
وضعیت بحرین بسیار 

تأسف بار است

اعتراف تروریستها به حمایت  عربستان و آمریکا
فرمانده نیروی زمینی سپاه خبر از دستگیری دو نفر از عوامل تیم تروریستی داد و گفت: این افراد به جنایات 

خود و نقش حمایتی عربستان و آمریکا در پیشبرد اهداف این گروهک اعتراف کرده اند.
تیم  عوامل  از  نفر  دو  از دستگیری  پاسداران خبر  زمینی سپاه  نیروی  فرمانده  پاکپور  مهر، سردار  گزارش  به 
ازاین  یکی  گفت:  و   داد  شد  منهدم  استان  انتظامی  ماموران  بدست  خاش  در  گذشته  هفته  که  تروریستی 
تروریست ها  پس از دستگیری به علت شدت جراحات به هالکت رسید و یک نفر دیگر در اختیار قرارگاه قدس 

جنوب شرق است.
سردار پاکپور در همایش نقش طوایف در جهاد کبیر در زاهدان،افزود: این افراد به ابعاد گسترده ای از جنایات 
خود و نقش حمایتی عربستان و آمریکا در پیشبرد اهداف این گروهک اعتراف کرده اند که در آینده به اطالع 

مردم خواهد رسید.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران به توطئه های دشمنان در مرزهای جنوب شرق و شمال غرب کشور برای 
نفوذ به داخل کشورمان اشاره کرد و افزود: عربستان سعودی و آمریکا سعی در سازماندهی و تقویت گروهک 
های تروریستی و افراد ضد انقالب پیرامون کشور ما را دارند که سالهاست ضعیف شده اند و رزمندگان ایران 

اسالمی در مرزهای کشور با اقتدار مقابل این افراد ایستادگی کرده اند.

صدیقی: 
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 تک شماره 1000 تومان 
 12 صفحه

خط قرمزی  در مبارزه 

با فساد قائل نیستیم

تصمیمات جدید برای 

نجات ذخایر آب

روحانی: در برابر حقوق های نامتعارف خواهیم ایستاد

ثبات اقتصاد، برجام و طرح تحول سالمت 
سه دستاورد بزرگ دولت

ماه مبارک رمضان؛
ماه مهمانی خدا بر همگان مبارک باد .
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ایجاد گشایش در روابط بانکی ایران 
با خروج از لیست سیاه پولشویی

از  ایران  خروج  در  مالی  اقدام  المللی  بین  گروه  اقدام 
لیست سیاه پولشویی می تواند گشایش مهمی در روابط 
ایران  دارند  انتظار  تحلیلگران  اما  ایجاد کند  ایران  بانکی 
منتفع  موانع  از  بماند.یکی  باقی  لیست  این  در  همچنان 
شدن ایران از منافع اقتصاد برجام، ناتوانی تهران در قانع 
کردن بانک های بزرگ جهانی برای تسهیل معامالت بین 

ایران و شرکت های خارجی است. 

بویینگ 80 فروند هواپیما 
به ایران می فروشد

رویترز به نقل از مقامات آگاه گزارش داد که بویینگ 80 
هواپیما به ارزش 17.58 میلیارد دالر را به ایران خواهد 

فروخت و 29 هواپیمای دیگر را نیز اجاره می دهد.
 رویترز به نقل از دو مقام ارشد آگاه نوشت: قرارداد موقتی 
میان شرکت هواپیمای بویینگ و ایران، برای فروش 109 
و  کوچک  جت های  شامل  ایران  به  مختلف  هواپیمای 

بزرگ به ارزش 20.37 میلیارد دالر خواهد بود. 

خبراقتصادی

3

2

بخش اقتصادی کشور نیاز
 به تحول دارد

اصغر سلیمی- نماینده مجلس

مرثیه ای برای آنان که پرکشیدند؛

روزنه ی ُامید برای 
غارنشیناِن مجازی

نسترن کیوان پور

برخورد با مقصران حادثه 

واژگونی اتوبوس 

سربازان وظیفه 

خبر

نگاه روز

یادداشت

11

اروپا در شوک؛

انگلیسی ها به خروج
 از اتحادیه اروپا رأی دادند

دیوید کامرون از نخست وزیری انگلیس  استعفا کرد

2 113 2
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))تجدید آگهي مناقصه عمومي (( 

 شهرداري ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 95 ، پروژه های ذیل را از طریق تجدیدمناقصه عمومي به اشخاص 
حقوقي واجد شرایط واگذار نماید .

- داوطلبان مي توانند حداكثر ظرف مدت 15روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه درساعات اداری به واحد امور قراردادهاي شهرداري و یا به 
سایت اینترنتی  www.e-varamin.ir شهرداري ورامین مراجعه و اسناد تجدید مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری 

تسلیم و رسید دریافت نمایند. )تلفن تماس :  ٧- 362٤2525 داخلی -366-36٤(
- شهرداري در رد یا قبول یک یا كلیه پیشنهادات مختار است .

- هزینه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده یا برندگان مناقصه خواهد بود .
- سایراطالعات و جزئیات درفرم شرایط تجدید مناقصه موجود مي باشد .

حیدریان-  شهردار ورامین
 تاریخ انتشار نوبت اول :95/3/29    تاریخ انتشار نوبت دوم: 05/٤/95

پروژه
خرید جداول و دال

خرید آسفالت توپکا)جهت نواحی چهارگانه شهرداری(

اعتبار )ریال(
٧/000/000/000
10/000/000/000

ردیف بودجه مصوب سال 1395
ردیف 20
ردیف ٤9

 نوبت دوم

))مصرف اب بهینه کنیم((
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي 

1: نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضالب روستائي استان هرمزگان
2: آدرس دستگاه مناقصه گزار : بندرعباس  - بلوار امام حسین )ع( جنب اداره استاندارد شركت آب وفاضالب 

روستائي هرمزگان
3: موضوع مناقصه :  عملیات احداث مخزن بتنی 1000متر مکعبی روستای هرنگ-بستک 

٤ : ناظر پروژه:مهندسین مشاور مهر آب سپاهان 
5: مبلغ برآورد اولیه كارفرما   :٧/818/٤88/٤95 ریال )بر اساس فهرست بها ی ابنیه و تاسیسات مکانیکی سال 1395

6 : نوع تضمین شركت در مناقصه : ضمانتنامه  های مقرردر ماده٤ آئین نامه تضمین معامالت دولتی سال 9٤بشرح مندرج در اسناد 
مناقصه  

٧: مبلغ تضمین شركت در مناقصه: 390/92٤/٤25ریال 
8: قیمت اسناد مناقصه و شماره حساب : واریز مبلغ  ٧00/000 ریال  به حساب سپهر شماره 2195215٤91005 بانک صادرات شعبه 

سه راه آزادگان بندرعباس بنام دستگاه مناقصه گزار
9: مهلت فروش اسناد مناقصه:95/٤/5 لغایت 12/٤/95

10 : محل دریافت اسناد مناقصه: اداره امورحقوقي و قراردادها و رسیدگي به شکایات
11:  محل ومهلت تحویل پاكات : دبیرخانه شركت آب و فاضالب روستایی استان   هرمزگان- مورخ  95/٤/26 پایان ساعت اداري

12: مکان بازگشائي پاكات  : سالن كنفرانس شركت آب وفاضالب روستائي استان  هرمزگان
13: تاریخ بازگشائي پیشنهادات  جهت ارزیابی كیفی : 95/٤/2٧ ساعت 12 صبح تاریخ بازگشایی پیشنهادات جهت ارزیابی فنی 

بازرگانی :95/٤/28ساعت 12 صبح-تاریخ بازگشایی پیشنهادات مالی95/٤/30ساعت 12 
1٤:دارا بودن حداقل پایه 5 رشته آب جهت شركت كنندگان در مناقصه الزامی میباشد.

15«حداقل تغداد مناقصه گران جهت بازگشائی پیشنهادات تحویل دو پاكت می باشد.
16: سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.

آدرس به  آبفاي كشور  مهندسي  مزایده شركت  و  مناقصه  و سایت  مناقصات كشور  رساني  اطالع  ملي  پایگاه  در  فوق  آگهي   :1٧ 
Iets.mporg.irو  _  tender.nww.co.ir درج خواهد شد.

18: جهت اطالع بیشترمیتوانید به سایت شركت به آدرس www. abfarhor.ir مراجعه نمائید.
19.حضور یک نفر نماینده با معرفی از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادهای مالی بالمانع است.

تذكر: به پیشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده كمتر از میزان مقرر، چک شخصي و نظایر آن و یا فاقد امضاء، مشروط، 
مخدوش و پیشنهادهایي كه پس از مهلت مقرر ارسال شود مطلقا« ترتیب اثر داده نخواهد شد. ارائه شماره اقتصادي و شناسه ملي 

وایران كد  توسط كلیه مناقصه گران الزامي میباشد.

  شرکت آب و فاضالب روستائي استان هرمزگان

شرکت آب و فاضالب 
روستائي استان هرمزگان

م الف 32063

2

رییس جمهوری امید، تدبیر و اعتدال را راه نجات کشور از مشکالت دانست و تاکید کرد: دولت یازدهم با امید، تدبیر و اعتدال، حرکت کشور را در مسیر درستی قرار داده و به این روند 
ادامه خواهد داد.

همه پرسی سرنوشت ساز در انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا
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کالم  نور

دستور ویژه وزیر دفاع برای »سربازان«
رئیس  و  جانشین  دفاع،  وزیر  دستور  با 
بازرسی وزارت دفاع، به منطقه ای که حادثه 
واژگونی اتوبوس سربازان رخ داده است اعزام 

می شوند.
تبلیغات  کل  اداره  مهر،  گزارش  به 
دستور  پیرو  داد:  خبر  دفاع  وزارت  دفاعی 
رئیس جمهور، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
رئیس  و  جانشین  به  ابالغیه ای،  طی  مسلح 
برای  داد  مأموریت  وزارتخانه  این  بازرسی 
رسیدگی به وضعیت سربازان حادثه دیده و 
به منطقه عزیمت و  بازماندگان  کاهش آالم 

اقدامات الزم را به عمل آورند.
در  اتوبوس  دستگاه  دو  چهارشنبه  بامداد 
سروستان  و  نی ریز  شهرستان های  محدوده 
سرباز   ۲۰ تاکنون  آن  طی  که  شد  واژگون 

وظیفه کشته شده اند.

سردار پاکپور خبر داد:
اعتراف تروریستها به حمایت 

عربستان و آمریکا
فرمانده نیروی زمینی سپاه خبر از دستگیری 
دو نفر از عوامل تیم تروریستی داد و گفت: 
حمایتی  نقش  و  خود  جنایات  به  افراد  این 
این  اهداف  پیشبرد  در  آمریکا  و  عربستان 

گروهک اعتراف کرده اند.
به گزارش مهر، سردار پاکپور فرمانده نیروی 
زمینی سپاه پاسداران خبر از دستگیری دو 
نفر از عوامل تیم تروریستی که هفته گذشته 
استان  انتظامی  ماموران  بدست  خاش  در 
منهدم شد داد و  گفت: یکی ازاین تروریست 
ها  پس از دستگیری به علت شدت جراحات 
اختیار  نفر دیگر در  به هالکت رسید و یک 

قرارگاه قدس جنوب شرق است.
در  طوایف  نقش  همایش  در  پاکپور  سردار 
به  افراد  این  زاهدان،افزود:  در  کبیر  جهاد 
نقش  و  خود  جنایات  از  ای  گسترده  ابعاد 
حمایتی عربستان و آمریکا در پیشبرد اهداف 
این گروهک اعتراف کرده اند که در آینده به 

اطالع مردم خواهد رسید.
به  پاسداران  سپاه  زمینی  نیروی  فرمانده 
جنوب  مرزهای  در  دشمنان  های  توطئه 
به  نفوذ  برای  کشور  غرب  شمال  و  شرق 
داخل کشورمان اشاره کرد و افزود: عربستان 
و  سازماندهی  در  سعی  آمریکا  و  سعودی 
افراد  و  تروریستی  های  گروهک  تقویت 
که  دارند  را  ما  کشور  پیرامون  انقالب  ضد 
سالهاست ضعیف شده اند و رزمندگان ایران 
اسالمی در مرزهای کشور با اقتدار مقابل این 

افراد ایستادگی کرده اند.
وی به کشف و انهدام چند اقدام تروریستی 
در مرزها و داخل کشور در روزهای گذشته 
هم اشاره کرد و گفت: این گروهک ها که با 
تجهیزات سنگین انجام اقدامات ناجوانمردانه 
مرکزی  و چند شهر  منطقه  این  مردم  علیه 
بوسیله  بودند،  کرده  گذاری  هدف  را  کشور 
امام زمان )عج( و  نیروهای  سربازان گمنام 

مسلح منهدم شدند.
پاسداران  سپاه  زمینی  نیروی  فرمانده 
قبایل  و  طوایف  سران  نقش  به  همچنین 
حفظ  و  ایجاد  در  بلوچستان  و  سیستان 
وحدت و امنیت در منطقه اشاره کرد و افزود: 
از ۷ سال قبل که امنیت این منطقه به بسیج 
در  نفوذ  واگذار شد؛ دشمن درصدد  مردمی 
سران  نقش  که  بود  عظیم  توده  این  بین 
طوایف و قبایل در جلوگیری از پدیده نفوذ 

بسیار حیاتی است.
در  ای  طایفه  های  درگیری  پاکپور  سردار 
این منطقه را یکی از پروژه های نفوذ توسط 
مردم  بین  افکنی  اختالف  مسیر  در  دشمن 
به  قبایل  و  طوایف  سران  گفت:  و  برشمرد 
هیچ وجه نباید اجازه بدهند تا این درگیری 

ها منجر به نزاع و خونریزی شود.
های  برنامه  از  یکی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
داخل  به  منفجره  مواد  ورود  برای  دشمن 
و  مخدر  مواد  در  جاسازی  طریق  از  کشور 
حتی  قاچاق  و  عبور  افزود:  است  آن  قاچاق 
محدوده  در  نباید  مخدر  مواد  مثقال  یک 
صورت  استان  طوایف  و  قبایل  جغرافیایی 

گیرد.
با  پاسداران  سپاه  زمینی  نیروی  فرمانده 
تاکید بر اینکه همه طوایف استان؛ جزء طرح 
هستند  سپاه  شرق  جنوب  قرارگاه  امنیت 
گفت: بهترین شکل ایجاد امنیت در منطقه؛ 
محدوده  مسئول  طایفه  هر  که  است  این 

جغرافیایی طایفه خود باشد.
تیم  یک  خرداد   ۲۴ شود  می  آور  یاد 
تروریستی در خاش توسط ماموران انتظامی 

سیستان و بلوچستان منهدم شدند . 
دردرگیری ماموران انتظامی استان با اعضای 
هالکت  به  ها  تروریست  از  نفر   ۴ تیم  این 
و  منفجره  مواد  زیادی  مقادیر  و  رسیدند 

تجهیزات مربوطه کشف شد . 

مرثیه ای برای آنان که پرکشیدند؛
روزنه ی ُامید برای غارنشیناِن مجازی

نسترن کیوان پور

مدتی ا ست خبرهای متفاوتی می  شنویم که 
حاکی از سوء استفاده  های برخی فرصت  طلب 
از ظرفیِت فضای مجازیست و این موضوع ما 
چرا  که  است  کشانده  نگرانی  ی  ورطه  به  را 
فرهنِگ استفاده از شبکه های اجتماعی همراه 

موضوع  همین  شود.  نمی  وارد  کشورمان  به  امکانات  این  وروِد  با 
سبب شد که گفتگوی ویژه ی خبری هفته گذشته از شبکه دو صدا 
و سیما به این موضوع اختصاص یابد و آمار و اطالعاتی از قربانیاِن 
ساده لوِح چنین فضایی بیان شود که برای مردم تأسف بار است و 
همه را به فکر فرو ببرد که شاید معایِب این فضا بیشتر از محاسِن 

آن باشد.
از مردم  فضای مجازی چندی است سبب شده گروِه گسترده ای 
با استفاده از ابزارهایی که ارتباطات را به شکِل غیِر واقعی در قالِب 
از آن روی آورند و روزانه  این فضا، تسهیل می کنند، به استفاده 
میلیون ها نفر از افراد با استفاده از این فضا به انجاِم کارهای مختلف 
افزایِش  بتوان  ابتدایی  گیری  نتیجه  یک  در  شاید  که  بپردازند 
از  فرد گرایی و کاهِش توجه به همنوع در فضای حقیقی را یکی 
پیامدهای ناگواِر آن دانست؛ پیامدی که هرچند اغراق آمیز به نظر 

می  آید اما غیر قابل انکار است.
اما در اوِج نااُمیدی از آسیب های فضای مجازی که به دلیل عدم 
وجود فرهنگ استفاده ی صحیح، در حاِل فروپاشی برخی خانواده 
هاست و پیکان های اتهام به سوی آن نشانه رفته است، طی چند 
روِز گذشته، ظرفیِت مثبتی از خود نشان داد تا کفه های ترازو کمی 
به تعادل برسد و دریابیم که مردم به آنچه در کشورشان می گذرد 
اهمیت می دهند و از این امکان برای خبررسانی و طلِب مطالبات 
به  را  بهره می گیرند؛ مسئوالن  از مسئوالن  هایشان  و درخواست 

واکنش در خصوِص اتفاقاِت اجتماعی دعوت می کنند.
حامل  های  اتوبوس  برای  ناگوار  ای  حادثه  که  بود  روز چهارشنبه 
مجازی  فضای  کاربراِن  و  داد  ُرخ  کرمان  پادگاِن صفرپنِج  سربازان 
واکنش  و  خبر  انتشاِر  به  مسئوالن  و  ها  رسانه  از  تر  سریع  بسیار 
چهره  سایِر  و  ورزشکاران  و  هنرمندان  و  پرداختند  حادثه  این  به 
های برجسته ی کشوری، متن تسلیت خود را ارائه کردند. این در 
تنها خبِر سقوِط  بیان شد،  اخباِر رسمی  بود که آن چه در  حالی 
اتوبوس به دره بدوِن اشاره به سرنشینان بود. اما مدتی بعد رئیِس 
با  ناجا در گفتگویی  ترافیک پلیس راهور  مرکز اطالعات و کنترل 

خبرگزاری ایسنا گفت که آن  ها همه سرباز بودند.  
عدِم انعکاِس صحیِح خبِر این حادثه شاید در نظِر اول، فاجعه به نظر 
نرسد اما سوال اینجاست که آیا ما به اخباِر پُر از ناراحتی و حوادِث 
عادی شده  برایمان  اخباری  ایم که چنین  عادت کرده  تلخ چنان 
است؟ آیا حادثه ای که به مرِگ 19 جواِن تحصیل کرده انجامید 
از حادثه ای که در شهران اتفاق افتاد، کم اهمیت تر بود؟ مالک و 
معیاِر اولویت  بندِی اخبار در صدا و سیما و سایِر رسانه ها چیست؟ 
کسی قصد ندارد حادثه ی شهران را کم اهمیت جلوه دهد اما کم 
لطفی رسانه ها در انعکاِس اخبار مربوط به 19 سرباز، بسیار ناراحت 

کننده است.
با این حال، مردم در فضای مجازی به نوشتن پرداختند و شاید بتوان 
این موضوِع تلخ را گامی امیدوارانه در همبستگِی اجتماعِی نشأت 
گرفته از توجه به همنوع دانست و مثاِل نقضی بر رشِد فردگرایی در 
انسانی که از ارتباطاِت جمعی در دنیای واقعی، روز به روز، دور و 
دورتر می شود. به این ترتیب شاید بتوان با نگاهی واقع گرایانه تر به 
این فضا نگریست و سعی در تقویِت چنین ارتباطاتی داشت تا بتوان 
در درجه ای باالتر از دنیای حقیقی به گسترِش اطالعات و توسعه 
ی ارتباطات پرداخت. تنها در سایه ی تقویت همبستگی مردم در 
قباِل چنین اتفاقاتی است که می توان امید داشت که جامعه مسیِر 
ترقی و امید را بپیماید؛ که بدانیم هنوز توجه به همنوع و مسائِل 
اجتماعی برای مردِم ما اهمیت دارد و انزوا و فردگرایی و دوری از 
جامعه در فضای مجازی، با این که تهدیدی کلی برای همگان است، 

اما تا حدودی در کشور ما تحِت کنترل در آمده است.
فضای مجازی از فضای رسانه ای کشور در خصوِص 19 سرباِز جوان 
طوِر  به  آن،  دادِن  قرار  حاشیه  در  جای  به  و  است  گرفته  پیشی 
از  نوشتند؛  یادداشت  گفتند،  شعر  مردم  پرداخته؛  آن  به  گسترده 
دیگر  با  همگام  نیز  مسئوالن  تا  کردند؛  گله  ها  رسانه  و  مسئوالن 
را  خود  تسلیِت  مراتِب  و  دهند  نشان  توجه  باالخره  جامعه،  مردِم 
به خانواده های سربازاِن جوانی که سرمایه های این کشور بودند، 
ابراز کنند. این بار اینترنت، به جای این که ابزاری باشد برای فاصله 
گرفتن از مسائِل اجتماعی، در قالبی تازه، فضایی پدید آورده است 
برای  تلخ که ممکن است  اتفاقی  از  برای واکنش  هایی دردمندانه 

همه ی ما پیش بیاید.
 با این حال پس از چند روز، واکنِش اجتماعی در فضای غیِر حقیقی 
رفتِن  از دست  غِم  که  باشد  این  از  نشان  تا  دارد  ادامه  چنان  هم 
انتشاِر یک خبِر ساده در رسانه  از  فراتر  جواناِن مظلوِم کشورمان، 

هاست. روحشان شاد و یادشان گرامی.

خبر

نگاه روز

راه  را  اعتدال  و  تدبیر  امید،  جمهوری  رییس 
نجات کشور از مشکالت دانست و تاکید کرد: 
دولت یازدهم با امید، تدبیر و اعتدال، حرکت 
این  کشور را در مسیر درستی قرار داده و به 

روند ادامه خواهد داد.
ریاست  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به   
دکتر  المسلمین  و  االسالم  حجت  جمهوری، 
وزرا،  با  افطار  ضیافت  در  روحانی  حسن 
سازمان  روسای  و  استانداران  وزرا،  معاونان 
اجرایی  ›مسووالن  که  این  بر  تاکید  با  ها، 
محکمتر  رو  پیش  ماه   1۴ برای  را  کمربندها 
ببندند‹، گفت: کارهایی در این 33 ماه انجام 
برای  مخالفان که حتی  برای  تنها  نه  که  شد 
دشوار  آنها  تحقق  باورکردن  هم  ما  دوستان 

بود.
بازار  ثبات  کرد:  تصریح  جمهوری  رییس 
سه  سالمت،  تحول  طرح  و  برجام  اقتصادی، 
که  بود  دولت  این  بزرگ  پیروزی  و  دستاورد 

هیچکس نمی تواند آنها را انکار کند.
توفیقی  را  مردم  به  خدمت  فرصت  روحانی، 
برای مسووالن اجرایی نظام جمهوری اسالمی 
دانست و گفت: این فرصت دائمی نیست و در 
مجاهدت  رأی،  با  جایگاهی  اگر  و  است  گذر 
یک  به  تبدیل  باید  کردیم،  پیدا  مردم  ایثار  و 
این  نداد  اجازه  و  شود  خدمت  برای  فرصت 

فرصت تضییع گردد.
با تاکید بر ضرورت پرهیز از  رییس جمهوری 
افراط گرایی و حرکت در مسیر اعتدال و میانه 
کشور  بدبختی  باعث  افراط  اظهارداشت:  روی 
می شود، فرصت ها را نابود و روابط ما با دنیا و 

مردم را خراب می کند.
حضرت  اعتدالی  شیوه  به  اشاره  با  روحانی 
انتخاب  را  اعتدال  راه  امام  گفت:  )ره(  امام 
قرار  اسالمی  انقالب  صف  در  را  همه  و  کرد 
داد و انقالب را با کمترین هزینه و با باالترین 
دستاورد، به پیروزی رساند و هنر همین است. 
اضافه کردن مخالف هنر نیست هنر این است 
انقالب  درون  در  و  جذب  را  مقابل  صف  که 

هضم کنیم.
به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  روحانی 
موضوع برجام اشاره کرد و اظهارداشت: برجام 
و  است  ما  خارجی  سیاست  بزرگ  پیروزی 
این نوری را که در سایه  هیچکس نمی تواند 

راهنمایی  و  مردم  تالش  و  ایستادگی،  وحدت 
های مقام معظم رهبری و کارشناسان با تجربه 

ما محقق شد، نادیده بگیرد.
ادامه داد: در  امنیت ملی  رییس شورای عالی 
این دولت به موفقیت های بسیاری رسیدیم که 
 PMD برای نمونه هیچ کس باور نمی کرد که
کس  هیچ  امروز  و  شود  محسوب  شده  تمام 
نمی تواند این کار عظیم و پیروزی بزرگ ملت 

را از یاد ببرد.
حتی  و  مخالفان  داد:  ادامه  جمهوری  رییس 
که  نمی کردند  باور  نیز  دولت  این  موافقین 
سخت  شرایط  وجود  با  بتواند  یازدهم  دولت 
و در مسیر  باثبات  اقتصاد  کار یک  ابتدای  در 
صحیح ایجاد کند و االن 33 ماه است که شاهد 

بازاری آرام و باثبات در داخل کشور هستیم.
داخل  در  برخی  اینکه  به  اشاره  با  روحانی 
تحمل  را  کنونی  بازارمتعادل  این  نمی توانند 
مردم  آن  از  دولت  اقدامات  همه  گفت:  کنند، 
نمی  اعتماد  دولت  این  به  مردم  اگر  و  است 

کردند ثبات بازار امکان پذیر نبود.
و  اقتصاد  نظم  اینکه  بیان  با  جمهوری  رییس 
تالش های انجام شده برای مسیر درست مالی، 
پولی و بانکی همه فرعیات بوده و اصل اعتماد 
اظهار داشت:  است،  اجتماعی  و سرمایه  مردم 
بازار پولی، مالی، کاالیی و  االن ثبات و آینده 

ارزی برای همگان قابل پیش بینی است.
و  تدبیر  دولت  تالش های  به  اشاره  با  روحانی 
اخیر  در ۴۰ سال  که  تورم  کاهش  برای  امید 

انجام  ادامه داد: کاری که  بوده است،   بی نظیر 
شد در یک مسیر درست،  ثابت و ادامه دار بود.

طرح  دستاورد  به  اشاره  با  جمهوری  رییس 
در  دولتی  هیچ  داشت:  اظهار  سالمت،  تحول 
ایران و جهان وجود ندارد که بتواند چنین کار 
به  ایرانی  میلیون   11 و  دهد  انجام  را  بزرگی 

پوشش بیمه درمانی اضافه شده اند.
روحانی در ادامه به برخی تالش های مخالفان 
برای سد کردن راه خدمت دولت به مردم اشاره 
کرد و گفت: هر روز یک برنامه ریزی می شود 
که هم ذهن مردم تخریب و هم مارا از مسیر 
از  هیچیک  پیشبرد  در  اینها  اما  کند  منحرف 

طرحهایشان موفق نبوده و نخواهند بود.
روحانی اظهار کرد: آنها هر جا به میدان آمدند 
نه  و  گفتند  حق  نه  چون  خوردند؛  شکست 
نیت  وقتی  بود.  مردم  و  خداوند  برای  نیتشان 
موفقیت  شد،  جناحی  و  حزبی  کارهای  برای 
نخواهند داشت و مهمتر آنکه ما نباید در این 
دام بیفتیم البته باید جایی که الزم بود پاسخ 

داد و چنانچه اشکالی هست رفع کرد.
همه  از  داد:  ادامه  جمهوری  رییس 
دولت  اجرایی  مسئوالن  و  دست اندرکاران 
باید  البته  نیفتند،  دام  این  در  که  می خواهم 
این  کنیم.  برطرف  را  اشکاالت  و  بود  پاسخگو 
رمضان  ماه  در  که  چرا  است،  رمضانی  دولت 
کار خود را شروع کرد و ان شاء اهلل دولت حق 

باشیم، اما دولت معصوم نیستیم.
روحانی با بیان اینکه اکثر مدیران ارشد دولت 

در مسیر درست، برای خدا و با حقوق متعارف، 
تالش  و  کار  دولت  به  خدمت رسانی  برای 
می کنند، اظهار داشت: اما موارد غیرقابل قبولی 

نیز وجود دارد که قطعاً برخورد خواهیم کرد.
افطاری  مراسم  به  اشاره  با  جمهوری  رییس 
اظهار  رهبری،  معظم  مقام  با  دولت  هیأت 
داشت: ایشان فرمودند بایستید و ما نیز حتماً 
در برابر حقوق های نامتعارف خواهیم ایستاد و 
دکتر جهانگیری نیز موظف شدند تا لحظه آخر 
این قضیه را پیگیری کرده و به مردم گزارش 

دهد.
روحانی تأکید کرد: اگر خطایی صورت پذیرد 
دولت از عذرخواهی لکنت زبان نخواهد داشت 
فسادهای  نباشید که  متوقع  در عین حال  اما 

گذشته را نیز برای مردم تبیین نکنیم.
در  هیچ کس  اینکه  بیان  با  جمهوری  رییس 
پایه  های  نمی تواند  کشور  از  خارج  و  داخل 
استوار برجام را برهم بزند، گفت: باید از فضای 
پیش روی برجام در راستای اقتصاد مقاومتی 
با فشارهای روحی و  به خوبی استفاده کرد و 

تبلیغاتی عقب ننشینیم.
روحانی با تأکید بر اینکه دولت یازدهم با تمام 
وجود اقتصاد مقاومتی را قبول دارد، گفت: باید 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  بند   ۲۴ تمام 
در  را  اقتصادی  بزرگ  و حرکت  کنیم  اجرا  را 
عملی  جاری  سال  در  مقاومتی،  اقتصاد  سایه 
می کنیم. رییس جمهوری از همه دستگاه های 
واضح،  زبانی  با  تا  کرد  درخواست  اجرایی 
خدمات و مشکالت را برای مردم تبیین نمایند 
را  درست  مسیر  و  راه  مردم  اگر  داد:  ادامه  و 
با  ببینند به کمک دولت خواهند آمد و قطعاً 

کمک مردم پیروز خواهیم شد.
روحانی با اشاره به پیروزی مسلمانان در جنگ 
اگر  بدر در هفدهم ماه مبارک رمضان، گفت: 
بگوییم سرنوشت اسالم با این جنگ رقم خورد، 
تأکید  قرآن  در  نیز  خداوند  و  نکرده ایم  اغراق 
به  الهی منجر  بودید و کمک  ناتوان  کرده که 

پیروزی در این جنگ شد.
رییس جمهوری تأکید کرد: االن نیز باید با تقوا 
اجرای  و  وظیفه  قانون،  به  پایبندی  همان  که 
دستورات الهی است این مسیر را ادامه دهیم تا 
در پایان دولت یازدهم در پیشگاه خدا، ملت و 

امام زمان)عج( سرافراز و سربلند باشیم.

