و به باالرفتن آمادگی 
من کمک زیادی کرد. عالوه بر من بقیه بچه ها 
نیز از شرایط راضی بودند. با وجود اینکه اردوی 
مسکو خیلی خوب بود اما باعث شد بازیکنان ما 
کمی خسته شوند و نتیجه ای که مدنظر ماست 

به دست نیاید.
او درباره شرایط شمشیربازی سابر ایران گفت: 
شرایط در حال حاضر خیلی خوب است و من 
جایی  به  بچه ها  شرایط  دوره  این  در  راضی ام. 
رسیده که باعث شده شمشیربازان جهان از ما 
بترسند. در حال حاضر ما می توانیم با حریفان 
بزرگ جهانی بجنگیم. در دوره ای شمشیربازان 
ایران راحت به تیم های بزرگ دنیا می باختند و در 
برابر هر تیم ناامیدانه کار می کردیم اما االن همه 
چیز تغییر کرده و تمام جهان حساب ویژه ای روی 

تیم ایران باز می کنند.

سابریست تیم ملی: 

امروز همه دنیا از شمشیربازی ایران می ترسند
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30 بقعه متبرکه هرمزگان 
مجری طرح ضیافت الهی

نشست  در  هاشمی  منصور  االسالم  حجت 
مبارک  ماه  فرا رسیدن  مناسبت  به  خبری که 
نشاط  های  طرح  پیرامون  شد؛  برگزار  رمضان 
این  در  داشت:  اظهار  الهی،  ضیافت  معنوی، 
طرح برنامه هایی شامل جزء خوانی قرآن کریم 
با بهره گیری بهترین قاریان استانی به صورت 
و  دو 14  تا  دقیقه  و 30  از ساعت 13  ترتیل 
با  شده  خوانده  های  آیه  تفسیر  و  دقیقه   30
پوشش مستقیم تلویزیونی، بیان احکام شرعی 

و مشاوره، اقامه نماز جماعت برگزار می شود.
ادامه  امور خیریه هرمزگان  و  اوقاف  مدیر کل 
داد: برگزاری کالس های تفسیر قرآن کریم در 
9 بقعه متبرکه، مراسم شب های قدر به همراه 
پوشش تلویزیونی کامل از دیگر برنامه های این 

طرح معنوی است.
مبلغ   35 کرد:  اضافه  هاشمی  االسالم  حجت 
شامل 10 نفر از مبلغان خبره قم و 25 نفر از 
مبلغان بومی در طرح ضیافت الهی اوقاف وامور 

خیریه هرمزگان را یادی می دهند.
با حضور  قرآن  با  انس  یادآور شد: محافل  وی 
برجسته  قاریان  از  علی شمیس  محمود  استاد 
مصر و استاد حمید رضا احمدی وفا از قاریان 

کشوری در هرمزگان برگزار می شود.
وی بیان داشت: همچنین طرح افطار ساده در 
هفت بقعه متبرکه هرمزگان شامل امامزادگان 
بندرعباس،  (ع(  کامل  سید  و  مظفر  سید 
سید  آباد،  حاجی  (ع(  محمد  سید  امامزاده 
حیدر  الدین  قطب  شاه  و  (ع(  محمد  سلطان 
(ع( رودان، امامزاده سید مظفر (ع( قشم و سید 

محمد عالم بندرلنگه اجرا می شود.
بیان  هرمزگان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
پنیر،  نان،  را  ساده  افطاری  این  اجزاء  کرد: 
سبزی و خرما تشکیل می دهند و پیش بینی 
می شود نزدیک به 100 هزار نفر در طول ماه 

مبارک رمضان از این افطاری استفاده کنند.
در  کرد:  نشان  خاطر  هاشمی  االسالم  حجت 
کریم  قرآن  خوانی  جزء  برای  وقف  هرمزگان 
وجود دارد ولی تا کنون وقفی برای افطاری ماه 
های  هزینه  و  نگرفته  صوررت  رمضان  مبارک 

این طرح را خیران می پردازند.
در  که  معنوی  نشاط  طرح  خصوص  در  وی 
روز های تعطیلی های مدارس و دانش اموزان 
طرح  این  قالب  در  گفت:  نیز  شود  می  برگزار 
دانش آموزان در محیط های معنوی جمع می 
شوند و برایشان کالس های آموزشی برگزار و 

آنان با آموزه های دینی آشناتر می شوند.
ادامه  هرمزگان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
می  اجرا  متبرکه  بقعه   21 در  طرح  این  داد: 

شود.

افزایش 40 درصدی وسعت پیکره آبی دریاچه ارومیه 
ارومیه- خبرنگار پیام زمان، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: وسعت 
پیکره آبی دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایش خواهد 

یافت.
عیسی کالنتری، به وضعیت دریاچه ارومیه در تابستان امسال پرداخت و 
اظهار داشت: بخش عمده از آبی که اکنون در دریاچه ارومیه وجود دارد در 

شهریور و مرداد ماه تبخیر و از بین می رود.
وی گفت: انباشت آب دریاچه ارومیه به تدریج انجام خواهد شد به طوری 
که وسعت پیکره آبی دریاچه ارومیه امسال نسبت به سال گذشته 40 درصد 

افزایش خواهد یافت تا به حالت پایدار درآید.
دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه تصریح کرد: چون طرح های دریاچه ارومیه 
توسط سه دستگاه اصلی اعم از وزارت نیرو، جهاد کشاورزی واستانداریهای 
استان های مرتبط انجام می شود ستاد احیای دریاچه ارومیه وظیفه نظارتی 
داشته و این دستگاه ها با بودجه ای که از دولت دریافت می کنند اقدام به 
اجرای برنامه های ستاد احیای دریاچه ارومیه می پردازند.بیان کرد: در این 
میان عملکرد وزارت نیرو خوب بوده و در اجرای طرح هایش موفق عمل 

کرده است و می توان عملکرد جهاد کشاورزی را نیز متوسط ارزیابی کرد.
وی گفت: بودجه ای که از آبهای مرزی در اختیار ما قرار گرفته است 100 
درصد پرداخت شده است ولی بودجه ای که از محل مواد 10 و 12 قانون 
بودجه که مربوط به حوادث مترقبه شده و از محل درآمدهای دولت است 
حدود 35 درصد در سال گذشته تحقق یافته است.دبیر ستاد احیای دریاچه 
ارومیه افزود: با توجه به برنامه ریزی انجام شده با محوریت دانشگاه شریف 
ووزارت خانه ها و دیگر آحاد، مقدار آبی که در اردیبهشت امسال در دریاچه 
ارومیه وجود داشت یک میلیارد و200 میلیون متر مکعب بیشتر از حد 
مورد نظر بود و این در حالی به این مقدار رسیده که در اردیبهشت با 9 
میلی متر کاهش بارندگی مواجه بودیم و همه این موفقیت ها متاثر از اجرای 
طرح های دریاچه ارومیه بوده است که به شدت از برداشت غیر مجاز آب 
حوضه دریاچه ارومیه مقابله شده و منجر به سرازیر شدن آنها به دریاچه 

ارومیه شده است.

بازدید مدیر امور اعتباري و حقوقي بانک ملت از ذوب 
آهن اصفهان

بهادری-اصفهان-ابراهیمي مدیر امور اعتباري و حقوقي بانک ملت به اتفاق 
مدیران شعب منطقه اصفهان از خط تولید بازدید کردند. وي پس  از بازدید  
از خط تولید  با اشاره به شرایط خاص اقتصادي کشور یادآور شد: طبق 
فرمایشات مقام معظم رهبري بانک ها موظفند در قالب اقتصاد مقاومتي  با 
بخش تولید همکاري شایسته ای داشته باشند زیرا حفظ اشتغال، افزایش و 
توسعه در بخش تولید و صنعت وظیفه همه ما است و  امید است بانک ملت 
بتواند نقش خود را به نحو مطلوب در این ارتباط ایفا نماید . وي مذاکره با 
مهندس صادقي مدیر عامل و مسئولین مالي ذوب آهن اصفهان را مثبت 
ارزیابي نمود و گفت: ذوب آهن اصفهان نقش مادر تخصصي و حاکمیتي در 
صنعت کشور دارد و با توجه به تعامالت ارزشمند مهندس صادقي با بانک  
ملت و حضور ایشان در ذوب آهن، امید است که همکاري هاي دو جانبه در 
جهت رفع مشکالت و زمینه رشد و شکوفایي بیشتر اشتغال و تولید هموار 
شود. وي گفت: در جلسه مشترک با مدیریت عامل ذوب آهن، قرار شد با 
توجه به شرایط ویژه تولید، بدهي هاي گذشته این شرکت با شرایطي سهل و 

آسان و با نرخ سود مناسب تعیین تکلیف شود.
این مقام مسئول بانک ملت در پایان با اظهار خرسندي از بازدید خود 
و همکارانش از خط تولید بویژه کوره بلند تصریح نمود: دیدن زحمات 
و سخت کوشي پوالدمردان ذوب آهن، حس غررو و افتخار را در وجود 
انسان ایجاد مي کند و وظیفه ما را بعنوان متولیان اقتصادي و بانکي کشور 

در جهت حفظ اشتغال و تولید سنگین تر مي نماید.

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی در نشست 
خبری که با حضور اصحاب رسانه و معاونین در 
سالن جلسات این نهاد بر گزار شد؛ از توزیع 40 
موال  برگزاری طرح همیان  و  غذایی  هزار سبد 
به مناسبت ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: 
ارزش هر سبد غذایی ۷00 هزار ریال می باشد 
نیازمندان  بین  در  نیکوکار  مردم  با مشارکت  و 
توزیع می شود.به گزارش سایت خبری کمیته 
امداد، محمد مهدی ناصری ،با بیان اینکه رمضان 
ماه غفران، برکت و رحمت الهی است افزود: هیچ 
عملی با ارزش تر از کمک به محرومین نیست 
و این ماه و فضای معنوی حاکم بر آن بهترین 
فرصت برای کسب خوشنودی پروردگار وغفران 
الهی  است. وی افزود: در سال گذشته مبلغ 14 
میلیارد ریال توسط مردم خیر استان به صورت 
نقدی در قالب غذای گرم و سبد کاال برای اطعام 
کمیته  مدیرکل  است.  شده  هزینه  نیازمندان 
از پیش بینی  امام خمینی استان مرکزی  امداد 
جمع آوری 28 میلیارد ریال از کمک های خیرین 
و مردم برای اطعام نیازمندان و خانواده های زیر 

پوشش این نهاد در ماه مبارک رمضان خبر داد 
و تصریح کرد : امسال در نظر داریم با استفاده از 
فضای معنوی ماه مبارک رمضان یک یا دو وعده 

غذایی گرم برای اطعام نیازمندان تأمین کنیم.
وی با اشاره به طرح حامی یابی ایتام و کودکان 
نیازمند تحت حمایت بیان کرد: چند سالی است 
و  ایتام  اکرام  های  طرح  قالب  در  حامی  طرح 
محسنین اجرا می شود که با استقبال خوبی همراه 
بوده است و خوشبختانه با حمایت خوب خیرین 
ماهیانه مبالغی به حساب ایتام و کودکان نیازمند 

تحت پوشش استان واریز می شود.
 وی در ادامه  طرح حامی یابی برای دانش آموزان 
و دانشجویان نیازمند را از دیگر اقدامات این نهاد 
برشمرد و گفت:  از جمعیت 5 هزار و 220 نفری 
دانش آموزان تحت پوشش یک هزار و 256 نفر 

بدون حامی  می باشند.
استان  (ره(  امام خمینی  امداد  مدیرکل کمیته 
حامی  در طرح  امیدواریم  کرد:  تصریح  مرکزی 
یابی بتوانیم  حامیانی برای  این دانش آموزان و 
دانشجویان نیازمند ثبت نام نماییم تا این افراد با 

مشکل هزینه های تحصیل مواجه نشده 
و از ترک تحصیل آنها جلوگیری شود.

نیمه  در  رمضان  بازارچه  برپایی  وی 
دوم ماه مبارک رمضان را از برنامه های 
برشمرد و تصریح کرد: بازارچه فروش 
پوشش  زیر  خانواده های  محصوالت 
همانند سال های گذشته به مدت 10 
روز برپا می شودو   مقرر شده است 
پارک  مقابل  شهر  شورای  پارکینگ 

آزادی برای برگزاری بازارچه به صورت رایگان در 
اختیار کمیته امداد امام استان قرار گیرد.ناصری  
در ادامه گفت: هم نشینی با خانواده های نیازمندان 
در قالب طرح مفتاح الجنه با حضور مسئولین 
وکمک به آزادی زندانیان با جرائم غیر عمد  از 
دیگر برنامه های این نهاد در ماه مبارک رمضان 
می باشد وکمیته امداد امام استان در نظر دارد 
برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد تا مبلغ 2 

میلیون تومان مشارکت کند.
 وی در ارتباط با جمع آوری مبلغ فطریه در ماه 
آوری  جمع  امسال  کرد:  اظهار  رمضان  مبارک 

مبلغی به اعتبار ۷ میلیارد ریال به عنوان فطریه 
پیش بینی می شود که عالوه برپایگاههای پیش 
بینی شده 38 مرکز نیکوکاری واقع در استان در 
امر مشارکت می کنند وفطریه جمع آوری  این 
شده توسط مساجد و مراکز نیکوکاری در همان 

محله ها بین نیازمندان توزیع می شود.
از اصحاب رسانه در  پایان ضمن تشکر  وی در 
همکاری خوب با این نهاد گفت : تاکنون 4۷ هزار 
و 33 خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام قرار 
گرفتند به طوری که 19 هزار و 128 نفر خانوار 
شهری و 2۷ هزار و 905 نفر خانوار روستایی می 

باشند.

توزیع 40 هزار سبد کاال در بین نیازمندان اراك 
خبر خبر

استان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
ماه  خرداد  پایان  تا  گفت:  کرمانشاه 
جاری منطقه خزل غربی در شهرستان 
بست  بن  از  صحنه  سمت  به  کنگاور 

خارج می شود.
راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهندس  کرمانشاه،  استان  شهرسازی  و 
عبداهلل بهادری با اشاره به اینکه احداث 
از  کنگاور  شهرستان  در  مذکور  راه 
به  رهبری  معظم  مقام  سفر  مصوبات 
استان کرمانشاه بوده گفت: این عملیات 
با تالش شبانه  و  آغاز شد  در سال 94 
روزی در منطقه کوهستانی خزل غربی 
خاکبرداری-  عملیات  اجرای  ضمن  و 
و  بیس  فنی-  ابنیه  تعمیر  خاکریزی- 
پیشرفت  با  حاضر  حال  در  بیس  ساب 
بیش از 80 درصد آسفالت شد و تا پایان 

خواهد  برداری  بهره  به  رو  پیش  ماه  خرداد 
رسید.

 10 را  مسیر  این  طول  بهادری  مهندس 
کیلومتر عنوان و تصریح کرد:این پروژه عالوه 
بر اینکه منطقه خزل غربی را از وضعیت بن 
بست خارج می کند، با کاهش 50 درصدی 

سمت  به  دهستان  این  روستاهای  فاصله 
صحنه،نقش بسزایی در رفاه کاربران جاده ای 
این منطقه از لحاظ اقتصادی و معیشتی بازی 

می کند.
این  اجرای  کیفیت  و  سرعت  است  گفتنی 
عملیات به کررات از سوی فرماندار شهرستان 

مورد تقدیر قرار گرفته است.

خروج »خزل غربی« در شهرستان کنگاور از 
بن بست

حفاظت  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به    
با  همزمان  كرج،  شهرستان  زيست  محيط 
چهارمين روز از هفته محيط زيست اولين 
با  ماهدشت  در  قاليشوئی  خانه  تصفيه 
حضور مسئولين شهرستان، افتتاح و به بهره 
رئيس  لشگری  حميدرضا  رسيد.  برداری 
اداره حفاظت محيط زيست شهرستان كرج 
در اين مراسم ضمن تقدير از اقدام ارزشمند 
مدير قاليشويی مذكور در نصب و راه اندازی 
سيستم تصفيه فاضالب به منظور بازچرخانی 
و استفاده مجدد از آب و همچنين جلوگيری 
داشت:  اظهار  زيرزمينی،  آّبهای  آلودگی  از 
از  يكي  عنوان  به  توان  مي  را  ها  قاليشوئی 
آب بر ترين واحد هاي خدماتي برشمرد كه 

پساب خروجی آنها به دليل استفاده از مواد 
شوينده، حاوي آالينده هاي متعدد می باشد 
كه موجب آلودگي منابع آب های زيرزمينی 
كشور  آّبی  بحران  به  توجه  با  و  شود  مي 
ضرورت اقداماتی از اين دست بيش از پيش 
احساس می شود.وی افزود: با بهره گيري از 
اين سيستم تصفيه خانه مي توان، به ميزان 80 
درصد در آب مصرفی صرفه جويی نمود و 
از آن در مراحل ابتدايی شستشو استفاده نمود.
گفتنی است؛ تاكنون تعداد 25 كارگاه دارای 
مجوز فعاليت صنفی در كرج شناسايی و از 
برداری صورت  نمونه  آنها  پساب خروجی 
گرفته كه نصب سيستم تصفيه فاضالب برای 

بقيه واحد ها نيز در دست پيگيری است.