روحانی: در برابر حقوق های نامتعارف خواهیم ایستاد

ثبات اقتصاد، برجام و طرح تحول سالمت، سه دستاورد بزرگ دولت

در پی رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، روند 
کاهش ارزش سهام در بورس های جهان شدت گرفت 
و بورس های بزرگ اروپا کاهش حدود 1۰ درصدی را 

تجربه کردند.
 به گزارش »سی ان بی سی«، روز جمعه در اولین 
ساعات اعالم رای مثبت مردم انگلستان به خروج از 
اتحادیه اروپا اکثر بورس های اروپا و جهان کاهش 
شدید ارزش شاخص های سهام را تجربه کرد. بازار 
سهام لندن بیش از ۷ درصد سقوط کرد ارزش سهام 
بانک های انگلستان نیز در حدود 3۰ درصد کاهش 

یافت. 
رویترز نیز گزارش داد: ارزش شاخص سهام »اف تی 
اس ای« )FTSE( در لندن 6 درصد، سهام »دکس« 
)DAX( آلمان و »کک« )CAC( فرانسه به ترتیب 
۷.5 و 9 درصد و ارزش شاخص های سهام در بورس 
های ایتالیا و اسپانیا نیز بیش از 11 درصد کاهش 

یافت. 
شاخص سهام بورس فوتسی 1۰۰ لندن و قیمت نفت 
خام برنت دریای شمال به دنبال کاهش شدید ارزش 
پوند، متاثر از رای مردم انگلیس به برگزیت، در اوایل 
شاخص  ارزش  کردند.  سقوط  جمعه  روز  معامالت 
سهام بورس فوتسی 1۰۰ لندن که در آن در هر روز 
کاری سهام 1۰۰ شرکت مهم و بزرگ انگلیس از نظر 
ارزش بازاری سهام ثبت شده در بورس، ارزش گذاری 
و خریدوفروش می شود صبح روز جمعه با کاهش 8 

درصدی مواجه شد.
شاخص سهام بورس فوتسی 1۰۰ لندن، با 5۰۰ واحد 

کاهش ، به 5 هزار 83۷ واحد رسید.
در دیگر نقاط جهان نیز بازارهای سرمایه با کاهش 
ارزش سهام رو به رو شدند. بالفاصله پس از رای مردم 
انگلیس به خروج این کشور از اتحادیه اروپا، صبح روز 
جمعه ارزش سهام در بازار بورس کراچی به عنوان قلب 

اقتصادی و تجاری پاکستان، دو درصد سقوط کرد.
بازارهای شرق آسیا نیز از این موضوع به شدت تاثیر 

پذیرفتند و صبح روزجمعه بازار جنوب شرق و شرق 
آسیا از جمله مالزی، سنگاپور، نیوزیلند و استرالیا با 

تکان های جدی رو به رو شدند. 
»ان. برتر  شاخص   5۰  ، نیوزیلند  سهام  بازار  در 

زد.ایکس« با کاهش ۲.3 درصدی، 15۴ امتیاز خود 
را از دست داد و به شش هزار و 668 واحد رسید که 
این میزان در سه ماه گذشته بی سابقه است. ارزش هر 
اونس طال نیز با افزایش شش درصدی به یک دالر و 
33۰ سنت نیوزیلند رسید. همچنین تا ظهر جمعه به 
وقت محلی سنگاپور هر پوند انگلیس 9.۲ درصد از 
ارزش خود را مقابل دالر سنگاپور از دست داد. هر یورو 
نیز در مقابل دالر سنگاپور 1.6 درصد از ارزش خود را 

دست داد و به 1.۴99 دالر سنگاپور رسید.
بر اساس گزارش رویترز ، چنین ضربه سهمگینی به 
اطمینان سرمایه گذارها و بازارهای سرمایه می تواند 
از اقدام برنامه ریزی شده بانک مرکزی آمریکا برای باال 
بردن نرخ سود در سال جاری جلوگیری کند و حتی 
موج جدیدی از سیاست گذاری های اضطراری از سوی 

بانک های مرکزی را در پی داشته باشد. 
در همین حال نرخ برابری پوند انگلیس در برابر دالر 
آمریکا به پایین ترین حد آن از سال 1985 تا کنون 
رسید. ارزش برابری یورو در برابر دالر نیز 3.۲ درصد 

کاهش یافت. 
مردم انگلستان در همه پرسی روز پنجشنبه با 51.9 

درصد رای موافق در برابر ۴8.1 درصد رای مخالف به 
خروج از اتحادیه اروپا رای مثبت دادند. در مجموع ۷۲ 
درصد واجدان شرایط حق رای در همه پرسی انگلیس 
شرکت کردند که باالترین میزان مشارکت از انتخابات 

عمومی سال 199۲ تا کنون بود. 
دیوید کامرون از نخست وزیری انگلیس

 استعفا کرد
انگلیس از سمت خود  دیوید کامرون، نخست وزیر 

استعفا کرد.
به گزارش  شبکه اسکای نیوز، دیوید کامرون، نخست 
وزیر انگلیس در پی اعالم نتایج همه پرسی و حمایت 
انگلیسی ها از خروج کشورشان از اتحادیه اروپا از سمت 

خود استعفا کرد.
کنفرانسی  در  انگلیس  وزیر  نخست  کامرون،  دیوید 
خبری که به همراه همسرش در مقابل دفتر نخست 
وزیری برگزار کرد گفت، باید به اراده مردم انگلیس 

احترام گذاشت.
وی خاطر نشان کرد، برگزاری این همه پرسی تصمیمی 
نبود که به آسانی گرفته شود و بالغ بر 33 میلیون نفر 
در سراسر بریتانیا حرفشان را در این همه  پرسی زدند و 
ما باید مفتخر باشیم به این که به مردم در یک چنین 
تصمیم های بزرگی اعتماد می کنیم. گاهی اوقات کار 
درست این است که از خود مردم بخواهیم که تصمیم 

گیری کنند.
کامرون با اعالم کناره گیری اش از نخست وزیری گفت: 
با این حال من در سه ماه آینده به کار خود به عنوان 

نخست وزیر به همراه کابینه دولتم ادامه خواهم داد.
نخست وزیر انگلیس ادامه داد: اگر چه ترک اتحادیه 
اروپا مسیری نبود که من توصیه کرده باشم اما من قبال 

هم گفته ام که انگلیس در خارج از اتحادیه اروپا نیز می 
تواند زنده بماند.

وی با اشاره به این که همه تالشش را خواهد کرد تا 
به انگلیس برای پیدا کردن مسیرش کمک کند گفت: 
من عاشق این کشور هستم و از این که به آن خدمت 

کرده ام به خودم افتخار می کند.
وی افزود، باید تا زمان آغاز کنفرانس حزب محافظه کار 
انگلیس در ماه اکتبر نخست وزیر جدیدی روی کار 

بیاید.
وی ادامه داد: این درست نیست که من کاپیتان کشتی 
انگلیس باشم چرا که مردم انگلیس یک تصمیم خیلی 
صریح گرفتند تا مسیری متفاوت از آن چیزی که من 

حمایت می کردم در پیش بگیرند.
متعهد،  رهبرانی،  انگلیس،  وزیر  نخست  گفته  به 
مصمم و قدرتمند باید درباره نقش انگلیس در اروپا به 

مذاکرات مجدد بپردازند.
این در حالی است که رسانه های انگلیسی از بوریس 
جانسون، شهردار سابق شهر لندن و هم حزبی دیوید 
کامرون که بر خالف وی حامی خروج از اتحادیه اروپا 
بود به عنوان بخت اول جانشینی او در مقام نخست 

وزیری یاد کرده اند.
بوریس  داد،  گزارش  انگلیس  میل  دیلی  روزنامه 
جانسون ممکن است در پی اعالم استعفای دراماتیک 
دیوید کامرون، نخست وزیر بعدی انگلیس شود هر 
چند که کامرون تا سه ماه آینده نخست وزیر باقی 
خواهد ماند تا به حزب محافظه کار اجازه دهد رهبر 
جدیدی را انتخاب کند و همچنین بازارها نیز آرامش 

داشته باشند.
جانسون بیشترین شانس را برای انتخاب شدن از سوی 
حزب محافظه کار به عنوان رهبر این حزب و متعاقب 
آن نخست وزیر بعدی انگلیس دارد. با این حال او تا 
پایان کار دولت محافظه کاران انگلیس دو سال دشوار را 
پیش رو دارد چرا که باید به رهبری مذاکرات به منظور 

ایجاد روابطی جدید با اتحادیه اروپا بپردازد.

راه های  بستن   ، کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
را  بحرین  مردم  برای  مسالمت آمیز  اعتراض 

خطرناک خواند.
محمدجواد ظریف در نشست مشترک با »برت 
ُکندرس«، وزیر  امور خارجه هلند افزود: تهران 
باید توجه  معتقد است که جامعه بین المللی 

بیشتری به اوضاع بحرین داشته باشد.
ظریف گفت: وضعیت بحرین بسیار تأسف بار 
فشارهای  خاطر  به  می رسد  نظر  به  و  است 
خارجی که از زمان تهاجم عربستان سعودی 
مخالفت  راه های  شده،  وارد  کشور  این  به 
صلح آمیز برای مردم بحرین بسته شده و ما 
بسیار  وضعیتی  این  که  هستیم  باور  این  بر 
خطرناک است و مستلزم توجه بیشتر جامعه 

بین المللی است«.
برت  سیما،  صداو  خبرگزاری  گزارش  به   

ضمن  خبری  نشست  این  در  نیز  ُکندرس 
ایران گفت:  اشاره به اهمیت توافق هسته ای 
دیپلماسی  برای  توافق  این  می کنم  فکر  من 
البته همان  و  بین المللی، معیاری مهم است 
طور که پیشتر گفته ایم، اهمیت آن در اجرای 
این توافق از هر دو طرف است و ما در این 
زمینه هم نظر هستیم. وزیر امور خارجه هلند 
حوزه های  از  بسیاری  در  افزود:  همچنین 
همکاری دیگر، مانند حوزه  اقتصادی نیز ما 
در  ما  البته  و  داشته ایم  خوبی  پیشرفت های 
مورد مسائلی که گاهی حساس تر هستند نیز 

به بحث و گفت وگو پرداخته ایم.
برت ُکندرس با بیان این که »ایران در منطقه 
در  گفت:  است«  شده  واقع  زده ای  آشوب 
نشست با آقای ظریف درمورد مسائل منطقه 

از جمله عراق و سوریه صحبت کردیم.

ظریف: وضعیت بحرین بسیار تأسف بار است

داد  گزارش  آگاه  مقامات  از  نقل  به  رویترز 
 1۷.58 ارزش  به  هواپیما   8۰ بویینگ  که 
میلیارد دالر را به ایران خواهد فروخت و ۲9 

هواپیمای دیگر را نیز اجاره می دهد.
 رویترز به نقل از دو مقام ارشد آگاه نوشت: 
هواپیمای  شرکت  میان  موقتی  قرارداد 
بویینگ و ایران، برای فروش 1۰9 هواپیمای 
و  کوچک  جت های  شامل  ایران  به  مختلف 
میلیارد دالر خواهد  ارزش ۲۰.3۷  به  بزرگ 
دولت  توسط  باید  هنوز  که  توافق  این  بود. 
هر دو کشور )آمریکا و ایران( پذیرفته شود؛ 
میلیارد  ارزش 1۷.58  به  شامل 8۰ هواپیما 
به  دالر می شود که توسط بویینگ مستقیماً 

ایران فروخته خواهد شد.
این 8۰ فروند  آگاه  از مقامات  به گفته یکی 
 15 که  پیکر  پهن  جت   3۴ شامل  هواپیما 
فروند  چهار  و   ۷۷۷-3۰۰-ER آن  فروند 

دیگر آن نیز ۷۴۷-8 خواهد بود.
این توافق هم چنین شامل فروش مستقیم ۴6 
مدل  از  آن  فروند   ۴۰ که  پیکر  باریک  جت 
جدید MAX ۷3۷ و 6 فروند دیگر آن ۷3۷ 

NG خواهد بود را شامل می شود.
بویینگ  شرکت  موقتی؛  توافق  همین  بنابر 
مقدمات الزم را انجام می دهد تا ایران بتواند 
۲9 فروند NG ۷3۷ دیگر را از طریق اجاره 

در اختیار داشته باشد.

بویینگ 80 فروند هواپیما به ایران می فروشد
گزارش رویترز از جرییات قرارداد بویینگ و ایران

اروپا در شوک؛

انگلیسی ها به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند
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کاخ سفید به دنبال تسهیل تجارت با 
ایران برای جلوگیری از لغو برجام

روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام 
آگاه ارشد آمریکا نوشت: دولت اوباما به دنبال 
برای  ایران  با  شرکت ها  تجارت  مسیر  تسهیل 
تکمیل توافق های تجاری است تا بتواند ضمن 
لغو  از  ایران  با  برجام  هسته ای  توافق  تقویت 
احتمالی آن توسط دولت آتی آمریکا جلوگیری 

کند.
این روزنامه آمریکایی نوشت: تالش برای تقویت 
برجام از طریق توسعه تجارت با ایران، این هفته 
با دستیابی شرکت هواپیمایی بویینگ و ایران 
به یک توافق 1۷.6 میلیارد دالری برای فروش 

هواپیماهای مختلف مسافربری تقویت شد.
از  بویینگ  شرکت  سخنگوی  یک  اگرچه 
جهت  در  دولت  تالش  مورد  در  اظهارنظر 
دستیابی این شرکت به توافق با ایران خودداری 

کرد.
تیم کیتینگ، نایب رییس شرکت بویینگ روز 
شده  مطرح  انتقادات  به  واکنش  در  پنج شنبه 
به  نسبت  جمهوری خواه  قانونگذاران  سوی  از 
خود  مشورت های  در  دولت  گفت:  توافق  این 
است  کرده  تاکید  صراحتاً  بویینگ  شرکت  با 
با  ایرانی  فرسوده  ایرالین های  جایگزین  که 
و  آمریکایی  مسافربری  تجاری  هواپیماهای 
اروپایی امری بسیار ضروری و کلیدی در جهت 

تکمیل توافق هسته ای با ایران است.
مقامات  ژورنال،  وال استریت  گزارش  به 
آمریکایی هم اکنون در حال بررسی این موضوع 
عضویت  برای  ایران  درخواست  از  که  هستند 
در سازمان تجارت جهانی که البته با مخالفت 
روبه رو  فارس  خلیج  در  آمریکا  عربی  متحدان 

است حمایت کنند یا خیر.
آژانس جهانی مبارزه با پولشویی )کارگروه اقدام 
کردن  خارج  که  است  قرار  هفته  این  عملی( 
افزایش  جهت  در  سیاهش  فهرست  از  ایران 
تراکنش های  و  معامالت  انجام  برای  توانایی 

مالی از طریق بانک های غربی را بررسی کند.
دیگر  و  کری  جان  روزنامه،  این  گزارش  به 
طریق  از  بتوانند  تا  امیدوارند  آمریکا  مقامات 
بتوانند  ایران  برای  شده  حاصل  اقتصاد  فواید 
میانه رو  فرد  یک  که  روحانی  حسن  جایگاه 
ایران  انقالبی  نظام  در  را  می شود  محسوب 

تقویت کنند.
مقامات  شد  مدعی  هم چنین  روزنامه  این 
از  بلندمدت  هدف  که  می گویند  آمریکایی 
ایجاد  ایران؛  با  آن  تسهیل  و  تجاری  تبادالت 
تغییرات سیاسی در این کشور است؛ هدفی که 
اوباما امیدوار است تا آن را در کوبا نیز اجرا کند.

شکارچیان 2محیط بان هرمزگانی 
را کشتند

دو محیط بان اداره کل حفاظت محیط زیست 
هرمزگان در منطقه حفاظت شده گنو به ضرب 

گلوله شکارچی یا شکارچیان کشته شدند.
مدیرکل حفاطت محیط زیست هرمزگان ضمن 
تایید این خبر اسامی محیط بانان کشته شده 

را محمد دهقانی و پرویز هرمزی اعالم کرد.
ساعت  حدود  افراد  افزود:این  وفادار  مجید 
9صبح پنجشنبه عازم منطقه گنو شده اند که 
بر اساس گزارش دریافتی حدود ساعت 1۲ظهر 
در درگیری با شکارچیان در شکارگاه تنگه گچ 

و سیاتک گنو کشته شده اند.
)صعب  گذر  سخت  دلیل  داد:به  ادامه  وی 
پیکر کشته شدگان  العبور(بودن منطقه، هنوز 
انتقال نیافت و نیروی انتطامی نیز برای بررسی 

موضوع در منطقه مستقر شده است.
از  35ساله  دهقانی  ،محمد  وفادار  گفته  به 
با 1۲سال سابقه کار و پرویز  نیروهای پیمانی 
با  قراردادی  نیروهای  از  ساله   5۴ نیز  هرمزی 

۲3سال سابقه خدمت بوده است. 

بازار رایانه و لپ تاپ همچنان در رکود
دچار  پیش  ماه ها  از  که  لپ تاپ  و  رایانه  بازار 
قرار  مشابه  وضعیت  در  همچنان  شده  رکود 
این صنف، گسترش  به گفته مسووالن  دارد و 
تاثیر 6۰ تا ۷۰  از تلفن های هوشمند  استفاده 

درصدی در این بازار داشته است.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران  در توضیح 
افراد  از  بسیاری  اکنون  گفت:  مطلب  این 
از  را  رایانه  و  لپ تاپ  به  خود  نیاز  می توانند 
طریق گوشی های تلفن همراه و تبلت ها برطرف 
کنند، چرا که با این دستگاه ها می توان اقداماتی 
مانند جست وجو در اینترنت، ارسال و دریافت 

ایمیل یا خدمات بانکی را به انجام رساند.
سیدمهدی میرمهدی ادامه داد: اکنون به همین 
بازار  روی  بر  بسزایی  تاثیر  مساله  این  دلیل 
کاالهای IT گذاشته و حتی بازار سخت افزاری 
این بخش هم به شدت با کاهش فروش همراه 

شده و دچار نوعی رکود شده است.
وی همچنین یادآور شد: البته در همین شرایط 
مانند  تخصصی  امور  برخی  انجام  برای  هم 
کارهای گرافیکی یا امور حسابداری افراد ملزم 
در شرکت ها  یا  و  هستند  رایانه  از  استفاده  به 
به  نیاز  کارمندان  برای  مختلف  سازمان های  و 
چنین تجهیزاتی وجود دارد، اما در حالت کلی 
کاهش  دستگاه ها  این  از  مردم  استفاده  میزان 

پیدا کرده است.
میرمهدی در پاسخ به این سوال که با توجه به 
با کاهش  این عرصه  در  مردم  تقاضای  کاهش 
قیمت  کاهش  گفت:  نبوده ایم،  مواجه  قیمت 
در این بخش زمانی رخ می دهد که قیمت ارز 

کاهش پیدا کند.
پرطرفداران  لپ تاپ های  خصوص  در  وی 
وجود  با  اکنون  کرد:  اظهار  نیز  ایرانیان 
هزینه های متعددی که در سبد خانواده وجود 
دارد مردم همچنان ترجیح می دهند در حوزه 
کاالهای IT در حد توان خود بهترین ها را تهیه 
کنند. با این وجود شرایط فعلی بازار به گونه ای 
است که در قیاس با سه یا چهار سال گذشته 

گویی فروش به صفر رسیده است.

بررسی ابعاد حادثه سقوط اتوبوس سربازان با حضور 
وزیر راه در کمیسیون عمران مجلس

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی از بررسی ابعاد 
در کمیسیون  راه  وزیر  با حضور  اتوبوس سربازان  حادثه سقوط 

عمران خبر داد.
 محمدرضا رضایی کوچی اظهار کرد: در حال حاضر مشغول انجام 
بررسی های اولیه درباره سانحه رخ داده هستیم تا مشخص شود 
دقیقاً چه اتفاقی افتاده، چه دستگاهی مقصر بوده و کدام دستگاه 

کوتاهی کرده است.
این  در  سربازان  از  تعدادی  شدن  کشته  از  تاسف  ابراز  با  وی 
اردوهای  تابستان  اینکه در فصل  به  توجه  با  یادآور شد:  سانحه 
و عمدتاً  برگزار می شود  و غیره  دانشجویی  متعدد دانش آموزی، 
برای جابه جایی این گروه ها از اتوبوس هایی با عمر بیشتر استفاده 
می شود که هزینه کمتری داشته باشد الزم است در این زمینه 
قبول  قابل  و  کیفیت خوب  با  از خودروهایی  و  تجدیدنظر شود 

استفاده شود.
این عضو مجمع نمایندگان استان فارس ادامه داد: سانحه سقوط 
از  گیرد  قرار  بررسی  مورد  باید  منظر  چند  از  سربازان  اتوبوس 
کرده  تامین  پادگان  برای  را  اتوبوس  که  مربوطه  تعاونی  جمله 
که  شده  مشخص  گرفته  صورت  پیگیری های  براساس  است. 
دفترچه راننده اتوبوس قرمز بوده، اخطارهای زیادی دریافت کرده 
و تخلفات رانندگی قابل توجهی داشته است. ضمن اینکه تعداد 
مسافر اتوبوس بیش از اندازه مجاز بوده در حالی که این اتوبوس 

دو پلیس راه را رد کرده بود.
رضایی اضافه کرد: همچنین باید مشخص شود که آیا در نقطه ای 
نظر جاده ای،  از  افتاده پیش بینی های الزم  اتفاق  این حادثه  که 
اورژانس  آیا  و  خیر  یا  گرفته  صورت  الزم  تجهیزات  و  گاردریل 
البته طبق  اعزام شده اند؟  به محل  موقع  به  امدادی  نیروهای  و 
اطالعات واصله هم پلیس و هم اورژانس به موقع در صحنه حاضر 
شده و نسبت به جابه جایی مصدومین در زمان مقرر اقدام کرده اند.
پایان اظهار کرد: هنوز زود  رئیس کمیسیون عمران مجلس در 
است قضاوت کنیم چه کسی مقصر این سانحه بوده و پیش از 
مشخص شدن ابعاد موضوع درست نیست که حرفی از استیضاح 
بعد از بررسی های اولیه ما موضوع را از  وزیر زده شود اما قطعاً 
نظر وضعیت جاده ای، کیفیت اتوبوس و پایانه اتوبوسرانی با حضور 
وزیر راه و مسئوالن مربوطه در کمیسیون عمران مورد رسیدگی 

قرار می دهیم.

بحرین شیعیان این کشور را تهدید به سرکوب کرد
مقامات امنیتی بحرین تعدادی از مسئوالن حسینه ها را احضار 
راه  عزاداری  های  هیات  چنانچه  کردند  تهدید  را  آنان  و  کرده 
بیندازند که دارای گرایش های سیاسی باشد، آنان را هدف قرار 

می دهند.
اند اگر  البحرین گزارش داد، مقامات امنیتی گفته   پایگاه مرآة 
امام  شهروندان بحرینی در مراسم عزاداری به مناسبت شهادت 
علی بن ابی طالب )ع( تصاویری از شیخ عیسی قاسم حمل کنند 

با آنان برخورد می شود.
برپایه این گزارش، مقامات امنیتی بحرین گفتند که تهدید آنان 
جدی است و در صورت هر گونه تخطی از دستورات رئیسان هیات 

های عزاداری بازداشت می شوند.
روز  سومین  برای  ها  بحرینی  تظاهرات  که  است  حالی  در  این 
ادامه  قاسم همچنان  تابعیت شیخ عیسی  از زمان سلب  متوالی 

دارد.
برخی از شهروندان بحرین نیز به همراه علمای دینی در مقابل 
منزل شیخ عیسی قاسم تحصن کردند و تاکید کردند هرگز تسلیم 

تهدیدات نظامیان آل خلیفه نخواهند شد .

موافقت نکردن با عضویت هند در گروه 
تامین کنندگان هسته ای

۴8 کشور عضو گروه تامین کنندگان هسته ای )NSG( روز جمعه 
بار دیگر بر لزوم اجرای کامل معاهده ان پی تی به عنوان اساس 
رژیم منع اشاعه بین المللی تاکید کردند؛ اقدامی که نشان دهنده 
آن است هیچ استثنایی شامل عضویت هند در NSG نمی شود.

 به گزارش  روزنامه هندوستان تایمز، نشست دو روزه ۴8 کشور 
عضو گروه تامین کنندگان هسته ای در حالی روز جمعه در سئول 
سوییس،  مثل  کشورهایی  مخالفت  به  توجه  با  که  یافت  پایان 
از همه مهم تر چین تصمیمی  برزیل، ترکیه، آفریقای جنوبی و 
در مورد عضویت هند اتخاذ نشد. با این حال اعضای این گروه در 
بیانیه ای اعالم کردند به بررسی عضویت کشورهایی که معاهده 

ان پی تی را امضا نکرده اند، ادامه خواهد داشت.
زمینه های  در   NSG گفت وگوهای  است،  آمده  بیانیه  این  در 
بررسی ابعاد فنی، قانونی و سیاسی عضویت کشورهایی که معاهده 

ان پی تی را امضا نکرده اند، بررسی خواهد شد.
چین همواره با اشاره به این که هند معاهده ان پی تی را که یکی 
امضا  است،  تامین کنندگان هسته ای  به گروه  ورود  از معیارهای 
نکرده با ورود این کشور مخالف بوده است. هم چنین دلیل دیگر 
چین برای مخالفت با عضویت هند آن است که در صورتی که این 
کشور عضو گروه ان اس جی شود از عضویت پاکستان جلوگیری 

خواهد کرد.
در حالی که نارندرا مودی، نخست وزیر هند در سفر دو هفته پیش 
خود به سوییس توانسته بود موافقت این کشور با عضویت خود 
در گروه NSG را به دست آورد، سوییس در یک تغییر موضع 

ناگهانی به جمع مخالفان عضویت هند ملحق شد.
هم چنین یک مقام ارشد چینی روز جمعه پس از پایان نشست 
سئول در این باره گفت: در صورتی که به کشورهایی که مثل هند 
معاهده ان پی تی را امضا نکرده اند اجازه ورود به گروه NSG داده 

شود، رژیم منع اشاعه جهانی از بین خواهد رفت.

خواسته قائم مقام وزیر کشور از استاندار جدید 
خوزستان

تمام  از  خوزستان  جدید  استاندار  گفت:  کشور  وزیر  مقام  قائم 
ظرفیت نیروی انسانی استان استفاده کند.

 حسینعلی امیری با بیان این که »مسایل مورد تأکید رئیس جمهور 
و وزیر کشور به استاندار جدید خوزستان منتقل شده است« اظهار 
کرد: در جلسه تودیع و معارفه این موارد به استاندار خوزستان 

یادآوری شد.
وی افزود: مهمترین تأکید این است که استاندار جدید باید از تمام 
انسانی  نیروی  چه  و  مادی  ظرفیت های  استان چه  ظرفیت های 

استفاده کند.
قائم مقام وزیر کشور عنوان کرد: استاندار جدید خوزستان باید 
استان را بر اساس برنامه محوری اداره کند و با داشتن برنامه قابل 

اندازه گیری ان شاءاهلل شاهد پیشرفت استان باشیم.

خبرخبر

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه هیچ خط 
قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیستیم، گفت: با 
تمام پرداخت های خارج از عرف برخورد جدی 
می کنیم و افرادی که این کار را کردند برکنار 

خواهند شد.
اسحاق جهانگیری در مراسم افطاری اعضای هیات 
دولت با رییس جمهوری با تبیین نیازها و اولویت 
های کشور و عملکرد دولت درعرصه های مختلف 
بویژه موضوع مبارزه با فساد، از برخورد با دریافت 
کنندگان حقوق های خارج از عرف در دولت خبر 

داد.
بر سر  باید  نظام  وی خاطرنشان کرد: مسووالن 
مسایل اصلی کشور با هم توافق داشته باشند تا 
بتوانند اولویت های اقدام و عمل را برای استفاده از 
فرصت ها و مقابله با تهدیدات به خوبی تشخیص 

داده و برای اجرای آن برنامه ریزی کنند.
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که امروز 
جامعه به سرعت در حال تغییر است و شاید کسی 
تصور این را در 1۰ سال گذشته نمی کرد که تغییر 
و تحوالت جدی اجتماعی به این شکل در کشور 
روی دهد، گفت: ما باید در تصمیم گیری ها به این 
نکته توجه داشته باشیم که تغییرات پیش آمده در 
جامعه و جهان چه الزاماتی داشته و رای و خواسته 

مردم از مسئوالن در چه زمینه هایی است.
و  نداشته  دورنما  که  کشوری  افزود:  جهانگیری 
نداند به کجا می خواهد برسد تمام توان، استعداد 

و ظرفیت های خود را بیهوده از بین خواهد برد.
وی ادامه داد: مسئوالن دستگاه های اجرایی باید 
توجه داشته باشند که هرگز دچار سیاست زدگی 
و سیاسی بازی ها نشوند و در زمین طراحی شده 
توسط مخالفان که با اهداف سیاسی و انتخاباتی 

مطرح می شود، بازی نکنند.
با تاکید بر این که  معاون اول رییس جمهوری 
سازو  تقویت  و  اقتصادی  وضعیت  بهبود  مسئله 
کارهایی که موجب قدرت اقتصادی کشور شده 
و بتواند افق روشنی را در این راستا برای کشور 
فراهم کند از اولویت های اقدام و تصمیم گیری 
برای دولت تدبیر و امید بوده است، اظهار داشت: 
رییس جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت زمان 
زیادی برای بررسی مسایل اقتصادی اختصاص داده 
اند و جلسات متعدد و کارشناسی زیادی در این 

زمینه برگزار شده است.
جهانگیری مسئله برجام و رسیدن به توافق بین 
المللی را یکی دیگر از دغدغه ها و مسائل اصلی 
دولت یازدهم برشمرد و یادآور شد: دستیابی مذاکره 
کنندگان به توافق با قدرت های جهانی اقدامی مهم 
و تاریخی بود و ما در این توافق توانستیم به همه 

دستاوردهای مورد نظر خود اعم از رفع تحریم ها، 
رسیدن به حقوق هسته ای و به رسمیت شناختن 
فعالیت هسته ای ایران در جهان دست پیدا کنیم.

پسابرجام  دوران  امروز  که  این  یادآوری  با  وی 
پیشرفت  و  توسعه  که  کرده  ایجاد  را  شرایطی 
انجام شود، خاطرنشان  بهتری  فضای  در  کشور 
که  دادیم  نشان  تحریم  دوران  در  ما  البته  کرد: 
می شود با سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح 
به دستاوردهای خوبی دست یافت که نمونه آن 
تصمیمات دولت در سال های 93 و 9۴ بود که 

منجر به ثبات اقتصادی در کشور شد.
وی با بیان این که یکی از اولویت های دولت با 
توجه به شرایط کنونی، اجرای سیاست های ابالغی 
اقتصاد مقاومتی در کشور است، اظهار داشت: دولت 
برنامه گسترده و دقیقی در این راستا دارد چرا که 
ما اقتصاد مقاومتی را اقدامی مسکن و عاجل تلقی 
نکردیم بلکه این سیاست ها یک برنامه راهبردی 
برای حرکت کشور به سمت پیشرفت است. دولت 
با تشکیل دهها جلسه در شورای اقتصاد و ستاد 
زیر  های  کارگروه  و  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی 
مجموعه این ستاد، برنامه دقیقی طراحی کرده 

است.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به نامگذاری 
تحت  انقالب  معظم  رهبر  از سوی  سال 1395 
عنوان‹اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل‹ تصریح کرد: 
دولت با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 
اولویت های خود در این عرصه را برای همه سازمان 
ها و دستگاه ها ابالغ کرده و به صورت مستمر بر 

اجرای آن نظارت دارد.
جهانگیری به حرکت درآوردن تولید داخلی کشور 
از اهم اقدامات اولویت دار دولت در راستای اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهار 

داشت: به رغم برخی سخنان و تبلیغات سوء، امروز 
بسیاری از واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی 
کشور با نشاط در حال فعالیت هستند و با برنامه 
ریزی های دولت قصد داریم برخی واحدهایی که 

دچار رکود شده اند را به چرخه تولید بازگردانیم.
وی توجه و تاکید به بازار و تصویب بسته حمایتی 
از صادرات غیر نفتی در سال 1395 را از دیگر 
اقدامات دولت برشمرد و گفت: مهم ترین کار ما 
در این زمینه اینست که موانع صادرات را در کشور 
برطرف کنیم که در این راستا استانداران استانهای 
مرزی باید نظارت و پیگیری کامل در مرزها داشته 

باشند و موانع را برطرف کنند.
ارتباط  همین  در  جمهوری  رییس  اول  معاون 
به  اعتباری  خط  دالر  میلیارد  دو  اختصاص  از 

کشورهای هدف صادراتی خبر داد. 
جهانگیری مبارزه با قاچاق را از دیگر برنامه های 
دولت در راستای حمایت از تولید داخلی دانست 
و افزود: دولت دستاوردهای خوبی در زمینه مبارزه 
با قاچاق کاال بویژه قاچاق سوخت داشته است و 
در این زمینه تالش های بیشتری صورت خواهد 

گرفت.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از دستگاه 
های امنیتی و نظامی خواست تا با توجه به خواست 
رهبر معظم انقالب در این خصوص جدی تر وارد 

عرصه عمل شوند.
جهانگیری با بیان این که تاکید جدی دولت بر 
واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی در کشور به 
بخش خصوصی است، گفت: در سال جاری باید 
۲5۰۰ طرح به بخش خصوصی واگذار شود که 
استانداران باید در راستای ایجاد زمینه های تحقق 

آن تالش کنند.
جهانگیری اصالح نظام بانکی را از اقدامات مهم 

و قابل پیگیری در دولت تدبیر و امید عنوان کرد 
رفع  نیازمند  کشور  بانکی  سیستم  داد:  ادامه  و 
مشکالت و گرفتاری هاست تا بتواند موجب تحرک 

در اقتصاد شود.
وی تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی 
که بار اصلی کنترل و نظارت را در کشور به عهده 
داشتند به عنوان میراث رسیده به دولت یازدهم از 
گذشته دانست و گفت:دولت با تاکید بر قانونگرایی 
در مسیر مبارزه بی امان با فساد گام برداشت چراکه 
متاسفانه با یک فساد سیستمی که همانند خوره به 
جان نظام افتاده بود روبرو بودیم و بر اساس دستور 
رییس جمهور هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد 

قائل نیستیم.
جهانگیری ادامه داد: برای هیچ کس قابل قبول 
میلیارد  هزار  جوان 1۰  یک  در کشوری  نیست 
باشد  داشته  اختیار  در  را  منابع کشور  از  تومان 
و تا امروز حتی یک ریال از آن بازنگشته است؛ 
باید مشخص شود که این پول به چه شیوه ای در 
اختیار او قرار گرفته و ما این را پیگیری می کنیم. 
وی تصریح کرد: موضوع این فرد و پولهای بیت 
المال از ذهن مردم ایران پاک نخواهد شد. ملت ما 
همواره خواهند پرسید چه کسانی پشت او بودند 
و چه درجه ای از قدرت او را حمایت می کرد 
که به هر دستگاهی که پا می گذاشت وزیر یا 
مسول آن دستگاه جلسه اش را ترک کرده و با 
او مذاکره می کرد. معاون اول رییس جمهوری با 
اشاره به خروج ۲۲ میلیارد دالر ارز از کشور ظرف 
18 ماه، با طرح این سؤال که این دالرها را به چه 
کسانی و با چه قیمتی فروختند، گفت: فقط ۷ 
میلیارد دالر به یک صرافی دادند که البته برخی 
دستگیر شدند و ما همچنان از سرنوشت آنها بی 

اطالع هستیم.
جهانگیری با اشاره به موضوع پرداخت های باالی 
حقوق به برخی از مدیران گفت: دولت به هیچ وجه 
نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این 
راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه 
های اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای 

بررسی خواسته ایم.
وی با تاکید بر این که دولت با تمام پرداخت های 
خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد، افزود: پول 
های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این 

کار را کردند برکنار خواهند شد.
معاون اول رییس جمهوری یادآور شد: بر اساس 
تصمیم دولت تمامی دستگاههای اجرایی موظف 
شده اند تا افزایش حقوق در دستگاه ها را تنها با 
هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام 

دهند.

جهانگیری:

خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیستیم

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
حادثه  در  که  هایی  مجموعه  و  افراد  با  گفت: 
و  کوتاهی  وظیفه  سربازان  اتوبوس  واژگونی 
قصور داشته اند چه در درون نیروهای مسلح 

و چه در بخش خصوصی برخورد خواهد شد.
عیادت  حاشیه  در  حاتمی،  امیر  سرتیپ  امیر 
سربازان  اتوبوس  واژگونی  حادثه  مصدومان  از 
بیشتر  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  وظیفه 
سربازان مصدوم، بریدگی ترمز اتوبوس را علت 
نیز  گروهی  اما  کردند  اعالم  حادثه  این  وقوع 
به  هستند؛  حادثه  ابعاد  تمام  بررسی  مشغول 
هرحال با مقصران برخورد خواهد شد تا شاهد 

وقوع چنین حوادث تلخی در آینده نباشیم.
وی در ادامه گفت: بعد از وقوع حادثه، رئیس 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  به  جمهوری 
حادثه  به  که  داد  دستور  دفاع  زیر  و  پزشکی 
برای  امروز  که  شود  جدی  رسیدگی  دیدگان 
عیادت از مصدومان و بررسی روند رسیدگی و 
ارائه خدمات درمانی به آنها به همراه مسئوالن 

وزارت دفاع در شیراز حاضر شدیم.
وی اظهار کرد: در بدو ورود به شیراز در جلسه 
و  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده  حضور  با  ای 
هیات اعزامی از ستاد کل نیروهای مسلح تمام 
مراحل وقوع حادثه به دقت مورد بررسی قرار 

گرفت.
وی، درمان مصدومان را اولویت اصلی دانست 
در  که  مصدومانی  از  تعدادی  کرد:  تصریح  و 

وضعیت  از  هستند  بستری  یو  آی سی  بخش 
خوبی برخوردارند و تعدادی نیز نیاز به مراقبت 
از  شد  تاکید  نیز  مسئوالن  به  و  دارند  بیشتر 
تمام امکانات و ظرفیت ها برای خدمات رسانی 
مطلوب به مصدومان استفاده کنند که تا این 

لحظه نیز چنین بوده است.
جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 
در خصوص تامین هزینه درمان مصدومان نیز 
گفت: برابر قانون یک ردیف اعتباری در اختیار 
وزارت بهداشت است که تمام بیماران تصادفی 
هزینه  و  شوند  بستری  بیمارستان  در  باید 
پرداخت  ردیف  از محل همان  نیز  آنها  درمان 
امکان  که  هایی  هزینه  از  بخش  آن  و  شود 
پرداخت آنها از طریق آن ردیف وجود ندارد نیز 
به خدمات درمانی نیروهای مسلح دستور داده 
دهیم  می  اطمینان  و  کند  رسیدگی  که  شده 

که در بحث هزینه هیچ مشکلی ایجاد نشود.
وی، در خصوص جا به جایی سربازان به وسیله 
اعزام  و  انتقال  برای  امروز  گفت:  نیز  اتوبوس 
سربازان از وظیفه عمومی به مراکز آموزشی، از 
مراکز آموزشی به یگان ها و از یگان ها برای 
اعزام به مرخصی و سایر موارد از حمل و نقل 

جاده ای و ریلی استفاده می شود.
او افزود: در گذشته هزینه سفر به سربازان داده 
می شد که خودشان اقدام به تهیه بلیت کنند 
که در این راه نیز با مشکالتی برخورد کردیم و 
مشکالتی هم برای خود سربازان ایجاد می شد.

آن  از  پس  داد:  ادامه  حاتمی  سرتیپ  امیر 
از  انتقال سربازان  تصمیم گرفته شد که برای 
مراکز آموزش به یگان هایشان از تعاونی های 
معتبر وسیله نقلیه خوب تهیه شود و در اختیار 

سربازان قرار گیرد.
امیر سرتیپ حاتمی، در خصوص وضعیت ادامه 
خدمات سربازان مصدوم نیز گفت: در نیروهای 
مسلح بحث معافیت یک روند روشن دارد و به 
این شکل است که تا زمانی که مصدومان در 
حال درمان هستند تمام امکانات در اختیار آنها 
خواهد بود و از بیمه خدمات درمانی، بیمه عمر 
حوادث قانونی و بیمه عمر حوادث اختیاری و 

بیمه اتوبوس برخوردار خواهند بود.
او افزود: مصدومان این حادثه بعد از درمان به 
شورای پزشکی معرفی می شوند و متناسب با 
وضعیت آنها ممکن است رای به ادامه خدمت، 
رای به معافیت از خدمت، رای به وظیفه بگیری 

)دریافت حقوق از کار افتادگی ( داده شود.
به گزارش ایرنا، جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح در جریان سفر خود به شیراز 
زمینی  نیروی  فرمانده  با حضور  ای  در جلسه 
ستاد  اعزامی  هیات  اسالمی،  جمهوری  ارتش 
منطقه  نظامی  فرمانده  مسلح  نیروهای  کل 
بررسی  مورد  را  سانحه  مختلف  ابعاد  فارس، 
قرار داد و مقرر شد که اقدامات مقتضی برای 
و  حادثه  مصدومان  به  بهتر  هرچه  رسیدگی 

خانواده های کشته شدگان انجام شود.

از مصدومان،  وی همچنین در جریان عیادت 
به نمایندگی از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
ابالغ پیام های همدردی رئیس  مسلح، ضمن 
آخرین  جریان  در  دفاع،  وزیر  و  جمهوری 
دستورات  و  گرفت  قرار  آنها  درمانی  وضعیت 
الزم برای رسیدگی هرچه بهتر به امور درمانی 

مصدومان را صادر کرد.
یک اتوبوس دوم تیرماه 95 به دلیل عدم وجود 
و  کنترل  عدم  و  راست  سمت  ایمنی  حفاظ 
احتماال  و  نقلیه  راننده در مهار وسیله  مهارت 
نقص فنی خودرو، در دره ۲۰ متری در گردنه 
»الی رز« حوالی شهرستان نی ریز سقوط کرد 
مجروح  نفر   3۰ و  کشته  آن  سرنشین   ۲۰ و 

شدند.
و  سرباز  حادثه  این  شدگان  کشته  از  نفر   13

مابقی نیز غیر سرباز بوده اند.
تیرماه  دوم  که  دیگری  حادثه  در  همچنین 
شهرستان  در  »مهارلو«  نزدیکی  در  جاری 
سروستان رخ داد یک دستگاه اتوبوس دیگر که 
حامل سرباز بود در این مسیر واژگون شد، در 
این حادثه رانندگی ۴۷ سرباز زخمی و توسط 
منتقل  بیمارستان  به  اورژانس  های  تکنسین 

شدند.
محورهای  در  شده  یاد  اتوبوس  دو  واژگونی 
مرکز  دیده  آموزش  سربازان  حامل  که  فارس 
صفر پنج کرمان بودند در مجموع 96 کشته و 

زخمی برجای گذاشت.

برخورد با مقصران حادثه واژگونی اتوبوس  سربازان وظیفه 

خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت: سلب 
تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین 
نشانه استیصال، بیچارگی و ذلت آل خلیفه و 
حکومت نامشروع بحرین است که ملتش آن را 
قبول ندارند. حجت االسالم والمسلمین کاظم 
این هفته  نماز جمعه  صدیقی در خطبه دوم 
تهران افزود: حکومتی که فلسفه آن خدمت به 
مردم است امروز مبدل به خیانت به مردم شده 
است. مردم بحرین یک تقاضای مشروع و قابل 

قبول در میان همه جهانیان دارد. 
وی یادآور شد: توقع آنها این است که یک رای 
داشته باشند و بتوانند در مملکت خود مردم 
تصمیم بگیرند و رای شان اعتبار داشته باشد. 

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: حقوق بشر 
می  دمکراسی  از  دم  که  غربی  و  آمریکایی 
این  برابر  بینید که 5 سال است در  زند، می 
آمیز  مسالمت  حرکت  و  مشروع  درخواست 
مظلومانه و مستمر خستگی ناپذیر ساکت است 
و با گلوله پاسخ داده می شود و علما به زندان 
می روند و شیخ بزرگوار شیخ سلمان به 9 سال 
حبس محکوم می شود و نهایت رهبر معنوی 

آن مملکت از آن سلب تابعیت می شود. 
حجت االسالم صدیقی این حرکت را محکوم 
کرد و افزود: ما این حرکت را ظالمانه می دانیم 
و هشدار می دهیم، این حرکت های شما مثل 
حرکت های شاه سابق کشور ایران است که از 

سال ۴۲ تا 5۷ هرچه کشت و زندان و شکنجه 
کرد، خودش ضعیف تر شد و در نهایت پا به 
آل  انتظار  در  سرنوشتی  چنین  گذاشت.  فرار 

سعود و آل خلیفه خواهد بود.
یهودی  های  خاخام  فتوای  به  ادامه  در  وی 
اشاره  فلسطینان  آب  کردن  مسموم  بر  مبنی 
کرد و گفت: خام خام های یهودی فتوا دادند 
که مسموم کردن آب فلسیطنیان جایز است. 
لعنت بر این خشونت، قساوت و وحشی گری و 
لعنت بر این ادعای پیروی از موسی کلیم)ع( و 
لعنت بر این دروغ گویانی که به عنوان مدعیان 

حقوق بشر نشسته اند و خفه خون گرفتند. 
امام جمعه موقت تهران افزود: لعنت بر آنهایی 
با عنوان کودک  که آل سعود کودک کش را 
کش معرفی می کنند و با پول یک روزه رای 
آنها عوض می شود و ننگ ابد را در تاریخ به 

خودشان می بندند. 
حجت االسالم صدیقی یادآور شد: این نهایت 
ذلت، بی هویتی، بی مبنایی، پستی، خواری و 
بدبختی است که سازمان ملل که باید در یک 
جایگاه بلندی باشد و از یک قدرت و اقتداری 
برخوردار باشد با پول بشود یک امر انسانی را 
زیر پا لگدمال کنند و او را از لیست تروریست 
برابر یک  های کودک کش خارج کنند و در 

چنین فتوایی هم سکوت کنند. 
وی در ادامه به حادثه هفتم تیر و شهادت ۷۲ 

تن از یاران انقالب اشاره کرد و گفت: شهادت 
۷۲ تن و سید شهدای انقالب آیت اهلل شهید 
مظلوم استاد بزرگوار ما آقای بهشتی که سالم 
خدا بر او و همه یارانش باد را تسلیت عرض 

می کنم. 
وی همچنین اظهارداشت: آنها نخبگان بودند 
و جرمشان هم نخبگی و دلسوزی و خدمت به 
مردم بود. مرحوم شهید بهشتی مجمع فضایل 
بود. ما از نزدیک برخی از آنها را لمس کرده 
بودیم. اقای بهشتی متفکر، اندیشمندو دارای 
افق فکری بلندی بود. سعه صدرش مثال زدنی 
بود. تحمل مخالف و ظرفیت تحمل شکست 
و پیروزی جزو نادرهای تاریخ است. نماز اول 
وقتش با حضور قلب بود. چه نماز با حضوری 
ائمه  به  ارادت  و  وقت  اول  نماز  به  تقیدی  و 
معصومین و تقید به زیارت امام رضا )ع( داشت. 
خطیب نماز جمعه این هفته تهران ادامه داد: 
به زیرمجموعه خود توجه داشتند.  آن شهید 

ایشان با خود من عواطفی داشت که در خطبه 
قابل گفتن نیست ولی از پدر عاطفی تر برخورد 

می کرد. 
کرد:  خاطرنشان  صدیقی  االسالم  حجت 
و صالبت،  استکبار  و  آمریکا  برابر  در  صالبت 
مقاومت، شجاعت و شهامت که در بعد اثباتی 
والیتش حرف نداشت و بنی صدر و منافقین 
و ملی گراها بدترین تهمت ها و جو سازی ها 
را علیه ایشان اعمال می کردند. ولی امام )ره( 
نزنید  و شما حرف  نکنند  فرمودند سخنرانی 
مجتهد  که  این  با  زدند  نمی  حرف  ایشان  و 

و حکیم بود. 
به چشمه  بهشتی  که شهید  این  بیان  با  وی 
اندیشه دست یافته بود و خودش چشمه بود، 
گفت: با داشتن فقاهت و استنباط مصطلح و 
درمسایل  و سوابق طوالنی  داشتن حکمت  با 
اجتماعی، فرهنگی ، اما تسلیم ولی امر خودش 

بود. 

صدیقی: 

سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم نشانه استیصال 
حکومت آل خلیفه است
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دادنامه 

مجتمع  خانواده  دادگاه   ۲8۴ شعبه   9۴۰998۰۲۴3۲۰1856 کالسه  پرونده 
قضایی  شهید باهنر تهران تصمیم نهایی شماره 95۰99۷۰۲۴3۲۰۰۲63

کاشانی  باقرنژاد  رضا  –اقای  حمید  فرزند  قادر  هنرکار   پرناز  خانم   خواهان  
فرزند احمد 

خوانده  اقای حمید هنرکارقادر
خواسته ها  اذن در ازدواج  

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

مینماید 
رای دادگاه 

درخصوص دادخواست دوشیزه خانم  پرناز هنرکار  قادر فرزند حمید –اقای رضا 
باقرنژاد کاشانی فرزند احمد به طرفیت اقای حمید هنرکارقادر بخواسته اذن در 
ازدواج  درازدواج  بدلیل مجهول المکان بودن پدر که ولی قهری خواهان ردیف 
اول میباشد نظر به اینکه خواهان نامزد خود را به شرح معرفی نموده اقای رضا 
باقر نژاد کاشانی فرزند  احمد متولد 65/9/۲5 میباشد و به شغل مشاور امالک 
و پیمانکار ساختمان اشتغال دارد  و ماهیانه  حداقل  سه میلیون تومان در آمد  
دارد و مهریه مورد توافق برابر تعداد 133 عدد سکه تمام بهار  آزادی منظور 
شده و نظر به اینکه دادگاه با تحقیقات الزم از مطلعین مضبوط در پرونده  و 
احراز نموده  که به خوانده  امکان دسترسی  فعال وجود ندارد و از طرفی نامزد 
معرفی شده را هم کفو خواهان دانسته  و خواهان را نیز رشید و بالغه میداند لذا 
بنا بر تجویز ماده  1۰۴۴ قانون مدنی اصالحی مصوب 13۷۰ به خواهان اجازه 
اجرای عقد  با  را  ازدواج مراجعه  و وصلت مزبور  از دفاتر ثبت  به یکی  میدهد 
نکاح  دائم ایجاد و نسبت به ثبت رسمی آن در معیت نامزدش  اقای باقر نژاد 
کاشانی اقدام نماید و در این رابطه دفاتر  رسمی ثبت ازدواج موکلفند این واقعه 
نکاح  را بدون لزوم تحصیل اذن ولی قهری  به ثبت برسانند طرفین میتوانند  در 
صورت  توافق  شرایط مندرج  در نکاحنامه  رسمی فعلی  را درنکاح خود شرط 
کنند رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل  واخواهی و پس از آن 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد و در خصوص 
خواهان ردیف دوم با توجه به استرداد خواسته خویش که طی الیحه ای بشماره 
95۰3۲۷ مورخ 95/۲/۲8 اعالم نموده مستندا  به بند ب ماده 1۰۷ قانون آیین 
دادرسی مدنی  قرار ردآن صادر و اعالم میگردد آرای صادره ظرف بیست روز 

قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد 
110/34339 دادرس شعبه 284 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران 

بارکد 36032234 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تجارت حریر ایرانیان در تاریخ 1395/۲/1۲ 
به شماره ثبت ۴91۰۰9 به شناسه ملی 1۴۰۰58۰1566 ثبت و امضا ذیل دفاتر 

تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد 
موضوع شرکت خرید و فروش صادرات و واردات وپخش کلیه محصوالت نساجی 
شامل پوشاک پارچه نخ وکلیه کاالهای مجاز بازرگانی  عقد قرارداد با اشخاص 
حقیقی و حقوقی  شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی  اخذ وام 
و تسهیالت بانکی از کلیه بانکهاو موسسات اخذ واعطای نمایندگی وایجادشعب 
در داخل وخارج از کشور شرکت درنمایشگاهها وهمایشها وسمینارها وکنفرانسها 
در داخل وخارج ازکشور)در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ 

مجوزهای الزم (
مدت شرکت   از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

مرکز اصلی شرکت   تهران خیابان شریعتی خیابان دولت کوچه نعمتی کوچه 
قباد پالک ۲ واحد ۷ کدپستی 1939۷16911

سرمایه شرکت  مبلغ  1۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال میباشد 
اولین مدیران شرکت   حمید مقاره عابد به سمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره 
بشماره ملی 1۲8۷13۷۷۲5 دارنده  5۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه  و سپیده 
فیروزی  به سمت نایب عضو هیئت مدیره به شماره ملی 1۲89۴383۷۴  دارنده 

5۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند 
قبیل چک  از  بهاداروتعهدآور شرکت  اسناد  و  اوراق  کلیه  امضا   دارندگان حق 
سفته بروات وقراردادها وعقوداسالمی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل  

منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد 
اختیارات نماینده قانونی   طبق اساسنامه 

)ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد(
336855/ م الف  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

دادنامه 

حقوقی  عمومی   دادگاه   11۴ شعبه   9۴۰998۰۲۴۲۷۰۰۲۲۰ کالسه  پرونده 
مجتمع قضایی  شهید باهنر تهران تصمیم نهایی شماره 95۰99۷۰۲۴۲۷۰۰116

خواهان  اقای محمدرضا نیک پور فرزند غالمحسین 
خواندگان  اقای صفر بیگلری –خانم باهره خلیلی پناه 

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

مینماید 
رای دادگاه 

اقای  طرفیت  به  غالمحسین  فرزند  نیکپور  محمدرضا  اقای  دعوی   درخصوص 
صفر بیگلری –خانم باهره خلیلی پناه دایر بر مطالبه  وجه 6فقره سفته بشماره 
خزانه داری کل 335199 الی 335۲۰۴ مجموعا بمبلغ 6۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با 
احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه  دادگاه نظر به اینکه وجود اصل سفته 
در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده  صادر کننده و ضامن و ظهرنویس 
آن دارد و مشارالیه نیز درجلسه حاضر نشده و دلیلی مبنی بر برائت ذمه خویش 
تقدیم ننموده اند  لذا با استصحاب بقا دین و مستندا به مواد 198و515و519 
قانون  آیین دادرسی مدنی و مواد 3۰۷و3۰9 قانون تجارت حکم بر محکومیت 
اصل  بعنوان   ریال   6۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  تضامن  بنحو  خواندگان 
خواسته و پرداخت مبلغ 18/659/۰۰۰ ریال بعنوان خسارات دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت  یوم وصول محکوم به 
بانک مرکزی دولت   جمهوری  از سوی  با شاخص نرخ  تورم اعالمی   مطابق 
اسالمی  ایران در حق خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل 

تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر  استان تهران  میباشد
110/34342 رئیس شعبه 114 دادگاه عمومی تهران 

بارکد 36017762 

با  سیلو  ترک  پارس  وپیمانکاری  تولیدی  المللی  بین  شرکت  تغییرات  آگهی 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 3۷۴1۰۴ و شناسه ملی 1۰3۲۰۲۲63۷3

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9۴/1۲/6 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد

شماره   63/۴/1۴ متولد  محمد  میرزا  فرزند  آباد  سعید  وزیری  منصور  اقای   
مبلغ  پرداخت  با  میانه  از  صادره   15331۴631۴ کدملی   به   ۲ شناسنامه 

۲5۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.
شناسنامه  شماره   69/3/1 متولد  احمد  میرزا  فرزند  وزیری  رضا  اقای 
پرداخت  با  میانه  از  صادره   15۲۰1۲۰۲65 کدملی   به   15۲۰1۲۰۲65

مبلغ۲5۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت
اقای ذکریا وزیری فرزند میرزا محمد متولد 6۷/1/15 شماره شناسنامه 38 به 
کدملی  153۴۰8۷۴61 صادره از میانه با پرداخت مبلغ۲5۰۰۰۰۰۰۰ریال به 

صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت
پرداخت  با   153۴۰8۷151 کدملی   به  سعیدآباد  وزیری  فتاح  اقای 
خودرابه  الشرکه  سهم  شرکت  صندوق  به  مبلغ1۷۰۰۰۰۰۰۰۰ریال 

۴۲5۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد
اقای شمسی جنک التوع کدفراگیر 8۷158۷5۴  با پرداخت مبلغ1۰۰۰۰۰۰ریال 

به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرابه ۲۴5۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۴999۰۰۰۰۰۰ ریال به ۷۴5۰۰۰۰۰۰۰ ریال 

افزایش یافت درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه  به شرح فوق  اصالح گردید.
ذیل  شرح  به  سرمایه  افزایش  از  بعد  آنان  الشرکه  سهم  ومیزان  شرکا  لیست 

میباشد  
اقای  الشرکه  سهم  ریال   ۴۲5۰۰۰۰۰۰۰ دارای  سعیدآباد  وزیری  فتاح  اقای 
منصور  اقای  الشرکه  سهم  ریال   ۲۴5۰۰۰۰۰۰۰ دارای  التوع  جنک  شمسی 

وزیری سعید آباد دارای ۲5۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 
اقای رضا وزیری دارای  ۲5۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه

اقای ذکریا وزیری سعیدآباد دارای ۲5۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
باثبت این مستند تصمیمات  افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید انتخاب 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در  شده توسط متقاضی در سوابق 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد 
336854/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

آگهی

خواهان محسن هاشمی نژاد و مجتبی محمدی   دادخواستی به طرفیت خوانده 
به خواسته   آشتیانی   اسحاقی  و مصطفی  اسحاقی  ملیحه  و  بیگی  بیگلر  مجید 
مطالبه خسارات دادرسی وخلع ید و مطالبه اجرت المثل اموال  تقدیم دادگاه 
15۰دادگاه  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده   تهران   شهرستان  عمومی 
_بزرگراخ  تهران  در  واقع   تهران   محالتی  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی 
شهید محالتی  خیابان ابوذر جنوبی مجتمع شهید محالتی  ارجاع  و به کالسه 
9۴۰998۰۲315۰1۰83  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  1395/5/31 
ساعت 1۰/3۰ 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 
110/34335    منشی دادگاه حقوقی شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید محالتی  تهران

آگهی

اهوز و محمد  فاطمه  به طرفیت خوانده   قانع    دادخواستی  خواهان  طاهره 
علی عباسی و مهناز آذری نژاد  به خواسته  الزام به تنظیم سند  رسمی ملک  
و مطالبه خسارت دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی   تقدیم دادگاه 
15۰دادگاه  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده   تهران   شهرستان  عمومی 
_بزرگراخ  تهران  در  واقع   تهران   محالتی  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی 
شهید محالتی  خیابان ابوذر جنوبی مجتمع شهید محالتی  ارجاع  و به کالسه 
9۴۰998۰۲315۰۰6۲۴  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  1395/5/31 
ساعت 9/3۰ 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 
110/34331    منشی دادگاه حقوقی شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید محالتی  تهران

بارکد 36015965 
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی هنری بشری فیلم  با مسئولیت محدود به شماره 

ثبت 16۴98۷ و شناسه ملی 1۰1۰۲۰۷563۰
ومجوز شماره   95/1/8 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به 
15۴/1۰5۴۲۰ مورخ 95/1/۲5 وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد.مهدی شفق  با کدملی ۲۷۲۰۲9۲۰36 با دریافت 1۰۰۰۰۰ ریال سهم 

الشرکه خود ازصندوق شرکت از شرکت خارج گردید.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1۲5۰۰۰۰۰ ریال به 1۲۴۰۰۰۰۰ ریال افزایش 

یافت و ماده ۴ در اساسنامه  به شرح فوق  اصالح گردید.
لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه و خروج شریک 

سید جمال ساداتیان با کدملی  ۰۰۴۷13۲۴۲6 دارای 99۰۰۰۰۰ ریال سهم 
دارای   ۰۰۷95۷۰55۰ کدملی   به  ساداتیان  سیدمحمدحسین  اقای  الشرکه 

۲5۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه 
باثبت این مستند تصمیمات کاهش سرمایه از طریق خروج شریک انتخاب شده 
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد 
336853/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

دادنامه

پرونده کالسه 95۰998669۴۷۰۰۰65 شعبه 33 خانواده یک شورای حل اختالف 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 95۰99۷669۴۷۰۰۰81 – خواهان : آقای 
مهدی گله داری فرد فرزند امید علی با وکالت آقای محمد امرایی فرزند ملک محمد 
به نشانی خرم آباد چهارراه بانک پاساژ ایران طبقه سوم – خوانده : آقای داریوش 

دریکوند به نشانی مجهول المکان – خواسته : مطالبه وجه چک 
قرار تامین خواسته : در خصوص درخواست محمد امرایی به وکالت از مهدی گله 
داری فرد فرزند امید علی به طرفیت داریوش دریکوند فرزند چراغعلی دایر بر صدور 
قرار تامین خواسته به میزان 68/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت دو فقره چک به شماره های 
1- ۲56۴۲3 و ۲- 8۲5۲۷8/38 عهده بانک 1-مسکن ۲-ملت با عنایت به اینکه 
در این خصوص ماده ۲قانون صدور چک حاکم می باشد و شرایط اجابت درخواست 
فراهم می باشد لذا مستندا به بند الف ماده 1۰8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین 
خواسته به میزان 68/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت چک های مشروحه از اموال بالمعارض و 
خارج از مستثنیات دین خوانده را صادره و اعالم مینماید قرار صادره ظرف 1۰ روز از 

تاریخ ابالغ قابل اعتراض در همین مرجع می باشد و پس از ابالغ اجرا است. 
قاضی شعبه 33 شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – سعید ساکی . 

مفقودی
بنام سارا  بابلسر  واحد  نامه  دانش  اینگلیسی اصل  زبان  لیسانس مترجم   مدرک 

بایندری با شماره شناسنامه 911 مفقود گردیده و از درجه  اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی ابالغ
خواهان / شاکی بانک تجارت شعبه جوانرود دادخواستی به طرفیت خوانده ساالر 
تنهایی فرزند سهراب به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
جوانرود نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
جوانرود واقع در شهرستان جوانرود – میدان انقالب – ابتدای خیابان شورا ارجاع و به 
کالسه 9۴۰9988۴6۰5۰1۲36 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/۰6/۰6 
و ساعت9 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 جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده /متهم و پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

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

زاده

آگهی احضار متهم 
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
برای   9۴۰998669۷8۰۰3۷6 کالسه  پرونده  در   951۰۴36611۰۰۰۷۰6
محمدرضا فتاحی مقدم فرزند راه خدا به اتهام اخاذی و خیانت درامانت از طریق 
استعمال یک فقره چک تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1395/5/19 و ساعت 1۰:3۰ تعیین شده است 
با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماده 
3۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 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 .
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه کیفری دو شهر ستان خرم آباد )103 جزایی سابق( – محمد موسی نژاد 

اخطاریه 

بدینوسیله پیرو رای مرجع محترم قضائی مبنی بر طالق خانم اکرم سپهوند به همسر 
وی آقای رحیم ابدالی فرزند رمضان اخطار می شود که حداکثر یک هفته از تاریخ 
انتشار این اخطاریه جهت اجرای صیغه طالق به دفتر طالق 5 خرم آباد واقع در 

خیابان انقالب بین کوچه 6 و ۷ آراسته مراجعه نماید. 
سر دفتر طالق شماره 5 شهرستان خرم آباد – حشمت اله عبدی.