افتتاح اولین سیستم تصفیه فاضالب 
قالیشویی در استان البرز

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 

به  شماره 2050093۷80  شناسنامه  دارای  آبادی  علی  مبارک  معصومه  خانم 
شرح درخواستی که به کالسه 8/2۷1/95 از این دادگاه درخواست صدور گواهی 
به  آبادی  مبارک علی  اعالم داشته که شادروان محمد  و  نموده  وراثت  انحصار 
شماره شناسنامه 553در تاریخ 1395/02/10 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده 

وراث حین الفوت وی عبارتند از :
1- شهربانو لیموچی فرزند محمود و مریم به ش ش 1369 صادره بابل همسر 

متوفی
به ش ش 26121  برانی  و  عبداله  فرزند  زاده حسینی  طالب  بیگم  2 صدیقه 

صادره بابل مادر متوفی 
3- معصومه مبارک علی آبادی فرزند محمد و شهربانو به ش ش 2050093۷80 

صادره بابل دختر متوفی 
آبادی فرزند محمد و شهربانو به ش ش 828 صادره  4- علیرضا مبارک علی 

بابل پسر متوفی 
5- عبدالرضا مبارک علی آبادی فرزند محمد و شهربانو به ش ش 1964 صادره 

بابل پسر متوفی 
6- حمیدرضا مبارک علی آبادی فرزند محمد و شهربانو به ش ش 36۷8 صادره 

بابل پسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
گواهی  واال  نماید  تقدیم  و  مراجعه  دادگاه  این  به  ماه  یک  آگهی ظرف  انتشار 

صادر خواهد شد.
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف بابل 

آگهی موضوع ماده 3 

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

مورخ   139460301059013335/10۷800130۷ شماره  رای  برابر 
1394/12/10 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات 
شماره  به  ناصر  فرزند  نباتی  مرتضی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
شناسنامه 2۷42 صادره از بهار به شماره ملی 4051222314 نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 114 متر مربع 
از پالک  پالک 2۷46 فرعی 8 اصلی مفروز و مجزی شده در قسمتی 
تهران  آباد خشکه بخش 12  قاسم  واقع در  اصلی مذکور  از  فرعی   ۷3
است.  گردیده  محرز  دستمالچی  پور  وراث  رسمی،   مالک  از  خریداری 
به فاصله 15 روز آگهی  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  لذا 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اولین آگهی به مدت  انتشار  از تاریخ  اعتراضی داشته باشند می توانند 
تسلیم  اسالمشهر  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  ماه   2
نموده و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  
دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق 

مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 465  
دوم:  نوبت  انتشار  1395/03/20تاریخ  اول:  نوبت  انتشار  تاریخ 

 1395/04/03
کفیل ثبت اسناد و امالک اسالمشهر-مهدی شعبانی 

رونوشت آگهی حصر وراثت 

آقای علیرضا حسنعلی زاده   دارای ش ش 884با به شرح دادخواست به کالسه 
4/396/95از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  در   1161 بشناسنامه  رودی    زاده  حسنعلی  خلیل  شادروان  که  داده 
94/1/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
1-علیرضا حسنعلی زاده رودی فرزند خلیل و تاجی به ش ش 884صادره از بابل 

متولد 51 پسر متوفی 
2-مهدی حسنعلی زاده رودی فرزند خلیل و تاجی به ش ش 2438صادره از 

بابل متولد 58 پسر متوفی
3-علی حسنعلی زاده رودی فرزند خلیل و تاجی به ش ش 3صادره از بابل متولد 

63 پسر متوفی
4-معصومه حسنعلی زاده رودی فرزند خلیل و تاجی به ش ش 3صادره از بابل 

متولد 55 دختر  متوفی
5-تاجی علی نژاد گنجیان فرزند علی برار و ننه به ش ش 1215 صادره از بابل 

متولد 1331همسر متوفی 
نوبت یک مرتبه  را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد
رییس شعبه چهارم  شورای حل اختالف بابل 

اداره ثبت اسناد امالک شهرستان جویبار

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

اول/دوم  95/2/2۷هیات  1395603100140001045مورخ  شماره  رای  برابر 
فاقد سند  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی به کالسه پرونده شماره 139211441001400049۷ مستقر در واحد 
ثبتی جویبارتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای / محمد گندم کار   شماره 
شناسنامه 6صادره ازجویبار به شماره ملی 5829388۷۷35 قطعه واقع در 8 
اصلی بخش ۷ جویبار خریداری از قاسم گندم کار   گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا تحدید 
لذا به موجب ماده  حدود رقبه فوق ساعت 8 صبح 95/4/8 بعمل خواهد آمد 
14 قانون نسبت از مالکین و مجاورین دعوت می شود که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور بهم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک و یا 
نماینده قانونی آنها در موقعه تحدید حدود و در محل حاضر نباشد مطابق ماده 
15 قانون ثبت ملک آنها  با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد و اشخاص که نسبت به حدود حقوق ارتفاقی برای خود حقی قائلند میتوانند 
دادخواست  روز   30 مدت  ظرف  حدود  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از 
واخواهی خود را به اداره ثبت و اسناد تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یکماه 

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

رئیس ثبت اسناد و امالک جویبار حسین روحانی

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

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی
اول/دوم  95/2/2۷هیات  1395603100140001053مورخ  شماره  رای  برابر 
فاقد سند  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی به کالسه پرونده شماره 1392114410014000496 مستقر در واحد 
ثبتی جویبارتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای / محمد گندم کار   شماره 
شناسنامه 6صادره ازجویبار به شماره ملی 5829388۷۷35 قطعه واقع در 8 
اصلی بخش ۷ جویبار خریداری از قاسم گندم کار   گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضائی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا تحدید 
لذا به موجب ماده  حدود رقبه فوق ساعت 8 صبح 95/4/8 بعمل خواهد آمد 
14 قانون نسبت از مالکین و مجاورین دعوت می شود که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور بهم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک و یا 
نماینده قانونی آنها در موقعه تحدید حدود و در محل حاضر نباشد مطابق ماده 
15 قانون ثبت ملک آنها  با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد و اشخاص که نسبت به حدود حقوق ارتفاقی برای خود حقی قائلند میتوانند 
دادخواست  روز   30 مدت  ظرف  حدود  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از 
واخواهی خود را به اداره ثبت و اسناد تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یکماه 

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

رئیس ثبت اسناد و امالک جویبار حسین روحانی

رونوشت آگهی حصر وراثت 

آقای حسین پرهیزکار    دارای ش ش 2940با به شرح دادخواست به کالسه 
8/256/95از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محرم علی جان نیاءگنجی    بشناسنامه 8 در تاریخ 95/3/2 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه 

است به 
1-نجفقلی پرهیزکار فرزند محمد اسمعیل و خانم به ش ش 8 صادره از بابل 

همسر متوفی 
2-حسین پرهیزکار فرزند نجفقلی و محرم به ش ش 2940صادره از بابل پسر 

متوفی 
بابل  از  به ش ش 2941صادره  نجفقلی و محرم  فرزند  پرهیزکار  اسماعیل   -3

پسر متوفی
4- ابراهیم پرهیزکار فرزند نجفقلی و محرم به ش ش 2941صادره از بابل پسر 

متوفی
5-فاطمه پرهیزکار فرزند نجفقلی و محرم به ش ش 1996صادره از بابل دختر  

متوفی
بابل  از  6-کبری علی گوازاده  فرزند نجفقلی و محرم به ش ش 1338صادره 

دختر  متوفی
بابل  از  صادره  ش2540  ش  به  محرم  و  نجفقلی  فرزند  گوازاده  علی  ۷-زهرا 

دختر  متوفی
8-سکینه علی گوازاده پرهیزکار فرزند نجفقلی و محرم به ش ش 21صادره از 

بابل دختر  متوفی
نوبت یک مرتبه  را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد
رییس شعبه هشتم  شورای حل اختالف بابل 

مفقودی 
سند کمپانی سواری پیکان مدل 83با شماره پالک 241د95ایران ۷2با شماره 
از درجه  و  شاسی 83506916و شماره موتور 112830384۷8مفقود گردیده 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
۷15ل22  شهربانی  شماره  با  هیوندای  خودروی  مدارک  و  اسناد  کلیه 
شاسی  شماره  G6DB5SO65653و  موتور  شماره  88با  ایران 
KMHEU41F۷6A1۷8992 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 تنکابن 

))آگهي مزایده شهرداری سرعین(( نوبت سّوم -95/3/6-95/3942
  

باستناد بند 2 مجوز شماره 194  شوراي اسالمي شهر سرعین ، شهرداري سرعین در نظر دارد  1 قطعه  زمین از  قطعات  تفكیكی  شهرك ابرار متعلق به شهرداری را 
با كاربری جهانگردی به مساحت به شرح ذیل را به  اشخاص  حقیقی و حقوقی از طریق آگهي مزایده واگذار نماید. از كلیه عالقمندان دعوت می شود پیشنهاد خود 
را حداكثر ده  روز پس از انتشار در روز نامه های رسمی و محلی طی دو فقره پاكت با شرایط ذیل تنظیم و به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند .       

تضمین شركت در مزایده به 10درصد قیمت پایه را بعنوان سپرده نقداً به حساب 3100002537006  شهرداري نزد بانك مّلي  شعبه سرعین واریز و یا ضمانتنامه بانكی 
به همان مبلغ ارایه نمایند .

و پیشنهاد ) قیمت ( خود را در پاكت سر بسته به دبیرخانه شهرداري تحویل و رسید دریافت دارند. 
تبصره – كلیه مدارك   بند 1 و2 در یك پاكت بزرگ قرارداد و الك و مهر نموده و به دبیرخانه تحویل گردد . 

تبصره 1 - مبلغ پیشنهاد باید به عدد و حروف  بدون قلم خوردگی و الك زدگی بصورت خوانا  و واضح نوشته شود كه به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثر داده  نخواهد 
شد .

برنده مزایده حداكثر بمدت یك هفته  از اعالم نتیجه نسبت به عقد قرارداد با شهرداري و واریز مبلغ پیشنهادی نقداً اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده به نفع 
شهرداري ضبط و شهرداري با نفرات دّوم یا سّوم عقد قرارداد خواهد نمود چنانچه نامبردگان نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

به تقاضاهاي  فاقد سپرده و مخدوش و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد با نفر اول عودت داده نخواهد شد.

شهرداری دررد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است. وسایر شرایط در قرارداد  منعقده درج  خواهد شد. 
به پیشنهادهاي مخدوش ، مبهم و رسیده بعداز انقضاي مهلت مقرر  ترتیب اثر داده نخواهد شد.

هزینه نشر آگهي و غیره  بعهده  نفر برنده مزایده  خواهد بود.
پیشنهادات رسیده پس از  اتمام مهلت مقرردرروزنامه رسمي  و محلی  توسط كمیسیون عالي معامالت شهرداري باز وبا توجه به صرفه وصالح شهرداري برنده مزایده  

اعالم خواهد شدوحضور شركت كنندگان یا نمایندگان  قانونی آنها درجلسه آزاد است . ضمنًا مهلت آخرین روزنامه مالك عمل خواهد بود.
بعداز تسویه كامل مبلغ  پیشنهادی سند مالكیت وفق مقررات بنام برنده با معرفی شهرداری و تفكیك انتقال خواهد یافت .  

 متقاضیان  می توانند در صورت نیاز و اخذ اطالعات الزم به واحد شهرسازی و حقوقی مراجعه ویا با شماره تلفن 04532222444    تماس حاصل نمایند.

زنده دل- شهردار سرعین

قطعه

اول

مساحت

925/77  مترمربع

قیمت پایه كل مساحت
-/6/017/505/000ریال

تضمین 10درصد سپرده

-/601750500 ریال

مرحله اول
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تبیین فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت آبفا اصفهان 
در نمایشگاه ایفات آلمان

بهادری-اصفهان-مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان باحضور در 
نمایشگاه IFAT که یکی از بزرگترین نمایشگاه های صنعت آب و 
فاضالب در دنیا می باشد در جمع کارشناسان این صنعت در شهر 
مونیخ به معرفی و گستردگی خدمات شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان پرداخت و گفت: خدمات شرکت در 93 شهر استان انجام 
می گردد که در وسعت ۷۷000 کیلومتر مربع می باشد و بیش از 
4 میلیون نفر جمعیت را دربر دارد .مهندس امینی همچنین در این 
اصفهان  فاضالب  و  تجهیزات صنعت آب  و  تأسیسات  به  نمایشگاه 
اشاره کرد و گفت : فرایند تصفیه در تصفیه خانه آب و تأسیسات 
و تجهیزات به کار رفته در این تصفیه خانه مطابق با تکنولوژی روز 
دنیاست و نیز تصفیه خانه فاضالب شمال، جنوب و شرق مجهز به 
در حوزه  مهار حوادث  نوین هستند همچنین چگونگی  تکنولوژی 
بهره برداری آبفا استان اصفهان با بهره گیری از نیروی های با تجربه 

و متخصص صورت می گیرد.
کارشناسان  همکاری  به  اصفهان  استان  آبفا  شرکت  مدیرعامل 
مقرر  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  اصفهان  آبفا  شرکت  با  خارجی 
آوری  جمع  شبکه  اصلی  نیمه  و  اصلی  خطوط  بازسازی  گردید 
و همکاری  آلمانی  تکنولوژی  از  استفاده  با  اصفهان  فاضالب شهر 
انجام شود  فاینانس خارجی  گذاری  روش سرمایه  با  کشور چین 
همچنین مهندس امینی به همکاری کارشناسان آلمانی با صنعت 
کارشناسانی  اخیراً  اینکه  رغم  به  گفت:  و  پرداخت  اصفهان  آبفا 
آوردند  عمل  به  بازدید  اصفهان  آبفا  تأسیسات  از  ژاپن  کشور  از 
سالهای  در  اما  است  شده  انجام  همکاری  جهت  ضمنی  موافقت 
آبفا  تأسیسات  در  آلمان  کشور  دانش  و  تکنولوژی  از  گذشته 
اصفهان استفاده گردید که نمونه بارز آن استفاده از تکنولوژی و 
دانش کشور آلمان در تأسیسات فاضالب شمال و جنوب اصفهان 
می باشد که انتظار می رود با حضور کارشناسان مختلف از سراسر 
دنیا فرصت های همکاری دوجانبه میان صنعت آبفا اصفهان و دنیا 

بیش ازپیش فراهم شود .

ریزگردها در سردشت چند برابر حد مجاز
زیست  محیط  حفاظت  اداره  زمان-رئیس  پیام  خبرنگار  ارومیه- 
سردشت گفت: میزان ریزگردها در چند روز گذشته به چندین برابر 
حد مجاز رسیده است.خالد بایزیدی گفت: براساس ثبت آمار ایستگاه 
که  دارد  این  از  هوای شهرستان سردشت حکایت  آلودگی  سنجش 
میزان ریزگردها در چند روز گذشته به چندین برابر حد مجاز رسیده 

و هوای این شهرستان را کاماًل ناسالم کرده است.
از  با قطر 10 میکرون  وی گفت: میزان ذرات معلق موجود در هوا 
ساعات اولیه امروز از 120 میکروگرم به 590 میکروگرم بر متر مکعب 

رسیده و نشان از ناسالم بودن وضعیت هوای سردشت دارد.
این ذرات  اداره حفاظت محیط زیست سردشت گفت: منشأ  رئیس 
کشورهای همسایه ایران از جمله عربستان، مصر و مهم ترین منشأ 
ناامنی، خشک  و  نگاه مسئوالنه و جنگ  کشور عراق است که عدم 
شدن تاالب ها و آبگیرها باعث می شود شهرهای مرزنشین از جمله 

سردشت آماج حمالت ریزگردها شده است.
بایزیدی گفت : ریزگردها همچنین چهره اکوسیستم طبیعی را مختل 
باعث بسته  بر جنگل ها و پوشش گیاهی  تأثیر مخرب  با  کرده که 

شدن منافذ تنفسی گیاهان و خشکیدگی آنها  می شود.

اهداء انواع نشاء فصلی به مساجد
 و ادارات بابل 

پارکهاو  سازمان  سرپرست  زاده-  حسن  بابل 
با  گفتگو  در  بابل  شهرستان  سبز  فضای 
خبرنگار زمان گفت: واحد  تولید و پژوهش این 
از 1/000/000  تولید بیش  به  سازمان موفق 
(تاج  جمله  از  تابستانه  نشاهای  انواع  بوته 
خروس، جعفری، آهار، سلوی، اطلسی، کوکب، 
آمارانتوس، رعنا زیبا، فلفل زینتی، ناز، پریوش 
که  است  شده  سازمان  نهالستان  در  را   )... و 
این مهم توانسته گام موثری در صرفه جویی 
اقدام  مقاومتی،  اقتصاد  سال  در  اقتصادی 
رهبری  معظم  مقام  فرمایش  طبق  عمل  و 
دارد  آمادگی  مجموعه  این  افزود   وی  باشد 
با  را  شده  تولید  فصلی   نشاهای  درصد   40
قیمت بسیار مناسب به شهرداری های استان 
و متقاضیان بفروش برساند. سرپرست سازمان 
پارکها و فضای سبز یادآورشد  به مناسبت ایام 
مبارک ماه رمضان و در راستای ارزش نهادن به 
جایگاه مساجد و زیباسازی اماکن عمومی این 
سازمان آمادگی خود را جهت اهداء گل(انواع 
ادارات  و  به مساجد سطح شهر  نشاء فصلی( 
از  زیادی  تعداد  تا کنون  که  دارد  اعالم  می 
این گل(انواع نشاء فصلی به مساجد اهدا شد.  