آگهی

خواهان  مهدی چرچی پورممقانی   دادخواستی به طرفیت خوانده  کاوه کالتی  
دستجردی و رعنا تارنما   به خواسته  تامین خواسته و مطاله وجه چک و مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه خسارت و مطالبه خسارت تاخیر تادیه   تقدیم دادگاه 
عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 15۰دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح  تهران واقع در تهران  بلوار آیت اله کاشانی  
نرسیده میدان شهرزیبا  خیابان مخابرات  جنب کانون  اصالح و تربیت   ارجاع  
آن   رسیدگی  وقت  و  که  گردیده  ثبت    9۴۰998۲16۴۲۰۰661 کالسه  به  و 
1395/5/۲۰ ساعت 1۰/3۰ 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 
110/34312    منشی دادگاه حقوقی شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید محالتی  تهران

آگهی

فرشاد  خوانده   طرفیت  به  دادخواستی  کهل     آغچه  آقانژاد  خواهان حسین 
ناصری کیا  به خواسته  مطالبه خسارات دادرسی والزام به فک پالک خودرو  و 
دستور موقت  تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی 
به شعبه 15۰دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی محالتی تهران  واقع  در 
محالتی   شهید  مجتمع  جنوبی  ابوذر  خیابان  محالتی   شهید  _بزرگراخ  تهران 
ارجاع  و به کالسه 95۰998۰۲315۰۰16۰  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی 
آن  1395/6/8 ساعت 1۰/۰۰ 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 
110/34321    منشی دادگاه حقوقی شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید محالتی  تهران

آگهی

خواهان  قاسم محمدی    دادخواستی به طرفیت خوانده سعادت اله مفتخر وفائی 
و اسماعیل جواهری  به خواسته  الزام به تنظیم سندرسمی اجاره )غیر منقول 
( و مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظیم سمدرسمی صلح سرقفلی   تقدیم 
دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 15۰دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی محالتی تهران  واقع  در تهران _بزرگراخ شهید 
کالسه  به  و  ارجاع   محالتی   شهید  مجتمع  جنوبی  ابوذر  خیابان  محالتی  
9۴۰998۰۲315۰۰۴۴3  ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  1395/6/1۰ 
ساعت 1۰/3۰ 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 
110/34316    منشی دادگاه حقوقی شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید محالتی  تهران

آگهی
خواهان جواد حسین آبادی    دادخواستی به طرفیت خوانده گل صنم حسین 
آبادی  حسین  جابر  و  آبادی  حسین  قدم  و  آبادی  حسین  اکبر  علی  و  آبادی 
تقدیم  ید  وخلع  دادرسی  خسارات  مطالبه  خواسته   به  آبادی    واحد حسین 
دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 15۰دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی محالتی تهران  واقع  در تهران _بزرگراخ شهید 
کالسه  به  و  ارجاع   محالتی   شهید  مجتمع  جنوبی  ابوذر  خیابان  محالتی  
 1395/6/6 آن   رسیدگی  وقت  و  که  گردیده  ثبت    9۴۰998۰۲315۰۰566
ساعت 11/3۰ 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 
110/34326    منشی دادگاه حقوقی شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید محالتی  تهران

آگهی ابالغ

 وقت رسیدگی به حمید دیوساالر و پریسا کروسیان 
خواهان / شاکی بهرام قلی زاده خطیر دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم حمید 
تقدیم  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  به خواسته  کروسیان  پریسا  و  دیوساالر 
دادگاه های عمومی شهرستان بابل نموده که جهت رسیدگی  به شعبه 1 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع در استان مازندران – شهرستان بابل – میدان 
به کالسه  ارجاع و  بابل کد پستی :۴۷13658۷39  والیت دادگستری شهرستان 
9۴۰998111۰1۰۰9۲9 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/5/3۰ و ساعت 11 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و در خواست خواهان / 
شاکی و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسشی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر النتشار 
آگهی می شود تا خوانده / مهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان بابل سارا قلمی 
اصفهانی

آگهی ابالغ 

وقت رسیدگی و دادخواست به ناصر خزائی پول
خواسته  به  به  دادخواستی  آزادی  فغان  وکالت  با  نیا  فرشیدی  مهدی  خواهان 
محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 1۴۴۷/5۷۷۲88/58 
مورخ 1393/1۲/9 به مبلغ هشتاد میلیون ریال معادل هشت میلیون تومان در 
وجه حامل عهده بانک ملت به عنوان اصل خواسته به انضمام خسارت دادرسی و 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک لغایت یوم االداء به شرح 
متن به طرفیت آقای ناصر خزائی پول به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نوشهر 
تقدیم داشته به کالسه 9۴۰۴1۰ ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن  95/6/۷ ساعت 
9:3۰ صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم 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 دوم دادگاههای حقوقی شهرستان نوشهر

آگهي ابالغ وقت به خوانده

شماره پرونده کالسه : ۲5/ 95۰998۲69۰۲۰۰۲86
وقت رسیدگي : 95/5/16 ساعت -/9

خواهان: کلثوم رضالو فرزند لطف اله به نشاني: کرج- حصارک رجائي شهر خ نواب 
صفوي کوچه شهید کتابعلي پ ۲

خوانده: اصغر حیدري فرزند رمضان علي به نشاني مجهول المکان
خواسته: مطالبه نفقه

خواهان دادخواستي تسلیم شوراي حل اختالف کرج نموده که پس از ارجاع به شعبه 
۲ در این شعبه ثبت و در حال رسیدگي مي باشد بنا به تقاضاي خواهان مبني بر 
مجهول امکان بودن خوانده حسب دستور دادگاه وفق ماده ۷3 قانون آئین دادرسي 
دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مفاد درخواست یک نوبت در یکي از 
روزنامه هاي کثیراالنتشار به هزینه خواهان آگهي خواهد شد و خوانده مي بایست 
ظرف مهلت یک ماه در دفتر دادگاه حاضر ضمن اعالم نشاني خود، نسخه ثاني 
دادخواست و ضمایم را دریافت و در زمان تعیین شده در دادگا حاضر شود در غیر 

این صورت دادگاه تصمیم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود.۴۲۲1۲ م/الف
مدیر دفتر شعبه 2 شوراي حل اختالف مجتمع شهید بهشتي کرج

حصر وراثت
اقای علی بهارلو دارای شماره شناسنامه شماره 96۰ به شرح دادخواست به کالسه 
1/95ش/39۷ از این شعبه  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ 1386/۷/8  بلطاقی  ش ش 16در  قره  بهارلو  داده که شادروان درویشعلی 
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 1-متقاضی فوق الذکر متولد 13۴5 پسر متوفی ۲-اسماعیل بهارلو ش ش 1 
متولد 13۴8 پسر متوفی 3-عبداله بهارلو ش ش 1۲۲1 متولد 135۷ پسر متوفی 
۴-نجمه بهارلو ش ش ۷ متولد 13۲۲ زوجه متوفی 5-جمیله بهارلو بلطاقی ش ش 
1۷ متولد 1351 دختر متوفی 6-ربابه بهارلو قره بلطاقی ش ش 11۲۲ متولد 135۴ 
دختر متوفی اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی 
مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
رییس شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان قرچک  

بارکد 36032025

 آگهی تغییرات  شرکت فراز صنعت اکسین با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
۴538۲۲ و شناسه ملی 1۴۰۰۴۰39۴1۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 95/1/3۰ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد

 محل شرکت در واحد ثبتی  تهران به آدرس تهران خیابان جنت آباد مرکزی 
پالک ۲۴۲ مجتمع کوروش طبقه 5 واحد ۴5 کدپستی 1۴۷۴8۷66۷5  تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه  بشرح فوق اصالح گردید
) ثبتی  واحد  یک  در  نشانی  )تغییر  محل  تغییر  تصمیمات  مستند  این  باثبت 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد 
336850/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

متن آگهی

نرگس  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  بارانی  ابراهیم  شاکی   / خواهان 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم   9 ماده  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  محمودوند 
اختالف  شعبه 1شورای حل  به  رسیدگی  که جهت  نموده  آباد  خرم  شهرستان 
مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام میدان عدالت 
دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به کالسه 95۰998669۰1۰۰۰6۷ ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/۰5/۰۲ و ساعت ۰9:3۰ تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز 
ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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.
شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد – فرنوش بابایی فر

بارکد 36015025 
آگهی تغییرات شرکت فرهنگی هنری بشری فیلم  با مسئولیت محدود به شماره 

ثبت 16۴98۷ و شناسه ملی 1۰1۰۲۰۷563۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 95/1/1۰ ومجوز شماره 
15۴/1۰5۴۲۰ مورخ 95/1/۲5 وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد
سیدمحمدحسین  و   ۰۰۴۷13۲۴۲6 کدملی   با  ساداتیان  جمال  سید  اقای   
مدت  برای  مدیره  هیات  عنوان عضو  به  کدملی  ۰۰۷95۷۰55۰  به  ساداتیان 

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

ثبت قابل دسترس میباشد 
336852/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

آگهی وقت رسیدگی
کالسه پرونده : 1/95ش/۴۲۲    وقت رسیدگی: 95/5/۴ ساعت 8:3۰

خواهان : فوزیه نصیری خوانده: نور محمد خدادادی
ش  1389ب  مدل  پراید  خودروی  یکدستگاه  رسمی  سند  تنظیم   : خواسته 

ایران313/33ن۷3
خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه اول شورای حل اختالف 
ورامین ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده ۷3 قانون دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم 
رساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود
م الف 344   دبیر حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

مفقودی 
مجوز حمل صالح شکاری ساچمه زنی ته پر یک لول کالیبر ۲ مدل دستکش بنام 
آقای ذوالفقار عباس پور هریکندئی فرزند علی اکبر به ش ش ۷ صادره از بابل متولد 

1339 مفقود گردیده و از درجه  اعتبار ساقط می باشد
 بابل 
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فعالیت مترو تا پنج بامداد
پوشش گسترده  از  تهران  ترافیک شهرداری  و  نقل  و  معاون حمل 
وسایل حمل و نقل عمومی برای شب های قدر خبر داد و گفت: وسایل 

حمل و نقل عمومی در لیالی قدر رایگان است.
در   ، هاشمی  تشکری  جعفر  سید  زمان،مهندس  پیام  گزارش  به 
خصوص تمهیدات معاونت حمل و نقل شهرداری تهران برای لیالی 
تاکسی  و  مترو  اتوبوس،  عمومی  خدمات  قدر  لیالی  در  گفت:  قدر 

تعطیل نیست.
وی در مورد خدمات ویژه ناوگان حمل و نقل عمومی در لیالی قدر 
گفت: برای آنکه روزه داران بتوانند در مراسم شب های قدر با سهولت 
دسترسی پیدا کنند امکانات حمل و نقلی مفصلی تدارک دیده شده 
است و از حرم امام زاده صالح )ع( تا آستان شاه عبدالعظیم حسنی 
در جنوبی ترین نقطه تهران تحت پوشش ناوگان حمل و نقل عمومی 

قرار گرفته است.
تشکری هاشمی با بیان اینکه از ساعت ۲۲:3۰ تا بامداد کلیه خطوط 
چهارگانه مترو در شهر تهران هر 3۰ دقیقه نسبت به ارائه خدمات 
اقدام می کنند گفت: در مسیر بازگشت شهروندان از محل های پر تردد 
اتوبوس پیش بینی شده است که می توان در مورد نقاط تحت پوشش 
حمل و نقل عمومی گفت: مدرسه عالی شهید مطهری، مصلی تهران، 

دانشگاه های تهران، شریف و امام صادق )ع( عنوان کرد.
لیالی قدر محل پارک  اینکه در عمده مراسمات بزرگ  بیان  با  وی 
خودرو تا مکان برگزاری مراسم فاصله زیادی در نظر گرفته شده است 
گفت: بر همین اساس تاکسیرانی، ون های خود را در این سه شب در 
راستای خدمت رسانی به مردم و جابه جایی آنها به کار خواهد گرفت.

وی همچنین با بیان اینکه در فاصله خطوط شبانه روزی BRT به 
حداقل می رسد گفت: در سه شب لیالی قدر خدمات اتوبوس و مترو 

از ساعت ۲۲:3۰ تا پنج بامداد رایگان است.

تشدید نظارت بر مدارس در تابستان
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و 
پرورش از تشدید نظارت بر مدارس در تابستان به علت شروع ثبت 
نام دانش آموزان خبر داد و گفت: اولیاء می توانند در صورت مشاهده 
تخلف، نسبت به طرح شکایت در سامانه رسیدگی به شکایت اقدام 

کنند.
سید رحیم میرشاه ولد ، با اشاره به تشدید بازرسی و نظارت همه جانبه 
بر عملکرد  مدارس در فصل ثبت نام اظهار کرد: مجموعه عوامل ما و 

همکاران بخش های آموزشی این کار را انجام خواهند داد.
آموزان  دانش  نام  ثبت  با  که  تابستان  فصل  در  معموال  افزود:  وی 
انتقاالت معلمان همراه است، میزان  و  نقل  در مدارس و همچنین 
شکایات افزایش می یابد. سال گذشته نظارت بر امر ثبت نام در حدود 
6۰ هزار  مدرسه انجام شد و امسال هم احتماال همین میزان مدرسه 

را پوشش خواهیم داد. 
مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و 
پرورش سامانه پاسخگویی به شکایات که در راستای تحقق دولت 
الکترونیک و تسریع در پذیرش انتقادات و رسیدگی به شکایات از 
سوی اولیای دانش آموزان و فرهنگیان در سال گذشته آغازبکار کرده 
است در حال حاضر قابل دسترسی است و مردم می توانند در صورت 

مشاهده تخلف در مدارس، در سامانه طرح شکایت کنند.
میرشاه ولد با بیان اینکه پس از مراجعه به سامانه و طرح شکایت 
یک کد رهگیری در اختیار فرد قرار می گیرد گفت: شکایت ها معموال 
ظرف ۲ هفته رسیدگی می شوند و نتایج در سامانه قابل مشاهده 
خواهد بود. در واقع با مکانیزه شدن ثبت و ارسال شکایت از مدرسه 
تا حوزه ستادی، فرآیند پاسخ دهی به شکایات کوتاه و در اعالم نتایج 

تسریع خواهد شد.

شاخص های ازدواج سبز مشخص شد
سرپرست دفتر محیط زیست وزارت ورزش وجوانان گفت: شاخص های 
ازدواج سبز را مشخص کرده ایم و اکنون در حال تدوین آیین نامه آن 

هستیم.
رضا شجیع  درباره علت صرف زمان طوالنی برای تدوین شاخص های 
ازدواج سبز اظهار کرد: قرار شد شاخص هایی تدوین شود که قابل 
عملیاتی شدن باشد. در واقع قصد داریم این شاخص ها تشویقی باشد 
و نه در حد دستور و آیین نامه؛ بگونه ای که هر فردی این شاخص ها را 
در مراسم ازدواج خود اعمال کند از جوایز و مشوق های طرح ازدواج 
سبز بهره  ببرد اگر این مشوق ها قابل انجام نباشد، این طرح شکست 

می خورد.
وی با بیان اینکه 1۰ شاخص برای ازدواج  سبز تدوین شده است،گفت: 

این شاخص ها به طور رسمی ابالغ خواهد شد.
پیش از این محمدرضا رستمی - معاون ساماندهی امور جوانان وزارت 
ازدواج  برای تدوین شاخص های  با اشاره به تالش  ورزش و جوانان 
در  آب  مصرف  مانند  موضوعاتی  شاخص ها  این  در  بود:  گفته  سبز 
شوند.  می  مدیریت  ازدواج  با  مرتبط  مراسم های  سایر  و  عروسی ها 
همچنین مسائلی از جمله استفاده از گل طبیعی و فرهنگ غلطی که 
با عنوان شادی استفاده می شود و آلودگی های زیست محیطی ایجاد 
می کنند مانند بوق زدن های مکرر در سطح خیابان و ایجاد ترافیک، 

برداشته می شود.

مراکز اهدای خون در شب های قدر فعال است
۷ مرکز اهدای خون در استان تهران چشم انتظار مومنین روزه دار 
و نوعدوست است تا در شب های قدر با حضور پر شور خود به یاری 

بیماران نیازمند به خون بشتابند.
۷ مرکز اهدای خون در تهران و ورامین از روز پنج شنبه سوم تیر 
خون  اهدای  داوطلبان  خدمت  در  قدر  های  شب  پایان  تا   1395

هستند.
مرکز وصال از ساعت 8 صبح تا ساعت یک بامداد و بدون وقفه در 
برنامه  طبق  نارمک  مرکز  بود،  خواهد  خون  اهداکنندگان  خدمت 
گذشته عالوه بر شیفت صبح )8 تا 15( از ساعت 19 تا یک بامداد 

چشم انتظار داوطلبان اهدای خون در شرق تهران است.
شهروندان غرب تهران نیز می توانند از ساعت 19 تا یک بامداد در 

هیات رزمندگان غرب به صف داوطلبان اهدای خون بپیوندند.
شهروندان شرق و جنوب شرق تهران نیز هر روز از ساعت 19 تا یک 
بامداد می توانند در مرکز پیروزی حاضر شوند و شهروندان مومن 
جنوب تهران، هر روز از ساعت 19 تا یک بامداد در ضلع شرقی حرم 
حضرت عبدالعظیم)ع( زندگی را با بیماران نیازمند به خون به اشتراک 

خواهند گذاشت.
مردم روزه دار ورامین نیز هر روز از ساعت 19 تا یک بامداد با حضور 
پر شور خود در گلزار شهدای ورامین، ترجمان انسانیت و عشق به 

همنوع خواهند بود.
مرکز اهدای خون مستقر در محل نمایشگاه قرآن واقع در مصلی امام 

خمینی )ره( تهران نیز در شب های قدر فعال است.
ساالنه بیش از ۲میلیون و1۰۰ هزار نفر در کشور خون اهدا می کنند 
و شاخص اهدای خون در ایران ۲۷ نفر به ازای 1۰۰۰نفر است که در 

مقایسه با دیگر کشورها از شاخص خوبی برخوردار است.

افزایش شمار مبتالیان به اختالالت ناشی 
از مصرف مواد مخدر

سازمان ملل در گزارش جدیدی اعالم کرد: تعداد 
افرادی که به اختالالت ناشی از مصرف مواد مخدر 
دچار می شوند برای نخستین بار طی شش سال در 
سراسر جهان به طور نامتناسب افزایش یافته است.

بنابر »گزارش جهانی مواد مخدر در ۲۰16« که از 
سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل 
متحد منتشر شده، تعداد این افراد در این بازه زمانی 
با رشدی نامتناسب از ۲۷ میلیون نفر به ۲9 میلیون 

نفر رسده است.
عالوه بر این، تعداد افرادی که حداقل از یک ماده 
مخدر استفاده کرده اند با رقم 5 درصد جمعیت 

بزرگسال، باقی مانده است.
این گزارش که در آستانه روز جهانی مبارزه  در 
با مواد مخدر منتشر شده، تاثیر استفاده از مواد 
افیونی، کوکائین، حشیش، محرک های آمفتامین و 
روانگردان های جدید بر سالمت مورد ارزیابی قرار 

گرفته  است.
به گزارش مرکز اطالع رسانی سازمان ملل متحد، 
 ۲5۰ به  نزدیک  که  است  داده  نشان  مطالعات 
سال  در  ساله  تا 6۴  کننده 15  مصرف  میلیون 
۲۰1۴ دست کم از یک ماده مخدر استفاده کرده اند. 
اگرچه این آمار در چهار سال گذشته نسبت به 
جمعیت جهانی افزایش نداشته اما شمار افرادی که 
در گروه مبتالیان به اختالالت ناشی از مصرف مواد 
دسته بندی می شوند نسبت به گزارش قبلی از ۲۷ 

میلیون به ۲9 میلیون نفر افزایش یافته است.
این گزارش می افزاید: به عالوه حدود 1۲ میلیون 
نفر جزو مصرف کنندگان تزریقی هستند که 1۴ 
درصد آنها به ویروس اچ آی وی آلوده اند. به گفته 
کارشناسان به طور کلی پیامدهای سوء مصرف مواد 
مخدر برای سالمتی هم چنان با روندی مخرب و 

ویرانگر ادامه دارد.
در این گزارش همچنین بر ارتباط قوی بین فقر و 
جنبه های مختلف مشکالت ناشی از مصرف مواد 

مخدر تاکید شده است.

تمهیدات ترافیکی پلیس راهور تهران 
بزرگ در شب های قدر

رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ 
با اشاره به حضور گسترده و پرشور شهروندان در 
آئین های معنوی لیالی قدر، از اعمال تمهیدات و 
تدابیر ویژه ترافیکی پلیس راهور پایتخت دراین 

شب ها خبر داد.
سرهنگ مراد مرادی اظهار کرد: به منظور برقراری 
نظم و همچنین تسهیل آمد و شد شهروندان برای 
شرکت در مراسم شب های قدر)چهارم ، ششم و 
هشتم تیر( پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
تمهیدات ترافیکی ویژه ای را در راستای تسهیل 
تردد و پیشگیری از بروز هر گونه بی نظمی در 
محدوده اماکن برگزاری آئین های قدر اعمال می 
کند.  وی به زمان و مکان های مد نظر در اجرای 
طرح اشاره کرد و گفت: تمهیدات و تدابیر ترافیکی 
پلیس راهور از ساعت ۲1 و 3۰ دقیقه شب های 
قدر تا پایان برگزاری مراسم و عادی شدن جریان 
ترافیک تمامی معابر پیرامونی اماکن مذهبی و محل 
های برگزاری آئین احیای شب های قدر در تهران و 
به ویژه اماکن مذهبی همچون حرم مطهر حضرت 
عبدالعظیم حسنی )ع( ، امامزاده صالح )ع( ،امامزاده 
معصوم)ع(، امامزاده  حسن)ع(، امامزاده  داوود)ع(، 
چیذر،  مسجد ارگ، و مهدیه تهران اجرا می شود. 

سرهنگ مرادی تسهیل و تأمین نظم و ایمنی عبور 
و مرور و جلوگیری از بروز تراکم بار ترافیکی در 
معابر،  تقاطع و میادین سطح شهر را از اهداف پلیس 
راهور تهران بزرگ برای اعمال محدودیت تردد در 
شب های قدر عنوان کرد و گفت: تعامل و همکاری 
با سایر واحدهای انتظامی در راستای انجام هرچه 

مطلوب تر مأموریت صورت گرفته است. 
رئیس مرکز اطالع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ 
خاطر نشان کرد: نظم دهی و انضباط بخشی به 
ترافیک و جلوگیری از انسداد مسیر در ساعات قبل 
از شروع افطار و پس از آن در معابر شهری از تدابیر 

این یگان برای شب های قدر است. 
وی همچنین به شرکت کنندگان در مراسم شب 
های قدر توصیه کرد: برای سهولت در بحث عبور و 
مرور در شب های قدر حتی االمکان از وسایل نقلیه 
حمل و نقل عمومی و در تاریکی شب بهنگام عبور 
از معابر حتماً  از پل های روگذر یا زیرگذر استفاده 

کنند. 

دیابت توام با مشکالت کلیوی،تشدید 
بیماری قلبی است

به  که  دیابت  به  مبتال  آمریکایی  سیاهپوستان 
در  بیشتر  هستند  مواجه  نیز  کلیوی  مشکالت 
معرض خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی قرار 
دارند. نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که 
ابتال به دیابت و بیماری کلیوی بین سیاهپوستان 

ساکن ایالت متحده بسیار شایع است.
در این بررسی، متخصصان اطالعات بیش از 3۲۰۰ 
سیاهپوست ساکن می سی سی پی را بازبینی کردند. 
این افراد در یک مطالعه قلبی که بین سال های 
۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ میالدی انجام شده بود شرکت 

کرده بودند.
نتایج بررسی ها نشان داد که خطر مرگ ناشی از 
بیماری قلبی به ازای هر یک سال در بین مبتالیان 

به دیابت بیش از ۲ درصد افزایش یافته است.
به گزارش یونایتدپرس، همچنین خطر مرگ ناشی 
از امراض قلبی در مبتالیان به مشکالت کلیوی ۷ 
درصد بیشتر بوده اما برای افرادی که هر دو اختالل 
دیابت و مشکل کلیوی را باهم داشته اند وضعیت از 

این هم وخیم تر است.

خبر خبر

آگهی مفقودی

سند کمپانی - شناسنامه مالکیت و بنچاق و کارت هوشمند مازندران  ۲15۰896 تاکسی بین 
شهری  نوع سواری کرایه سیستم پژو تیپ ۴۰5 رنگ زرد- روغنی مدل 1386 به شماره موتور 
1۲۴86۰۷۴96۲ به شماره شاسی ۴۰3۲39۲6 به شماره پالک 31-ایران ۷95 ع 56 به نام یوسف 

رحمانی فرزند محمد مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 
لرستان – شهرستان خرم آباد .

اگهی مفقودی 

شناسنامه و برگ سبز خودرو سواری پژو ۴۰5 تیپGLXXY ۷ ۴۰5 مدل 138۷ به 
 NAAM ۰13۰ AX 9 R ۲86۴۴3 شماره موتور 1۲۴8۷۲۲5۲3۷ شماره شاسی
نام جوشن  به  ایران 893/98ل 16  انتظامی  به شماره   9  R بدنه ۲86۴۴3  شماره 

ایلخانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .
ایالم 

آگهی اجرائیه
به موجب دادنامه3۰1/11/9۴احکام مورخه9۴/5/19صادره ازشعبه قاضی شورای حل اختالف باغملک محکوم علیه شرکت مهندسی صالح سازبناء 
بامدیریت آقای علیرضاصالحیان فرزند که مجهول المکان بوده وملزم به پرداخت مبلغ۲۰98۰۰۰۰ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ15۰۰۰۰ریال 
بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ91/6/۲6تازمان اجرای حکم درحق محکوم له آقای آرمان مقصودی وپرداخت نیم عشردولتی 
درحق صندوق دولت می باشد،لذامحکوم علیه مذکورازتاریخ ابالغ اجرائیه ظرف1۰روزازتاریخ نشرآگهی ملزم ومکلف به اجرای مفاداجرائیه می باشد.

درغیراینصورت طبق قانون اجرای احکام مدنی ازسوی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف اقدام خواهدشد.    شماره م.الف)۷/95/56(
قاضی شورای حل اختالف باغملک-رحیمی

از  قبل  تا  اینکه  بیان  با  پرورش  و  وزیرآموزش 
بر  متکی  فقط  پرورش  و  ،آموزش  دولت  این 
منابع دولتی بود، گفت: با اتخاذ سیاست توسعه 
ها  سازمان  دیگر  منابع  جذب  و  مشارکت ها 
انحصار  پرورش،  و  آموزش  درون  به  نهادها  و 
دولتی  منابع  از  استفاده  در  پرورش  و  آموزش 
شکسته شده است و این دستاورد بزرگی برای 

دولت محسوب می شود.
گزارش  درجلسه  اصغر  علی   ، پیام  گزارش  به 
عملکرد معاونت متوسطه گفت: از ابتدای دولت 
یازدهم و همچنین اعالم برنامه های پیش روی 
آموزش  اظهارکرد:  این دولت،  پایان  تا  معاونت 
مشارکت  توسعه  سیاست  اجرای  با  پرورش  و 
و  از کمک خیرین، مردم  استفاده  قالب  در  ها 
همچنین انعقاد بیش از ۲۰ تفاهم نامه با دستگاه 
ها دولتی و غیردولتی توانسته است منابع زیادی 
را در اختیار بگیرد و این دستاورد بزرگی برای 

آموزش و پرورش در این دولت است.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش ۴۰ میلیون 
مخاطب مستقیم دارد تصریح کرد: هر تصمیم 
در این نهاد کل جامعه را تحت تاثیر خود قرار 
می دهد به همین دلیل حل مشکالت آموزش 
و پرورش نباید بر عهده یک وزارتخانه باشد از 
این رو باید از منابع دستگاه های دیگر در حل 
مشکالت آموزش و پرورش استفاده کرد و این 
دولت تا کنون توانسته است در زمینه تاسیس و 
تجهیز پژوهش سراها، اقدامات بهداشتی دهان 

و دندان برای دانش آموزان، تجهیز هنرستان ها 
و ساخت فضاهای آموزشی استاندارد از کمک 

نهادهای دولتی و غیردولتی بهره مند شود .
عضو کابینه تدبیر امید با اشاره به گزارش بین 
این  کرد:  خاطرنشان  متوسطه  معاونت  بخشی 
محوری«  »فرآیند  صورت  به  که  ها  گزارش 
آموزش  کارشناسان  اطالع  برای  ارائه می شود 
و پرورش مفید است ولی باید عالوه بر این نوع 
مبتنی  منسجم  مدیریتی  گزارش  یک  گزارش 
بر اقدامات کالن معاونت تنظیم شود به طوری 
از  بتواند  بیرون آموزش و پرورش  ناظر  که هر 
و  آموزش  در  گرفته  صوت  اقدامات  چگونگی 

پرورش مطلع شود.
ویژگی های یک گزارش مدیرینی در  به  فانی 
گزارش  دراین  و گفت:  اشاره کرد  سطح کالن 
ابتدا باید تحلیلی از آنچه تحویل گرفته اید بیان 
مشکالت  و  ها  چالش  از  تصویری  شود سپس 
بیان  به  آن  از  پس  و  کنید  ارائه  را  رو  پیش 
سیاست و اقدامات الزم در مواجه با آن چالش 
ها بپردازید تا بتوانید در پایان دوره کاری خود 
به دستاوردهایی که در گزارش به آن اشاره می 

کنید دست پیدا کنید .
باید  ها  گزارش  نوع  این  در  کرد  اضافه  فانی 
پیشنهادات و برنامه های آینده کاری حوزه خود 

را نیز معرفی کنید تا دیگرانی که پس از شما در 
این پست مشغول می شوند بدانند چه کارهایی 
صورت گرفته، با چه موانعی مواجه هستند و باید 
چه اقداماتی را در سرلوحه کار خود قرار دهند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که باید در 
جدیدی  و  نو  کارهای  به  خودر  های  گزارش 
انجام نشده بپردازید تصریح کرد:  که تاکنون 
می  اتمام  به  دولت  این  کار  دیگر  ماه   1۴ تا 
و  ها  برنامه  از  گزارشی  که  است  نیاز  و  رسد 
در  اعالم شود که  پرورش  و  آموزش  اقدامات 
این مدت چه قدردر منابع صرفه جویی و چه 
مقدار منابع از دیگر سازمان ها و نهادها جذب 

کرده ایم .
با بیان این که یکی  عضو کابینه تدبیر و امید 
مدیر باید از اقدامات خود در سه مرحله » درون 
داد «، » برون داد« و »فرآیند محور « ارزیابی 
انجام دهد، خاطرنشان کرد: بخش های مختلف 
ها  فعالیت  مجموعه  از  باید  پرورش  و  آموزش 
را  آن  و  کرده  سازی  مستند  خود  اقدامات  و 
صورت  به  مدیریتی  گزارش  نوع  دو  قالب  در 

»عملکردی« و »تصویری« ارائه کند .
های  گزارش  تنظیم  در  کرد:  خاطرنشان  فانی 
مختلف  های  بخش  اقدامات  باید  مدیریتی 
آموزش و پرورش مبتنی بر راهکارها و بندهای 
این  اجرای  که  شود  ارائه  بنیادین  تحول  سند 
رئیس  و  رهبری  مقام معظم  تاکید  مورد  سند 

جمهور بوده است.

فانی :

 انحصار استفاده از منابع دولتی در آموزش و پرورش شکسته شد

رژیم غذایی نادرست عامل بروز سرطان
انتخاب  کرد:   اعالم  سرطان  امور  در  تغذیه  متخصص  یک 
احتمال خطر  است  بدنی ممکن  فعالیت های  و  سالم  غذاهای 
طبق  که  است  حالی  در  این  کند،  کم  را  سرطان ها  به  ابتال 
پروستات،  ریه،  سرطان های  با  تغذیه  شده  انجام  تحقیقات 

سینه ، معده و مری و روده بزرگ ارتباط مستقیم دارد.
تحقیقات  کرد:  اظهار  فارس  با  گفتگو  در  داودی  سیدحسین 
انجام شده رابطه بین رژیم غذایی و برخی سرطان ها رانشان 
و  میوه  واحد  با خوردن 5  ریه  مثال سرطان  به طور  می دهد 
طرفی  از  می کند  کم  را  سرطان  این  به  ابتال  احتمال  سبزی 
مصرف مکمل هایی که حاوی بتاکاروتن است احتمال آن را در 

مردان افزایش می دهد.
وی ادامه داد: سرطان دیگری که با رژیم غذایی بسیار مرتبط 
است پروستات است رژیم غذایی بیش از حد گوشت یا چربی 
از طرفی مصرف روزانه  ابتالی آن را بیشتر می کند.  حیوانات 
ویتامین  E احتمال مرگ ناشی از این نوع سرطان را کاهش 

می دهد.
رابط  تحقیقات  گفت:   سرطان  امور  در  تغذیه  متخصص  یک 
بین رژیم  غذایی و سرطان سینه نیز نشان داده رژیم غذایی 
پرکالری و پر چربی احتمال بازگشت مجدد این نوع سرطان را 
بیشتر می کند، نوشیدن آب جو نیز باعث بازگشت این سرطان 
می شود، همچنین چاقی و داشتن چربی زیاد و فعالیت بدنی 

کم نیز احتمال ابتال را باال می  برد.