اجرای 36 پروژه عمران روستایی
 از سازمان منطقه آزاد انزلی

انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  عمومی  روابط  مدیر 
گفت: 36 پروژه عمران روستایی از سوی سازمان 
ریالی  میلیارد   25 اعتبار  با  انزلی  آزاد  منطقه 
اجرایی  این منطقه در سالجاری  در روستاهای 

می شود.
امین افقی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
پروژه   36 اجرای  از  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
آزاد  منطقه  سازمان  سوی  از  روستایی  عمران 
انزلی خبر داد و اظهار کرد: در ادامه فعالیت های 
انزلی 36  آزاد  عمران روستایی سازمان منطقه 
سالجاری  در  ریال  میلیارد   25 اعتبار  با  پروژه 
برای اجرای طرح های توسعه و عمران روستایی 

از سوی این سازمان اجرا می شود.
استانداردهای  باالبردن  منظور  به  گفت:  وی 
ضروری،  زیرساختی  امکانات  افزایش  و  زندگی 
به  اقدام  منطقه  روستای   28 در  سازمان  این 
اجرای طرح های مختلفی در حوزه های عمرانی، 
امکانات  و  خدمات  ورزشی،  مذهبی،  فرهنگی، 
در  پروژه  آنها،۷  از مجموع  عمومی می کند که 
حوزه بهسازی محیط روستایی، 6 طرح در زمینه 
بهسازی  در خصوص  پروژه  ورزشی، 16  اماکن 
با  مرتبط  مورد   4 منطقه،  روستاهای  معابر 
مکان های فرهنگی و مذهبی و 3 طرح نیز در 

حوزه ساماندهی رودخانه ها، اجرا خواهد شد.

خبرخبر

صدور سند 

-1395603010229001064 رشماره  رای  مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  عادی  اسناد  به  رسیدگی  95/2/1هیئت 
شهرستان رباط کریم بر حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه 
متقاضی احمد سرابی دهشی فرزندعزیز  بشماره شناسنامه 29۷ صادره از قروه 
متر   ۷9/23 مساحت  به  احداثی   بابنای  زمین  قطعه  یک  به ششدانگ  نسبت 
مربع به پالک      فرعی مفروز و مجری شده قسمتی از پالک 8  فرعی قطعه       
رباط  ثبتی شهرستان  کریم حوزه  رباط  قریه  در  واقع  اصلی  از 141   تفکیکی 
کریم از مالکیت رسمی میرزا محمد زرعی کار محرز گردیده.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به باصله 15روز آگهی میشود . در صورتیکه دشخص 
یا اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشد میتواند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت جدید مانع از مراجغه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م/

الف 440
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/22تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/04/06

کفیل اداره ثبت اسناد رباط کریم-ابوافضل محمد حسنی

آگهی حصروراثت

شناسنامه1900253860صادره  به  پدرعبداله  نام  محمدیان  مصطفی  آقای 
توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  رامهرمز  از 
در  رامهرمز  از  صادره   24 شناسنامه  به  محمدیان  عبداله  مرحوم  که  داده 
از  عبارتند  اش  ورثه  فوت  دائمیش  غیر  اقامتگاه  اهواز  در  تاریخ 1394/10/24 
1361/12/10بشناسنامه  متولد  عبداله  فرزند  محمدیان  موسی  متقاضی   –1
فرزند  محمدیان  مهدی  رامهرمز2-  از  صادره   1911186698 ملی  کد   1652
از  صادره  ملی1911556096  کد   25 1363/8/1۷بشناسنامه  متولد  عبداله 
ملی  شماره  و  متولد13۷2/8/1  عبداله  فرزند  محمدیان  3-مصطفی  رامهرمز 
رامهرمز 4- اسماعیل محمدیان فرزند عبداله متولد  از  1900253860 صادره 
13۷4/2/20 و شماره ملی 1900316048 صادره از رامهرمز (پسران متوفی ( 
5- هاجر محمدیان فرزند عبداله متولد 136۷/5/1۷بشناسنامه 1۷5 و شماره 
ملی 191186۷393 صادره از رامهرمز (دختر متوفی (6- خدیجه کاظمی فرزند 
 481959۷965 ملی  شماره  و   1892 شناسنامه  به   1332/3/2 متولد  یوسف 
صادره از باغملک (همسر متوفی ( والغیر. اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض داردیاوصیت نامه از 
واال  دارد  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  نشرآگهی ظرف  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی 
گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط است. شماره م الف ( 12/120(   
رئیس شعبه دادگاه عمومی  شهرستان رامهرمز 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 

به  شماره 2050093۷80  شناسنامه  دارای  آبادی  علی  مبارک  معصومه  خانم 
شرح درخواستی که به کالسه 8/2۷1/95 از این دادگاه درخواست صدور گواهی 
به  آبادی  مبارک علی  اعالم داشته که شادروان محمد  و  نموده  وراثت  انحصار 
شماره شناسنامه 553در تاریخ 1395/02/10 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده 

وراث حین الفوت وی عبارتند از :
1- شهربانو لیموچی فرزند محمود و مریم به ش ش 1369 صادره بابل همسر 

متوفی
به ش ش 26121  برانی  و  عبداله  فرزند  زاده حسینی  طالب  بیگم  2 صدیقه 

صادره بابل مادر متوفی 
3- معصومه مبارک علی آبادی فرزند محمد و شهربانو به ش ش 2050093۷80 

صادره بابل دختر متوفی 
آبادی فرزند محمد و شهربانو به ش ش 828 صادره  4- علیرضا مبارک علی 

بابل پسر متوفی 
5- عبدالرضا مبارک علی آبادی فرزند محمد و شهربانو به ش ش 1964 صادره 

بابل پسر متوفی 
6- حمیدرضا مبارک علی آبادی فرزند محمد و شهربانو به ش ش 36۷8 صادره 

بابل پسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
گواهی  واال  نماید  تقدیم  و  مراجعه  دادگاه  این  به  ماه  یک  آگهی ظرف  انتشار 

صادر خواهد شد.
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف بابل 

دادنامه

حل  شورای  پنجم  و  بیست  شعبه   9409988۷54100251 کالسه  پرونده 
اختالف شهرستان سنندج تصمیم نهایی شماره 94099۷8۷5410045۷ 

خواهان: اقای سیروان رحمانی فرزند رحیم به نشانی سنندج خ دفترفنی روبروی 
مجتمع میالد ماشین های اداری پشتیبان 

خوانده : اقای حسام منبری فرزند عطاء اله به نشانی سنندج بلوار کردستان کوی 
ترابی دره حاجی نصراله جنب باشگاه ورزشی شهرداری ک .پ: 6618۷64961 

خواسته :مطالبه وجه چک 
گردشکار : به تاریخ فوق جلسه شورا در وقت تعیین شده تشکیل است پرونده 
امر تحت نظر  با بررسی اوراق پرونده ختم جلسه را اعالم و به شرح آتی مبادرت 

به اتخاذ رای می نماید .
رای شورای 

در خصوص دعوی اقای سیروان رحمانی به طرفیت اقای حسام منبری به خواسته 
مطالبه مبلغ 29/000/000ریال  بابت یک فقره چک به شماره 686309 مورخ 
مالحظه  و  پرونده   محتویات  و  اوراق  بررسی  با  تجارت  بانک  عهده   94/5/21
مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و اینکه خوانده 
دعوی مطروح دفاعی نداشته است دعوی خواهان ثابت تشخیص و مستندا به 
ماده 198-515-519 ق.ا.د.م و مواد 313و 314 قانون تجارت رای به محکومیت 
خواندگان به پرداخت اصل خواسته به مبلغ29/000/000ریال و هزینه دادرسی 
اجرای حکم در حق  زمان  تا  تاریخ سررسید چک  از  تادیه  تاخیر  در خسارات 
خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض در این شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر در 

دادگاههای عمومی شهرستان سنندج است.
م الف ۷90                    قاضی شورای حل اختالف سنندج شعبه 21

رونوشت برابر با اصل و اداریست مدیر دفتر شعبه 21

اگهی رونوشت حصروراثت 

اقای علیرضاحمزه کرمی دارای شناسنامه  شماره 118/3821116021 به شرح 
دادخواست به کالسه 3/ 9502۷4 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
بشناسنامه  کرمی  حمزه  عطاءاله  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  تاریخ 95/2/6 در  3۷31805286 در 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
پرداز ش ش 192 ت ت 1308/9/12 ک م 3۷31663546  قلعه  1- شریفه 

(مادر متوفی(
2-فریده اصالنی اسلمرز ش ش 1 ت ت 1334/1/15 ک م 6469832415(همسر 

متوفی(
3- علیرضا حمزه کرمی ش ش118 ت ت 1353/۷/1ک م3821116021 (پسر 

متوفی(
4- امیر حمزه کرمی ش ش684 ت ت 1358/6/29ک م 3۷3241190۷ (پسر 

متوفی(
 3۷31999366 م  ک   1352/9/1 ت  ت   619 ش  ش  کرمی  حمزه  نادیا   -5

(دختر متوفی(
6-چیمن حمزه کرمی ش ش5585 ت ت1365/6/29 ک م 3۷33011228(دختر 

متوفی(
پی   در  پی  نوبت  در سه  را  مزبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از 
متوفی نزداو می باشد ازتاریخ نخستین آگهی ظرف مدت سه ماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 1094                              رئیس شعبه 12 شورای حل اختالف سنندج

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 

شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  ابراهیم  فرزند  نژاد  کلبادی  بانو  مریم  آقای 
95-4/103 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشته که شادروان مسلم کلبادی نژاد فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 
شهرستان  خود  دائمی  اقامتگاه  در   93/3/12 تاریخ  در  گلوگاه  از  صادره   120

بهشهر فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از عبارتست از:
1- معصومه کلبادی نژاد فرزند ابراهیم ش ش 508 به کد ملی ۷99931009 

خواهر متوفی
 ۷99۷1۷562 ملی  کد  به   215 ش  ش  ابراهیم  فرزند  نژاد  کلبادی  رقیه   -2

خواهر متوفی
3- مریم بانو کلبادی نژاد فرزند ابراهیم ش ش 493 به کد ملی 5۷99395311 

خواهر متوفی
ملی 5۷95۷19026  به کد  فرزند حسن ش ش 128  نژاد  کلبادی  زینب   -4

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 انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید 

واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بهشهر

آگهی ابالغ 

خواهان/ شاکی مهدی آهنگر کانی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم محمود 
طرشتی و علیرضا آهنگر کانی به خواسته اثبات مالکیت (مالی( تقدیم دادگاههای 
 ۷ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  بابل  شهرستان  شهرستان  عمومی 
دادگاههای عمومی (حقوقی( شهرستان بابل واقع در استان مازندران- شهرستان 
 4۷13658۷39 پستی:  کد  بابل-  شهرستان  دادگستری  والیت-  میدان  بابل- 
رسیدگی  وقت  و  گردیده  ثبت   9409981110۷00930 کالسه  به  و  ارجاع 
آن  1395/06/23 ساعت 9:45تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/متهم مهدی آهنگر کانی و علیرضا آهنگر کانی 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 کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه ها مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 7 دادگاههای عمومی )حقوقی( شهرستان بابل

اگهی رونوشت حصروراثت 

اقای ابراهیم صالحیان دارای شناسنامه  شماره 1196/3۷32454983 به شرح 
دادخواست به کالسه12/ 9502۷1 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
بشناسنامه  صالحیان  ابوالمحمد  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در   1394/۷/30 تاریخ  در   3۷326۷3189

گفته ورثه حین افوت آن مرحوم منحصر است به :
1- پروانه مرادیان ش ش 88 ت ت 1331/1/10 ک م 3۷31831686 (همسر 

متوفی(
2- محمد صالحیان ش ش 2 ت ت 1352/3/20 ک م 3۷32۷03241 (پسر 

متوفی(
3- ابراهیم صالحیان 1196 ش ش  1360/6/30ت ت ک م 3۷32454983 

(پسر متوفی(
4- میالد صالحیان ش ش 0 ت ت13۷0/10/13 ک م 3۷202۷6252 (پسر 

متوفی(
م3۷30692186   1354/12/12ک  ت  ت   385 ش  ش  صالحیان  5-فاطمه 

(دختر متوفی(
م 3۷32618161  6-سهیال صالحیان ش ش  2090  ت ت1363/5/1  ک 

(دختر متوفی(
پی   در  پی  نوبت  در سه  را  مزبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای 
از متوفی نزد او می باشد ازتاریخ نخستین آگهی ظرف مدت سه ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 1093                              رئیس شعبه 12 شورای حل اختالف سنندج

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست 

به  شعبانی  علی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  شاهی   میر  حلیمه  خواهان 
نموده  آباد  محمود  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  سند  انتقال  خواسته 
که جهت رسیدگی به شعبه ششم شورای حل اختالف محمود آباد ارجاع و به 
کالسه 10۷/95 ثبت گردیده که وقت رسیدگی بتاریخ 95/4/29 ساعت 10:15 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و 
به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
مدیر دفتر شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان محمود آباد 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست به پرستو اسدی 

آقای علیرضا بختیاری دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 20/000/000 
ریال بشرح متن به احتساب هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست 
به طرفیت خانم پرستو اسد به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نوشهر تقدیم 
داشته که کالسه 940895 ثبت ووقت رسیدگی (استماع گواهی گواهان (تاریخ 
95/5/18 ساعت 10:30 صبح تعیین گردیده است با توجه به این که خوانده فعال 
مجهول المکان می باشد بنا به تقاضا خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده ۷3 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 
درج می گردد تا خوانده مذکور با مراجعه به دفتر دادگاه نسخه ثانی دادخواست 
و شمایم را دریافت و در جلسه دادرسی شرکت و یا الیحه دفاع خود را با تعیین 
محل اقامت خویش تنظیم و به دادگاه تقدیم نماید در غیر این صورت دادگاه 

غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
منشی شعبه دوم دادگاه حقوقی نوشهر 

آگهی ابالغ وقت رسدگی
احمدی  خالد  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  الدینی  شمس  پریسا  خواهان 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به 
شهرستان مهاباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 
 – سفیر  فلکه  به  نرسیده   – مکریان  بلوار  مهاباد-  در  واقع  مهاباد  شهرستان 
دادگستری شهرستان مهاباد ارجاع و به کالسه 9509984432200211 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/25 و ساعت 11:00 تعیین شده است.

به علت مجهول المکان بودن خوانده 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 کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی . 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 .
خضراهلل – منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی)خانواده(دادگستری 
شهرستان مهاباد  

مفقودی 

کارت هوشمند راننده به شماره کارت 1931529مسافری با گواهینامه پایه یکم 
بنام مظاهر حسین نیا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

بابل

نظرسنجي  هاي  برترین  از  مراسمي  در 
غیرصنعتي  عملیات  مدیریت  کیفیت 
شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب تقدیر 

شد.
به گزارش روابط عمومي، مدیر عملیات 
در  جنوب  نفتخیز  مناطق  غیرصنعتي 
این مراسم با قدرداني از تالش کارکنان 
به  مدیریت  این  مختلف  واحدهاي 
اغلب  در  مشتریان  رضایتمندي  افزایش 
خدمات ارائه شده اشاره کرد و خواستار 
و  رضایتمندي  کسب  روند،  این  تداوم 

ارائه خدمات مطلوب تر شد.
نیروهاي  به  ارتقاء آموزش  ارائه و  نریمسازاد  محمد 
مسئوالن  مستمر  نظارت  خدماتي،  هاي  بخش 
مسائل  به  توجه  و  خدمات  ارائه  فرآیند  به  واحدها 
کسب  در  را  زیست  محیط  و  بهداشت   ، ایمني 

رضایتمندي هر چه بیشتر مورد تأکید قرار داد.
وي تصریح کرد در 2 سال گذشته تالشهاي فراواني 
در بخشهاي مختلف از جمله تنوع و کیفي بخشي 
نفت  شهرک  ساحل،  نفت،  هاي  باشگاه  در  غذا  به 
ساحل  و  والفجر  در  نیمروزي  غذاهاي  و  کارون  و 
پي  در  را  رضایتمندي  افزایش  که  گرفته  صورت 

داشته است.
در نظرسنجي مدیریت کیفیت صورت گرفته در سال 
94 که با توزیع 6000 فرم، 42 واحد از نظر ممیزان 
رضایتمندي مشتریان مورد ارزیابي قرار گرفتند که 
امور فرهنگي هنري مدیریت عملیات غیرصنعتي به 
عنوان اداره برتر شناخته و از خلیل ویسي شیخ رباط 

رئیس امور فرهنگي هنري تقدیر شد.
معرفي  برتر  واحد  عنوان  به  قرآن  کانون  همچنین 
گردید و از غالمرضا جهاني مقدم مسئول این کانون 

تجلیل به عمل آمد.
حسن سواري، حمید عسکري، کریم بیگلدلي، هرمز 
رضازاده و عبداله حمداوي نیز به عنوان کارشناسان 

برتر نظرسنجي معرفي و تقدیر شدند.
غیرصنعتي  عملیات  مدیریت  واحدهاي  برخي 
معیار  به  نسبت  مطلوبي  رشد  نظرسنجي  این  در 
پذیرش داشته اند که از آن جمله مي توان به رشد 
 14 سینما،  بخش  از  رضایتمندي  در  درصدي   12
امور مسافرت، ۷ درصدي برگزاري جشن  درصدي 
اردوهاي  درصدي   9 کتابخانه،  درصدي   16 ها، 
زیارتي و سیاحتي، 14 درصدي پست،  14 درصدي 
فضاي سبز و موریانه زدایي، 13 درصدي تعمیرات 
برق مرکزي، 10 درصدي فضاي سبز شهرک، 13 
درصدي تعمیرات عمومي و 10 درصدي در خدمات 

مکانیزه اشاره کرد.

تقدیر از برترین هاي نظرسنجي کیفیت 
مدیریت عملیات غیرصنعتي

دکتر رازانی در سفر به شهرستان ثالث باباجانی پروژه های حوزه راه و شهر سازی را در این شهرستان 
مورد بازدید قرار داد.به گزارش روابط عمومي اداره کل راه و شهر سازي استان کرمانشاه:مهندس 
بهادري در سفر یک روزه استاندار و هیات همراهش به شهرستان ثالث،پروژه عمراني ،بهسازي و 
تعریض مسیر جوانرود-ثالث احداث بازارچه شیخ صالح،روکش محور ازگله-سرپل ذهاب و مسیر قلقله 
به چم زرشک را براي بازدید معرفي کرد.مدیر کل راه و شهر سازي پس از این بازدید و البته برگزاری 
شوراي برنامه ریزي شهرستان ثالث گفت:در این سفر دکتر رازانی نسبت تامین اعتبار سال 95 پروژه 
بازارچه شیخ صالح از محل اعتبارات استاني و همچنین درآمد خود بازارچه قول مساعد دادند،که این 

مهم میتواند نقش چشمگیري براي ساماندهي این مهم اقتصادی داشته باشد.
وي افزود: در حال حاضر بازارچه شیخ صالح با هزینه ای بالغ بر 2 میلیارد تومان،بیش از26 درصد 
پیشرفت فیزیکي داشته و در صورت تامین اعتبار مورد نیاز میتوان 18 ماهه شاهد اتمام عملیات 
ساخت آن باشیم.مهندس بهادري در ادامه در خصوص راه اصلي جوانرود-ثالث به طول 51 کیلومتر 
هم افزود:،این مسیر با وجود بازارچه مرزي از لحاظ اقتصادي قابل توجه است و همین امر قول مساعد 
مهندس امیني معاون وزیر را براي تامین اعتبار مورد نیاز در سفر اخیر ایشان به استان در پي داشت 
که البته در بازدید امروز استاندار هم قرار شد مسائل اعتباري مورد نیاز، از محل سفر رئیس جمهور 

به استان پیگیری شود.
مهندس عبداهلل بهادری در ادامه تصریح کرد: بازدید از محور ازگله به سمت شهرستان سر پل ذهاب 
هم، تعهد روکش 11 کیلومتر مسیر،ظرف مدت یک ماه را برای اداره کل راه و شهرسازی همراه داشت. 
گفتنی است تامین اعتبار روکش محور قلقله-چم زرشک هم مطرح شد،و موافقت با این مهم و تأمین 

آن،عملیات ترمیم و روکش آسفالت 15 کیلومتر از این محور را در دستور کار قرار خواهد داد.

بازدید استاندار از پروژه های راه و شهر 
سازی در ثالث باباجانی

رئیس اداره محیط زیست نوشهر گفت: در زمینه 
کسب  موفقیت  صد  در   80 ازشکار  پیشگیری 

شده است.
زیست  محیط  هفته  بمناسبت  نوشهر-نظری؛ 
در  نوشهر  شهرستان  زیست  محیط  رییس  
زمینه  در  کرد:  عنوان  مطبوعاتی  نشست 
پیشگیری از شکار توسط شکارچیان 80 درصد 

موفقیت کسب شده است.
 کامبیز محسن سلطانی تصریح کرد:  شوکا در 
فصل سرد سال برای یافتن غذا به پایین دست 
را در شکار  تلفات  بیشترین  رو  این  از  آید  می 

غیرمجاز دارد.
وی اظهار کرد: در منطقه ماشلک به دلیل اینکه 
»شوکا« در ایام زمستان بر اثر برف و سرما به 
این  از  شکارچیان  می آید  دست  پایین  مناطق 
شکار  به  اقدام  و  کرده  استفاده  سوء  موقعیت 
تلفات  بیشترین  این مورد شوکا  می کنند و در 

را در بحث شکارهای غیرمجاز دارد.
وی با اشاره به شکار مرال و عدم تلفات پلنگ 
در منطقه، تصریح کرد: جنگل راه های ورودی و 
خروجی مختلفی دارد و نمی توان همه این راه ها 

را کنترل و مسدود کرد و امکانات شکارچیان نیز 
از نیروهای محیط زیست بیشتر است.

رئیس اداره محیط زیست نوشهر  با بیان اینکه 
دستگیر  زیادی  متخلفان  شبانه  گشت های  در 
از  شکار  از  پیشگیری  کرد:  خاطرنشان  شدند، 
و  است  اداره  این  اهداف  از  شکارچیان  سوی 
در این زمینه تا 80 درصد موفقیت کسب شده 

است.
محسن سلطانی گفت:  چهار شکارچی در هفته 

گذشته در یک کمین شبانه شناسایی شدند.
 و ی خاطرنشان کرد: در این عملیات شکارچیان 
در مواجهه با نیروهای اداره فرار کردند و از آن ها 
یک گوشی ساده موبایل و دو کوله کشف و ضبط 
تحویل  صورت جلسه  از  پس  اقالم  این  و  شد 
نیز شناسایی  افراد متواری  دادگاه کجور شد و 

شدند.
سلطانی  ادامه داد: حکم دو شکارچی متخلف 

که 16 فروردین امسال دو رأس »مرال« را شکار 
کرده بودند نیز از سوی دادگاه کجور صادر شد 
در حالی که هنوز جریمه محیط زیست در جای 

خود محفوظ است.
افزود:   نوشهر  شهرستان  زیست  محیط  رییس 
منازل   از  یکی  در  گوشت »خرس« شکار شده 

با حکم دادستانی کشف شد.
دست  در  موضوع  این  پرونده  کرد:  ابراز  وی 

بررسی برای صدور حکم نهایی است.
نیروی  کمبود  یادآورشد:  سلطانی  محسن 
انسانی را از مهم ترین مشکالت محیط زیست 
نوشهراست.وی  عنوان کرد: با توجه به اینکه در 
نیروی  داریم،  کمبود  قرار  البرز مرکزی  منطقه 
انسانی از مشکالت محیط زیست نوشهر است و 
همچنین سرانه استاندارد جهانی به ازای هر هزار 

هکتار یک نفر نیرو است.
سلطانی گفت: محیط زیست بیت المال است و 

متعلق به نسل آینده نیز هست و بنابراین باید از 
آن محافظت شود.

رئیس اداره محیط زیست نوشهرافزود:  روستاها 
توصیه  فاضالب ها   آلودگی  مشکالت  بحث  در 
جذبی  سپس  و  »سپتیک«  چاه  و  شود   می 
ایجاد شود.سلطانی اظهارداشت:  در بسیاری از 
رودخانه ها  داخل  به  فاضالب  لوله های  روستاها 
و  شوراها  وظیفه  و  شده اند  رهاسازی  نهرها  و 
راستای  در  و  زمینه  این  در  تا  است  دهیاران 
حفظ و حراست از محیط زیست اقدام اساسی 

انجام دهند.
سوز  زباله  نیروگاه  مورد  در  سلطانی  محسن 
نوشهر گفت: موافقت های ادامه ساخت نیروگاه 
و  توجیهی  طرح  انجام  از  پس  تا  شد  انجام 
ارزیابی، روند احداث ادامه پیدا کند. وی با بیان 
اینکه جلوی ورود خودروهای تانکر فاضالب کش 
نوشهر  به  برای تخلیه  را که  نوشهر  به  چالوس 
می آمدند گرفته شد، تصریح کرد: موقع بارندگی، 
میزان شیرابه ها در محل دپوی زباله ها افزایش 
سفر ه های  و  سطحی  آب های  به  این  می یابد 

زیرزمینی آسیب جدی وارد می کند.

بمناسبت هفته محیط زیست اعالم شد:

۸0 درصد پیشگیری از شکار حیوانات
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 4 نفتکش  ایران هم به اجاره اروپایی ها رفت
به طور میانگین روزانه 600 هزار بشکه از نفت ایران با نفتکش های 
اروپایی صادر می شود که این امر می تواند منجر به افزایش صادرات 

نفت خام ایران شود.
طور  به  اکنون  هم  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
میانگین روزانه 600 هزار بشکه از نفت ایران به اروپا صادر می شود.

به گزارش فارس، مدیرامور بین الملل شرکت ملی نفت ایران چندی 
صادر  اروپایی  های  نفتکش  طریق  از  ایران  نفت  بود  گفته   پیش 
می شود زیرا نفتکشهای ایران تنها می توانند جوابگوی نیاز بازارهای 

آسیایی باشد.
براساس جدیدترین آمارها ظاهرا بیش از 20 سوپرتانکر اروپایی در 
حال حمل نفت ایران به بازارهای اروپا هستند که این امر می تواند 

کمک خوبی به افزایش صادرات نفت خام ایران باشد.
برخی از رسانه های خارجی نیز اعالم کرده اند ایران تا ماه آوریل 
برای یافتن شرکایی جهت حمل نفت خود با مشکل مواجه بود، اما 
امضای موافقتنامه های بیمه موقت موجب شده تا اکنون بیش از یک 

سوم نفت خام صادراتی ایران را کشتی های خارجی حمل کنند.
دلیل  به  همچنان  المللی  بین  داران  از کشتی  برخی  حال،  این  با 
امتناع  ایران  نفت  حمل  از  آمریکا  دولت  محدودیت های   برخی 

می کنند.
آمارهای بارگیری بندری و آمارهای کشتیرانی نشان می دهد که 
حداقل 21 تانکر خارجی با ظرفیت حدود 25 میلیون بشکه نفت 
سبک و سنگین در طی 2 هفته گذشته نفت خام یا نفت کوره ایران 
را بارگیری کرده اند یا در حال بارگیری در پایانه های جزیره خارگ 

و بندر ماهشهر هستند.

تولید گاز ایران با قطر در پارس جنوبی برابر می شود
ایران  تولید گاز  اینکه  بیان  با  پارس  مدیرعامل شرکت نفت و گاز 
و قطر در پارس جنوبی تا پایان امسال برابر می شود، گفت: شرط 
تحقق این برنامه تامین منابع مالی توسط شرکت ملی نفت ایران 

است.
علی اکبر شعبانپور با اشاره به راه اندازی فازهای 1۷ و 18، 19، 20 
و 21 تا پایان سال جاری، گفت: افتتاح پنج فاز استاندارد در طول 
یکسال در تاریخ توسعه پارس جنوبی بی سابقه بوده و به نوعی رکود 

به شمار می رود.
اجرای  از  پس  اینکه  اعالم  با  پارس  گاز  و  نفت  مدیرعامل شرکت 
برجام و گشایش مراودات بین المللی باید برای افزایش تولید نفت و 
گاز هرچه سریع تر اقدام کنیم و با توجه به برنامه های صادرات گاز و 
توسعه صنایع متکی به آن، ناگزیر به افزایش تولید هستیم، تصریح 
بیشتری  شتاب  جنوبی  پارس  توسعه  روند  ها  تحریم  لغو  با  کرد: 

گرفته است.
فازهای  توسعه هرچه سریع تر  اینکه  بر  تاکید  با  مقام مسئول  این 
پارس جنوبی درخواست شرکت ملی نفت ایران است، اظهار داشت: 
قطعا اگر شرکت نفت و وزارت نفت به تعهدات خود برای حمایت و 
تامین مالی پروژه ها پایبند باشند، شرکت نفت و گاز پارس نیز به 

تعهدات خود عمل می کنیم.
شعبانپور با تاکید بر افزایش چشمگیر تولید گاز تا پایان سال جاری 
با توسعه فازهای جدید میدان مشترک پارس جنوبی، تاکید کرد: 
مشترک  میدان  از  گاز  تولید  داریم  انتظار  تعهداتمان  به  عمل  با 
پارس جنوبی تا پایان امسال با قطر برابر شود، اما الزمه آن حمایت 

همه جانبه و تامین اعتبارات مورد نیاز است.

ایران و »اینتراویل«   تفاهم نامه نفتی 
امضا کردند

نامه  تفاهم  ایتالیا  »اینتراویل«  شرکت  و  ایران 
به منظور توسعه یک مرکز تمام نفتی  جدیدی 
شامل پشتیبانی فعالیت های اکتشافی، تولید در 

دریا و خشکی در منطقه عسلویه امضا کردند.
 MOU امضای  اشاره  با  شمس  محمدجواد 
اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  پتروپارس،  میان 
عنوان  به  ایتالیا  اویل«  »اینتر  و  پارس   انرژی 
سرمایه گذار، گفت: تفاهمنامه امضا شده نخستین 
شامل  نفتی  تمام  مرکز  یک  توسعه  برای  سند 
دریا  در  تولید  اکتشافی،  فعالیت های  پشتیبانی 
و خشکی و پس از آن مرحله تولید، صادرات و 

محصوالت در منطقه پارس سه است.
مدیرعامل پتروپارس با اعالم اینکه در مرحله نخست 
این MOU امکان سنجی توسعه پارس 3 از سوی 
و  پتروپارس  شرکت  ایتالیا،  اینتراویل  شرکتهای 
انجام خواهد شد  اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان 
است،  ماه  هشت  مطالعات  این  زمان  مدت  که 
تصریح کرد: گام نخست این تفاهمنامه که میان 
سازمان منطقه ویژه، پتروپارس و اینتراویل ایتالیا 
امضا شده است شامل مطالعات امکان سنجی برای 
توسعه منطقه پارس 3 با سرمایه گذاری اینتراویل 
خواهد بود. این مقام مسئول با اشاره تجربه شرکت 
اینتراویل در سرمایه گذاری ساخت بنادر بزرگ در 
آفریقا، اظهار داشت: شرکت اینتراویل برای حضور 
در ایران از پتروپارس درخواست همکاری کرد که 
در چند جلسه مذاکره و بررسی مناطق آزاد و ویژه، 

این تفاهمنامه اکنون امضا شده است.

ایران با کنار زدن قطر سومین 
تولیدکننده گاز در جهان شد

شرکت بریتیش پترولیوم در جدیدترین گزارش 
میلیارد   192,5 تولید  با  ایران  کرد  اعالم  خود 
مترمکعب گاز در سال 2015 از قطر پیشی گرفته و 
رتبه تولید سوم تولید گاز جهان را به خود اختصاص 
داد. شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم در گزارش 
انرژی جهان 2016«، میزان تولید  »مرور آماری 
گاز ایران تا پایان سال 2015 یعنی پیش از لغو 
تحریم ها را 192,5 میلیارد مترمکعب برآورد کرده 
که نسبت به سال 2014 از افزایش 5,۷ درصدی 

برخوردار شده است.
براساس این گزارش، تولید گاز ایران در سال 2014 
نیز نسبت به سال 2013 افزایش 5,2 درصدی را 
شاهد بود. سهم ایران از کل تولید گاز جهان در 
سال گذشته میالدی 5,4 درصد بوده است و ایران 
با کنار زدن قطر سومین کشور  در سال 2015 

تولیدکننده گاز در جهان شد.
مترمکعب حجم  تریلیون  بودن 34  دارا  با  ایران 
ذخایر گازی اثبات شده، بزرگ ترین مالک ذخایر 

گازی در جهان به شمار می رود.