موادمخدر آغشته به سرب بالی جان معتادان
فرمانده انتظامی زابل گفت: افزودن سرب به عنوان چاشنی 
از شگرد های جدید  پنهان در موادمخدر سنتی و صنعتی 
قاچاقچیان برای افزایش وزن موادمخدر و سود جویی بیشتر 
است که عواقب بسیار خطرناکی برای مصرف کننده دارد و 

بعضا سبب مرگ آنان می شود.
نجابت  غالمرضا  پلیس، سرهنگ  خبری  پایگاه  گزارش   به 
مصرف  سالمت  به  زیادی  های  صدمه  سرب  داشت:  اظهار 
کنندگان موادمخدر وارد می کند به طوری که درکوتاه مدت 
سبب بروز مسمومیت و در دراز مدت سبب ابتال به سرطان 

می شود و گامی بلند به سوی مرگ است.
وی تصریح کرد: تنها راه تشخیص وجود سرب در مواد مخدر 
آزمایشهای تخصصی است و به سادگی امکان تشخیص آنها 

نیست. 
فرمانده انتظامی زابل با بیان اینکه یکی از دغدغه های مهم 
معضل  ویژه  به  اجتماعی  های  آسیب  و  جرائم  جامعه  هر 
به  زابل  شهرستان  داشت:  اظهار  است،  موادمخدر  و  اعتیاد 
به عنوان  افغانستان  قرار گرفتن در همسایگی کشور  سبب 
آمار  افزایش  با  دنیا،  در  موادمخدر  عمده  تولیدکنندگان 

معتادان رو به رو است. 
وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان 
در سه ماهه امسال موفق به کشف 365 کیلوگرم انواع مواد 

مخدر و دستگیری 316 نفر متهم در این راستا شدند. 

عسلکها مهمان تابستانی پایتخت 
وضعیت  مورد  در  تهران  شهر  زیست  محیط  اداره  رییس 
گفت:  گرما  فصل  شروع  با  پایتخت  در  سفید  مگس های 

تابستان امسال هم شاهد حضور سفیدبالک ها خواهیم بود.
حشرات  گونه  این  اینکه  به  اشاره  با  بازگیر  حسین  محمد 
رویه  بی  پاشی های  سم  و  کشاورزی  مزارع  آفات  از  عموماً 
برای مبارزه با آفت به وجود می آیند، افزود: برای شناسایی 
پژوهش های  و  اقدامات  مزاحم  این گونه حشرات  و کاهش 
با  مبارزه  برای  مؤثری  روش های  و  گرفته  صورت  علمی 

افزایش جمعیت مگس های سفید به کار گرفته شده است.
را  بالک ها  سفید  بردن  بین  از  برای  اقدامات  جمله  از  وی 
برچسب های  به  درختان  تجهیز  و  درختان  شوی  و  شست 
اقدامات  این  با همه  زردرنگ عنوان کرد و گفت: متأسفانه 
حشرات  گونه  همین  با  امسال  و  نشده اند  کن  ریشه  هنوز 
را  نمایشگرهایی  اینکه،  به  توجه  با  اما  بود،  مواجه خواهیم 
که شناساگر این حشرات هستند دنبال کرده و با توجه به 
اقداماتی که انجام شده امیدواریم امسال شاهد حضور کمتر 

این حشرات باشیم.
وی ادامه داد: گرد و غبارهایی هم وجود دارند که از فواصل 

دورتری وارد تهران می شوند و حتی منشأ خارجی دارند.
تهران  هوای  آلودگی  از  عمده ای  بخش  شد:  یادآور  بازگیر 
ذرات با قطر کمتر از ۲.5 میکرون هستند که ریشه در بیابان 

ها، اراضی آسیب دیده و معادن بهره برداری شده، دارند.

نیروهای  ستادکل  انسانی  سرمایه های  اداره  جانشین 
در  جانباخته  سربازان  خانواده های  به  تسلیت  با  مسلح 
حادثه واژگونی اتوبوس، از پیگیری ویژه برای بررسی ابعاد 
مختلف این حادثه خبر داد و جزئیات تسهیالت و خدمات 
ارائه شده به خانواده سربازان جانباخته و مجروح را تشریح 

کرد.
درگذشت  پی  در  تسلیت  بیان  با  کمالی  موسی  سردار 
سربازان سانحه اخیر گفت: فرماندهان نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اسالمی به محض اطالع از وقوع هر دو حادثه 
در محل حاضر شده و در مرحله اول عملیات امدادرسانی 
و نجات در دستور کارشان قرار گرفت و سربازان مجروح 
شده در دو سانحه با کمک عوامل امدادی به بیمارستان 
از  تعدادی  متاسفانه  شدند.  داده  انتقال  درمانی  مراکز  و 
دادند  از دست  را  جان خود  حادثه  این  در  نیز  سربازان 
را  افراد  این  خانواده های  با  مراتب همدردی خود  ما  که 
صاحب  حادثه  در  را  مسلح  نیروهای  و  می کنیم  اعالم 
فرماندهان  دوم  مرحله  در  داد:  ادامه  وی  می دانیم.  عزا 
ومسئوالن نیروی زمینی ارتش بررسی علت و ریشه های 
این حادثه را در دستور کار خود قرار دادند و از سوی ستاد 
کل نیروهای مسلح نیز دستورات الزم ابالغ شده تا اگر در 
جریان رسیدگی به ابعاد این حادثه مورد قصور، کوتاهی 
و سهل انگاری از سوی هریک از مسئوالن به اثبات رسید، 
برخوردهای قانونی الزم با عامل یا عامالن احتمالی این 

حادثه انجام شود.
این زمینه  بررسی ها در  به گفته کمالی، در حال حاضر 
ادامه داد و ستادکل نیروهای مسلح پیگیری ویژه ای نسبت 
به این حادثه دارد و فرمانده محترم نیروی زمینی ارتش 

دستورات الزم را صادر کرده است.
اینکه »خدمات درمانی به تمامی مجروحان  با بیان  وی 
ارائه می شود«، اظهارکرد: تمامی سربازان حادثه دیده جزو 
حمایت  تحت  و  شده  محسوب  مسلح  نیروهای  پرسنل 

نیروهای مسلح خواهند بود.
کمالی درباره اینکه چه تسهیالت و خدماتی به خانواده 
سربازان جانباخته و سربازان مجروح شده ارائه خواهد شد، 
گفت: همسر و فرزند سربازانی که در این حادثه جان خود 
را از دست داده اند تا پایان عمر از نیروهای مسلح مستمری 
دریافت خواهند کرد و اگر این افراد پدر و مادر تحت تکفل 

داشته باشند، مشمول این قانون خواهند بود.
جانشین اداره سرمایه های انسانی ستادکل نیروهای مسلح 
درباره آسیب دیدگان این سانحه نیز گفت: تمام هزینه های 
بازیابی  و  کامل  بهبودی  زمان  تا  سربازان  این  درمانی 
بیمه  آنان  و  بود  نیروهای مسلح خواهد  برعهده  سالمت 

هم هستند.
وی درباره سربازان آسیب دیده در این حادثه و اینکه آیا 
ممکن است این سربازان از انجام خدمت سربازی معاف 
شوند، تصریح کرد: افرادی که در این حادثه مجروح شده 
باشند، اگر میزان و شدت جراحتشان سطحی باشد پس 
از استراحت و طی دوره درمان ادامه خدمت سربازی خود 
را انجام خواهند داد، اما اگر آسیب دیدگی افراد باال باشد 
با توجه به نظر تیم پزشکی امکان معافیتشان از سربازی 

وجود دارد.
نیروهای  ستادکل  انسانی  سرمایه های  اداره  جانشین 
مسلح ادامه داد: آسیب دیدگان این حادثه در سه دسته 
تقسیم می شوند؛ دسته اول افرادی هستند که درمانشان 
از  بعد  افراد  این  که  شود  انجام  ماه  از شش  کمتر  طی 
شش ماه برای ادامه خدمت سربازی به محل خدمت خود 
اعزام می شوند، دسته دوم افرادی هستند که بهبود پیدا 
خواهد  بیشتر  ماه  از شش  درمانشان  طول  اما  می کنند 
شد که این افراد از سربازی معاف می شوند. دسته سوم 
شوند  افتاده  کار  از  است  ممکن  که  هستند  افرادی  هم 
که این افراد عالوه بر اینکه از سربازی معافند، مستمری 

مادام العمر نیز دریافت خواهند کرد.

سردار کمالی خبرداد:

تسهیالت مادام العمر برای خانواده سربازان حادثه نی ریز

پر  را  تهران  در  خرید  مراکز  از  بسیاری  این روزها  مارک  فروشگاه های 
به  و  می رسانند  فروش  به  قیمت  برابر  چند  با  را  اجناسشان  کرده اند، 
نمادی برای مصرف گرایی و تجمل در تهران بدل شده اند، در این میان 
برخی از فروشگاه ها یا ارتباطی با برند اصلی ندارند و یا اقداماتی انجام 
معاون  و  سخنگوی  است،  چهارچوب  و  ضوابط  از  خارج  که  می دهند 

اجتماعی ناجا از برخورد با این تخلفات خبر داده است.
برای  برندها  این  اظهارکرد:  باره  این  در  منتظرالمهدی  سعید  سردار 
فعالیت در کشور باید از وزارت ارشاد و وزارت صنعت و معدن مجوزهای 
الزم  مجوزهای  فاقد  که  صورتی  در  است  بدیهی  و  کنند  اخذ  را  الزم 

باشند، پلیس اماکن به موضوع ورود و با متخلفان برخورد می کند.
این فروشگاه ها در نظر  لوگوی  نام و  برای  به ضوابطی که  اشاره  با  وی 
از  استفاده  درباره  هم  آیین نامه  یکسری  کرد:  اظهار  است،  گرفته شده 
لوگو و نام فارسی و  التین فروشگاه ها وجود دارد که پلیس اماکن در 
صورت مشاهده عدم رعایت این موارد، تذکرات الزم را به متصدیان داده 

و درصورت بی توجهی برخوردهای الزم  انجام خواهد شد.
سخنگوی ناجا با تاکید بر اینکه اگر فروشگاهی مجوزهای الزم را برای 
اما  داد:  ادامه  داشت،  نخواهد  آنها  با  کاری  پلیس  باشد،  داشته  فعالیت 
اما داخل  گاهی ممکن است که این فروشگاه ها مجوزهم داشته باشند 
آن یا تحت عنوان آنان ،اقدامات غیرقانونی برگزار شود که پلیس در این 

زمینه  هم وارد عمل شده و با موارد تخلف برخورد خواهد کرد. 
وجود  دست  این  از  مواردی  گذشته  در  اینکه  بیان  با  المهدی  منتظر 
داشته که پلیس با آنها برخورد کرده است، به ایسنا گفت: در آن بخش 
که وظایف بر عهده پلیس یا پلیس اماکن است که وظایف انجام می شود، 

اما بخشی از وظایف هم مربوط به دستگاه های دیگر است.

برخورد پلیس با تخلفات فروشگاه های 
مارک و برند
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توصیه های مختلف تغذیه برای کلیه گروه های سنی
افراد روزه دار همانند زمانی که روزه دار نیستند، باید سه وعده غذا شامل 
بنابراین مصرف غذا در دو وعده  سحر، افطار و شام را مصرف کنند، 
سحری و افطار بسیار ضرورت دارد و بهتر است غذای مصرفی در سحر 

ویژگی وعده ناهار را داشته باشد.
کامل سیستم  استراحت  گروه های سنی سبب  همه  در  افطار سبک 
گوارشی می شود، چون خون رسانی در اندام های دیگر بدن افزایش یافته 
و به محض شروع مصرف غذایی در افطار حجم خون بالعکس به گوارش 
راه می یابد. البته شروع افطار با گروه های غذایی مناسب مانند غالت، 
لبنیات و غذاهای کم چرب سبب می شود که مواد غذایی به آرامی وارد 
بدن شود که تا موقع خواب به تدریج می توانیم سفره غذا را گسترش 
دهیم. در واقع با میان وعده کوچک از زمان وعده افطار تا شام غذا را 
به خوبی مصرف کنیم تا بدن فرصت بازیابی خون رسانی بیشتر را داشته 
باشد. در نهایت جلوگیری از مصرف زولبیا، بامیه و آش رشته که در تغذیه 

روزه داران مرسوم است.
انباشت  از  با مصرف آش های کم حجم  روزه داران می توانند  همچنین 
حبوبات با نفخ معده مواجه نشوند. همچنین از مواد نشاسته ای سالم 
یا شیر، غالت، شیربرنج که ترکیبات خوب و ساده ای برای شروع افطار 
است بهره ببرند. الزم به ذکر است تمامی روزه داران باید وعده سحری 
را در برنامه غذایی خود داشته باشند، زیرا حذف این وعده، سالمت آنها 

را به خطر می اندازد.
معموالً تحمل گرسنگی در ماه مبارک رمضان ساده تر از تحمل تشنگی 

است. ولی برای در امان بودن از تشنگی نیز راه حل هایی وجود دارد:
– هرگز افطار خود را با نوشیدن آب سرد، نوشابه و مانند این ها شروع 
نکنید. حتی اگر تشنه اید به جای آب سرد، کمی آب گرم یا چای میل 

نمایید.
– مناسب ترین زمان نوشیدن آب حداقل یک ساعت و نیم بعد از خوردن 
است. نوشیدن آب خیلی سرد و به قولی »تگری« حتی در این فاصله 
زمانی هم بسیار مضر و آسیب رساننده به سیستم گوارشی، کبدی و 
هضمی است. پس بعد از گذشتن زمان مناسب از غذا خوردن، نوشیدن 
آبی که خیلی سرد نباشد مانند نوشیدن برخی از شربت های سنتی 

بالمانع است.
– اگر نتوانید مواد مغذی و مواد معدنی از دست رفته از طریق تعریق 
را جایگزین کنید، ادامه این روند سبب تضعیف بدن شما در پایان ماه 
مبارک رمضان خواهد شد. حتی از دست دادن مقدار کمی آب بدن 
می تواند سبب خستگی، سرگیجه و سردرد و عدم تمرکز شود. تأمین این 

مواد شدنی نیست مگر با وعده های افطار و سحر سالم و اصولی.
با فاصله یک ساعت بعد از افطار سعی کنید 8 لیوان آب و مایعات خنک 
را به مرور تا هنگام خواب بنوشید و حتی االمکان از نوشیدن چای، قهوه 
و نوشابه ها، به دلیل دارا بودن سطح باالیی از کافئین و شکر خودداری 
کنید چرا که این مایعات باعث از دست رفتن سریع تر آب بدن می شوند.
– دقت داشته باشید که نوشیدن آب زیاد در هنگام سحر تأثیری در 
پیشگیری از تشنگی ندارد، زیرا در صورت نوشیدن آب بیش از حد نیاز، 
بدن آب اضافی را دفع می کند. پس، آب مورد نیاز بدن باید در فاصله میان 
افطار تا سحر به تدریج و از طریق مصرف آب و میوه های آب دار تأمین شود.

برخی مواد غذایی و شیرینی های مصنوعی مانند زولبیا و بامیه، غلظت 
مایعات بدن را افزایش می دهند و در نتیجه روزه دار احساس تشنگی 
می کند. توصیه می شود برای پیش گیری از افزایش غلظت مایعات بدن از 

قندهای گیاهی مانند خرما به جای زولبیا و بامیه استفاده شود.

از کرم خوردگی دندانهایتان راحت شوید
کرم خوردگی و پوسیدگی دندان در اثر فعالیت های 
این  می یابد.  بروز  دهان  در  خاصی  باکتری های 
مینای  که  می کنند  تولید  سم هایی  باکتری ها 
دندان و الیه های زیر آن، موسوم به »عاج دندان« 
را خراب می کند. بر اساس گزارشی که در مجله 
»بریتیش مدیکال« )British Medical( منتشر 
شده تحقیقی نشان داده است رژیم غذایی مناسب 
می تواند آثار کرم خوردگی و پوسیدگی های دندان را 
به طور کامل از بین ببرد. در این تحقیق 6۲ کودک 
دارای کرم خوردگی دندان مورد مطالعه قرار گرفتند. 
به منظور بررسی رژیم های غذایی مختلف، افراد به 
سه گروه تقسیم شدند. رژیم غذایی گروه اول شامل 
جو دوسر بود که سرشار از اسید فیتیک است. در 
از ویتامین D در نظر  گروه دوم غذاهای سرشار 
گرفته شد. غالت به طور کامل از رژیم غذایی گروه 

سوم حذف و ویتامین D به آن اضافه شد.
بیشترین کرم خوردگی دندان مربوط به گروه اول 
بوده است که از غالت و اسید فیتیک تغذیه کردند. 
افراد گروه دوم وضعیت بهتری نسبت به گروه اول از 
خود نشان دادند. بیشترین آثار بهبود پوسیدگی های 
دندان نیز در گروه سوم مشاهده شد. این یافته نشان 
داد استفاده کمتر از غالت در رژیم غذایی باعث 

بهبود پوسیدگی های دندان می شود.
در  را  زیر  عامل  چهار  کلی  طور  به  دانشمندان 

کرم خوردگی دندان موثر می دانند:
1. کمبود مواد معدنی در رژیم غذایی )به خصوص 

منیزیم، کلسیم و فسفر(
مثل  چربی  در  محلول  ویتامین های  کمبود   .۲

K و A، D، E ویتامین
3.مصرف بیش از حد اسید فیتیک

۴.مصرف بیش از اندازه شکرهای فرآوری شده.
بردن  بین  از  جهت  در  موثر  گام  پنج  بنابراین 

کرم خوردگی دندان عبارتند از:
رشد  از  جلوگیری  منظور  به  شکر  حذف   .1

باکتری های دهان
۲.مصرف مواد مغذی مثل سبزیجات، روغن های 
سالم مثل روغن نارگیل، آووکادو، دانه های روغنی 

و آجیل
3. غرغره کردن روغن: این کار قرن هاست که به 
منظور ضدعفونی کردن دهان مورد استفاده قرار 
گرفته است. یک قاشق غذاخوری روغن نارگیل را به 
مدت ۲۰ دقیقه در دهان بچرخانید. اگر ۲۰ دقیقه 
زیاد است، می توانید در هفته های اول 3 تا 5 دقیقه 
این کار را انجام دهید. بعد از سپری شدن مدت 

مورد نظر، محلول را از دهان خارج کنید.
۴.حذف اسید فیتیک: این اسید بازدارنده آنزیم های 
بدن و مسدودکننده مواد معدنی است و در غالت، 
آجیل و لوبیاهای غیر ارگانیک یافت می شود. این 
ماده سالمت انسان را به خطر انداخته و مشکالتی 
چون کمبود مواد معدنی و پوکی استخوان را در پی 
دارد. مصرف مواد طبیعی می تواند از ورود فیتیک 

اسید به بدن جلوگیری کند.
5.استفاده از خمیردندان های دارای مواد معدنی و 

بدون فلوراید

رمضانه بهداشت و سالمت

آگهی دادنامه

پرونده کالسه 9۴۰9988۴6۰3۰۰۴89 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
جوانرود تصمیم نهایی 95۰99۷8۴6۰3۰۰۰98 

خیابان  جوانرود  شهرستان  نشانی  به  بهرام  فرزند  شهیدی  صادق  آقای  خواهان: 
کردستان بازارچه غرفه شماره 1۰1 علی شهیدی همراه ۰918996۰61۰ 

خواندگان: 1- اقای کریم نوری فرزند مجید ۲- آقای علی نوری 3- خانم رضیه نوری 
همگی به نشانی مجهول المکان ۴- آقای مبین نوری 5- آقای عدنان نوری6- اقای 
عرفان نوری ۷- خانم لیال نوری 8- خانم عادله محمدی همگی به نشانی شهرستان 
جوانرود خیابان قاضی روبروی منزل حسن سلیمانی منزل مرحوم ولی نوری9-آقای 
رستم عمادی پور فرزند محمد 1۰- آقای مهدی مرادی فرزند حاتم همگی به نشانی 
شهرستان جوانرود خیابان حافظ روبروی بانک سپه تعمیر موبایل عمادی پور طبقه 
سوم مجتمع تجاری کردستان 11- خانم سلطنت نوری 1۲- آقای مولود نوری 
13- اقای کاکا احمد نوری همگی به نشانی شهرستان جوانرود روستای صفی آباد 

1۴- خانم ثریا نوری به نشانی شهرستان جوانرود
خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک

رای دادگاه-در خصوص دادخواست آقای صادق شهیدی فرزند بهرام بطرفیت آقایان 
رستم عمادی پور فرزند محمد۲- مهدی مرادی فرزند حاتم 3- کریم نوری فرزند 
مجید ۴- مولود5 علی- 6- کاکا احمد۷- سلطنت 8- رضیه 9- عرفان 1۰- عدنان 
11- مبین 1۲- ثریا 13 لیال شهرت همگی نوری 1۴- خانم عادله محمدی فرزند 
فرج بخواسته الزام خواندگان بحضور در یکی از محاضر اسناد رسمی و انتقال سند 
رسمی مقدار دویست متر مربع زمین از پالک 5۴ اصلی سرخیدر مستند به رونوشت 
شده فقره قراردادهای عادی مورخ 8۲/11/1۲، 8۲/9/8۲،1۷/۴/5 دادگاه با عنایت به 
اوراق پرونده مالحظه میگردد برابر نظریه کارشناسی پیوست به صراحت آمده است 
که مقدار ۲5 من برابر ۴6۰۰ دمتر مربعزمین به آقای ولی نوری واگذار گردیده که 
تاکنون به افراد ثالث واگذار نگردیده است و باقیمانده ای برای انتقال وجود ندارد لهذا 
خواسته خواهان با کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد و مستندا به ماده دو از قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قرار استماع دعوای خواهان 
صادر و اعالم میگردد رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از 

ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان جوانرود

هیات موضوع

 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده3  موضوع  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره1356۰331۰55۰۰۰698 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدخرمن گیر فرزند ترابعلی بشماره شناسنامه۲18در ششدانگ یک قطعه 
باغ با بنای احداثی به مساحت ۲۷5۲۷/5۷مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک98 
اصلی واقع در ابراهیم بیگ موضوع سند شماره6۴39۲ مورخ13۷۲/1۰/13 دفترخانه 
9کرج  خریداری از مالک رسمی آقای ترابعلی خرمن گیرمحرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصوا 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمدسیمانی رئیس ثبت اسناد و امالک

بارکد 36018974 

ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  لیفیت  ترون  دیتا  شرکت  تغییرات  آگهی 
3119۴ و شناسه ملی 1۰1۰۰۷66381

تصمیمات   9۴/1۲/۲۲ مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل اتخاذ شد

آقایان عزت اله مشاری با کدملی  1۲۲93۰13۲1 ومحمد خسروی شماره ملی 
1۲۲981363۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ازشرکت 

خارج گردیدند.
ریال  به 53۰۰۰۰۰۰۰  ریال  مبلغ 531۰۰۰۰۰۰  از  نتیجه سرمایه شرکت  در 

کاهش  یافت و ماده مربوطه در اساسنامه  به شرح فوق  اصالح گردید.
لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد  

دارنده 5۲۴۷۰۰۰۰۰  کدملی  ۰۰۷9965695   به  فرد  مقدم  مطلبی  مرتضی 
ریال 

شیما ناصری دهخوارقانی  به کدملی  ۰۰8۰۰5۷3۰6  دارنده 53۰۰۰۰۰ ریال 
باثبت این مستند تصمیمات اصالح مواداساسنامه درتصمیمات پیش بینی نشده 
سامانه کاهش سرمایه از طریق خروج شریک انتخاب شده توسط متقاضی در 
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس میباشد 
336849/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

رونوشت آگهي حصروراثت

آقاي حسین ریاحي بني داراي شناسنامه شماره 93به شرح دادخواست به کالسه 
95۰۰۷6از این شورادرخواست حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان 
امیرآقا ریاحي بني بشناسنامه ۲۷۷9در تاریخ 89/۴/۲۷ اقامتگاه دائمي خود بدرود 

زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-علي ریاحي بني فرزند امیرآقا به شناسنامه شماره۲۰ 

۲-یوسف ریاحي بني فرزند امیرآقا به شناسنامه شماره ۴3
3-عباسعلي ریاحي بني فرزند امیرآقا به شناسنامه شماره 16

۴-حسین ریاحي بني فرزند امیرآقا به شناسنامه شماره 93)فرزندان ذکور متوفي(
5-شهناز ریاحي بني فرزند امیرآقا به شناسنامه شماره 1۴۰  
6- جمیله ریاحي بني فرزند امیرآقا به شناسنامه شماره 1۴۴

۷-رقیه ریاحي بني فرزند امیرآقا به شناسنامه شماره 55) فرزندان  اناث متوفي (
. غیر ازافراد نامبرده وارث دیگري ندارد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را یک مرتبه اگهي مي نماید 
تاهرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر اگهي ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
شوراي حل اختالف شماره 1 بن

آگهی حصر وراثت

به  پور دارای شناسنامه شماره ۲۷1 مهاباد بشرح دادخواست  خانم مریم عثمان 
کالسه 3۰9/95/۰۴/۰1ش 5/ح  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان علی حسن نیا بشناسنامه ۲1583مهاباد در تاریخ 
95/۰3/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصراست به ۲ 

پسر یک دختر یک زوجه و مادر 
1-اسماعیل حسن نیا فرزند علی به شماره شناسنامه 1-۰9۴9۷8-۲86 پسر متوفی
۲- محمدصادق حسن نیا فرزند علی به شماره شناسنامه 1-۰۴۴۰۴۷-۲86 پسر متوفی 
3- سایان حسن نیا فرزند علی به شماره شناسنامه ۴-116563-۲86 دختر متوفی 

۴- مریم عثمان پور فرزند قادر به شماره شناسنامه ۲۷1 زوجه متوفی 
5- عایشه درشته فرزند حسین به شماره شناسنامه 39 مادر متوفی 

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

صادر خواهد شد.
ایوبی- رئیس شعبه 5 شورای حل اختالف مهاباد

آگهی حصر وراثت

آقای بیژن بهمن جبلی دارای شناسنامه شماره ۲۷5561۴331 بشرح دادخواست به 
کالسه ۷۰۰366/ش 6۷  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رسول بهمن جبلی بشناسنامه ۴۷891 در تاریخ 95/۲/۲۰ 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم/مرحومه منحصراست به 
1-معصومه مجلسی آرا ش.ش ۲۷5۴551956 صادره ارومیه زوجه متوفی

۲-علی بهمن جبلی ش.ش ۲۷۴13۷۰۲91 صادره ارومیه فرزند متوفی 
3- امیرحسین بهمن جبلی ش.ش ۲۷۴۲15559۰ صادره ارومیه فرزند متوفی 

۴- بیژن بهمن جبلی ش.ش ۲۷5561۴331 صادره ارومیه فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 36۲ قانون امور 
حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

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

آگهی ابالغ 

مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 139۰/9/۲۰  

هیات  از  صادره   95/3/1 مورخه   13956۰3۰1۰5۷۰۰۲336 شماره  رای  برابر 
رسیدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 139۰/9/۲۰ تصرفات مالکانه آقای علی 
شاهرخی فرزند غالمعلی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1۴۷ 
مترمربع قسمتی ازپالک 1۰61 فرعی از53 اصلی واقع درشهرستان شهریار محرز 
گردیده و برابر محتویات پرونده ثبتی ششدانگ یک قطعه زمین قطعه 3۰۲ تفکیکی 
بمساحت 1۷6۲/5 مترمربع پالک 1۰61 فرعی از 53 اصلی مفروز از 165 فرعی واقع 
درشهرستان شهریار ذیل ثبت 13۷9۷ صفحه ۲۲9 دفتر 1۰۰ بنام جواد ملک نیا 
ثبت وصادرگردیده است ومقادیری نیز بصورت مفروض بمساحتهای 1۷3/6۰ و 1۴۷ 
و 8۲/6۰ و 1۴8/۰۲ مترمربع دراجرای ماده 1۴۷ قانون ثبت به غیرانتقال یافته است 
وهمچنین بمساحتهای 1۴۷و 1۴۷ و1۴۷ مترمربع بصورت مشاعی انتقال اجرایی 
گردیده است ونامبرده در هیات حضور نیافته وهیات مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون 
مذکور و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن مصوب 1391/۴/۲5 نسبت به صدور سند 
مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رای صادره به نامبرده 
وبه اشخاص ذینفع جهت اطالع آگهی می گردد که چنانچه به مفاد رای صادره 
اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره 
ثبت اسناد وامالک شهریار تسلیم ورسید دریافت دارند ودر صورت عدم اعتراض ظرف 
مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود 

ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م.الف:166۴۲
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-سیدمرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:1395/3/19 تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/۴/3

آگهی ابالغ 

مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 139۰/9/۲۰  

برابر رای شماره 13956۰3۰1۰5۷۰۰۲61۰ مورخ 95/3/5 صادره از هیات رسیدگی 
به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب 139۰/9/۲۰ تصرفات مالکانه آقای حسن بی بی زاده فرزند 
قاسم درششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی درآن به مساحت 1۰6/5۰ 
مترمربع مفروزازپالک 1315 فرعی از53 اصلی محرز گردیده و برابر محتویات پرونده 
ثبتی ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 1۷13مترمربع قطعه 69 تفکیکی بشماره 
53/1315 ذیل ثبت 199۷۰ صفحه ۲53 دفترجلد 1۴۷ بنام آقای محمدرضا شاهی 
ثبت وصادروتسلیم شده سپس مع الواسطه بموجب سند قطعی شماره ۲۴۴8 مورخ 
۷8/1۰/۲8 دفترخانه 51۰ تهران به آقای ایازکافی لنگی انتقال یافته ونسبت به مورد 
ثبت سندالمثنی به شماره چاپی ۷86۴۷1 صادرشده است ونامبرده در جلسه هیات 
حضور نیافته لذاهیات مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذکور و ماده 13 آئین نامه 
اجرائی آن مصوب 1391/۴/۲5 نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق 
الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رای صادره به نامبرده وبه اشخاص ذینفع جهت 
اطالع آگهی می گردد که چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود 
را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک شهریار 
تسلیم ورسیدآن رادریافت دارندبدیهی است در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت 
مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ضمنا 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م.الف:16653
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهریار-سیدمرتضی موسوی

تاریخ انتشارنوبت اول:1395/3/19  تاریخ انتشارنوبت دوم:1395/۴/3

آگهی ابالغ
نظربه اینکه حسب پرونده کالسه9۴۰99861۴1۲۰۰1۲۰ بایگانی 9۴۰1۲۰ دعوی 
خانم زهرا غزلی زاده فرزند بدیع به طرفیت آقای موسی محبوب بوهره فرزند غالمعلی 
قرارارجاع امر به داوری صادر گردیده با توجه به مجهول المکان خوانده و حسب 
دستورماده۷3قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامورمدنی مراتب 
ابالغ داوریک نوبت ازطریق انتشار آگهی دریکی ازجراید کثیراال نتشار درج و منتشر 
می گردد به خوانده ابالغ می گردد ظرف یک هفته از تاریخ نشرآگهی جهت معرفی 
داوربه شعبه دوم دادگاه حقوقی خرمشهرمراجعه درغیراین صورت مراتب قانونی 

اعمال می گردد.        شماره م الف :)9/۲68( 
محمود مقدس نژاد –مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی خرمشهر 