کوتاه از انرژی  نفت در جهان

بارکد 32۹47۹۹4

 آگهی تغییرات شرکت  نعیم الکترونیک تهران    با مسئولیت  محدود    به 
شماره ثبت 180۷86 و شناسه ملی 10102229902

به استناد صورتجلسه  مجمع عمومی  فوق العاده  مورخ 94/۷/2  و سند صلح 
شماره 2280 مورخ 91/9/21 دفتر اسناد رسمی شماره 24 اسالمشهر تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد 
اقای احمد حسن نتاج به شماره ملی  00۷20۷0110 کلیه سهم الشرکه  خود 
را  به میزان 52400000 ریال به خانم سکینه خیراله زاده بایی به شماره ملی  

56898653۷0 مصالحه نموده و از ردیف شرکا شرکت خارج گردید
بنابراین در سرمایه شرکت تغییری ایجاد نگردید و اسامی شرکا و میزان سهم 

الشرکه هریک بشرح ذیل قرار گرفت 
اقای نعیما حسن نتاج بایی به شماره ملی 0439۷04928 دارای 235800000 

ریال 
دارای   56898653۷0 ملی  شماره  به  بایی  زاده  خیراله  سکینه  خانم 

131000000 ریال 
اقای عباس حسن نتاجی بایی به شماره ملی  0058559256 دارای 52400000 

ریال 
خانم زهرا حسن نتاج بایی به شماره ملی  0058612335 دارای 52400000 

ریال 
اقای محمد حسن نتاج به شماره ملی 0013152491 دارای 52400000 ریال 
باثبت این مستند  تصمیمات   نقل و انتقال سهم الشرکه  انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم  ثبت  و در پایگاه  آگهی 

های سازمان  ثبت قابل دسترس میباشد
315830/الف م      سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره  ثبت شرکت ها و موسسات 
غیر تجاری  تهران  

آگهی تحدید حدود اختصاصی 

توابع  از  ترکپان  قریه  اصلی   -60 پالک  ششدانگ  حدود  اینکه  به  نظر 
شماره  رای  موجب  به  که  است  نیامده  عمل  به  کرمانشاه   13 بخش  جوانرود 
13946031600۷002608-94/10/29 هیات حل اختالف مستقر در جوانرود 
به نفع آقای فاتح رشیدی رستمی از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 
2۷449۷/۷5 متر مربع صادر شده لذا حسب درخواست نامبرده تحدید حدود 
اختصاصی مورد درخواست در تاریخ 95/4/22 ساعت 10 صبح طبق ماده 15 
از متقاضی و  قانون ثبت در محل وقوع ملک موصوف به عمل خواهد آمد لذا 
عملیات  که  مربوطه حاضر  محل  در  و  مقرر  روز  در  می شود  دعوت  مجاورین 
تحدید حدود با معرفی آنان انجام پذیرد و کسانیکه به حدود مورد تقاضا نامبرده 
روز   30 مدت  ظرف  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  توانند  می  هستند  معترض 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک جوانرود تسلیم نموده و رسید 
دریافت دارند. بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی سند مالکیت بنام 

آنان صادر خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک جوانرود- نعمت عزیزی

بارکد 32۹3587۹ 

آگهی تغییرات موسسه نیکوکاری سلوک پویا   به شماره ثبت 33424 و شناسه 
ملی 14003908080

شماره  مجوز  و    94/3/۷ مورخ  مدیره    هیئت  صورتجلسه   استناد  به 
1۷14/2/3/2/3/516/62/94۷09665 مورخ 94/۷/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
بدر الملوک امام به شماره ملی 4410061569 به سمت رئیس هیئت مدیره  و 
فروزنده  علی خانی  به شماره ملی  0041۷51205 به سمت نایب رئیس  هیئت 
مدیره و عبدالرضا حیدری متین به شماره ملی 004312135۷ به سمت مدیر 
عامل  و عضو هیئت مدیره و فروزنده  علی خانی  به شماره ملی  0041۷51205 
به سمت خزانه دار  و منیژه  تقی خانی به شماره ملی 004۷4368۷5 به سمت 
منشی و سیدعبدالحسین جزایری به شماره ملی 1۷539425۷8 به سمت عضو 
اصلی و پری استینه به شماره ملی 325126053۷ به سمت عضو اصلی هیئت 

مدیره  انتخاب شدند  
توسط  شده  انتخاب  مدیران    سمت  تعیین  تصمیمات    مستند   این  باثبت 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم  ثبت  و در پایگاه  آگهی 

های سازمان  ثبت قابل دسترس میباشد
315832/الف م      سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره  ثبت شرکت ها و موسسات 
غیر تجاری  تهران  

بارکد 32۹55052 

آگهی تغییرات شرکت  تجسم سیمرغ  با مسئولیت  محدود    به شماره ثبت 
434804 و شناسه ملی 14003266419

به استناد صورتجلسه  هیئت مدیره  مورخ 94/5/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
اقای رضا هوشیار  حسن باروق به کدملی 146613894۷ به سمت عضو هیئت 
مدیره  اقای امیر حسن آبادی به کدملی 0082931143 به سمت مدیر عامل و 
عضو هیئت مدیره  اقای محمد راسخ به کدملی 0385252۷91 به سمت رئیس 
اقای مجید یزدی زادگان به کدملی 038395۷028 به سمت  هیئت مدیره و 
نایب رئیس هیئت مدیره و اقای مجتبی مصباحی به کدملی 038633۷934 به 
سمت عضو هیئت مدیره  به عنوان اعضای هیئت مدیره  برای بقیه مدت تصدی 

هیئت مدیره انتخاب شدند 
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس میدان توحید خیابان توحید کوچه 

حاج رضایی  پالک 12 طبقه 3 کدپستی 1419۷136۷1 تغییر یافت 
باثبت این مستند  تصمیمات   تعیین سمت مدیران تغییر محل (تغییر نشانی در 
یک واحد ثبتی (  انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم  ثبت  و در پایگاه  آگهی های سازمان  ثبت قابل دسترس میباشد

315827/الف م      سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره  ثبت شرکت ها و موسسات 
غیر تجاری  تهران  

متن آگهی 

خواهان بتول شرفی دادخواستی به طرفیت خوانده غالم رضا راستگو به خواسته 
جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  نفقه  مطالبه 
رسیدگی به شعبه 34 خانواده یک شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد واقع 
در خرم آباد خیابان مطهری خیابان شهید گرشاسبی (خیابان جنب کارخانه یخ 
( ارجاع و به کالسه 95099866948000108 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/4/29 و ساعت 08:30 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان 
دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
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 شعبه 34شورای حل اختالف خرم آباد مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
دبیر شعبه 34 خانواده یک شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – معصومه حسینی. 

بارکد 32۹48265 

آگهی تغییرات شرکت  نعیم الکترونیک تهران    با مسئولیت  محدود    به شماره 
ثبت 180۷86 و شناسه ملی 10102229902

العاده  مورخ 94/۷/1   به استناد صورتجلسه  مجمع عمومی عادی بطور  فوق 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد 

اقای نعیما حسن نتاج بایی به شماره ملی 0439۷04928و خانم سکینه خیراله 
زاده بایی به شماره ملی  56898653۷0و خانم زهرا حسن نتاج بایی به شماره 
ملی  شماره  به   ) شرکا  از  (خارج  جوکار  محبوبه  خانم  ملی  0058612335و 
2142110010 به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب گردیدند 
باثبت این مستند  تصمیمات   تغییر نوع عضویت هیئت مدیره   انتخاب شده 
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم  ثبت  و در پایگاه  

آگهی های سازمان  ثبت قابل دسترس میباشد
315831/الف م      سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره  ثبت شرکت ها و موسسات 
غیر تجاری  تهران  

بارکد 32۹56264

 آگهی تغییرات شرکت  روژان پی کیمیا   با مسئولیت  محدود    به شماره ثبت 
44۷621 و شناسه ملی 14003812425

به استناد صورتجلسه  مجمع عمومی  عادی بطور فوق العاده  مورخ 94/6/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد 

خانم نرگس فکور به شماره ملی 0۷02563031 به سمت رئیس هیئت مدیره  و 
اقای حسن حیدری به شماره ملی 4323348۷62 به سمت مدیر عامل و عضو 

هیئت مدیره  برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق تعهد آور از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسالمی  
اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل (آقای حسن حیدری( به تنهایی همراه 

با مهر شرکت معتبر میباشد 
باثبت این مستند  تصمیمات   تعیین وضعیت حق امضا انتخاب و تعیین سمت 
الکترونیک شخصیت  سوابق  در  متقاضی  توسط  انتخاب شده  مدیره     هیئت 
حقوقی مرقوم  ثبت  و در پایگاه  آگهی های سازمان  ثبت قابل دسترس میباشد

315829/الف م      سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره  ثبت شرکت ها و موسسات 
غیر تجاری  تهران  

ابالغ

خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  محمد  فرزند  خانی  محمد  عزیز   / خواهان 
عباس رضا زاده به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
جوانرود نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
شورا  خیابان  ابتدای   – انقالب  میدان   – جوانرود  شهرستان  در  واقع  جوانرود 
ارجاع و به کالسه 9409988460501063 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/05/02 و ساعت8 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/متهم و درخواست خواهان و تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
از نشر آگهی و  /متهم و پس  تا خوانده  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود – امین ادیب زاده

آگهی ابالغ

موضوع: ابالغ وقت دادرسی
اسماعیل محسن  با وکالت سید  نعمتی  اینکه خواهان  خانم عباسعلی  به  نظر 
عسگری  طرفیت  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  اله  حجت  پورفرزند 
انجام مقدمات  از  نامدار در این شعبه تسلیم نموده که پس  ابراهیم پور فرزند 
قانونی به کالسه 2/16۷/95 ثبت و برای مورخه 95/04/21 ساعت 10:30 صبح 
تعیین وقت گردیده است. لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای 
خواهان به استناد ماده ۷3 قانون آئیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی 
در شعبه دوم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 
آن به دفتر شعبه دوم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم 

ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.
مدیر دفترشعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی فقدان سند مالکیت

اعالم  تصدیق شده  استشهادیه  برگ  دو  تسلیم  برنا ضمن  احمد رضائی  آقای   
 1250 مساحت  به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند  که  است  نموده 
مترمربع به شماره ۷5 فرعی از 1۷۷ اصلی مفروز و مجزی شده از 8 فرعی جزء 
جلد  دفتر   11۷ 103085صفحه  ثبت  مورد  ساوجبالغ  شهرستان  ثبتی  حوزه 
445 به نام زهرا بلبلی  عقدائی ثبت و صادر گردیده است و مع الواسطه طبق 
سند قطعی شماره 16۷18 مورخه 35/11/4 دفتر 19 کرج به نامبرده منتقل 
شده به علت آب خوردگی درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. 
لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصال حی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت 
ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق 

مقررات عمل گردد.
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ  

آگهی ابالغ

حسب  جوانرود،  دادسرای  بازپرسی  شعبه   950186 کالسه  پرونده  بحکایت 
شکایت (خلیل نادری(علیه متهم (مهدی ثابتی فرزند علیرضا( به اتهام (تحصیل 
مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب امتیازات( تحت تعقیب می باشد 
مبنی  انتظامی  مرجع  گزارش  به  توجه  با  آگهی  نشر  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف 
برمجهول المکان بودن متهم فوق به تجویز ماده 115 قانون تشکیل دادگاههای 
یا  کثیرالنتشار  روزنامه  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی 
محلی آگهی میشود که نامبرده ظرف مهلت فوق جهت اخذ توضیح و دفاع از 
نامبرده موجب رسیدگی  این دادسرا حاضر شوند و عدم حضور  اتهام خود در 

غیابی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب جوانرود 

آگهی حصر وراثت
به کالسه  دادخواست  بشرح  دارای شناسنامه شماره 445  ریاضی  خانم مهری 
5۷/950306 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ 95/1/4  داده که شادروان محترم شریفی طسوجی بشناسنامه 3328 در 

دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصراست به 
1-مهری ریاضی ش.ش 445 فرزند خلیل نسبت فرزند

2- مالحت ریاضی ش.ش 5136۷ فرزند خلیل نسبت فرزند 
3- طاهره ریاضی ش.ش 9۷8 فرزند خلیل نسبت فرزند 

4- ملکه ریاضی ش.ش 43381 فرزند خلیل نسبت فرزند
5- اقدس ریاضی ش.ش 3608 فرزند خلیل نسبت فرزند

6- محمدرضا ریاضی ش.ش 3۷25 فرزند خلیل نسبت فرزند 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه

اگهی مفقودی 
سند مادر خودرو سواری پژو 405 جی ال به شماره پالک ایران۷2- 988ق41 
و شماره شاسی ۷100۷083 و شماره موتور 1241۷103646 مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند مادر سواری سپند پی کی مدل 1383 به شماره انتظامی ایران 
82-8۷2ج44 و به شماره موتور M13636920 و به شماره شاسی 2025653 

به نام رقیه محسن نیا عمران مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بابل

آگهی مفقودی

سند کمپانی و برگ سبز سواری رنو لوگان L90 مدل 1388 به شماره انتظامی 
شماره  به  و   K4MA690D08233۷ موتور  شماره  به  و  82-612ج1۷  ایران 
گردیده  مفقود  حبیبیان  مریم  نام  به   NAPLSRALD91053552 شاسی 

و فاقد اعتبار است.
بابل

وزارت نفت اعالم کرد: شرکت انگلیسی-هلندی 
شل ماه آینده با بارگیری یک محموله نفت خام 
از جزیره خارک به مقصد اروپا، خرید نفت خام از 

ایران را از سر خواهد گرفت.
بر اساس این گزارش، گفته های منابع تجاری و 
شرکت  که  دهد  می  نشان  کشتیرانی  آمارهای 
را  ایران  خام  نفت  خرید  شل  انگلیسی-هلندی 
توتال،  فرانسوی  شرکت  از  پس  و  سرگرفته  از 
 دومین شرکت بزرگ نفتی جهان است که پس از 
تحریم ها، خرید نفت خام از ایران را دوباره آغاز 
ایران پس   ، کرده است. براساس گزارش رویترز 
از لغو تحریم ها در ماه ژانویه (دیماه 94( گذشته 
در  را  خود  رفته  از دست  کند سهم  می  تالش 
بازارهای جهانی احیا کند و از سرگیری تجارت 
نفتی با شرکت های بزرگ نفتی از جمله شل، این 
روند را تسهیل می کند. این گزارش می افزاید: 
شل از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.

نفتکش  شل  شرکت  کشتیرانی،  آمارهای  بنابر 
بارگیری یک  برای  را  سوئزمکس »دلتا هالس« 
محموله 130 هزار تن نفت خام ایران از جزیره 
رزرو  تیرماه(  ژوئیه (18  تاریخ هشتم  خارک در 

کرده است.
منابع تجاری اعالم کرده اند که شل این محموله 
نفتی را در پایانه روتردام هلند تخلیه می کند.این 
شرکت بدهی پیشین خود به ایران را اوایل امسال 
خریداران  دیگر  توتال،  بر  افزون  است  پرداخته 

اروپایی نفت خام ایران در اسپانیا، یونان و ایتالیا 
پس از لغو تحریمها، محموله هایی را از ایران خریده 
اند صادرات نفت خام ایران هم اکنون به سطوح 
پیش از تحریمها یعنی حدود 2 میلیون و 500 

هزار بشکه در روز نزدیک شده است.
به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، شل درنظر دارد 
یک نفتکش را ماه آینده میالدی برای بارگیری یک 

محموله نفت خام به مقصد اروپا، روانه ایران کند.
این شرکت انگلیسی-هلندی پس از توتال دومین 
شرکت بزرگ نفتی جهان به شمار می رود که 

خرید نفت خام را از ایران ازسر می گیرد.
بر اساس فهرست نفتکش های اجاره شده که از 
سوی بلومبرگ گردآوری شده است، شل نفتکش 
»دلتا هالس« را برای بارگیری یک محموله یک 
میلیون بشکه ای نفت خام به قصد اروپا در تاریخ 
یکم ژوئیه رزرو کرده است. در میان شرکت های 
بزرگ نفتی جهان، توتال نخستین شرکتی بود که 
خرید نفت خام از ایران را در پساتحریم ازسرگرفت 
و در ماه فوریه یک محوله نفت خام را بارگیری کرد.
نخستین محموله یک میلیون بشکه ای نفت خام 

ایران در دوران پس از تحریم بوسیه نفتکش مونته 
تولدو در یکی از پاالیشگاههای شرکت اسپانیایی 

سسپا در منطقه جبل الطارق تخلیه کرد.
طبق اطالعات کشتیرانی، در ماه فوریه سال جاری 
میالدی 29 نفتکش محموله های نفت خام ایران 
را بارگیری کردند که سه فروند از آنها راهی اروپا 
از سوی  که  آمارهای کشتیرانی  براساس  شدند. 
بلومبرگ جمع آوری شده است، صادرات نفت خام 
ایران به کشورهای اروپایی به غیر از ترکیه، از رقم 
صفر در ماه ژانویه به دست کم روزانه 290 هزار 

بشکه در ماه گذشته میالدی رسید.
نفتکش  سه  که  است  آن  از  حاکی  آمارها 
با توانایی حمل حدود یک  سوئزمکس، هر یک 
میلیون بشکه نفت خام هم اکنون از طریق دریای 
سرخ روانه مدیترانه شده اند، که احتمال می رود 

مقصد آنها بنادری در اروپا باشد.
گذشته  ماه  صادرات  تواند  می  ها  محموله  این 
میالدی نفت خام ایران را به مقصد قاره سبز به 

حدود 390 هزار بشکه در روز برساند.
این  بود:  کرده  اعالم  مارس  ماه  در  شرکت شل 
شرکت انگلیسی-هلندی که به دلیل خرید نفت 
خام از ایران پیش از سال 2012 (قبل از اعمال 
تحریم های اتحادیه اروپا( مبلغی را به شرکت ملی 
نفت ایران بدهکار بود، توانست یک میلیارد و ۷00 
میلیارد یورو (یک میلیارد و 900 میلیون دالر( 

بدهی خود را به شرکت ملی نفت ایران بپردازد.

شل دوباره مشتری نفت خام ایران شد

در حال حاضر 5000 روستا در سطح کشور با 
بحران آب مواجه هستند که بر اساس وعده های 
وزارت نیرو قرار است 55 هزار هکتار شبکه آبیاری 
به شبکه های قبلی اضافه و 2000  و زهکشی 

روستا تا انتهای امسال آبرسانی شوند.
مجلس قبل 500 میلیارد دالر از صندوق توسعه 
ملی برای آبرسانی روستاها درنظر گرفته بود که 
در اسفندماه 94 این مبلغ به دست وزارت نیرو 
رسید و بر همان اساس پروژه های زیادی به اجرا 
درآمد که 233 طرح شبکه آب و سد سازی و 

120پروژه آبرسانی تبیین شد.
همچنین به گفته پور رجب، مدیرعامل شرکت 
پایان  تا  تهران  استان  روستایی  فاضالب  و  آب 
امسال حدود  250 روستا در استان تهران آب 
رسانی می شوند و حدود 12 مجتمع آبرسانی 
بیش ۷5  که  است  ساخت  حال  در  روستایی 

درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
 وی با اشاره به احداث چهار مجتمع آبرسانی در 
منطقه پاکدشت اظهار کرد: این چهار مجتمع 
که در نهایت 110 روستا را تحت پوشش قرار 
خواهد داد، تا پایان سال جاری به بهره برداری 
می رسد و مجتمع آبرسانی شهید تهرانی در شهر 
ری نیز بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد 
 و مجتمع آبرسانی دماوند نیز تا پایان سال به

 بهره برداری خواهد رسید.

تهران  روستایی  فاضالب  و  آب  مدیرعامل   
پروژه های  اختیار  در  که  اعتباری  خصوص  در 
مجتمع های آبرسانی روستایی کشور قرار گرفته 
است، افزود: اعتبار کلی استانی و تبصره ها بیش 
از 100 میلیارد تومان بود و اعتبارات مصوب سال 
گذشته، حدود 46 میلیارد تومان تخمین زده شد 
که بیش از 80 درصد آن تخصیص و جذب شد.

 این در حالی است که به گفته سیدزاده مدیر 
مصرف و نظارت بر کاهش آب بدون درآمد آبفای 
از 160 هزار کیلومتر شبکه  مهندسی کشور  
آبرسانی روستایی کشور 32 درصد آن فرسوده 
است که نیاز به بازسازی دارد  که باید با تدوین 
برنامه های گوناگون در زمینه اصالح شبکه های 
در  شبکه  نوسازی  طرح های  امسال  آبرسانی 
شهرها و روستاهای مختلف کشور اجرایی  شود 
چراکه این مساله نقش مهمی در کاهش هدر 

رفت آب دارد.
با این وجود وزیر نیرو و دولت یازدهم تاکید    
ویژه ای به اتمام پروژه های آبرسانی روستایی 
دارند و معتقدند که این مساله می تواند گامی 
بزرگ برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باشد 
اما آنچه مبرهن است زمان و هزینه بر بودن این 
پروژه ها است که اگر وزارت نیرو بتواند این وعده 
ها را امسال عملی کند می توان نسبت به تسریع 

کار امیدواربود.

امسال، آب به 2000 روستا می رسد
مدیر بازاریابي و فروش شرکت ملي 
پی  در  گوید  می  ایران  گاز  صادرات 
افزایش گرماي هوا و باال رفتن مصرف 
بازارهاي جهاني  در  گاز  قیمت  برق، 

افزایش یافته است.
اساس  بر  اینکه  به  اشاره  با  امیرانی 
گزارش نشریه پلتس طی هفته منتهی 
به دوم ژوئن(13 خرداد( قیمت تک 
محموله های ال.ان.جی برای تحویل 
در ماه ژوئیه (تیر ماه( جهت تحویل 

به بازار ژاپن و کره جنوبی 4,9 دالر به ازای هر 
میلیون BTU (واحد حرارتی بریتانیا( ارزیابی 
شده، گفت: این قیمت نسبت به هفته گذشته 
20 سنت افزایش داشته است. وی یکی از علل 
این افزایش قیمت را صعود  قیمت های نفت 
دانسته وخاطر نشان کرد: از سوی دیگر صعود 
قیمت های گاز در بازار MBP (بازار بر اساس 
قیمت( که به نوعی بازاری جایگزین برای تک 
محموله های LNG آسیا محسوب می شود در 
افزایش قیمت گاز موثر بوده است. به گفته مدیر 
بازاریابي و فروش شرکت ملي صادرات گاز ایران 
افزایش تقاضای بازیگران اصلی حوزه ال.ان.جی 
که به دنبال بهینه سازی سبند انرژی هستند 
دیگر عامل افزایش قیمت در این هفته به شمار 

می رود.
به گفته امیرانی در بازار اروپا نیز شاخص بازار 

آتی  قراردادهای  (MBP( در  قیمت  اساس  بر 
سررسید ماه ژوئیه مصادف با تیر ماه با هفت سنت 
افزایش نسبت به هفته گذشته به 4,82 دالر به 

ازای هر میلیون BTU رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در بازار آمریکا طی 
هفته منتهی به اول ژوئن مطابق با 12 خرداد ماه 
شاخص هنری هاب (یک مرکز توزیع بر اساس 
سیستم توزیع گاز طبیعی با خط لوله (نسبت به 
هفته پیش از آن 49 سنت افزایش یافته، گفت: 
طبق این افزایش شاخص هنری هاب از 1,۷۷ 
دالر به 2,26 دالر در هر میلیون BTU رسیده 
است. مدیر بازاریابي و فروش شرکت ملي صادرات 
گاز ایران علت این افزایش شاخص قابل توجه را 
نیز  گرم شدن هوا و افزایش مصرف برق توسط 
رشد  نتیجه  در  و  مطبوع  تهویه  های  دستگاه 

مصرف گاز نیروگاه ها دانست.

گرمای هوا قیمت گاز را افزایش داد
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آگهي مزایده عمومي
براساس  شهر  كمال  همگاني  نقل  و  حمل  سازمان 

راه  جهت  دارد  نظر  در  اسالمي  محترم  شوراي  مصوبه 
شهر  سطح  در  اي  شماره  چهار  بیسیم  تاكسي  اندازي 
كمال شهر با مبلغ پایه 80/000/000 ریال و متغیر مشخص 
اشخاص  به  واگذاري  به  نسبت  مزایده  اسناد  در  شده 
حقیقي و حقوقي واجد شرایط اقدام نماید.. لذا از متقاضیان دعوت بعمل 
مي آید پس از درج اگهي دوم جهت شركت در مزایده و انجام تشریفات 
مزایده به حوزه مالي و اداري سازمان حمل و نقل واقع در كمال شهر بلوار 

شهید بهشتي ساختمان پاسارگاد طبقه سوم واحد 14 مراجعه فرمایند.
نوبت اول:95/3/12

سرپرست سازمان حمل و نقل – موسي ناظمينوبت دوم: 95/3/22

سازمان حمل و نقل 
همگاني کمال شهر 

و حومه

 نوبت دوم

آگهی ابالغ
موضوع: ابالغ وقت دادرسی

نظر به اینکه خواهان  خانم خورشید محمد حسین پور با وکالت خانم سمانه کوچک تبارفرزند محمد 
علی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت سید موسی حسینی فرزند ... در این شعبه 
تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 11/339/94 ثبت و برای مورخه 95/04/20 
روز یکشنبه ساعت 10 صبح تعیین وقت گردیده است. لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و 
تقاضای خواهان به استناد ماده ۷3 قانون آئیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه 11 حاضر و قبل از آن 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه 11 مراجعه نماید در غیر اینصورت 

مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.
شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی احضار متهم
کالسه  پرونده  در  صادره  خواست  کیفر  موجب  به  ماکو  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
9409984455۷01490 برای محمد میرزایی و جهانبخش کریمی به اتهام ضرب و جرح عمدی 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1395/05/13 ساعت 12:00 تعیین گردیده است . با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 

گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
علیپور-رییس شعبه 2و 1 دادگاه کیفری دو ماکو

اقتصاد ولزوم سیاست های جدید 

امیر عابدی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

با توجه تحریم اقتصادی و مسدود شدن نظام 
بانکی ایران در بسیاری از کشورها نباید انتظار راه 
اندازی بسیار سریع بانک ها در کشورهای اروپایی 
را داشته باشیم چراکه یک فضای بی اعتمادی 

در دوطرف وجود دارد و این بی اعتمادی باید با مذاکرات و کارشناسی 
صحیح برطرف شود.مانع اصلی در قراردادهای تجاری حساسیت های 
بانک های خارجی نسبت به ایران است که ریشه در جرایم سنگینی که به 
دلیل معامله با ایران داشته اند ایجاد شده است . از این رو در رابطه تجاري 
ایران با سایر کشورها  وموانع قراردادهای تجاری با کشورهای خارجی دو 
عامل درونی و بیرونی وجود دارد، رفع عوامل بیرونی از اراده ما خارج است 
ولی در رفع موانع داخلی باید هم ما هم دولت در تالش رفع آن باشد .در 
حال حاضر در حوزه روابط بانکی در یک شرایط نابرابر قرار گرفته ایم، 
بسیاری از بانک های بزرگ و بین المللی که در زمان قبل تحریم به دلیل 
معامله با ایران جریمه شده اند، اکنون  نیز به دلیل ترس از جریمه دوباره 
و ریسک باال، قراردادها را نزد خود نگه داشته اند و از انتقال منابع مالی 
خودداری می کنند.در حوزه قراردادهای تجاری بانک های بزرگ دست 
نگه داشته اند و بانک های کوچک وارد عمل شده اند، بخش خصوصی در 
حال حاضر تمام سعی خود را برای جذب سرمایه گذاران خارجی و عملی 
کردن قراردادها انجام می دهد.در حال حاضر روابط بسیار خوبی را با بانک 
های کشورهایی مانند ترکیه و بخشی از روسیه داریم و ارتباط با برخی از 
بانک های چین و هند نیز کلید خورده است و ما انتظار داریم که این نوع 
ارتباطات به طور فراگیر انجام گیرد، برای عملی شدن فراگیری ارتباطات 
شرایطی وجود دارد اعم از تغییر نگرش سیاست های یک جانبه بانک های 
برخی از کشورها که باعث موانع در بخش قراردادهای تجاری شده است.

به دلیل همزمانی دوره ی پساتحریم و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و 
ناپایداری های سیاسی در این کشور، بسیاری از بانک ها به دلیل ترس از 
جریمه های سنگین در ارتباط با ایران محتاطانه عمل می کنند.در حوزه 
نظام بانک داری داخلی نیز باید تغییراتی شامل تعریف سیاست های 
روشن، به روزرسانی نظام بانکی، کارآمد شدن این حوزه انجام گیرد، بخش 
خصوصی تمام تالش خود را در زمینه ارتباط بانک ها برای پیشرفت 

اقتصاد و سرمایه گذاری ها انجام می دهد.
 

 اردیبهشت ماه تولید 7 سواری متوقف شد
اردیبهشت ماه امسال تولید هفت مدل سواری در خودروسازان داخلی به 
صفر رسید. در این مدت تولید ولیکس C30 دنده ای  LUXURYبا 

کاهش صد درصدی از 26 دستگاه در اردیبهشت 1394 به صفر رسید.
اردیبهشت ماه امسال تولید ام وی ام 530 با کاهش صد درصدی از 263 
دستگاه در اردیبهشت 1394 به صفر رسید.در این مدت تولید ام وی ام 
110 چهار سیلندر با کاهش صد درصدی از 384 دستگاه در اردیبهشت 
1394 به صفر رسید.اردیبهشت ماه امسال تولید ام وی ام 315 با کاهش 
صد درصدی از ۷10 دستگاه در اردیبهشت 1394 به صفر رسید.در این 
مدت تولید لندمارک با کاهش صد درصدی از 502 دستگاه در اردیبهشت 
1394 به صفر رسید.اردیبهشت ماه امسال تولید آسا B50 با کاهش صد 
درصدی از 11 دستگاه در اردیبهشت ماه 1394 به صفر رسید.در این 
مدت تولید سابرینا با کاهش صد درصدی از چهار دستگاه در اردیبهشت 

1394 به صفر رسید.
 

 اعالم ساعات کار بانک پاسارگاد در ماه مبارك رمضان
بانک پاسارگاد ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان 
و آرزوی قبولی طاعات و عبادات هم میهنان عزیز، ساعات کار ستاد و 
شعبه های خود را در این ماه مبارک اعالم کرد.به گزارش روابط عمومی 
بانک پاسارگاد، کلیه شعبه های این بانک در تهران و شهرستان ها، در 
روزهای شنبه تا چهارشنبه،از ساعت 8 صبح الی16 بعدازظهر و در روز 
پنج شنبه از ساعت 8 صبح الی 12:30بعدازظهر کلیه خدمات بانکی را 
اعم از ریالی و ارزی به مشتریان عزیز ارایه می دهند.بر این اساس، ساعات 
کار شعبه  قشم در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 14:30 و در 
روزهای پنج شنبه از ساعت 8 الی 11:30 خواهد بود.همچنین واحدهای 
ستادی بانک پاسارگاد مانند سابق، در روزهای شنبه تا چهارشنبه از 
ساعت ۷:30 صبح الی 15:30 بعدازظهر و در روزهای پنج شنبه از ساعت 
۷:30 صبح الی 12:30 بعدازظهر آماده پاسخگویی به مراجعه کنندگان و 

پشتیبانی از شعبه های بانک هستند.
 

 اهدای تندیس بانک دوستدار محیط زیست به بانک 
اقتصادنوین

با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزي تندیس بانک 
دوستدار محیط زیست به مدیرعامل بانک اقتصادنوین اهدا شدهمزمان 
با امضاي تفاهم نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و بانک مرکزي 
جمهوري اسالمي ایران و افتتاح پردیس نوین، از بانک اقتصادنوین به 
عنوان »بانک دوستدار محیط زیست« تقدیر شد.به گزارش روابط عمومي 
بانک اقتصادنوین، در مراسم تبادل این تفاهم نامه و افتتاح پردیس نوین 
که با حضور ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست و سیف رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران برگزار 
شد به پاس فعالیت هاي ارزنده بانک اقتصادنوین در حوزه محیط زیست، 
تندیس »بانک دوستدار محیط زیست« به حسن معتمدي، مدیرعامل 

این بانک اهدا گردید.
 

ماهان ایر به مقصد پاریس پرواز می کند
شرکت هواپیمایی ماهان ایر با بی اعتنایی دولت فرانسه به قرار داشتن 
این شرکت تحت تحریم های یک جانبه آمریکا، از 10 روز دیگر پاریس را 
به فهرست مقصدهای اروپایی خود اضافه خواهد کرد.از 20 ژوئن امسال، 
یعنی 10 روز دیگر شما قادر خواهید بود از تهران بدون توقف به سمت 
پاریس پرواز کنید.شرکت ماهان ایر ایران از این ماه شهر پاریس را به 
لیست مقصدهای هوایی اروپایی خود یعنی آتن، کوپنهاگ و دوسلدورف 
اضافه خواهد کرد. اما نکته جالب توجه این است که شرکت ماهان ایر در 
فهرست تحریم های دولت آمریکا قرار دارد.بر اساس ادعای اداره کنترل 
دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا، ماهان ایر اقدام به انتقال نیروها و 

تجهیزات به سوریه کرده است..
 

انبارهای گندم محل دپوی کاالهای قاچاق شد
دبیر کمیته مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان تهران با تاکید بر اینکه محل 
دپوی کاالهای قاچاق از این استان خارج شده است، گفت: گزارش های 
به دست آمده حاکی از آن است که انبارهای گندم در برخی استان های 

همجوار، به محل دپوی کاالی قاچاق تبدیل شده است.
علی اکبر پوراحمد نژاد با اشاره به تالش کمیته مبارزه با قاچاق کاال استان 
تهران به منظور ناامن سازی فضای این استان برای قاچاقچیان کاالبه 
تسنیم گفت : در سال جاری با توجه به مراقبت  از مبادی ورودی و بررسی 
انبارها و اقداماتی از این دست به دنبال ناامن کردن فضای استان برای 
قاچاقچیان کاال هستیم چراکه معتقدیم اگر فضای استان تهران به عنوان 
بزرگترین هدف و مقصد کاالی قاچاق در کشور، ناامن شود، قطعاً انگیزه  

برای ورود کاالی قاچاق به کشور نیز کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: به دنبال این اقدامات استان تهران، شاهد هستیم که محل 
دپوی کاالهای قاچاق از استان تهران به استان های همجوار تغییر کرده و 
گزارش های به دست آمده حاکی از آن است که انبارهای گندم در برخی 
از استان های همجوار استان تهران به محل دپوی کاالهای قاچاق تبدیل 

شده است.

پروژه های نیمه تمام را به تعاونی ها بسپارید
معاون وزیر تعاون با بیان اینکه اتکای تعاونی ها به 
تسهیالت بانکی در مقایسه با بخش خصوصی کمتر 
است، واگذاری پروژه های نیمه تمام به تعاونی ها را 
خواستار شد.سیدحمید کالنتری اظهار کرد: صندوق 
توسعه ملی در سیاست های امسال خود پیش بینی 
کرده که 20 درصد منابع خود را به صورت ریالی 
در اختیار بخش های خصوصی و تعاونی قرار بدهد 
که امیدواریم عدالت در نحوه توزیع آن رعایت شود.
وی با بیان اینکه سال 1395 سال خیزش جدی 
در بخش اشتغال کشور است، به ایسنا گفت : اگر 
صندوق توسعه ملی 10 هزار میلیارد ریال از منابع و 
وجود اداره شده خود را در اختیار بخش تعاون قرار 
بدهد می توانیم با افزایش سه برابری آن دست کم 
100 هزار شغل در کشور ایجاد کنیم.به گفته معاون 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولیت ایجاد 
شغل با وزارت تعاون نیست و این وزارتخانه بیشتر 
نقش هدایتگری، سیاستگذاری و پشتیبانی از اشتغال 
را دنبال می کند.کالنتری یکی از مهترین کارکردهای 
بخش تعاون را ایجاد ظرفیتهای شغلی دانست و ادامه 
داد: در حال حاضر میانگین قیمت تمام شده شغل در 
تعاونی ها بین 50 تا 60 میلیون تومان است در حالی 
که متوسط هزینه ایجاد یک شغل در کشور بین 150 
تا 200 میلیون تومان است.وی  تشکیل تعاونی های 
تامین نیاز را از جمله برنامه های وزارت تعاون در سال 
جاری برشمرد و گفت: با تشکیل این تعاونی ها امکان 
تامین مواد اولیه و حذف واسطه ها در جریان فروش 

محصوالت تولیدی تعاونی  تسهیل می شود.
 

 تولید ریل ایرانی با استاندارد اروپایی
سخنگوی شرکت ذوب آهن با بیان اینکه کل نیاز 
است،  سال  در  تن  هزار  حدود 150  کشور  ریل 
گفت: ما امکان تولید تمام این ریل ها را ارزان تر 
از قیمت وارداتی داریم.محمدرضا کجباف با اشاره به 
اینکه تقریباً از دو سال گذشته پروژه تولید ریل برای 
واگن های پرسرعت در شرکت ذوب آهن کلید خورده 
است، اظهار داشت: ظرفیت اسمی ذوب آهن برای 
تولید ریل و تیرآهن بال پهن 400 هزار تن است.وی 
با بیان اینکه در سالهای 81 تا 89 نیز ذوب آهن 
30 هزار تن ریل تولید کرده بود، به تسنیم گفت :  
اما متأسفانه به دلیل اینکه خریداری در بازار وجود 

نداشت این پروژه متوقف شد..
 