بارکد 36014858 

آگهی تغییرات شرکت فرهنگی هنری بشری فیلم  با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 16۴98۷ و شناسه ملی 1۰1۰۲۰۷563۰

ومجوز شماره   95/1/۷ مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به 
15۴/1۰5۴۲۰ مورخ 95/1/۲5 وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد
 اقای سیدمحمدحسین ساداتیان به کدملی  ۰۰۷95۷۰55۰ با پرداخت مبلغ 

۲5۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰ ریال به 1۲5۰۰۰۰۰ ریال افزایش 

یافت و ماده ۴ در اساسنامه  به شرح فوق  اصالح گردید.
لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه و ورود شریک جدید:

سید جمال ساداتیان با کدملی  ۰۰۴۷13۲۴۲6 دارنده 99۰۰۰۰۰ ریال سهم 
الشرکه مهدی شفق  با کدملی ۲۷۲۰۲9۲۰36 دارنده 1۲5۰۰۰ ریال  محمد 
الشرکه  سهم  ریال  دارنده 1۰۰۰۰۰  کدملی  19۷1۲5۰۰۰۷  با  زاده   حاجی 
سیدمحمدحسین ساداتیان به کدملی  ۰۰۷95۷۰55۰  دارنده ۲5۰۰۰۰۰ ریال  

سهم الشرکه 
جدید  شریک  ورود  طریق  از  سرمایه  افزایش  تصمیمات    مستند  این  باثبت 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد 
 336851/ م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

ابالغ 
خواهان / شاکی رقیه اصغر پور دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مصطفی حسن 
پور و عبدالصمد اسفندیاری و زهرا حسن پور و ابوالقاسم حسن پور و عفت حسن 
پور و شهربانو حسن پور و سید احمد حسن پور و خدیجه حسن پور به خواسته 
اثبات مالکیت مالی غیر منقول تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بخش سرخرود 
شهرستان محمود آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
بخش سرخرود واقع در سرخرود ارجاع و به کالسه 9۴۰998۲۰113۰۰6۰1ثبت 
گردیده است که وقت رسیدگی آن 95/۴/3۰و ساعت 8:3۰تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم شهربانو حسن پور و در خواست خواهان 
/ شاکی و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و حقوقی 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 ابالغ از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت 

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

متن آگهی 
خواهان / شاکی پاپی نظری دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم عبدالعلی شرفی به 
خواسته مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار 
پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9۴۰998661۰۴۰۰81۲ ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/۰5/13 و ساعت 11:۰۰ تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز 
ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. 
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی (دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش 

کم رویی یک مشکل جزیی رفتاری است که 
بسیاری از افراد می توانند آن را خود به خود 
کنار بگذارند. اما اگر این مشکل فرد را کالفه 
او به  کند و مشکالت عاطفی و جسمی برای 
وجود آورد، در این صورت دیگر نمی توان از 
کنار آن به راحتی گذشت و حتما باید به فکر 
چاره بود، چون در غیر این صورت ، فرد را به 

انزوا و افسردگی می کشاند.
 آیا شما کم رو هستید؟ نسبت به روابط خود 
احساس  این  آیا  نیستید؟  مطمئن  دیگران  با 
ناراحتی که در شما، سبب رفتار تشویش آمیز 
و  استعداد ذهنی  که  است  آن  مانع  می شود 
درونی خود را نشان بدهید؟افراد کم رو از همه 
کس می ترسند و از برخورد با دیگران حتی 
خجالت  باشد  هم  کوتاه  و  مختصر  خیلی  اگر 
افسردگی،  مانند  منفی  احساسات  می کشند. 
کم  همراهان  از  تنهایی  احساس  و  اضطراب 
رویی هستند. آیا شما هم در برخورد با دیگران 

در خود فرو می روید؟
شخص کمرو کیست؟

کم رویی پدیده ای جهانی است. پایه ای ترین 
رایج،  رویی  کم  به  راجع  تحقیقات،  ی  یافته 
شناسان  روان  است.  جهانی  و  گسترده  کاماًل 
است  رو  کم  »کسی  گویند:  می  تعریف  در 
به عبارتی کسی که  یا  فاقد جرات است«  که 
تأثیر  است.  گرفته  قرار  روانی  فلج  تأثیر  تحت 
توجهات است در »فعالیت های  کم رویی در 
فعالیت  و  فکری«  های  »فعالیت  در  و  بدنی« 

های »احساسی«.
علل کم رویی چیست؟

شخص کم رو یا خودش برای خودش ارزشی 
قایل نیست یا تصور می کند که دیگران برای 
او ارزشی قایل نیستند. هیچ کس دوست ندارد 
مورد تمسخر دیگران قرار بگیرد و ترس از این 
که چنین وضعی پیش بیاید شجاع ترین افراد 
را هم دچار کم رویی می کند. ولی باید گفت 
که افراد کم رو فاقد ارزش نمی باشند، چنین 
افرادی نه مضحک و مسخره هستند و نه دست 
و پا چلفتی و پخمه، فقط تصور می کنند که 
این فکر غلط در  تا موقعی که  چنین هستند 
مغز و نهادشان نقش بسته است و آن را از سر 
بیرون نکنند و اصالح نشوند نخواهند توانست 

از این ضعف و زبونی نجات پیدا کنند. 
نکته: بنابراین فرد کم رو باید در درجه ی اول، 
دقیقاً خود را مورد آزمایش و بررسی قرار دهد 
منشاء  که  را  نادرستی  و  غلط  های  قضاوت  و 

ناراحتی اش می باشد پیدا و کشف کند. 
آسان  و  ساده  همیشه  تحلیلی،  چنین  انجام 
شوند  می  مطرح  زیر  در  که  مطالبی  نیست. 

خواننده را در چنین بررسی و تجربه و تحلیلی 
کمک خواهد کرد. در این جا به خالصه ای از 
عقاید و نظرات غلطی که عادی ترین علل کم 

رویی است اشاره می شود.
اولین علت کم رویی:

افراد خود  بعضی  نابه جای خود است.  تحقیر 
را از لحاظ فکری ضعیف و حقیر می شمارند. 
آن چه را می نویسند و می گویند به نظرشان 
پوچ و بی ارزش می رسد. ترس از آشکار شدن 
این  از  ترس  و  متعادل خود  و  معمولی  حالت 
که با رفتار و گفتار نامعقول خود مورد تمسخر 
و استهزای دیگران قرار گیرند. دهان آن ها را 

می بندد.
دومین علت کم رویی:

معتقدند  افراد  بعضی  است.  خیالی  پخمگی 
ناشیانه،  رفتارشان  فاقد ظرافت،  که ظاهرشان 
کنجکاوی  سبب  جایی  به  ورودشان  و  چلمن 
که  خیال  و  فکر  این  شود.  می  آمیز  مسخره 
طرز  بر  باشد  نمی  ای  پایه  هیچ  بر  مبتنی 
دانند  نمی  ها  آن  و  کند  تأثیر می  آنان  رفتار 
حال  این  با  بنشینند.  باید  کجا  و  بکنند  چه 
نباید عقیده ی غلط فرد کم رو را با بی اطالعی 
عادات  کرد.  اشتباه  همگانی  عادت  از  واقعی 
مطالعه،  معلم،  خانواده،  ی  وسیله  به  رسوم  و 
مشاهده، رفت و آمد در محافل و با نزاکت فرا 

گرفته می شود.
سومین علت کم رویی:

ترس بی دلیل از مسخره کردن دیگران است، 
افراد کم رو، حتی جرات نمی کنند  از  بعضی 
لطف و محبت خود را نسبت به افراد خانواده 

و  تشکر  دوستی،  کلمات  کنند.  ابراز  شان 
سپاس، رحم و شفقت و مهربانی که بر حسب 
موارد مختلف مطرح می شوند در گلوی آن ها 
خفه می شوند. این نوع افراد اجازه می دهند 
تحت فشار نوعی شرم و حیای پوچ و بی مورد 
فلج شوند و خون سردی ظاهری آن ها سبب 
ناراحتی دیگران شود، همان طوری که خودش 

هم سبب ناراحتی آنان می شود.
چهارمین علت کم رویی:

عدم اعتماد، بعد از شکست است. چنین افرادی 
تصور می کنند، تمام مردم دنیا از شکست او 
خبر دارند و او را خانه خراب تلقی می کنند. 
این فرد، تعادل ذهنی خود را از دست می دهد 
و از حضور در جمع نگران و ناراحت می شود. 
چون  افرادی  با  دیگر  کند  نمی  جرات  حتی 
دوستان، هم کاران و... که احتماالً به او توصیه 

هایی می کنند روبه رو شود.
پنجمین علت کم رویی:

مبالغه کردن در اهمیت یک عیب است. گاهی 
در کسی هست و همین عیب کم  عیب واقعاً 
او بیش ترین  برای  این عیب  رویی اوست که 
که  آن  بدون  کند،  می  ایجاد  را  بد  احساس 
آن  به  و  آورد  خاطر  به  را  خود  خوب  صفات 
ها مباهات کند. اولین چاره درمان کم رویی؛ 
فرد  رویی  کم  شدن  ظاهر  چگونگی  شناخت 
است این که در چه مواقعی، در برخورد با چه 
کسانی دچار چه حاالتی می گردد. پس اولین 
شرط معالجه، روشن بینی شخص است. مثال 

زیر شما را کمک و راهنمایی می کند.  
افراد کم رو، فاقد  دیگران تصور می کنند که 

قلب و روح می باشند در حالی که آن ها سرشار 
از محّبتند، ولی جرأت ابراز آن را ندارند.

و  اضطراب  افسردگی،  مانند  منفی  احساسات 
احساس تنهایی از همراهان کم رویی هستند

 راههای مبارزه با کمرویی:
اگر کسی تصمیم جدی داشته باشد،می تواند با 
این مشکل مقابله کند و خود را درمان نماید و 
از حصار کم رویی رها شود و از توانمندی هایی 
دینی  و  ملی  فرهنگ  در  ببرد.  بهره  دارد  که 
رسومی  و  آداب  ملل،  سایر  مانند  ایرانیان،  ما 
وجود دارد که اگر خوب رعایت شوند، فرایند 
به آسانی تحقق پیدا می کند.  اجتماعی شدن 
ازجمله این آداب، سالم کردن و احوال پرسی 
این  طبق   ، است  خویشاوندان  و  دوستان  از 
نکات  به  توجه  با  توانند  می  افراد کمرو  مورد 
ذیل، اضطراب اجتماعی خود را کاهش دهند.

 1-  در دادن سالم پیش قدم باشند.
۲- بعد از سالم با جمالت مرسوم، احوال پرسی 
کنند و اجازه بدهند افراد دیگر اول از اونها جدا 

بشوند نه ایشان از اونها .
3-  که در کارهای اجتماعی ، در محیط خانه 
و ... در فعالیتهاي دسته جمعی شرکت نموده 

و نقش فعالی رابپذیرند.
۴- هنگام صحبت با دیگران یا در مقابل جمع 
پا، نحوه صحبت  به اعضای بدن خود )دست، 
بر  را  خود  توجه  و  نکنند  توجهی  هیچ  و...( 

مطلبی که می گویید متمرکز نمایند.
مقابل  در  می خواهند  که  را  مطلبی  قباًل   -5
آینه  مقابل  در  بار  چندین  کنید  بازگو  جمع 
جمع  مقابل  در  کنند  فرض   ، کرده  تکرار 

هستند.
بگویند  می خواهید  آنچه  بر  کنند  سعی   -6

تسلط کافی داشته باشند
۷- اگر با شکست مواجه شدید، خود را نبازند 
کار  آن  انجام  آماده  را  خود  دیگر  بار  برای  و 

نمایند.
8- قبل از این که در مقابل جمع قرار بگیرند 
مقابل  در  »می توانم  که  کنند  تلقین  خود  به 

جمع صحبت کنم«.
ایجاد  ایشان  9- زمانی که حالت اضطراب در 
می شود سعی کنند همه ماهیچه های بدنشان 

را آرام و شل کنند.
1۰- برای شکستن جو حاکم بر جمع و آرامش 
داستان های  کنند  سعی  کردن  صحبت  در 
مناسب  و  شیرین  لطیفه های  طنز،  کوچک، 
بیان  سخنرانی  جلسات  در  خبره  افراد  که  را 
در  و  کنند  یادداشت  دفترچه ای  در  می کنند، 

شرایط مقتضی از آنها استفاده نمایند .

راههای مبارزه با کم رویی کدامند؟
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امیدواری افشارزاده به موفقیت استقالل
سرپرست باشگاه استقالل تهران با حضور در تمرین های این تیم ابراز 
امیدواری کرد که آبی پوشان پایتخت در فضایی آرام و با حمایت هواداران 

به موفقیت در لیگ برتر دست یابند.
یاد  زنده  کمپ  در  که  استقالل  تیم  تمرین  در  افشارزاده«  »بهرام 

ناصرحجازی برگزار شد، حضور یافت.
وی در جمع کادر فنی و بازیکنان این تیم گفت: طی چند سالی که در 
ورزش ایران فعالیت می کنم، همواره به دنبال ایجاد فضایی آرام هستم 
و خوشحالم که اکنون استقالل در آرامش، روند آماده سازی خود را طی 

می کند.
افشارزاده عنوان کرد: امسال فرصت خوبی است تا بتوانیم قهرمانی را به 

هواداران هدیه دهیم.
تمرین امروز قرار بود پشت در های بسته برگزار شود، اما افشارزاده با ورود 
به کمپ استقالل و زمانیکه با حدود ۲۰ هوادار مستقر در بیرون کمپ 
مواجه شد، پس از صحبت با علیرضا منصوریان سرمربی استقالل اجازه 

حضور تماشاگران به محل تمرین را صادر کرد.
محمدحسین کنعانی زادگان مدافع جدید استقالل که دوران مصدومیت 
را سپری می کند به همراه سیدحسین حسینی دروازه بان جوان آبی ها 

از غایبان تمرین بودند.
تمرین عصر امروز آبی پوشان نیز ساعت 18:3۰ در کمپ ناصرحجازی 

برگزار خواهد شد.
پس از اینکه حضور استقاللی ها در اردوی ترکیه لغو شد، امروز و در 

جریان تمرین، خبر از برگزاری اردو در ارمنستان به گوش می رسید.

صعود دو پله ای فوتبال زنان ایران در رده بندی جهانی
تیم ملی فوتبال زنان ایران در جدیدترین رده بندی جهانی با دو پله صعود 

در جایگاه پنجاه و پنجم ایستاد.
به گزارش فدراسیون فوتبال؛ براساس رده بندی جدید فدراسیون جهانی 
فوتبال )فیفا(، تیم ملی فوتبال زنان ایران یک هزار ۴18 امتیاز دو پله 

صعود کرد و در جایگاه 55 جهان قرار گرفت.
در این رده بندی تیم های آمریکا )۲168 امتیاز(، آلمان )۲115 امتیاز( 
و فرانسه )۲۰6۴ امتیاز( به ترتیب جایگاه های اول تا سوم را به خود 

اختصاص داده اند.

والیبال ساحلی ایران المپیکی نشد
تیم های ملی والیبال ساحلی ایران در نخستین دیدار خود در مرحله 
نهایی رقابت های انتخابی المپیک در قاره آسیا مغلوب نمایندگان قطر 

شدند و از رسیدن به بزرگترین رویداد ورزشی جهان، بازماندند.
به گزارش فدراسیون والیبال، مرحله نهایی مسابقات والیبال ساحلی 
انتخابی المپیک در منطقه آسیا از دیروز با حضور نمایندگان هشت کشور 
ایران، قطر، قزاقستان، ژاپن، نیوزیلند، اندونزی، چین و استرالیا )میزبان( 
در شهر کارینز استرالیا آغاز شد. تیم های ملی الف و ب والیبال ساحلی 
ایران در نخستین مسابقه این رقابت ها به مصاف نمایندگان قطر رفتند و 
با پذیرش شکست دو بر یک برابر این تیم ها از گردونه رقابت های انتخابی 

المپیک حذف شدند.
تیم ملی الف )بهمن سالمی و رحمان رئوفی( به مصاف جفرسون و شریف 
دو بازیکن برزیلی قطر رفتند و در ست نخست ۲1 بر 16 به پیروزی 
رسیدند، اما در ست های دوم و سوم ۲1 بر 15 و 15 بر 1۰ مغلوب این 

تیم شدند.

گزارش FIVB درباره دوستی لوزانو و والسکو
فدراسیون جهانی والیبال در گزارشی به دوستی 

میان لوزانو و السکو پرداخت.
فدراسیون جهانی والیبال در گزارشی به دوستی 
میان لوزانو و والسکو سرمربیان آرژانتینی دو تیم 

ملی ایران و آرژانتین پرداخت.
در این گزارش آمده است: بازی میان آرژانتین و 
ایران تنها یک نبرد میان یک تیم آسیایی و یک تیم 
آمریکایی نبود که منجر به برد ایران شد بلکه یک 

ضیافت برای رابطه نزدیک دو سرمربی بود.
در یک سو خولیو والسکو سرمربی پیشین تیم ملی 
ایران و سرمربی فعلی تیم ملی آرژانتین بود و در 
سوی دیگر رائول لوزانوی آرژانتینی که میراث دار 

والسکو برای بردن ایران به المپیک بود.
جهانی  لیگ  اول  هفته  آخر  تعطیالت  طول  در 
مربیان در سالن »کاریوکا« ریو بودند و لوزانو از 
ارتباط و دوستی خاص خود با والسکو و احساسش 
صحبت کرد. احساسی که درباره تقابل با تیم ملی 
میدان  در  آنها  چطور  اینکه  و  داشت  کشورش 

مسابقه آن را مدیریت می کنند.

حذف برادران عالمیان از تور جهانی کره جنوبی
برادران عالمیان با وجود ارائه عملکرد خوب مقابل 
بازیکنان اول و دوم جهان از رقابت های بخش دو 
نفره تور جهانی تنیس روی میز کره جنوبی کنار 
تور جهانی  نفره  دو  بخش  رقابت های  در  رفتند. 
نوشاد  و  نیما  تیم  کره جنوبی،  میز  روی  تنیس 
عالمیان  برابر تیم »ما لونگ« و »فان ژندونگ« 
از چین قرار گرفت. با وجود اینکه این دو بازیکن 
برادران  اما  دوم جهان هستند  و  اول  نفر  چینی 
عالمیان در مقابل آنها بازی خوبی از خود به نمایش 

گذاشتند. در نهایت تیم چین بود که پیروز شد.
تیم ایران با نتیجه 3 بر  ۲ )11-8، ۴-11، 11-8،  

11-8، 11-9( بازی را واگذار کرد.
پینگ پنگ بازان المپیکی ایران پس از پایان تور 
کره جنوبی راهی کره شمالی می شوند تا در تور 

جهانی این کشور نیز حاضر شوند.

پاسخ فدراسیون فوتبال آرژانتین به انتقادات مسی
فدراسیون فوتبال آرژانتین به انتقاد لیونل مسی 

برای تاخیر در پرواز تیم ملی این کشور پاسخ داد.
تیم ملی آرژانتین که به فینال کوپا آمه ریکا صعود 
کرده است برای انجام این دیدار باید به نیوجرسی 
آمریکا سفر می کرد اما پرواز این تیم با تاخیر همراه 
این  به  نسبت  تیم  این  ستاره  مسی  لیونل  بود. 
موضوع واکنش نشان داد و در صفحه رسمی اش در 
اینستاگرام نوشت: باید یک بار دیگر برای رسیدن به 
مقصد در هواپیما منتظر بمانیم. فدارسیون فوتبال 

آرژانتین فاجعه است.

خبرخبر

رونوشت آگهي حصروراثت

آقاي سیدجواداحمدي شیخ شباني داراي شناسنامه شماره 11به شرح دادخواست 
به کالسه 95۰۰۲۷از این شورادر خواست حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده 
که شادروان سیداکبر احمدي فرزند سیداحمد بشناسنامه 311در تاریخ 89/۷/3۰ 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1-سید احمد احمدي شیخ شباني به شناسنامه شماره1 فرزند ذکور متوفي 
۲-سید ولي اهلل احمدي شیخ شباني به شناسنامه شماره 1۷ فرزند ذکور متوفي

3-سید جواد احمدي شیخ شباني به شناسنامه شماره 11 فرزند ذکور متوفي
۴-سیده نرجس احمدي شیخ شباني به شناسنامه شماره 5 فرزند اناث متوفي

5-سیده زبیده احمدي شیخ شباني به شناسنامه شماره 15 فرزند اناث متوفي 
6-سیده سلبي جهان محمدي شیخ شباني به شناسنامه شماره 5 همسر متوفي

. غیر ازافراد نامبرده وارث دیگري ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را یک مرتبه اگهي مي نماید 
تاهرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر اگهي ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
شوراي حل اختالف شماره 2 بن

رای هیات/نوبت اول

آگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13956۰3۰1۰6۰۰۰1۷۷3 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای عبداله شریفی نیا   فرزند احمد بشماره شناسنامه 5۴۰ صادره از 
هشترود  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴8/91 متر مربع پالک 96۲ فرعی از 
1۰۰ اصلی واقع در قریه عمر آباد بخش بهنام وسط ورامین خریداری از مالک رسمی 
اقای اسماعیل شیرکوند صالح آباد  احد از ورثه ولی اله شیرکوند  محرز گردیده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف ۲59 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/۴/5  تاریخ انتشار نوبت دوم95/۴/۲۰

محمود داودی قائم مقام رئیس واحد ثبتی ورامین

متن آگهی 

خواهان /شاکی هرمز حسنوند دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم سعید مرادی 
بیرانوند و مهرنوش مرادی بیرانوند و مینا مرادی بیرانوند و حمید مرادی بیرانوند و 
مهرناز مرادی بیرانوند و حامد مرادی بیرانوند و میترا مرادی بیرانوند و مینو مرادی 
بیرانوند و مجید مرادی بیرانوند و طیبه حیات الغیب به خواسته الزام به تنظیم 
سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 
واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی 
ارجاع و به کالسه 95۰998661۰۴۰۰۲۰۴ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/۰5/۰۴ و ساعت 11:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
آیین  قانون  ماده ۷3  تجویز  به  و  / شاکی  درخواست خواهان  و  متهم   / خوانده 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. 
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی (دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر 
پذیرش 

دادنامه

پرونده کالسه 93۰998۲9۲۲۴۰۰۴۷۰شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
قرچک تصمیم نهایی شماره 9۴۰99۷۲9۲۲۴۰۰۷5۴

خواهان : بانک مهر اقتصاد )موسسه قرض الحسنه بسیجیان( با نمایندگی خانم فاطمه 
شیخی فرزند صفرعلی به نشانی کرج میدان توحید –ابتدای بلوار بالل –سرپرستی 

شعب استان البرز –واحد حقوقی
خواندگان : اقای محمد بیژنی فرزند حیدر علی به نشانی قرچک –خ باهنر –باهنر 

15 پ 1.۴۲ 
اقای مهدی کاظم زاده فرزند احمد به نشانی قرچک بانک ملت ۲

اقای غالمعلی تاجیک فرزند علی اشرف به نشانی قرچک 8 متری کریم آباد پ 3/8۷ 
اقای رضا پارسا فرزند علی حسن به نشانی به نشانی مجهول المکان 

خواسته ها : مطالبه هزینه دادرسی /مطالبه خسارت تاخیر تادیه /مطالبه وجه چک 
رای دادگاه /خواسته خواهان بانک مهر اقتصاد )موسسه قرض الحسنه بسیجیان( به 
طرفیت خواندگان 1-اقای رضا پارسا ۲-اقای مهدی کاظم زاده 3-اقای غالم علی 
،علی اشرف،  احمد  فرزندان علی حسن،  ترتیب  به  بیژنی  تاجیک ۴-اقای محمد 
حیدر علی مطالبه مبلغ 1۷۰۰۰۰۰۰۰ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست لغایت زمان اجرای کامل دادنامه و جمیع خسارات ناشی از هزینه دادرسی 
می باشد دادگاه نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ واقعی به اقای غالمعلی تاجیک 
و حضور ایشان در جلسه دادگاه و قبول ضمانت از وام و ابالغ واقعی به اقای مهدی 
کاظم زاده و عدم حضور دادگاه و ابالغ قانونی به سایر خواندگان در جلسه دادگاه 
حاضر نشده است و مستندات ابرازی بانک خواهان که تصویر مصدق اصل شده 
چک شماره 1۲9۲/3853۴8/61 عهد جاری 18۷3۷155/86 بانک ملت به مبلغ 
یکصدوهفتاد میلیون ریال که خوانده ردیف اول اقای رضا پارسا چک را صادر نموده 
و خواندگان دیگر با امضا ظهر چک باز پرداخت وجه آنرا ضمانت نموده اند پیوست 
بانک  باقی مانده است خواسته  اعتراض و خدشه  از  باشد مصون  دادخواست می 
خواهان را وارد تشخیص و موضوع را منطبق با مواد 31۰و313 قانون تجارت و 
ماده ۲ قانون صدور چک و مصوبه بیست و یکم آذر ماه هزارو سیصدو هفتادو هفت 
مجمع محترم تشخیص مصلت نظام وارد به ماده اخیر و مواد 515و519و5۲۲ قانون 
آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقالب در امور مدنی تشخیص و خواندگان بصورت 
تضامنی بابت اصل خواسته به پرداخت یکصدوهفتاد میلیون ریال در حق خواهان و 
ایضا پرداخت تاخیر تادیه چک از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای کامل دادنامه 
و پرداخت هزینه دادرسی به میزان تمبرهای ابطال شده به دادخواست و ضمائم با 
تناسب محکوم به در حق خواهان محکوم میگردند رای صادره نسبت به خوانده ردیف 
اول و چهارم غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این 
شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر 
استان تهران می باشد ونسبت به خواندگان آقایان مهدی کاظم زاده و غالمعلی 
تاجیک حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ در محاکم محترم تجدید نظر 

محترم اعالمی قابل تجدیدنظر خواهی می باشد

رای هیات/نوبت اول

آگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13966۰3۰1۰6۰۰1۷۲9۲ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای حسن خانی  فرزند حبیب  بشماره شناسنامه 616 صادره از ورامین  در 
یک قطعه زمین مزروعی با بنای احداثی به مساحت 159/85 متر مربع پالک 318۴ 
فرعی از 1۲ اصلی واقع در خیر اباد  طبق سند مالکیت مشاعی مبنی بر مالکیت 
مشاعی متقاضی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/۴/5 تاریخ انتشار نوبت دوم95/۴/۲۰

محمد رحیم پور راینی ورامین م الف 259   

اجرائیه 

مشخصات محکوم له 
مجید حسن زاده فرزند حسین به نشانی مازندران آمل جاده امام زاده آمل شهرک 

صنعتی شماره ۲ شهرک صنایع شیمیایی پارس سیلیکات شمال 
مشخصات محکوم علیه 

علی محمدی بنهی فرزند یوسف به نشانی مازندران – امیر کال خیابان طالقانی چهل 
ستون مواد غذایی پوشینه 

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه 
محسن رضا علی محمد حسین به نشانی مازندران – ساری – ساری بلوار کشاورزی 

بعد از بازار روز ک بهار ط فوقانی وکیل مجید حسن زاده 
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
95۰99۷111۴۴۰۰۰19  محکوم علیه محکوم است به پرداخت 361/۰۰۰/۰۰۰ 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت اجرای 
حکم و پرداخت ده میلیون و سی صد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی 

در حق صندوق دولت 
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – حمید محمدیان

نوبت دوم

هیات موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده3  موضوع  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره1356۰331۰55۰۰۰698 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدخرمن گیر فرزند ترابعلی بشماره شناسنامه۲18در ششدانگ یک قطعه 
باغ با بنای احداثی به مساحت ۲۷5۲۷/5۷مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک98 
اصلی واقع در ابراهیم بیگ موضوع سند شماره6۴39۲ مورخ13۷۲/1۰/13 دفترخانه 
9کرج  خریداری از مالک رسمی آقای ترابعلی خرمن گیرمحرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصوا 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمدسیمانی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی در پرونده کالسه 95۰1۰8/ح5
خواهان: عباس تقیلو فرزند صیاد  خوانده: میر محسن فتحعلیزاده یطالی 

وقت رسیدگی 95/5/1۰ روز یکشنبه ساعت 1۲
فعال  خوانده  بطرفیت  فوق  کالسه  پرونده  در  صیاد  فرزند  تقیلو  عباس  خواهان 
مجهول المکان می باشد دادخواست مطالبه مبلغ ۲5۰/۰۰۰/۰۰۰ را نموده است که 
دادخواست نامبرده به کالسه فوق ثبت و طبق دستور دادگاه و برابر ماده۷3 قانون 
آئین دادرسی مدنی بتاریخ فوق تعیین گردیده اینک مراتب در روزنامه رسمی چاپ 
و خوانده می تواند قبل از جلسه مورخ فوق در دادگاه حاضر و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در جلسه دادگاه شرکت نماید در غیر اینصورت دادگاه طبق 

مقررات تصمیم خواهد گرفت.
مدیر دفتر شعبه پنجم حقوقی خوی

متن آگهی 

اتهام  فیروزبه  فرزند  بازگیر  امیر  آقای  پرونده کالسه 9۴۰99866116۰۰۴۲8  در 
مشارکت در کالهبرداری تحت تعقیب می باشد به لحاظ عدم شناسایی در نشانی 
اعالمی از سوی شاکی وفق ماده 1۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه 
آگهی تا در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع 
نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر یک ماه پس از نشر آگهی رسیدگی و 

اظهار عقیده به عمل می آید . 
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – 
مصیب بازوند.