سبزی های تهران دیگر با پساب خام 
آبیاری نمی شود

گفت:  تهران  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
بررسی های انجام شده در شهرستان های استان تهران 
نشان می دهد که محصوالتی نظیر سبزی و صیفی 
به طور مستقیم از پساب فاضالب استفاده نمی کنند 
با آنها برخورد می شود. و اگر موردی باشد حتماً 

علی اشرف منصوری درباره آخرین وضعیت آبیاری 
مزارع جنوب تهران با آب های آلوده اظهار کرد: در 
استان تهران از آب فاضالب خام برای آبیاری مزارع 
استفاده نمی شود و از تصفیه خانه ها خروجی گرفته 
می شود.وی به تسنیم گفت: متولی این امر نیز امور 
آب است و باید آب و فاضالب شهری و منطقه ای  را 
کنترل کنند و آب را به صورت تصفیه شده در اختیار 

بخش کشاورزی قرار دهند.
 

ادامه   افت خرید و فروش طال و سکه
رییس اتحادیه طال و جواهر ضمن توضیح وضعیت 
بازار سکه و طال در هفته اخیر، از کاهشی بودن روند 
تقاضا در بازار سکه و طال خبر داد و آن را ناشی از 
مصادف بودن با ماه مبارک رمضان دانست.محمد 
کشتی آرای با اشاره به وضعیت بازار سکه و طال در 
هفته گذشته اظهار کرد: در حالی که اواسط هفته 
گذشته قیمت ها روند نزولی پیدا کرده بود، مجددا 
از چهارشنبه، قیمت جهانی طال با افزایش هشت 
دالری به 1254 دالر به ازای هر اونس طال رسید.وی 
ادامه داد: در حالی که قیمت سکه به زیر یک میلیون 
تومان کاهش یافته بود، مجددا در روز چهارشنبه از 
یک میلیون و 2000 تومان به یک میلیون و 10 
هزار تومان افزایش یافت.رییس اتحادیه سازندگان و 
فروشندگان طال و جواهر با اشاره به وضعیت خرید و 
فروش سکه و طال در هفته اخیر بیان کرد:وضعیت 
بازار سکه و طال در چند روز هفته گذشته با افت 
دادو ستد مواجه بود و این مساله به دلیل آغاز ماه 

 مبارک رمضان بود.  
 تورم کاالهای صادراتی به ۱4.۸ درصد رسید

تورم ساالنه قیمت کاالهای صادراتي، منتهی به پاییز 
1394 به 14.8 درصد رسید.مرکز آمار ایران اعالم 
اساس  صادراتي(بر  کاالهای  قیمت  شاخص  کرد 
ارزش ریالی( در فصل پاییز 1394 به 205,8 واحد 
رسید که این رقم نسبت به فصل قبل از آن 2,9 
درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن(تورم 
نقطه به نقطه( 19,3 درصد افزایش داشته است.بر 
اساس این گزارش درصد تغییر چهار فصل منتهي به 
فصل پاییز 94 نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل از 
آن (نرخ تورم ساالنه( برابر با 14,8 درصد بوده است.
شاخص قیمت کاالهای صادراتي (بر اساس ارزش 
دالری( در پاییز 1394 برابر است با 123,۷ واحد 
ه فصـل قبـل 1,6 درصد  بوده که این رقم نسـبت ـب
و بسبت به فصل مشابه سال قبل از آن (تورم نقطه 

به نقطه( 9,5 درصد افزایش یافته است.

 بازدید مدیرعامل بانک سپه از واحد کشت 
و صنعت پارس بیستون

مدیرعامل بانک سپه به همراه مهندس سعیدی 
کیا رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی از طرح 
عظیم کشت و صنعت پارس بیستون در منطقه صفر 
مرزی قصر شیرین استان کرمانشاه بازدید کردند.به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه در این بازدید 
که مدیرعامل بانک سپه را افخمی مدیر عامل بانک 
صنعت و معدن,رحیمی معاون استاندار کرمانشاه،  
هیئت دوادیان عضو هیأت مدیره، جاللی نظری 
مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل روابط عمومی 
همچنین جعفرزاده رئیس اداره کل بررسی طرح ها 
و مدیر شعب بانک سپه استان کرمانشاه همراهی می 
کردند، چقازردی این پروژه را الگویی موفق دانست 
که می تواند در بخش های دیگر استان نیز مورد 

استفاده قرار گیرد.

یادداشت خبر

گروه اقتصاد: پرداخت وام 80 میلیونی مسکن در 
روزهای اخیر آغاز شده است و برخی کارشناسان 
معتقدند که این وام می تواند معامالت مسکن 
میلیون  وام80  پرداخت  آغاز  ببخشد.با  رونق  را 
تومانی مسکن، فعاالن بازار امیدوارند که تغییراتی 
در بازار مسکن رخ دهد و متقاضیان بیشتری به 
این بازار ورود کنند اما در کنار این عده برخی 
تواند  نمی  وام  این  که  معتقدند  کارشناسان  از 
مسکن را پس از 4 سال از رکود خارج کند.در 
خروج  برای  دولت  که  طرح هایی  از  یکی  واقع 
از رکود مطرح کرده، تقویت  غیرتورمی مسکن 
طرف عرضه و افزایش ساخت و سازها به منظور 
تامین نیاز متقاضیان مسکن است. به همین دلیل 
سیاست های تامین مالی از طریق تسهیالت بانکی 
یکی از مهمترین برنامه هایی است که وزارت راه 
اجرا  به  مسکن  بانک  همکاری  با  شهرسازی  و 
رسانده است.براین اساس وام 80 میلیون تومانی 
ساخت مسکن برای متقاضیان در نظرگرفته شد 
و حتی برخی شرایط که در ابتدا برای دریافت 
این وام تعیین شده بود حذف شد تا متقاضیان 
بیشتری امکان دریافت این وام را داشته باشند.در 
این میان، برخی از فعاالن بازار مسکن معتقدند 
بازار  بر  را  تاثیری  تواند  نمی  تسهیالت  این  که 
مسکن داشته باشد و رکود عمیقی که در این بازار 
وجود دارد نیاز به محرک های بیشتری دارد. در 
این باره حامد مظاهریان معاون وزیر راه و گفته 
است: خروج بازار مسکن از رکود به شاخص های 
کالن اقتصادی مربوط است و واقعیت این است 
نکرده  عمل  جداگانه  گاه  هیچ  مسکن  بازار  که 
و  اقتصادی  کالن  شاخص های  بهبود  با  است. 
سرمایه گذاری حتما بازار مسکن نیز از آن منتفع 
به  رکود  از  مسکن  خروج  واقع  شد.در  خواهد 
عوامل زیادی بستگی دارد که این عوامل باید در 
کنار یکدیگر قرار بگیرد تا تاثیر واقعی را بر این 
بازار داشته باشد، اما فعاالن مسکن امیدوارند که 
حداقل بازار خانه های کوچک با این وام ها رونق 

پیدا کند.

تسهیالتي با نرخ سود 13 درصد
در  یکم  پس انداز  صندوق  تسهیالت  پرداخت 
شده  آغاز  گذشته  روز  چند  از  کشور  در  حالی 
از سپرده گذاری  بانک  میزان جذب سرمایه  که 
و  هزار   9 گذشته  یک سال  طی  در  متقاضیان 
400 میلیارد ریال است و انتظار می رود بر بازار 
مسکن تاثیر بگذارد.پرداخت تسهیالت مسکن به 
سپرده گذاران صندوق پس انداز یکم در حالی از 
آغاز شده است که از ابتدای سال جاری تمامی 
دست اندرکاران کشور در صدد ارایه راهکارهایی 
برای خروج مسکن از رکود بودند تا بازار معامالت 
تسهیالت  پرداخت  آغاز  اگرچه  بگیرد.اما  رونق 
صندوق پس انداز یکم، یکی از راهکارهای بانکی 
نظر  به  اما  است  رکود  از  مسکن  خروج  برای 
می رسد این تسهیالت گام موثری برای برخی از 
خانوارها به ویژه در شهرهای میانی و واحدهای 
متوسط و کوچک باشد.در همین رابطه و در مورد 
صندوق  تسهیالت  پرداخت  از  استقبال  میزان 
پس انداز مسکن یکم اگرچه نظر کارشناسان و 
دست اندرکاران متفاوت است اما به نظر می رسد 
این تسهیالت تنها یک روش از میان روش های 
مختلفی است که متقاضیان خرید مسکن بویژه 
کسانیکه برای نخستین بار اقدام به خرید خانه 

گفته  کنند.  تجربه  را  آن  می توانند  می کنند 
بر  این روش، روشی است که می تواند  می شود 
تاثیری آرام و تدریجی داشته  بازار آرام مسکن 
باشد.حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان 
وزیر راه و شهرسازی پیش تر گفته بود: خروج 
خروج  و  بود  خواهد  تدریجی  رکود،  از  مسکن 
پیش  که  داشت  خواهیم  بازار  در  را  غیرتورمی 
از  خروج  فرآیند  وام ها  ورود  با  می کنیم  بینی 
رکود تداوم یابد.ابوالقاسم رحیمی انارکی در همین 
شهرسازی  و  راه  وزارت  خبری  پایگاه  به  رابطه 
گفت: صندوق یکم از شروع به اعطای تسهیالت 
به متقاضیانی می کند که برای نخستین بار اقدام 
به خرید خانه کرده اند و در مورد میزان استقبال 
و تاثیری که بر بازار مسکن خواهد داشت باید 
منتظر باشیم و اظهارنظر کارشناسی در این باره 
شد.وی  خواهد  موکول  جاری  سال  تیرماه  به 
به  تسهیالت  سقف  اساس  بر  افزود:  همچنین 
متقاضیان تهران 80، شهرهای باالی 200 هزار 
تومان  میلیون   40 شهرها  سایر  در  و   60 نفر 
از  استفاده  برای  باید  که  می شود  پرداخت  وام 
از سپرده گذاران حداقل یک  تسهیالت هرکدام 
سال سپرده گذاری انجام داده باشند و به ازای 
هر شش ماه، یک برابر متوسط موجودی به آن ها 

بر اساس سود 13  بازپرداخت  و  تعلق می گیرد 
درصد خواهد بود.محمدحسن مرادی مدیر امور 
طرح و برنامه بانک مسکن نیز در مورد جزئیات 
پرداخت تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم 
در شهرهای مختلف کشور گفت: تاکنون و در 
بازکردن  به  اقدام  نفر  مجموع یک هزار و 582 
حساب در شعب بانک مسکن کرده اند که در طی 
این مدت، یک هزار و 461 نفر در شهرهای زیر 
200 هزار نفر جمعیت و 3 هزار و 2۷3 نفر در 
شهرهای باالی 200 هزار نفر جمیعت در صندوق 
کرده اند. باز  یکم حساب  پس انداز مسکن خانه 
مرادی میزان جذب بانک از سرمایه متقاضیان را 
9 هزار و 400 میلیارد ریال عنوان کرد و تاکید 
کرد: بازپرداخت تسهیالت بانکی 13 درصد است 
و بدون شک پرداخت تسهیالت صندوق پس انداز 
خانه یکم بر بازار معامالت مسکن بی تاثیر نخواهد 
بر  بازار همچنان  بینی می شود که  بود و پیش 

اساس روال سابق به کار خود ادامه دهد.
وام 80 میلیونی محرک بازار آپارتمان های 

کوچک
اتحادیه  رئیس  عقبائی  حسام  خصوص  این  در 
مشاوران امالک با بیان اینکه معتقدم که وام 80 
میلیونی تاثیر مثبتی بر بازار مسکن خواهد داشت، 
به مهرگفت: این وام می تواند محرک بازار مسکن 
به خصوص آپارتمان های کوچک باشد و قدرت 
خرید دهک های ضعیف را افزایش می دهد.وی 
با اشاره به اینکه این تسهیالت کمک می کند 
که حجم معامالت در کشور افزایش پیدا کند، 
افزود: خیز خروج از رکود در بازار مسکن برداشته 
شده است و با این تسهیالت می تواند با سرعت 
برای  اینکه  اعالم  با  رود.عقبائی  پیش  بیشتری 
افزایش استقبال از این وام باید مدت بازپرداخت 
افزایش پیدا کند و سود تسهیالت کاهش یابد، 
اظهار داشت: در مجموع پرداخت این وام را مثبت 
ارزیابی می کنم اما این وام به تنهایی موجب رونق 

بازار نمی شود.

چشم انتظاري  فعاالن بازار به رونق

وام ۸0 میلیونی، محرك بازار مسکن
 نیاز متقاضیان مسکن تامین مي شود؟

این که  بیان  با  و تجارت  وزیر صنعت، معدن 
ارتقای  جهت  تری  سختگیرانه  کیفی  اهداف 
سطح کیفی محصوالت و خدمات خودرو اجرا 
می شود گفت: برنامه خاصی نیز برای جایگزینی 
خودروهای سنگین فرسوده هست که به زودی 
اظهار  زاده  نعمت  رضا  شود.محمد  می  اعالم 
داشت نتایج کلی حاکی از ارتقای نسبی کیفیت 
محصوالت و خدمات خودرو در سال 94 است و 
با توجه به این موضوع اهداف کیفی سختگیرانه 
و  کیفی محصوالت  ارتقای سطح  تری جهت 
خدمات و رضایتمندی مشتریان در نظر گرفته 
خواهد شد.وزیر صنعت که در نشست شورای 
سیاستگذاری صنعت سخن می گفت با اشاره 
و  سال 95  در  خودرو  صنعت  های  برنامه  به 
با تاکید بر روشهای نوین بازاریابی و فروش و 
باید روشهای متفاومتی  افزود:  دانش روز دنیا 
ارایه شود که برای مشتری جذاب باشد و محور 

فعالیتهای شرکتهای خودرو ساز و قطعه ساز ، 
رضایت مندی مشتری باشد و سازو کارهای الزم 
برای رقابتی کردن خودرو داشته باشیم چون 
رقبای ما  قطعا برنامه دارند  و شرایط رقابت در 
آینده برای ما به مراتب سخت تر از شرایط فعلی 
خواهد بود و اگر برنامه نداشته باشیم قطعا عقب 

خواهیم ماند.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت تاکید کرد :  باید 
سطح کیفی خودرو ها افزایش یابد و با روشهای 
موجود نمی توانیم به رضایت مندی مشتریان 
برسیم و باید خودرویی که به دست مشتریان 
می رسد بدون عیب باشد و ما باید در زمینه 
آموزش به استاندارهای جهانی برسیم و انضباط 
مشتری  با  ارتباط  در  اولویت  یک  را  کارکنان 
بدانیم و در مورد خدمات پس از فروش تاکید 
بر ارتقا و اموزش در این زمنیه به عنوان یک 

ضرورت  اعالم شد.

 برنامه جایگزینی خودروهای سنگین فرسوده ؛به زودی

اهداف سختگیرانه تر  جهت ارتقای سطح کیفی خودرو
داد  دستور  رئیس جمهور  اجرایی  معاون 
انبارهای  در  باقی مانده  وارداتی  برنج های 
شرکت بازرگانی دولتی پس از انجام آزمایشات 
که  درصورتی  بهداشت،  وزارت  توسط  الزم 
تشخیص  غیرقابل مصرف  دام  و  انسان  برای 
داده شد، معدوم شود.موضوع توزیع برنج های 
تاریخ مصرف گذشته و آلوده از سال گذشته 
که  بوده  قرار  این  از  ماجرا  و  شده  خبرساز 
انبارهای  به ویژه هندی در  برنج های خارجی 
پایان  تا  که  ایران  دولتی  بازرگانی  شرکت 
سال 2015 میالدی انقضا داشته است، تاریخ 
شرکت  این  سوی  از  بار  چندین  آن  مصرف 
ارشد  مسئوالن  مسئله  این  که  شده  تمدید 
کشور را نسبت به خطر توزیع برنج های آلوده 
در کشور حساس کرده است.به همین منظور 
سال  جلسه  اولین  در  بازار  تنظیم  کارگروه 
95 که در تاریخ 29 اردیبهشت سال جاری 
برگزار شد، به موضوع تعیین تکلیف برنج های 
باقی مانده در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی 
ایران پرداخت و مصوبه ای را در این خصوص 
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 

شرکت بازرگانی دولتی ایران ابالغ کرد.
کاهش قیمت برنج با نزدیک شدن به فصل 

برداشت
حال با توجه به وضعیت برنج هاي آلوده ،نائب 
رئیس انجمن برنج از آغاز برداشت برنج تا 40 

شدن  نزدیک  با  گفت:  و  داد  خبر  دیگر  روز 
محصول  این  قیمت  برنج،  برداشت  زمان  به 
کاهش می یابد.علی اکبریان در مورد قیمت 
طارم  برنج  قیمت  گفت:  بازار  در  طارم  برنج 
چندی پیش کیلویی 10 هزار تومان بود که 
کیلویی  به  وحال  گرفت  خود  به  نزولی  سیر 
9000 تومان است و با نزدیک شدن به زمان 
از 9000  کمتر  به  آن  قیمت  برنج،  برداشت 
تومان کاهش می یابد.وی در بخش دیگری از 
سخنان خود تصریح کرد: تا به امروز واردات 
می  صورت  شده  مدیریت  صورت  به  برنج 
گیرد که مورد تایید انجمن برنج ایران است 
به  باید  واردات  ماه  پنج  به مدت  تیرماه  از  و 
اینکه  بیان  با  شود.اکبریان  قطع  کامل  طور 
یوسفیان مال، نماینده مردم آمل در مجلس به 
دنبال درگیری با معاون وزیر جهاد کشاورزی 
نبوده است، اظهار کرد: چندی پیش مدیرکل 
وزارت  تجارت  توسعه  و  ساماندهی  دفتر 
واردات  در  سقف  نبود  از  کشاورزی  جهاد 
به  می تواند  فردی  هر  که  گفت  سخن  برنج 
کرد:  تصریح  کند.وی  وارد  برنج  میزانی  هر 
اعتراض  موجب  نسنجیده  اظهارنظر  این 
شدید تولیدکنندگان برنج داخلی شد. شدت 
اعتراض ها در همان ساعات اولیه موجب شد 
این اظهارنظر از سوی مسئوالن وزارت جهاد 

کشاورزی تکذیب شود.