آگهی وقت رسیدگی
با توجه به  المکان  بدینوسیله آقای بهمن ترابی فرزند صید موسی فعال مجهول 
محتویات پرونده کالسه 18۲/1۰۴/95/ک ۲ کیفری این دادگاه متهم است به فروش 
مال غیر موضوع شکایت غالمرضا مدهنی و غیره که نظر به تعیین وقت رسیدگی به 
پرونده اتهامی در تاریخ 95/5/1۰ ساعت 8:3۰ صبح مراتب در اجرای ماده 3۴۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر 
در جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم 
حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده ۴۰6 قانون صدور الذکر اتخاذ تصمیم می نماید. 
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد – سعید سهرابی چگنی

متن آگهي

خوانده  طرفیت  به  دادخواستي  پرویز  فرزند  تکي  قلعه  عادلي  ابوذر  خواهان 
مبلغ  به  تامین خواسته  و  )منقول(  مال  استرداد  به خواسته  میري  جلیل ساده 
که  نموده  شهرکرد  شهرستان  عمومي  هاي  دادگاه  تقدیم  ریال   3۰/۰۰۰/۰۰۰
در  واقع  شهرکرد  شهرستان   6 شماره  اختالف  حل  شوراي  به  رسیدگي  جهت 
شهرکرد –خیابان کاشاني-دادگستري شهرستان شهرکرد-مجتمع شوراه هاي حل 
اختالف شهرکرد ارجاع وبه کالسه 95۰99838۴۴6۰۰۰8۴ ثبت گردیده که وقت 
رسیدگي آن 1395/5/1۰ وساعت16:3۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده۷3 قانون آیین دادرسي دادگاه 
هاي عمومي و انقالب درامور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکي از 
از مفاد آن  ازنشرآگهي واطالع  تاخوانده پس  جراید کثیراالنتشارآگهي مي شود 
به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشاني کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمانم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگي حاضر گردد.
دبیر شعبه 6 شوراي حل اختالف شهرستان شهرکرد- نریمان

آگهی ابالغ

خواهان / شاکی بانک تجارت شعبه جوانرود دادخواستی به طرفیت خوانده سالم 
عزیزی فرزند رستم به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
جوانرود نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
جوانرود واقع در شهرستان جوانرود – میدان انقالب – ابتدای خیابان شورا ارجاع و به 
کالسه 9۴۰9988۴6۰5۰1۲36 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/۰6/۰6 
و ساعت9 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 جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده /متهم و پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

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

اگهی مفقودی

سمند کمپانی و شناسنامه مالکیت سواری پژو ۲۰6 مدل 8۴ به شماره پالک 36-
۲9۲ص13 و شماره موتور 1۰FSS15۰511۷6 و شماره شاسی 198۲89۰6 به 

نام محمد فغانی بایگی مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

مفقودی 
پیکان وانت مدل 8۲ با شماره شهربانی 55۲ص۲6ایران 8۲ با شماره موتور 11۲8۴۰۷6۲35و 

شماره شاسی 8۴153۰5351 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی مفقودی
سند موتورسیکلت بهتاز 1۲5 مدل 1385 به شماره شهربانی تهران 33-۲633۷ به شماره تنه 

1۲5B85188۲9 و شماره موتور 35۰۰3۴۷۷ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بهشهر

تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه خود 
شکست  به  موفق  جهانی  لیگ  دوم  هفته  در 
بازی  این  مهم  امتیاز  سه  به  تا  شد  بلغارستان 

دست یابد.
هفته دوم لیگ جهانی والیبال با حضور 1۲ تیم 
در سه گروه چهار تیمی در سه کشور صربستان، 

ایتالیا و لهستان پیگیری خواهد شد.
تیم های ایران و بلغارستان در نخستین دیداردر 
سالن 85۰۰ نفری آلکساندر نیکولیچ شهر بلگراد 

به مصاف یکدیگر رفتند.
ملی پوشان ایران در ست نخست این مسابقه ۲5 
بر 18 مغلوب بلغارستان شدند، اما در ست های 
دوم تا چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲5 بر ۲۰، 
۲5 بر ۲3 و ۲5 بر ۲۰ به پیروزی رسیدند تا در 
نخستین مسابقه هفته دوم لیگ جهانی برد سه 

امتیازی به دست آورند.
تیم ملی والیبال ایران که از سه مسابقه خود در 
هفته نخست تنها دو امتیاز کسب کرده بود، با 
انگیزه  تا  شد  امیتازی  پنج  بلغارستان  شکست 
افزایش  تیم  این  آتی  دیدارهای  برای  بازیکنان 
یابد و حداقل صعود یک پله ای را در جدول 1۲ 
تیمی این رقابت ها داشته باشد. تیم ایران هفته 

نخست لیگ جهانی را با کسب رتبه نهم به پایان 
رسانده بود.  سعید معروف، سید محمد موسوی، 
عبادی  میالد  غالمی،  عادل  محمودی،  شهرام 
و مهدی مرندی  نژاد  پور، محمد جواد معنوی 
بازیکنان شروع کننده تیم ملی والیبال ایران در 

این مسابقه بودند.
پالمن کنستانتینوف سرمربی تیم ملی والیبال 

تسِوتان  از  مسابقه  این  ابتدای  در  بلغارستان 
یوسیفوف  ویکتور  آنانیف،  متودی  سوکولوف، 
)کاپیتان(، اسوتوسالو گوتسف، . نیکالی پنچف، 
برای  ایوانوف  والدیسالو  و  سگانوف  گئورگی 

شروع بازی استفاده کرد.
و  ایران  های  تیم  رقابت  نخستین  دیدار  این 
بلغارستان در لیگ جهانی والیبال بود که ملی 

پوشان کشورمان در چهارمین سال حضور خود 
در لیگ جهانی موفق به شکست بلغارستان شدند.
یوتسا ست کوویچ صربستانی )سرمربی اسبق تیم 
ملی والیبال جوانان ایران( به همراه محمد وکیلی 
جمله  از  بود،  تیم  این  در  دستیارش  قبال  که 
تماشاگران اندک دیدار ایران و بلغارستان بودند.

های  تیم  دیگر  صربستان  و  برزیل  های  تیم 
همگروه ایران در هفته دوم لیگ جهانی از ساعت 
به مصاف یکدیگر می  امشب  ۲1 و 3۰ دقیقه 
روند. تیم ملی والیبال ایران فردا جمعه در دومین 
مسابقه خود در هفته دوم لیگ جهانی به مصاف 
نخستین  در  ایران  پوشان  ملی  رود.  برزیل می 
دیدار خود در هفته نخست و در شهر ریودوژانیرو 

سه بر صفر مغلوب برزیل شدند.
سه  جهانی  لیگ  نخست  هفته  در  بلغارستان 
و  لهستان  روسیه،  تیم های  برابر  شکست 
صربستان متحمل شد. ملی پوشان ایران نیز در 
ریو به مصاف حریفان خود رفتند و دو شکست 
برابر برزیل و آمریکا و یک برد برابر آرژانتین به 
دست آوردند. در پایان هفته اول ایران در رده 
این  جدول  یازدهم  رده  در  بلغارستان  و  نهم 

رقابت ها قرار گرفتند.

پیروزی تیم ملی والیبال ایران در آغاز هفته دوم لیگ جهانی

تفتیان رکورد 100 متر ایران را زد 
و قهرمان شد  

دونده 1۰۰ متر و المپیکی ایران در مادرید موفق شد رکورد 
ایران را بهبود ببخشد.

حسن تفتیان در سی و چهارمین دوره رقابت های دوومیدانی 
 ۴ و  ثانیه   1۰ رکورد  اسپانیا  مادرید   world challenge

صدم ثانیه را برجای گذاشت و به مقام قهرمانی رسید.
او با ثبت این زمان رکورد ایران را که در اختیار خودش بود 

بهبود بخشید.
 1۰ و  ثانیه   1۰ ماده  این  ایران  متر   1۰۰ دوی  قبلی  رکورد 

صدم ثانیه بود.
او در فینال این رقابت ها با هفت دونده رقابت کرد.

از جزیزه  با 1۰.۰6 و کمار هایمن  اسپانیا  از  »برونو هوتالنو« 
هایمن با 1۰.13 دوم و سوم شدند.

بازگشت حسین رضازاده به جمع وزنه برداران 
رکورددار جهان

از فهرست  را  لوچف روس  نام  برداری  فدراسیون جهانی وزنه 
رکوردداران جهان حذف کرد و دوباره نام حسین رضازاده ثبت 
شد. فدراسیون جهانی وزنه برداری چند روز پیش با اضافه کردن 
نام الکسی لوچف روس به فهرست دوپینگی های سال ۲۰15 ، او 

را از لیست نتایج مسابقات جهانی آمریکا خارج کرد.
 با این وجود هنوز نام این وزنه بردار از فهرست رکوردداران جهان 
پاک نشده بود به طوری که در استارت لیست مسابقات جهانی 

جوانان ۲۰16 نیز نام او بین رکورد داران جهان وجود دارد.
اما اکنون فدراسیون جهانی رکورد دوضرب و مجموع جهان در 
دسته فوق سنگین را از لوچف پس گرفت و دوباره نام حسین 

رضازاده را به فهرست رکوردداران جهان اضافه کرد.
در حال حاضر کیانوش رستمی رکورد دار دوضرب و مجموع 

جهان در دسته 85 کیلوگرم است.

اردوی تکواندوکاران المپیکی ایران
 در اهواز و رشت

اردوی  برپایی  منظور  به  ایران  مردان  تکواندوی  ملی  تیم  
مشترک با تیم منتخب استان خوزستان راهی شهر اهواز می 
شود و کیمیا علیزاده بانوی تکواندوکار کشور نیز تمریناتش 

را در رشت دنبال می کند.
در ادامه برگزاری تمرینات مشترک تکواندوکاران المپیکی با 
با ترکیب فرزان  ایران  تیم های منتخب استانی، تیم مردان 
مسعود  خدابخشی،  مهدی  هادی پور،  آرمین  عاشورزاده، 
شنبه  سه  روز  عمیدی  امید  و  مردانی  سجاد  حجی زواره، 

)هشتم تیرماه( راهی اهواز می شود.
فرزان  توسط  مردان  بخش  در  کشور  تکواندوی  ملی  تیم 
عاشورزاده در وزن منهای 58 کیلوگرم، مهدی خدابخشی در 
منهای 8۰ و سجاد مردانی در به اضافه 8۰ کیلوگرم موفق به 

کسب سهمیه المپیک ۲۰16 شده است.
بیژن مقانلو، مهدی بی باک و مهرداد یوسفی اعضای کادر 

فنی تیم ملی ایران را تشکیل می دهند.
که  کیلوگرم   5۷ منهای  وزن  در  علیزاده  کیمیا  همچنین 
تنها بانوی المپیکی تکواندوی ایران در المپیک ریودوژانیرو 
راهی رشت خواهد  تیرماه  دوازدهم  روز  محسوب می شود 
شد و به مدت یک هفته تمرینات مشترکی را با تیم منتخب 

استان گیالن برگزار می کند.
المپیک عهده  بازیهای  را در  مهرو کمرانی، هدایت علیزاده 

دار است.
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آبیاری  نیمی از فضای سبز 
بندرعباس با آب غیر شرب 

سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  مدیرعامل 
تالش های  با  گفت:  بندرعباس  شهرداری 
سبز  فضای  از  نیمی  حدود  گرفته،  صورت 
آبیاری  شرب  غیر  آب  با  بندرعباس  شهر 

می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شه

این  در  خادم  مصطفی  بندرعباس،  aرداری 
و  خام  آب  توسعه شبکه  کرد:  اظهار  ارتباط 
از  یکی  شهری  آب  شبکه  از  آن  جداسازی 
سبز  فضای  و  پارکها  سازمان  اولویت های 

شهرداری بندرعباس است.
جاری  سال  طی  مسئله  این  افزود:  وی 
و  گرفته  قرار  سازمان  این  کار  دستور  در 
شهر  سبز  فضای  از  نیمی  حدود  هم اکنون 
بندرعباس با تانکرهای حامل آب غیر شرب 
غیر شرب  آب  با  فشار  تحت  سیستم های  و 

آبیاری می شود.
سبز  فضای  و  پارکها  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری بندرعباس گفت: مطالعات طراحي 
شبکه هاي آبرساني و آبیاري فضاي سبز، در 
شبکه  جداسازي  صحیح  سیاست  راستاي 
آب شرب از شبکه آب فضاي سبز در جهت 
شرایط  بهبود  آب،  بحران  شرایط  تعدیل 
آب  مصرف  سهم  کاهش  و  محیطي  زیست 
فضاي سبز از بخش آب تصفیه شده شهرها 
و کاهش هزینه هاي مرتبط و افزایش راندمان 
آبیاري براي فضاي سبز و طرح های مختلف 
جداسازی آب شرب در همه مناطق شهری  

اجرا شده است.
میان می توان  این  از  خادم خاطرنشان کرد: 
به تغییر آبرسانی در سال جاری به پروژه های 
امام  )بلوار  سه گانه  مناطق  در  سبز  فضای 
جمهوری  بلوار  سجاد،  امام  بلوار  خمینی، 
بوستان های  و  طالقانی  بلوار  اسالمی، 
و....(  پرور،  شهید  دباغیان،  گمبرون،  رز، 

اشارهکرد.
عملیات  انجام  به  توجه  با  کرد:  بیان  وی 
فضاهای  و  پارکها  آبیاری  برای  و  آبرسانی 
با  اقدام  این  شرب،  غیر  آب  وسیله  به  سبز 
نصب تابلو هشدار دهنده و استفاده سبزبانان 
از کاورهای مخصوص این امر، اطالع رسانی 

شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نور خبر داد:

تشکیل گروه های امر به معروف تذکر لسانی 
در نور

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نور، گفت: گروه های امر به 
معروف و نهی از منکر به منظور تذکر لسانی در سطح شهرستان 

تشکیل شده است.
سرهنگ حسین محمودی در جمع خبرنگاران این شهرستان، اظهار 
فراموش  واجب  عنوان یک  به  منکر  از  نهی  معروف  و  به  امر  کرد: 
تدابیر  با  که  می شود  محسوب  ما  امروز  جامعه  در  مغفول  و  شده 
کشور  سطح  در  الهی  فریضه  این  احیای  به  تصمیم  صورت گرفته 

گرفته شد.
وی افزود: اگر این روند و عدم امر به معروف و نهی از منکر همچنان 
در جامعه ادامه پیدا می کرد، در آینده ای نه چندان دور کار به جایی 
می رسید که در جامعه اسالمی احدی نتواند امر به معروف کند از 
این رو احیای این فریضه در دستور کار مسؤوالن کشور قرار گرفت.
دشمن  کرد:  تصریح  نور  شهرستان  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
تالش کرد تا جای ارزش ها را با ضدارزش ها عوض کند و ناهنجاری 
را هنجار معرفی کند که تا حدودی هم موفق بود اما مسلمانان هم 
واجبی که در فروع دین خود دارند را فراموش کردند و راه رسیدن 

دشمن به هدفش را تسهیل کردند.
این مسؤول خاطرنشان کرد: اگر امروز هم این امر پیگیری نشود، 
زمان را از دست می دهیم و کار سخت تر شده و با مشکالت فراوان 

مواجه می شویم.
رئیس  عنوان  به  جمعه  امام  حمایت  با  کرد:  تصریح  محمودی 
شورای امر به معروف، فرماندار، مسؤوالن قضایی به ویژه دادستان 
برگزاری  با  و  شد  فعال  شهرستان  این  در  احیا  ستاد  شهرستان، 
این  لسانی  تذکر  گروه های  توجیهی  و  هماهنگی  متعدد  جلسات 

ستاد تشکیل و در سطح شهرستان فعال هستند.
دستگاه های  مسؤوالن  با حضور  که  توجیهی  جلسه  در  افزود:  وی 
اجرایی شهرستان، روحانیون، فرماندهان حوزه ها و پایگاه های بسیج 
با رهنمودهای امام جمعه و  و بسیجیان آموزش دیده برگزار شد، 
و  یافت  افزایش  احیا  ستاد  اجرایی  عوامل  دانستنی های  دادستان، 

قوانین نیز یادآوری شد.
دانش،  اینکه  بیان  با  نور  شهرستان  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
مهارت، آگاهی و بصیرت در اجرای کار بسیار مؤثر است، اظهار کرد: 
پس از آموزش و توجیه، برنامه ریزی الزم صورت گرفت و بر اساس 
یک خواهر  و  گروه  مسؤول  یک  با  اجرایی  دستگاه  هر  تقویم  یک 
همراه در کنار مأموران انتظامی در سطح شهر به افراد بدحجاب و 

بدپوشش تذکر لسانی می دهند.
با هدف  این کار  پایان گفت:  نور، در  احیای شهرستان  دبیر ستاد 
صورت  جامعه  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  فرهنگ سازی 
و  سلبی  کار  هرگز  و  است  مطرح  ایجابی  بحث  تنها  و  می گیرد 
برخوردی نداریم اما پلیس بر اساس قانون اقدامات خود را پیگیری 

می کند.

استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
 9۴ سال  در  گفت:  شرقی  آذربایجان 
ودرراستای خدمات رسانی مطلوب و تهیه 
و توزیع آب شرب بهداشتی به شهروندان 
بیش از ۴5133 فقره انشعابات جدید آب 
و  واگذار  استان  سطح  در  متقاضیان  به 

نصب شده است.
مهندس علیرضا ایمانلومدیر عامل شرکت 
سال  در  افزود:  شرقی  آذربایجان  آبفا 
پرسنل  روزی  شبانه  باکوشش  و  گذشته 
آب  بخش  در  ای  ارزنده  کارهای  خدوم 
در شهرهای استان به انجام رسیده است.

فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
شرکت  این  کرد:  تاکید  شرقی  آذربایجان 
در حال حاضر 1۰۰درصد جمعیت شهری 

 ۲ بر  بالغ  با جمعیتی  استان  59 شهر  در 
میلیون 9۲۷ هزار نفر را تحت پوشش آب 

واگذاری   با  و  داده  قرار  بهداشتی  شرب 
آب   جدید  انشعاب  فقره   ۴5133 بر  بالغ 

در سال 9۴ به متقاضیان در سطح استان 
میلیون  یک  به  آحاد  با  آب  انشعابات  کل 

و 1۲۲ هزار فقره می رسد .
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
با اشاره به اصالح و توسعه شبکه آب در 
شرکت  این   : گفت  استان  شهرهای  کلیه 
شبکه  کیلومتر   888۲ از  بیش  تاکنون 
توزیع آب در استان اجرا نموده ودر طول 
کیلومتر   ۲3۲ از  بیش  نیز  گذشته  سال 
نموده  اجرا  آب  شبکه  توسعه  و  اصالح 

است .
اصالح  کیلومتر   38 از  بیش   : افزود  وی 
تبریز  شهر  کالن  در  آب  شبکه  توسعه  و 
اجرا  استان  بقیه درسایر شهرهای  و  بوده 

شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی خبرداد:

واگذاری 45133 فقره انشعاب جدید آب در سال گذشته
خبر خبر

نوبت دوم

هیات موضوع

 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده3  موضوع  آگهی 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره1356۰331۰55۰۰۰698 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدخرمن گیر فرزند ترابعلی بشماره شناسنامه۲18در ششدانگ یک قطعه 
باغ با بنای احداثی به مساحت ۲۷5۲۷/5۷مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک98 
اصلی واقع در ابراهیم بیگ موضوع سند شماره6۴39۲ مورخ13۷۲/1۰/13 دفترخانه 
9کرج  خریداری از مالک رسمی آقای ترابعلی خرمن گیرمحرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصوا 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمدسیمانی رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع

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

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139۴6۰331۰۰9۰۰۷۲63- 9۴/1۲/۲۰ هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
کدملي   1۰۲8 شناسنامه  بشماره  مراد  فرزند  یکي  و  داودي  فتاح  خانم  آقاي/ 
۴3۷1۲۰8۷۷۰ در یک باب خانه به صورت ششدانگ به مساحت 6۷/15 مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالک 36 فرعي از 159 - اصلي واقع در قریه بیلقان خریداري 
از مالک رسمي آقاي حیدر بیک زرندي و انتقال ملک از نامبرده به متقاضي به صورت 
سند عادي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. )ضمنا پالک فوق در جریان ثبت مي باشد(۴۲۲66 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/۴/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/۴/۲۰

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

دادنامه

 پرونده کالسه 9۴۰99838681۰۰158 شعبه1۰1 دادگاه کیفري      دوشهرستان 
بن تصمیم نهایي شماره95۰99۷383۴5۰۰15۰    

شاکي:    خانم زهراسوراني یانچشمه فرزندمحمد به نشاني شهرستان بن- روستاي 
یانچشمه- خیابان اول شرقي- روبروي دبیرستان وحدت- منزل احمد شکرالهي                                                                                                                                   

متهم: آقاي غالمحسین بهارلوئي فرزند محمد حسین به نشاني مجهول المکان
اتهام:صدور چک بال محل                                                     

به تاریخ 1395/۲/۲۷ دادگاه با بررسي اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم 
وبا استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به انشاء راي مي نماید.                                                          

راي دادگاه
 درخصوص اتهام غالمحسین بهار لوئي فرزند محمد حسین دایر بر صدور دوفقره 
چک بالمحل به مبالغ صدوچهل ودو میلیون وهفتصد هزار ریال ودویست وشصت 
میلیون ریال هردو عهده بانک سپه به شماره هاي ۴۲6663 و6۷6183 هردو به 
تاریخ9۴/۴/16 موضوع شکایت خانم زهرا سوراني یانجشمه فرزند محمد، باعنایت 
به محتویات پرونده ودالیل موجود ازقبیل: کیفرخواست دادسراي عمومي وانقالب 
شهرستان بن، شکایت شاکي، گواهي عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه، اینک 
متهم علي رغم ابالغ ازطریق نشرآگهي درجلسه رسیدگي حاضرنشده ودفاعي از خود 
به عمل نیاورده است ودالیل مذکور مفید اقناع وجدان قضایي است، بزه انتسابي 
با استناد به مواد1و۲و19 قانون مجازات اسالمي مصوب  به متهم محرز بوده لذا 
139۲ ومواد 3 و۷ قانون صدور چک اصالحي 138۲ متهم موصوف رابه تحمل یک 
سال حبس تعزیري وممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال محکوم مي 
نماید. راي صادره غیابي وظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابالغ قابل واخواهي درهمین 
شعبه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهي در دادگاه تجدیدنظر استان 

چهارمحال وبختیاري مي باشد.                                     
دادرس دادگاه کیفري2 شهرستان بن-حسن الهي

آگهی اجرائیه

به موجب دادنامه9۰/۴/93احکام مورخه93/1۰/۲۰صادره ازشعبه قاضی شورای حل 
اختالف باغملک محکوم علیه شرکت سازه گسترابیوردبامدیریت آقای امیرجعفری 
فرزندامیرارسالن که مجهول المکان بوده وملزم به پرداخت مبلغ۲6۰۰۰۰۰۰ریال بابت 
اصل خواسته وپرداخت مبلغ1۰5۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ93/۷/۲3تازمان اجرای حکم درحق محکوم له آقای آرمان مقصودی ومحکوم 
به پرداخت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت می باشد،لذامحکوم علیه مذکوراز 
تاریخ ابالغ اجرائیه ظرف1۰روزازتاریخ نشرآگهی ملزم ومکلف به اجرای مفاداجرائیه 
می باشددرغیر اینصورت طبق قانون اجرای احکام مدنی ازسوی اجرای احکام حقوقی 

شورای حل اختالف اقدام خواهد شد.    شماره م.الف)۷/95/55(
قاضی شورای حل اختالف باغملک-رحیمی

آگهی موضوع ماده3

وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی اداره ثبت اسناد وامالک اهواز

نظربه اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر رای 3۰۰۰۷3۴-1395-1395/۲/6  1-تصرفات آقای سید 
عادل موسوی فرزند سید هاشم به شماره شناسنامه 155۷صادره از رامهرمز کدملی 
66۲999186۷3 نسبت به یک باب ساختمان به مساحت 1۰۰/۷3متر مربع در 
قسمتی/ششدانگ پالک۲69۲/1۲بخش دو اهواز خروجی از مالکیت حسین نواصری 
منجربه صدوررای گردیده لذا برابرماده3 قانون مزبور مراتب دردو نوبت به فاصله 
پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گردد تا هرکس نسبت به تصرفات مفروزه 
ومالکیت ایشان اعتراض داشته باشد ازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی بمدت دوماده 
اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک اهواز تسلیم ورسید دریافت 
نمایند ومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
به مقامات قضائی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل 
نمایند بدهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره ثبت برابرمقررات 
اقدام بصدورسند مالکیت خواهد نمود.شماره م الف :)5/9۷1(    تاریخ انتشارنوبت 

اول:1395/۴/5  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/۴/۲۰
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه دو اهواز- قادریان

اخطاریه 

بدینوسیله پیرو رای مرجع محترم قضائی مبنی بر طالق خانم مژگان سپهوند 
بدینوسیله به همسر وی آقای سهراب فتح اله زاده فرزند صمد اخطار می شود 
انتشار این اخطاریه جهت اجرای صیغه طالق  از تاریخ  که حداکثر یک هفته 
آراسته   ۷ و   6 بین کوچه  انقالب  در خیابان  واقع  آباد  5 خرم  دفتر طالق  به 

مراجعه نماید. 
سردفتر طالق شماره 5 شهرستان خرم آباد – حشمت اله عبدی.

هیات موضوع

 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  آگهی موضوع ماده3 آئین 
شماره13956۰331۰55۰۰1۰۲9  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای احمد زمانی فرزند حاج علی بشماره شناسنامه6۷در 
که  1۰۰۰۰مترمربع  مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
مقدار ۲33/1۰مترمربع ان از طرف شرق حقوق ارتفاعی نهر می باشد مفروز 
مالک رسمی  از  یمانجلق خریداری  در  واقع  اصلی  از پالک1۴  و مجزی شده 
آقایان  مهدی و جواد اینانلو موضوع سند شماره 3۲6۷1 مورخ 1391/16/3۰ 
به منظور  لذا  از صفحه 16۷دفتر ۲3 محرز گردیده است.  دفترخانه ۴1ابیک 
آگهی می شود در صورتی که  فاصله 15روز  به  نوبت  دو  مراتب  اطالع عموم 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصوا  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد و امالک

متن آگهی 

طرفیت  به  امرایی  محمد  آقای  وکالت  با  فرد  داری  گله  مهدی  خواهان 
خوانده داریوش دریکوند به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
یک  خانواده   33 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان 
مطهری  خیابان  آباد  در خرم  واقع  آباد  اختالف شهرستان خرم  شورای حل 
کالسه  به  و  ارجاع   ) یخ  کارخانه  جنب  )خیابان  گرشاسبی  شهید  خیابان 
95۰998669۴۷۰۰۰65 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/۰5/۰۷ 
می  اعالم  شرح  بدین  داخواست  مفاد  و  است  شده  تعیین   ۰9:۰۰ ساعت  و 
گردد که وکیل خواهان تقاضای مطالبه مبلغ 68/۰۰۰/۰۰۰ )شصت و هشت 
بانک  عهده   1۲1169/8۲5۲۷8/38 شماره  های  چک  بابت   ) ریال  میلیون 
از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  مسکن  بانک  عهده   5۴۲/۲56۴۲3 شماره  و  ملت 
الوکاله  سررسید چک ها لغایت اجرای حکم به اضافه هزینه دادرسی و حق 
به  و  خواهان  درخواست  و  خواندگان  بودن  المکان  مجهول  علت  به  وکیل 
امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  تجویز 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم  خوانده  تا  شود  می 
را  و ضمائم  دادخواست  دوم  نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دبیر شعبه 33 خانواده یک شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – فریده نصرت پور . 

اصالحیه
صنفي  انجمن  موسس  عمومي  مجمع  دعوت  آگهي 
شماره  به   1395 خرداد   29 تاریخ  در  که  کارفرمایي 
نشریه 3261 صفحه 9 متعلق به صادرکنندگان خدمات 
فني و مهندسي استان البرز مي باشد که بدین وسیله 

اصالح مي گردد.

آگهي مناقصه
شهرداري مالرد در نظر دارد اجراي پروژه هاي خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکاران 

واجد شرایط طبق شرایط مشروحه واگذار نماید. شرایط شرکت در مناقصه:
1- دارا بودن حداقل رتبه مرتبط به شرح جدول ذیل

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

4- کلیه متقاضیان واجد شرایط مي توانند پس از انتشار آگهي با ارائه معرفي نامه معتبر و تصویر رتبه بندي معتبر جهت دریافت 
اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 95/4/8 لغایت 95/4/15 از ساعت 9 لغایت 12/30 به امور قراردادها شهرداري 
مالرد مراجعه و از تاریخ 95/4/12 لغایت ساعت 12/00 مورخ 95/4/22 پیشنهادهاي خود را تحویل دبیرخانه شهرداري مالرد 

نمایند. زمان گشایش پیشنهادها در ساعت 14/30 مورخ 95/4/22 میباشد.
5- هزینه آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

6- متقاضیان مي بایست جهت دریافت اسناد مناقصه معرفي نامه )بهمراه کارت شناسایي ملي( و اصل فیش واریزي بمبلغ 
500/000 ریال به حساب شماره 100790829443 بانک شهر بنام شهرداري مالرد، تحویل امور قراردادها نمایند.

7- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
8- شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

ردیف

1

2

رتبه

حداقل رتبه 5 راه و باند از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي کشور

حداقل رتبه 5 تاسیسات برقي و مکانیکي 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

مدت 
اجرا

5 ماه

4 ماه

شرکت در 
مناقصه به ریال

700/000/000

300/000/000

برآورد اولیه 
پروژه به ریال

10/000/000/000

5/000/000/000

نام پروژه

زیرسازي جدولگذاري و کف پوش 
اسپرت پارک

تاسیسات برقي و مکانیکي اسپرت پارک

خبرنگار زمان، مریم علی اکبرزاده: بهرامعلی فتحی، 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های 
مالرد و صفادشت در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار 
زمان گفت: امسال مبحث شیرابه ها را در برنامه کاری 
خود گنجاندیم و پس از پیش بینی هزینه ها، اقدام 
به خرید پمپ و اجاره ماشین های لجن کش جهت 
بازگرداندن شیرابه به روی زباله های مدفون  کردیم. 
وی ابراز امیدواری کرد که در سال جاری، سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری های مالرد و صفادشت 
بتواند شیرابه ی موجود در محل را خشک یا در غیر 

این صورت به حداقل حجم ممکن رساند. 
بیشتر  در  روش  این  اجرای  به  فتحی  مهندس 
کشورهای توسعه یافته، گرچه با فناوری به روز تر 
اشاره کرد و گفت: یکی از مشکالت بزرگ شیرابه، 
تجمع و نفوذ آن به الیه های زیرین زمین و در نتیجه 
مدیریت  سازمان  که  است  آبی  منابع  کردن  آلوده 

پسماند شهرداری های مالرد و صفادشت با انتقال 
این شیرابه ها و جلوگیری از تجمع آن مجال نفوذ 

را از آن می گیرد.
به  محیطی  زیست  های  فعالیت  بیان  ضمن  وی 
جنبه ی بهداشتی امور در سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری های مالرد و صفادشت اشاره کرد که طبق 
گزارش اداره ی کار، وضعیت کارکنان نسبت به سال 
گذشته بهبود رضایت بخشی را به همراه داشته است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های 
مالرد و صفادشت با تاکید بر خواص شیر در دفع 
برخی مضرات بهداشتی محیط کار، از توزیع روزانه ی 
شیر به کلیه ی کارگران مرکز دفن اخترآباد  خبر داد. 
مهندس فتحی در ادامه گفت: نفوذ شیرابه به زباله 
های دفن شده باعث کاهش حجم زباله )تجزیه آن( و 
از طرفی عدم نفوذ به الیه های زیرین زمین می شود. 
با این وجود این عملیات افزایش گاز متان را در پی 

خواهد داشت که ما با خرید دستگاه کنترل گاز متان 
ظرف یک ماه آینده، این مشکل را نیز مرتفع خواهیم 
کرد. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
های مالرد و صفادشت از اقدام این سازمان برای اخذ 
مجوز پیش بینی حوضچه های کم عمق برای تبخیر 

شیرابه نیز خبر داد.

از  افزود: شرکت های سرمایه گذاری  ادامه  وی در 
جمله شرکت وبالن از اسپانیا و شرکتهایی از چین 
و انگلستان جهت تبدیل زباله به انرژی، از سایت اختر 
آباد بازدید کردند. که با تحقق این امر میتوان از حجم 
زباله موجود کاسته و در عین حال برای کشور موجب 

درآمدزایی نیز گردد.

به همت سازمان مدیریت پسماند شهرداری های مالرد و صفادشت:

گامی اساسی در جهت مدیریت بهینه شیرابه

شهرستان  زمان،فرماندار  خبرنگارپیام  ارومیه- 
نهر  ساماندهی  و  مرمت  برای  گفت:  چالدران 

 1۰۰ علیا  کندی  قلی  امام  روستای  کشاورزی 
میلیون ریال اعتبار اختصاص یافت.

کریم حسین زاده در جریان بازدید از این نهر که 
با حضور بخشدار مرکزی انجام شد، با اعالم این 
خبر گفت: اختصاص این میزان اعتبار به صورت 
ویژه برای جلوگیری از هدر رفت آب و جلوگیری 
از شیوع برخی بیماری ها که از سنتی بودن این 

نهر ناشی می شود انجام می گیرد.
حسین زاده با بیان اینکه عالوه بر اختصاص این 
میزان اعتبار روستائیان نیز در مرمت و ساماندهی 
را  الزم  مشارکت های  اعتباری  لحاظ  از  نهر  این 
انجام خواهند داد، افزود: با هزینه کرد این میزان 
اعتبارات افزون بر 3۰۰ متر مربع از نهر کشاورزی 
روستای امام قلی کندی علیا از طرق جدول گذاری 

مرمت و ساماندهی خواهد شد.
از  بازدید  فرماندار شهرستان چالدران در جریان 
روستای امام قلی کندی سفلی و بررسی مسائل و 
مشکالت این روستا، دستورات الزم را برای تعمیر 
نیاز  که  را  روستایی  خانه  باب  یک  ساماندهی  و 
و  حمام  ساخت  و  آب آشامیدنی  برق،  تامین  به 

سرویس بهداشتی داشت، صادر کرد.