آرامش قیمت به بازار برنج برگشت

  معدوم سازی برنج  های آلوده

رییس کمیسیون خصوصی سازی اتاق بازرگانی 
ایران به تشریح برخی موانع فضای کسب و کار 
گذشته  سال های  در  کرد:  تصریح  و  پرداخت 
صنعت  بخش  به  نقدینگی  تزریق  از  همواره 
حمایت شده در حالیکه عمده اشتغال در بخش 
در  گفت:  ایسنا  به  راهدار  است.یلدا  خدمات 
سال های گذشته تالطم های زیادی را در فضای 
کسب و کار تجربه کردیم اما آنچه مشهود بوده، 
این است که در سه سال گذشته دولت تالش 
کرده است که به لحاظ شاخص های بین المللی 
و نگاه بیرونی، فضای کسب و کار را به سمت 
مطلوب تری حرکت دهد.وی با اشاره به برخی 
این  با  ادامه داد:  مشکالت فضای کسب و کار 
وجود فضای کسب کار فاصله زیادی تا جایگاه 
قوانین  با  که  است  این  واقعیت  دارد.  مطلوب 
اندازی  مزاحم زیادی روبرو هستیم و برای راه 
برای  زمان  ماه ها  به  ساده  کار  و  کسب  یک 
دریافت مجوزهای مختلف زمان نیاز است.رییس 
سالمت  و  سازی  خصوصی  رقابت،  کمیسیون 
اداری اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: همچنین 

شفاف  اصال  ما  های  بانک  پشتیبانی  موضوع 
نیست و دستگاه های اجرایی به صورت جزیره 
ای عمل می کنند و به هم متصل نیستند.راهدار 
تصریح کرد: موانعی که در فضای کسب و کار 
وجود دارد بسیار پیچیده است. نمی توانستیم 
بتواند  دولت  که  باشیم  داشته  انتظاری  چنین 
تمام مشکالت را در سه سال گذشته حل کند، 
چرا که دولت در پروژه بزرگتری به دنبال رفع 
تحریم ها بود و ما بعد از برجام احساس کردیم 
که یکی از مشکالت فضای کسب و کار برداشته 
شد اما امکان اینکه مشکالت دیگر در سه سال 
داد:  ادامه  نداشت.وی  وجود  گذشته حل شود 
دولت باید هر چه سریع تر نسبت به رفع قوانین 
و مقررات مزاحم اقدام کند و مجلس جدید هم 
می تواند در این زمینه به دولت کمک کند. در 
کشور مشکلی در زمینه کمبود قوانین نداریم، 

برای همین یکی از اقدامات موثری که مجلس 
می تواند انجام دهد این است که قوانین بسیار 
زیاد و در هم تندیده را کم کند. اگر قوانین کمتر 
اما موثرتری داشته باشیم مطمئنا فضای کسب 

کار مطلوب تری خواهیم داشت.
عمده اشتغال در صنعت نیست بلکه در خدمات 

است
در  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
بخش دیگری از صحبت هایش درباره اختصاص 
های  بنگاه  به  تومان  میلیارد  هزار   16 اعتبار 
از  بخشی  گفت:  صنعتی  متوسط  و  کوچک 
تزریق  طریق  از  توان  می  را  واحدها  مشکالت 
نقدینگی حل کرد. اما تمام مسئله این نیست. 
منظور از واحدهای کوچک و متوسط واحدهایی 
هستند که کمتر از 100 و 50نفر شاغل دارند. 
باالی 100 و  برای واحدهایی که  باید دید  اما 

200 نفر  یا 300 و 400 نفر شاغل دارند چه 
اتفاقی خواهد افتاد.راهدار افزود: نگاه اشتباهی 
وجود دارد که حل مشکالت اقتصاد و اشتغال در 
حل مشکالت صنعت دید می شود. برای همین 
در تمام سال های گذشته هر پولی که تزریق 
شده به بخش صنعت بوده است. در حالی که 
این امکان وجود داشت که از محل بنگاه های 
کوچک و متوسط خدماتی ارزش افزوده و ثروت 
رقابت،  کمیسیون  شود.رییس  ایجاد  بیشتری 
خصوصی سازی و سالمت اداری اتاق بازرگانی 
در بخش  کار  اشتغال عمده  عنوان کرد:  ایران 
صنعت نیست بلکه در بخش خدمات است و به 
بخش خدمات وام های با بهره باال اختصاص داده 
می شود، برای همین بخش خدمات نتواسته پا 
بگیرد و در نتیجه تولید ثروت هم در این بخش 
اتفاق نیفتاده است.راهدار اضافه کرد: اینکه به 
واحدهای کوچک و متوسط صنعتی توجه شود 
اتفاق مثبتی است اما این 16هزار میلیارد تومان 
مشکل اقتصاد، رکود و مشکل صنعت گران را 

حل نمی کند و فقط یک مسکن است.

دستگاه های اجرایی به صورت جزیره ای عمل می کنند

حمایت موقتي  ۱6 هزار میلیاردی از صنعت



مدیر عامل جدید شرکت توزیع برق استان لرستان طی مراسمی با حضور 
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، معاون عمرانی استانداری لرستان و 

جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی لرستان معرفی شد.
در این مراسم فریدون خودنیا به عنوان مدیر عامل جدید شرکت توزیع برق 
لرستان معرفی و از زحمات محمد بحرینی مدیر عامل سابق این شرکت 

تقدیر به عمل آمد.
بنا بر این گزارش، فریدون خودنیا پیش از این به عنوان مدیر شرکت توزیع 
برق خرم آباد مشغول به کار بود و محمد بحرینی مدیر عامل سابق شرکت 
برق لرستان نیز حدود هفت سال در این شرکت مشغول به فعالیت بوده 

است.
فریدون خودنیا مدیر عامل جدید شرکت توزیع نیروی برق لرستان در این 
مراسم معارفه اش در سخنانی افزایش ظرفیت های مهندسی در شرکت 
برق لرستان را یکی از برنامه های خود عنوان کرد و اظهار داشت: برای 
رسیدن به شاخص های توانیر از همه ظرفیت ها به ویژه نیروی انسانی 
استفاده خواهیم کرد و شاخص های مهندسی در شرکت برق استان 

افزایش می یابد.
وی ادامه داد: توسعه ظرفیت های مدیریتی، توانمندسازی نیروها، افزایش 
خدمات رسانی به مشتریان با رویکرد مکانیزاسیون از مهم ترین برنامه های 

شرکت توزیع برق لرستان خواهد بود.
مدیر عامل جدید شرکت توزیع برق لرستان در بخش دیگری از سخنان 
خود ضمن قدردانی از تالش های بحرینی مدیر عامل سابق شرکت توزیع 
برق لرستان گفت: ریسک پذیری و داشتن روحیه کاری باال از مهم ترین 
ویژگی های وی بوده و این رویکرد نیز در شرکت برق استان باز هم حاکم 

خواهد بود.
 

 معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر مطرح کرد؛
تلفات برق درلرستان۷درصد کاهش یافت

محمود رضا حقی فام ظهر پنج شنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه 
مدیر عامل شرکت برق لرستان اظهار داشت: تلفات برق در استان لرستان 
در مقایسه با سطح کشور کاهش یافته و در این زمینه لرستان جز سه 

استان برتر کشور است.
وی بیان داشت: هم اکنون شاهد کاهش هفت درصدی تلفات برق در 

استان لرستان هستیم.
وی با بیان اینکه کشور ایران جز مناطق با تلفات باالی برق است که باید با 

کاهش میزان تلفات برق زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کنیم ادامه 
داد: در گذشته تلفات برق کشور در حدود 2۰ درصد بوده و باید توجه کنیم 
که اگر خاموشی ها افزایش یابد بی شک رغبت برای سرمایه گذاری و انجام 

کارهای صنعتی، اقتصادی و کشاورزی کم می شود.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با بیان اینکه صنعت برق پیشران دیگر 
صنایع  است، عنوان کرد: اگر صنعت برق به خوبی عمل نکند بی شک 
صنایع، گردشگری، کشاورزی و سایر بخش ها آسیب می بیند و اگر برق در 

زمینه ای بد عمل کند، توسعه اقتصادی هم زیر سوال می رود.
حقی فام در بخش دیگری از سخنان خود به پیشتازی لرستان در زمینه 
ایجاد و توسعه کابل های خودنگهدار اشاره کرد و گفت: شرکت توزیع برق 
لرستان مقام اول کشور در زمینه توسعه کابل های خودنگهدار برق را به 
خود اختصاص داده و با این اقدام در زمینه مدیریت و انضباط مالی گام 

موثری برداشته است.
وی ادامه داد: این استان در زمینه واگذاری انشعابات به مشترکین نیز کارنامه 
موفقی داشته و در صورت نبود مشکل در ظرف دو  تا چهار ساعت برای 

واگذاری انشعاب مشترکین شهری و روستایی اقدام کرده است.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر یادآور شد: در وضعیت هایی مانند 

بحران ها و بالیای طبیعی نیز که لرستان از جمله استان های حادثه خیز 
بوده، شرکت توزیع برق لرستان بر اساس گزارش های ارائه شده، موفق 

عمل کرده است.
حقی فام عنوان کرد: با توجه به پتانسیل های این استان در حوزه نیروی 
انسانی نیز انتظار می رود، مدیریت جدید برای استفاده از نیروهای جوان و 

بومی، کاهش تلفات برق، دریافت مطالبات و ... اقدام کند.

معاون استاندار:  
زیبایی شهر در شب به شدت روشنایی بستگی دارد

معاون عمرانی استاندار لرستان گفت: عملکرد شرکت توزیع برق در دوره 
مدیریت مهندس بحرینی زبان زد است.

»محمد اصالنی« خردادماه در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت توزیع 
برق که در سالن مدیریت دولتی برگزار شد، اظهار داشت: در 7 سال تالش 
شبانه روزی بحرینی موفقیت هایی که حاصل شده است با همدلی و مودت و 

همسویی همکاران ایشان بوده است.
وی افزود: ظرف مدت 2 سال اخیر که بنده به لرستان آمده ام و عملکرد 
مدیران را مورد ارزیابی قراردادم، عملکرد مهندس بحرینی جز یکی از معدود 

مدیرانی بود که خوش درخشید.
معاون عمرانی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: مهندس خودنیا هم 2 دهه 
عملکرد مطلوب و دانش فنی دارد و امیدواریم با همین رویه ای که مهندس 

بحرینی پیش رفته است ایشان نیز پیش برود.
اصالنی با بیان این مطلب، تصریح کرد: باوجود این که عملکرد مهندس 
بحرینی خوب بوده است، امیدواریم آقای خودنیا بهتر از بحرینی عمل کند.

وی در بخشی از سخنان خود بابیان این که درست نیست 135 روستا 
در لرستان فاقد برق باشند، افزود: البته بعضی از روستا به دلیل این که 

صعب العبور است برق ندارند.
اصالنی همچنین از میزان شدت روشنایی در شهرهای استان انتقاد کرد و 
گفت: کوچه ها و خیابان ها باید شدت روشنایی به اندازه خاصی داشته باشد 

اما شدت روشنایی به عنوان مثال در خرم آباد قابل قبول نیست.
وی گفت: زیبایی شهر در شب به شدت روشنایی بستگی دارد.

معاون عمرانی استاندار لرستان همچنین اظهار داشت: یکی از آفت های 
درون سازمانی در لرستان بحث شایعات و حرف های خالف واقع است.

اصالنی ادامه داد: من تازه به لرستان آمده بودم که یک نفر پیامکی 
عمل  خوب  برق  شرکت  مدیر  این  گفت  و  کرد  ارسال  من  برای 

نمی کند.
وی با بیان این که آن شخص امروز در این جلسه حضور دارد: افزود: 

پیامک دوم و سوم آمد و زمانی که به ایشان زنگ زدم جواب نمی داد.
در  که  ادبیاتی  به  توجه  با  گفت:  لرستان  استاندار  عمرانی  معاون 
پیام هایش بود متوجه شدم ایشان کار رسانه ای میکند و دست به قلمش 

خوب است.
اصالنی افزود: در مراسمی بودیم که ایشان آمد و با من صحبت کرد، من 
به ایشان گفتم شما همان نیستی که پیامک می دهی؟ ایشان اول قبول 
نکرد اما بعدش پذیرفت که او بوده است، گفتم چرا علیه آقای بحرینی 
مطلب می نویسی؟ ایشان گفت: مگه شما حامی آقای بحرینی هستی؟ 

منم گفتم بنده حامی همه مدیران هستم!
 وی خاطرنشان کرد: اگر مدیری ضعفی داشت، عقل، انسانیت و اخالق 
حکم می کند که با نقد سازنده، با ارائه پیشنهادها و راه کارها ایشان را 

در توسعه استان یاری دهیم.
قابل ذکر است مراسم معارفه ي مدیر عامل جدید شرکت توزیع برق 
استان لرستان با حضور معاون عمراني استانداري لرستان و محمدرضا 
و شهردار خرم آباد  توانیر  توزیع شرکت  معاونت هماهنگی  حقی فام 
برگزار شد و »فریدون خودنیا« به عنوان مدیر عامل جدید شرکت برق 

لرستان، جایگزین »سید محمد بحریني بروجني«  شد.

 مدیرعامل جدید شرکت توزیع برق لرستان معرفی شد

کانون طراحان و مدیران تبلیغات سینمای ایران دریافت 
جایزه بهترین آنونس برای فیلم »فصل فراموشی فریبا« 

را تبریک گفت.
به گزارش گروه فرهنگی پیام زمان ،کانون طراحان و 
مدیران تبلیغات سینمای ایران کسب جایزه بهترین 
آنونس فیلم در جشنواره بین المللی گالسکو انگلستان 
را به مسعود فرجام تبریک گفته و کسب موفقیت های 
بین المللی در صنعت تبلیغات فیلم را گام مهمی در 
جهت شناساندن سینمای ایران و جذب مخاطب غیر 
آنونس »فصل  داند.  دنیا می  در سراسر  زبان  فارسی 
فراموشی فریبا« در جشنواره فجر سال گذشته هم نامزد 
دریافت جایزه بود. امیدواریم این موفقیت ها در عرصه 
بین المللی در آینده ای نزدیک توسط دیگر همکارانمان 

در عرصه تبلیغات فیلم تکرار شود.
فصل فراموشی فریبا داستان زنی به نام فریبا )ساره 
بیات( که مادر معتادش او را به خاطر پول در نوجوانی 
به مردی فروخته است و او نیز بعد از آن به یک زن 
زندگانی(  )امین  مرتضی  است.  شده  تبدیل  خیابانی 
علی رغم دانستن گذشته فریبا با او ازدواج کرده و فریبا 
زندگی پاکی را درپیش گرفته اما مرتضی همیشه به او 
سوء ظن دارد. مرتضی خودش هم معتاد است اما با 
تمام مخالفت های خانواده و دوستانش با این زن که 
زندگی ناپاکی داشته ازدواج می کند. شک ها و سوء 
ظن های مرتضی تا آنجاست که حتی او را در خانه 
اش حبس می کند. در ادامه فیلم یک روز وقتی فریبا 
برای گرفتن جواب آزمایش بارداری وژبا هم دسته ای 
یکی از همسایگان به بیرون از خانه می رود مرتضی می 
فهمد و او را به باد کتک می گیرد و زندانی می کند او 
از خانه بیرون می رود و تصادف شدیدی می کند. فریبا 
مجبور می شود تا هزینه های درمان او را مهیا کند. 
فریبا پشت وانت فرسوده و تصادف کرده همسرش می 
نشیند و سعی می کند وارد جامعه شده و هزینه های 
درمان مرتضی را تأمین کند، از جابجایی مانکن های 
خانم مزون دار تا جابجایی یک گروه موسیقی که یک 
زن خواننده آن است تا گرفتن بار از قصابی که اجازه 
ورود زنان به محوطه کارش را نمی دهد و در این میان 
مردان زیادی به او پیشنهادهای غیراخالقی می دهند اما 
او نمی پذیرد و با سختی بسیار پول بیمارستان را فراهم 
می کند و درنهایت می فهمد که خانواده مرتضی او را 
مرخص کرده و به خانه خود برده اند و زمانی که به خانه 
آن ها می رود خانواده مرتضی او را به حدی کتک می 
زنند که فریبا سقط جنین می کند و در آخرین صحنه 
فیلم فریبا از خانه بیرون می رود و دوباره به زندگی قبلی 
خود برمی گردد. سرانجام فریبا در دست و پنجه نرم 
کردن با مشکالت زندگی اش به کجا ختم می گردد.؟ 

سوالی است که ذهن مخاطب را درگیر می کند.

پیام تبریک مدیران تبلیغات 
سینمای ایران برای یک موفقیت 

بین المللی