اختصاص 100 میلیون ریال اعتبار 
برای ساماندهی نهر کشاورزی 

روستای امام قلی کندی علیا

 نوبت اول

شهرداري مالرد
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گالیه امدادگران جوانمرد اورژانس اصفهان:

چرا بین روزهای رنگارنگ تقویم  نام روز 
اورژانس جایی ندارد؟

شیرانی-اصفهان-  امروزه روند فزاینده مرگ و میر ناشي از بیماري 
هاي قلبي و عروقي و سوانح رانندگي، فراواني حوادث و بالیاي غیر 
مترقبه توجه جدي به خدمات رساني اورژانس را طلب مي کند لذا 
یکي از اساسي ترین نیازهاي نظام سالمت جامعه تربیت افرادي با 
توانایي ها و صالحیت هاي علمي و عملي ویژه مي باشد تا با آمادگي 

کامل در حساس ترین لحظات به یاري دردمندان بشتابند. 
رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان درنشست 
شهراصفهان  متاسفانه  اینکه  به  اشاره  با  رسانه  اصحاب  با  خبری 
مشکل ترین شهربرای امدادرسانی شناخته شده است افزود: دالیل 
نقش  حادثه  صحنه  سر  بر  امدادخواهان  رسیدن  دیر  در  بسیاری 
دارد که ازبزرگترین ومهمترین آنها میتوان ازترافیک وفقرفرهنگی 

درموردحق تردد اورژانس دربعضی از مناطق نام برد. 
دکترغفور راستین بابیان اینکه براساس قانون به ازای هر 5۰ هزار 
نفر جمعیت باید یک پایگاه اورژانس 115 در اختیار داشته باشیم، 
کنیم،قاعدتا  میلیون فرض  را دو  اصفهان  اذعان داشت:اگرجمعیت 
باید ۴۰ پایگاه داشته باشیم اما،متاسفانه نه تنها این تعداد پایگاه 
وی  داریم.    کم  هم  پایگاه   1۰ تقریبا  بلکه  نداریم  دردسترس  را 
افزود:استاندارد این اجازه را به ما می دهد که در  پایگاهی با یک تیم 
و یک آمبوالنس ، یک تیم و یک آمبوالنس دیگر هم اضافه کنیم 
نتوانسته ایم  فیزیکی  به دلیل کمبود فضای  )کد ۲( ولی متاسفانه 

این کار را انجام دهیم. 
راستین با تاکید برمظلومیت مردان زحمت کش اورژانس وبا اشاره 
به اینکه یکی دیگر از مشکالت پایگاه های ما محدودیت های فیزیکی 
و توزیع ناعادالنه پایگاه ها در سطح شهر اصفهان است، تصریح کرد: 
وحتی  است  نشده  برده  نامی  اورژانس  از  جایی  درتقویم  تنها  نه 
از مناطق، چهار  و در برخی دیگر  ازنظرتعدادپایگاه ها ،در برخی 
هیچ پایگاهی نداریم، بنابراین این امر نگاه ویژه شهردار و شورای 

شهر اصفهان را می طلبد. 
رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان پیرامون 
برخی راهکارها برای رفع این مشکالت و تبدیل زمان 8.۴ دقیقه به 
8 دقیقه استاندارد برای رسیدن به سرصحنه امدادجویی عنوان کرد: 
باهزینه ای بسیار باال تاپایان سال ،سیستم اتاق فرمان را اتوماسیون 
و  بوده  مانیتور مشخص  در  فرد  آدرس  کار  این  با  و  کرد  خواهیم 
عادالنه  توزیع  و  اعزام  را  پایگاه  نزدیک ترین  می توان  نگاه  یک  با 

آمبوالنس ها را داشته باشیم. 
نوروز 9۴  در  اورژانس  عملکرد  آماری  مقایسه  به  اشاره  با  راستین 
مأموریت  نوروز سال گذشته در حدود 8 هزار  و 95 تصریح کرد: 
هزار  دو  و  تصادفی  غیر  آن  مورد  هزار  پنج  از  بیش  که  داشته ایم 
مورد آن تصادفی بوده است، همچنین در نوروز سال جاری 9 هزار 
مأموریت داشته ایم که بیش از شش هزار مورد آن غیر تصادفی و 

حدود سه هزار مورد آن تصادفی بوده است.  

مدیر شبکه دامپزشکی نقده :

کشف 2 دستگاه خودروی حمل 
شیر غیربهداشتی

ارومیه- خبرنگارپیام زمان،مدیر شبکه دامپزشکی 
شیر  حمل  خودروی  دستگاه  دو  کشف  از  نقده 
این  گفت:  و  داد  خبر  نقده  در  غیربهداشتی 
خودروها اقدام به حمل یک هزار و ۷۰۰ کیلوگرم 
تالش  با  که  بودند  کرده  مصرف  غیرقابل  شیر 

عوامل دامپزشکی شناسایی و توقیف شدند.
معدوم سازی  و  ضبط  از  حقیقت نیا  محمدحسین 
شیرهای آلوده در این شهرستان خبر داد و اظهار 
توسط  این خصوص شاهد حمل شیر  داشت: در 

خودروهای غیراستاندارد از نظر بهداشتی بودیم.
جمع آوری  خودروهای  تمام  اینکه  بیان  با  وی 
بهداشتی  برچسب  دارای  شهرستان  این  در  شیر 
هستند، تصریح کرد: بر این اساس باید شیر توسط 
جمع آوری،  بهداشتی  برچسب  دارای  خودروهای 

حمل و به فروش برسد.
طی  اینکه  بیان  با  نقده  دامپزشکی  شبکه  مدیر 
هفته جاری شاهد تردد دو دستگاه خودروی فاقد 
برچسب بهداشتی در این شهرستان بودیم، ادامه 
داد: این خودروها اقدام به حمل یک هزار و ۷۰۰ 
با  که  بودند  کرده  مصرف  غیرقابل  شیر  کیلوگرم 
تالش عوامل دامپزشکی شناسایی و توقیف شدند.
این مسؤول با بیان اینکه با شناسایی این خودروها 
خودرو  دستگاه  دو  این  توسط  شده  حمل  شیر 
که  صورتی  در  داشت:  اذعان  شد،  معدوم سازی 
شاهد حمل و نقل شیر به صورت غیربهداشتی و 
غیراصولی باشیم نسبت به معدوم سازی آن اقدام 

می کنیم.
و  سالمت  به  توجه  اینکه  بیان  با  حقیقت نیا 
برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  شهروندان  بهداشت 
با  مردم  بیشتر  چه  هر  همکاری  خواستار  است، 

دامپزشکی در این زمینه شد.
افراد  اینکه  بیان  با  نقده  دامپزشکی  شبکه  مدیر 
اداره  به  را  خود  مردمی  گزارشات  می توانند 
اظهار  دهند،  ارائه  شهرستان  این  دامپزشکی 
نقده در کوتاه ترین  دامپزشکی شهرستان  داشت: 
رسیدگی  مردمی  گزارشات  به  ممکن  زمان 

می کنند.
سالمت  و  بهداشت  سطح  ارتقای  مسؤول  این 
عنوان  زمینه  این  در  مهمترین موضوع  را  جامعه 
کرد و اذعان داشت: با افزایش تقاضا برای مصرف 
شاهد  رمضان،  مبارک  ماه  در  پروتئینی  مواد 
افزایش میزان بازدید و بازرسی بهداشتی در این 

شهرستان هستیم.

خبرخبر

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد ذمه(

اگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 9۴۰۰169 
مطابق پرونده اجرایی کالسه 9۴۰۰169 آقای رضا خضر شیالن آبادی بدهکار به 
موجب چک شماره 9691۷3 مورخ 9۴/11/1۷ بر عهده بانک مسکن شعبه مرکزی 
مهاباد بمبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به آقای صالح حسین بانه ء فرزند محمد با کد ملی 
۲899۰88۲89 بدهکار می باشد که منجر به صدور اجرائیه کالسه فوق گردیده و به 

بدهکار ابالغ قانونی شده مورد مزایده عبارت است از :
مقدار ششدانگ یک قطعه زمین جای خانه دارای پالک بیست فرعی از دو هزار و 
سیصد و هیجده اصلی واقع در بخش 15 مهاباد ذیل ثبت 3۲866 صفحه 1۴1 دفتر 
جلد 199 با حدود و مشخصات ذیل : شماال بطول ۲۰ متر پی دیوار به دیوار با قطعه 
مفروزه ۲1 فرعی از ۲318 اصلی شرقا بطول 6/5 متر دیوار محل ورود است بشارع 
جنوبا بطول ۲۰ متر پی دیوار به پی دیوار ست به قطعه مفروزه 19 فرعی از ۲318 
اصلی غربا بطول 6/5۰ متر پی دیوار است به پالک ۲۴ فرعی از ۲318 اصلی که 
بصورت آپارتمان هفت طبقه درآمده ولی هنوز تفکیک نشده واقع در باغ سیسه مابین 
کوچه ششم و هفتم که به موجب نظریه وارده به شماره 1۰9/111/95/۲659 مورخه 
95/۲/۲1 کارشناس رسمی دادگستری که سه سهم مشاع از ۲8 سهم مشاع از 6۴ 
سهم ششدانگ عرصه  و اعیانی های احداثی در ملک مذکور به مبلغ -/۴8۲1۴۲85۷ 
ریال به حروف چهار صد و هشتاد و دو دو میلیون و یکصد و چهل و دو هزار و 
هشتصد و پنجاه و هفت ریال ارزیابی شده است که در روز شنبه مورخه 95/۴/۲6 از 
ساعت 9 صبح الی 1۲ ظهر در محل شعبه اجرای اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد از 
طریق مزایده فروخته خواهد شد و پرداخت بدهیهای مربوطه به آب و برق و گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 

آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است.
صدیق رنجبر- رییس اداره اسناد و امالک مهاباد

تاریخ انتشار: روز شنبه 95/۴/5

آگهی مزایده نوبت دوم 

شکایت پرونده کالسه 9۴۰۲۰6 اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی سرخرود محکوم 
بابت  بنام حسین زاده محکوم است به پرداخت مبلغ 161/951/56۰ ریال  علیه 
اصل خواسته و تاخیر تادیه از تاریخ 93/6/8 و 5/198/5۴6 ریال هزینه دادرسی 
و ۴/5۰۰/۰۰۰ ریال حق الوکاله وکیل در حق محکوم له قربانعلی نریمانی و نیز به 
پرداخت مبلغ 8/۰9۷/5۷۰ ریال بعنوان نیم عشر در حق صندوق دولت و با عنایت 
به عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه نسبت به توقیف مال به شرح ذیل به نفع 
محکوم له اقدام گردیده و پس از آن توسط کارشناس منتخب مورد ارزیابی قرار 
گرفته و مبلغ 135/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده لذا طبق انجام مراحل کارشناسی 
تمامی مال توقیفی از طریق مزایده در تاریخ 95/۴/15 ساعت 1۰ الی 11 صبح در 
اجرای احکام دادگاه عمومی بخش سرخرود و در صورت نیاز در محل مورد نظر به 
فروش میرسد متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند حداقل 5 روز قبل از تاریخ مزایده 
جهت کسب اصالعات بیشتر به دفتر اجراء مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه شروع 
و کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده خواهند شد و همچنین 
1۰٪مبلغ اعالمی آن فی المجلس برابر ماده 1۲9 قانون مذکور و مابقی آن ظرف 
مدت یکماه اخذ خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری مزایده و عدم وصول اعتراض 
به آن پس از پرداختن کامل مبلغ پیشنهادی انتقال اموال صورت خواهد گرفت و 
چنانچه برنده مزایده باقیمانده بهای اموال را ظرف مدت یکماه تعیین شده نپردازد 

سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد 
مشخصات مال مکان مورد نظر یک قطعه زمین زراعی به مساحت حدود 5۰۰۰ متر 
واقع در آیش روستای علویکال میر انتهای خیابان وحدت کوی بهار 8 با حدود اربعه 
شماال به زمین زراعی و شرقا به زمین زراعی اکبر میر صابری محدود شده است بنا 
به اضهار محکوم علیه 1۰۰۰ متر مربع از این مساحت فروخته شده که مقدار ۴۰۰۰ 
متر باقی مانده مقدار 5۰۰ متر مربع مشاعی بنا بهمهر فروشنامه ارائه شده متعلق به 
محکوم علیه می باشد زمین مذکور شالیزاری و در اوایل و در نزدیکی روستا واقع می 
باشد با توجه به مراتب فوق الذکر ارزش هر متر ۲۷۰/۰۰۰ ریال و ارزش کل آن برابر 

135/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر آورد و تعیین می گردد 
مدیر اجرای احکام دادگاه عمومی سرخ رود 

متن آگهی 

بتاریخ 95/3/۲6 در وقت فوق العاده جلسه شورا حل اختالف بیران شهر به تصدی 
امضاء کنندگان ذیل تشکیل است و پرونده کالسه اخیر الذکر که از دفتر و اصل و 
تحت نظر است و با توجه به محتویات پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار 

می نماید. 
قرار تحریر ترکه : درخصوص دادخواست آقای شریف مهرابی محمدی فرزند هاشم 
بگ به طرفیت آقایان :1-تقی ۲-محمد تقی 3- شاه دولت ۴-شمع دولت 5-سمیه 
شهرتین مهرابی محمدی فرزندان اکبر خان به خواسته تحریر ترکه که متوفی هاشم 
بگ مهرابی متوفی تاریخ 135۲/9/۲1 در اقامتگاه دائمی خود واقع در خرم آباد .شورا 
با عنایت به گواهی فوت شماره 1۲۰۰36 ف 19 صادره از ثبت احوال محلی و سایر 
مدارک ضمیمه مستندا به مواد ۲۰6 و ۲۰۷ قانون امور حسبی قرار تحریر ترکه 
نامبرده را صادر و اعالم و در اجرای ماده ۲1۰ همان قانون مقرر می دارد دبیرخانه 
شورا وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ انتشار آگهی نباشد معین 
کرده و با هزینه متقاضی در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی نماید که ورثه یا 
نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه 
متوفی دارند در ساعت و روز معین در شورا برای تحریر ترکه حاضر شوند بعالوه برای 
هریک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی وسومی له       اگر معین و در حوزه شورا 
مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر دعوت نامه  فرستاده و به متقاضی ابالغ شود 
وسیله اجرای قرار فراهم نماید قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض و 
تجدید نظر در دادگاه عمومی شهرستان صالح خواهد بود اضافه می نماید قابل تجدید 

نظر بودن رای صادره موجب تعویق اجرای قرار نمی باشد.
 قاضی شورا حل اختالف بیرانشهر – علی علی پور. 

هیات موضوع 

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

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره139۴6۰331۰۰9۰۰۷۲53 و 139۴6۰331۰۰9۰۰۷۲5۴ مورخ 
اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات    9۴/1۲/19
کرج-  ملک  ثبت  ثبتي حوزه  واحد  در  مستقر  رسمي  فاقد سند  ساختمانهاي  و 
ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم رضوان پاالش فرزند غالمرضا 
بشماره شناسنامه 1۴۷61 کدملي ۲۰۰۰83۷۴۲5 و آقاي پیام جامعي زاده فرزند 
عبدالمحمد بشماره شناسنامه ۲1۲۰ کدملي ۰3۲1۷۴6899 در یک باب خانه که 
سهم هر کدام به صورت سه دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 133/8 مترمربع 
مفروزي  ومجزي شده از پالک 831۲ فرعي از 155 – واقع در جوادآباد خریداري از 
مالک رسمي خانم قدم خیر عاقلي که سند مالکیت وي ذیل ثبت صفحه 16۰ دفتر 
1581 به نام نامبرده صادر و تسلیم شده و نیز انتقال ملک از نامبرده به متقاضیان به 
صورت مبایعه نامه عادي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. ۴۲151 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/۴/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/۴/۲۰

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده )مرحله اول (اموال غیر منقول 

نظر به اینکه به موجب پرونده 9۴۰۲۷1 واحد اجرای احکام دادگستری داالهو در نظر 
دارد امالک محکوم علیه به نام حشمت اله حقیقی زاده در چهار قطعه موضوع سند 
شماره 115۴ ۲3مورخه ۷9/۷/3  دفتر خانه شماره 1۲ کرمانشاه از پالک 85 روستای 
کرکره گوران 1- قطعه اول معروف به جاخرمن هشت هکتار ) معادل چهار صد من 
( قطعه دوم به مبذر سه هکتار معادل 15۰ من 3- قطعه سوم به مبذر سه هکتار ) 
معادل 15۰ من ( و قطعه چهارم به مبذر دو هکتار ) معادل 1۰۰ من ( واقع شده به 
مساحتهای 3۴۴۰ و ۲1۲۰ متر مربع جمعا ) هر 16 هکتار ( به ارزش 6۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال  جمعا )هر 16 هکتار ( به ارزش 96۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که توسط کارشناس 
ارزیابی و تعیین و براورد گردیده که ریال تعیین گریده و به تقاضای محکوم له و از 
طریق مزایده و به صورت حضوری در تاریخ 95/۴/31 ساعت 11 صبح و در محل 

توقیف شده واقع در کرند غرب گهواره روستاری کرکره به فروش برساند . 
در اجرای مواد 118-1۲۲-1۲3 قانون اجرای احکام مدنی لذا طالبین می توانند 5 
روز قبل از موعد مزایده از ملک مورد مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی بازدید 
و سپس در صورت تمایل در جلسه ی مزایده شرکت نمایند و قیمت پایه از مبلغ 
کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ پیشنهاد نمایند واگذار و ضمنا برنده 
مزایده باید 1۰/۰ ارزش کل را فی المجلس و الباقی را ظرف یک ماه به حساب 
دادگستری واریز نمایید و در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر 
مطابق ماده 1۲9 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه 
ی مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد پس از احراز صحت مزایده توسط دادگاه 
دستور صدور انتقال سند به نام خریداری صادر می شود و هزینه نقل و انتقال سند 

به عهده خریدار می باشد . 
عالی بیگی -دادورز اجرای احکام دادگستری شهرستان داالهو 

هیات موضوع 

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

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  راي 139۴6۰331۰۰9۰۰۷۲۷6- 9۴/1۲/۲۴  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي/ 
خانم محمدحسن هادي فرزند محمد بشماره شناسنامه 1۲ کدملي ۰3۲1181166 
در یک قطعه زمین با بناي احداثي به صورت تمامي ششدانگ به مساحت 686/83 
مترمربع به شماره پالک ۲۴۴ فرعي از ۲۰- اصلي )ضمنا کل پالک مزبور در تصرف 
متقاضي مي باشد( واقع در روستاي خور خریداري از مالک رسمي خانم زهرا هیدخ 
و انتقال ملک از نامبرده به متقاضي به صورت سند عادي محرز گردیده است )ضمنا 
برابر نامه سازمان آب به شماره 9۴/8۷8۷/۲61-9۴/11/1 مساحت )68/98( مترمربع 
از مورد تقاضا جزو حریم نهر مي باشد که حریم نهر مذکور جزو حقوق ارتفاقي 
ذینفعان  وحق آبه بران مي باشد(. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. ۴19۴1 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/۴/5  تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/۴/۲۰
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دادنامه 

پرونده کالسه 9۴۰998111۰6۰۰659 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
بابل تصمیم نهایی شماره 95۰99۷111۰6۰۰۰۷1 

خواهان : بانک صادرات مازندران با وکالت خانم راراضیه خلیل زاده آهنگر فرزند 
جبرائیل به نشانی مازندران – بابل – بابل خ مدرس روبروی بانک آینده کوچه عدنانی 

18 مجتمع پردیس ط5 واحد 13 
خواندگان 

1-آقای اکبر قنبرزاده کمانگر فرزند محمد به نشانی شهرستان بابل ج گنج افروز 
کمانگر کال سر کوی منزل شخصی 

۲-خانم نرگس اصغری علمداری به نشانی شهرستان بابل کمربندی غربی توحید 
38 آپارتمان ارج 

3-آقای مصطفی نادری فرزند قاسم به نشانی شهرستان بابل امیر کال سه راه سجادی 
حده سرا جنب آژانس 1۰1 

خواسته : مطالبه وجه بابت ... 
رای دادگاه : در خصوص دعوی راضیه خلیل زاده بوکالت از بانک صادرات مازندران 
اصغریبخواسته  نرگس  خانم  نادری  مصطفی  آقای  قنبرزاده  اکبر   -1 بطرفیت 
6۰۰۲1۷68  ریال اقساط معوق وام شماره 66/۷۰۲3۰3/3-9۰/11/1۴ دادگاه با 
توجه به دادخواست تقدیمی و مستندات ابزاری و بقاء اصول مستندات در ید خواهان 
که اشتغال و استدامه ذمه خواندگان را مستصحب می نماید و خواندگان نیز به دعوت 
خواهان و مدارک ابزاری دفاع و تعرضی ننمودند لذا دادگاه دعوی خواهان را صیح و 
وارد تلقی مستندا به مواد 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی و 1۰و ۲3۰ قانون 
مدنی خواندگان را متضامنا به پرداخت 6۰۰۲1۷68 ریال بعنوان اصل خواسته و 
۲۷۷۰۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و نیز ۲16۰۷8۴ریال حق الوکاله از باب رعایت 
قواعد تسبیب و ال ضرر در حق خواهان محکوم می نماید اجرای احکام مکلف است 
خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ 9۰/11/1۴ بماخذ ۲3٪در سال به نسبت اصل مانده 
بدهی بمبلغ 53۲۰691۰ ریال لغایت وصول محکوم به محاسبه و در حق محکوم 
له ایصال نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در این شعبه 
و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر مرکز 

استان مازندران می باشد 
رییس شعبه ششم دادگاه حقوقی بابل – صادق غالم نتاج 

دادنامه 

حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه   9۴۰998111۰3۰۰۰۴5 کالسه  پرونده  
نهایی شماره 95۰99۷111۰3۰۰355  بابل تصمیم  شهرستان 

خواهان : حسین حسن زاده جلودار فرزند غالم علی به نشانی شهرستان بابل 
شهرک فرامرزی روبروی مجتمع آالله 

فرهنگیان  پارس مجتمع  تهران  نشانی  به  فرزند رمضان  تبار  : عباس  خوانده 
بلوک 3۰5واحد ۴1 

خواسته » استرداد الشه چک 
آقای  بطرفیت  جلودر  زاده  حسن  حسین  دعوی  خصوص  در   : دادگاه  رای 
عباس تبار بخواسته الزام به استرداد الشه یک فقره چک به شماره ۷۲۷3۴3 
با ینکه بموجب مفاد  با احتساب هزینه دادرسی – نظر  عهده بانک صادرات 
کاپرا  اتومبیل  یکدستگاه  خوانده  آن  طری  که   93/1/16 مورخ  نامه  مبایعه 
که  مقرر  است  کرده  واگذار  خواهان  به  88-85۲ج۷6   انتظامی  شماره  به 
چنانچه خودرو تصادفی بوده یا تعریض لوازم بدنه داشته یا رنگ شده باشد 
اینکه  یاد شده کسر شود و  بر اساس مبلغ مندرج در چک  از قیمت خودرو 
اتومبیل شهرستان  اتومبیل مرکز تشخیص رنگ  طبق نظریه کارشناس رنگ 
بابل کاپوت و گلگیر جلوی راست خودرو تعویض شده و جلو سینی و سینی 
رسمی  کارشناس   نظریه  مطابق  و  دارد  خوردگی  راست  جلوی  سرشاسی 
و  شده  اخذ  دلیل  تامین  درخواست  با  که  قدیر  عباسعلی  آقای  دادگستری 
یکصد  معامله  زمان  در  خودرو  ارزش  نیاند  بعمل  آن  به  نسبت  هم  تعریضی 
این ترتیب خوانده  به  بوده که تعیین گردید و  از قیمتی  میلیون ریال کمتر 
نسبت به مبلغ مندرج در چک مورد نظر محقق نمی باشد و در این وضعیت 
ماده  مدلول  صراحت  به  و  گردد  می  محسوب  امانی  چک  به  نسبت  وی  ید 
بنابر  نماید  مسترد  را  امانی  مال  اصل  بایست  می  امین  مدنی  قانون   619
مراتب و نظر با اینکه از جالب خوانده نسبت به دعوی اقامه شده و مستندات 
عدم  بر  دال  که  هم  مدارکی  و  دلیل  و  نیامد  بعمل  تکذیبی  و  دفاع  ابرازی 
حقانیت خواهان باشد ارائه ننمود از اینرو خواسته خواهان محمول بر صحت 
قانون  198و515و519  مواد  و  شده  یاد  قانونی  ماده  به  مستندا  و  تشخیص 
آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به الزام خوانده به اسرداد الشه چک 
مبلغ  پرداخت  به  خوانده  خواهان  به  صادرات  بانک  عهده   ۷۲۷3۴3 شماره 
گردد  می  محکوم  خواهان  حق  در  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   ۲/88۰/۰۰۰
در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  بدوا  و  غیابی  صادره  رای 
نظر  تجدید  مرجع  در  اعتراض  قابل  مذکور  مهلت  در  و سپس  مرجع  همین 

استان مازندران می باشد 
رییس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بابل – هادی محمدی کریمی 

وقت رسیدگی 
با شماره پرونده 1۲/166/95

اخطار شونده سقا غالمعلی زاده مجهول المکان شورای حل اختالف بابل فلکه کارگر شعبه 
1۲ خ سرداران 9 یکشنبه 95/5/1۷ساعت 1۰ صبح در خصوص دعوی شعبان شیدایی با 
وکالت صادق رجب زاده به طرفیت شما مبنی بر مطالبه و به مبلغ شصت میلیون ریال به 

دالیل ذیل مقتضی است در تاریخ مقرر فوق در شعبه حاضر و از خود دفاع نمایند 
دفتر شورای حل اختالف شعبه 12 بابل 

مفقودی

 کارت هوشمند ولو FM9 با شماره کارت 18۴8۲68به شماره پالک ۴6۴ع15 ایران 
6۲ مفقود گردیده و از درجه  اعتبار ساقط می باشد 

بابل 

مفقودی 
موتور  شماره  با  شهربانی ۴۴۲ج8۲ایران ۷۲  شماره  89با  مدل  سمند  سبز  برگ 
1۲۴891۲3163 و شماره شاسی 831۰19 مفقود گردیده و از درجه  اعتبار ساقط 

می باشد
 بابل 

شهردار منطقه دو کالنشهر تبریز در راستای 
اوقات  از  جوانان  و  نوجوانان  بهینه  استفاده 
فراغت، از احداث ۲ زمین ورزشی فوتبال با 
نصب چمن مصنوعی در سطح پارک های 

این منطقه، خبر داد.
منطقه  روابط عمومی شهرداری  گزارش  به 
شهردار  موسائی  رسول  مهندس  تبریز،  دو 
منظور  به  گفت:  خبر  این  اعالم  با  منطقه 
توزیع مناسب امکانات ورزشی و با هدف پر 
از  جوانان  و  نوجوانان  فراغت  اوقات  نمودن 
فوتبال  ورزشی  زمین  منطقه، ۲  این  سوی 
شمیم  پارک  در  مصنوعی  چمن  نصب  با 
تبریزی  صائب  جنگلی  تفرجگاه  و  پایداری 

احداث می شود.
ادامه  تبریز در  شهردار منطقه دو کالنشهر 
پارک  که  موضوع  این  به  توجه  با  افزود: 
قرار  ویژه  موقعیت  علت  به  پایداری  شمیم 
و  یاغچیان  های  ورودی شهرک  در  گرفتن 

پرواز و همجواری با ولیعصرجنوبی و داشتن 
امکانات متعدد مورد استفاده اکثر خانواده ها 
به خصوص در ایام تعطیالت قرار می گیرد، 

مناسب  برداری  بهره  منظور  به  منطقه  این 
از  جوانان  و  نوجوانان  خصوصاً  شهروندان 
اوقات فراغت اقدام به احداث زمین ورزشی 

فوتبال با نصب چمن مصنوعی کرده است.
زمین  احداث  از  موسائی  رسول  مهندس 
این  حوزه  در سطح  دیگری  مشابه  ورزشی 
سخت  سوی  از  افزود:  و  داد  خبر  منطقه 
همچنین  دو  منطقه  شهرداری  کوشان 
در  فوتبال  مصنوعی  چمن  زمین  باب  یک 
نیز احداث  تبریزی  تفرجگاه جنگلی صائب 

می شود.
ایشان در خصوص اهداف احداث این زمین 
پارک  که  آنجائی  از  داشت:  اظهار  ورزشی 
موقعیت  داشتن  علت  به  تبریزی  صائب 
ایام  در  متنوع  گیاهی  پوشش  با  خاص 
استفاده  مورد  اکثراً  تابستانی  تعطیالت 
شهروندان  مسافرین خصوصاً  و  گردشگران 
کالنشهر تبریز قرار می گیرد، احداث زمین 
استفاده  برای  تواند  می  مصنوعی  چمن 
بسیار  فوتبال  مفرح  ورزش  به  عالقمندان 

مفید واقع شود.ص

از سوی شهرداری منطقه دو کالنشهر تبریز: 

2 زمین ورزشی چمن مصنوعی احداث می شود

از  نقل  به  و  زمان  خبرنگار  گزارش  به 
مالرد  شهرداری  عمومی  روابط  اداره 
گفت:  مالرد  شهردار  خراسانی  مهندس 
با تدبیر شهرداری و شورای اسالمی شهر 
بعد  گانه   1۴ های  تعاونی  توافقات  مالرد 

انجام گرفت.  از بیست و سه سال 
مشکالت  مورد  در  خراسانی  اکبر  علی 
گفت:  مالرد  شهر  گانه  چند  های  تعاونی 
مجوز  قبال  که  گانه  سه  های  تعاونی 
های  تعاونی  و  گرفتند  را  خود  تفکیک 
آن  توافقات  سال   ۲3 از  بعد  که  گانه  ده 
به  نیز مصوبه آن  انجام گرفت و در شورا 

آن  نیز   5 ماده  کمیسیون  رسید،  اتمام 
از  بعد  اکنون  هم  که  نمودند  مصوب  را 
آن   1 تبصره  انتظار  در  تنها  سال    ۲3
به  است  کشاورزی  جهاد  به  مربوط  که 

برند. سر می 
 وی در ادامه مورد زمین های موسوم به 
نیز  ها  تعاونی  قالب  در  افزود:  بین  جهان 
در  که  بود  بین  جهان  آقای  نام  به  ملکی 
است  آن  مالکین  خود  دست  حاضر  حال 
ای  نماینده  بایست  می  ها  مالک  و خرده 
شهرداری  به  وکیل  عنوان  به  و  انتخاب 
گیرد،  انجام  آن  توافقات  تا  کنند  معرفی 

شخص  که  باشد  طوری  باید  وکالت  این 
مورد نظر بتواند قدر و سهم شهرداری را 

به  مالکین  خرده  این  هنوز  که  بپردازد، 
 . اند  نرسیده  نتیجه 

با تدبیر شهرداری و شورای اسالمی شهر مالرد انجام گرفت:

توافقات تعاونی های 14 گانه بعد از 23  سال

شهرداري  عمومي  روابط  خبر  واحد  گزارش  به 
دزفول، کار بازسازي میدان شیخ انصاري در حال 
اتمام است و این پروژه طي یکماه آینده افتتاح و 

مورد بهره برداري قرار خواهند گرفت.
شهردار دزفول با اعالم این خبر گفت: با توجه به 
اینکه میدان شیخ انصاري در یکي از ورودي هاي 
مهم شهر قرار دارد و باید از چشم انداز مناسبي 
برخوردار باشد و با عنایت به اینکه از زمان ساخت 
این میدان نزدیک به چهار دهه مي گذرد، بازسازي 

کار  رو  این  از  بود  میدان ضروري  این  نوسازي  و 
بازسازي این میدان با نظارت دفتر فني شهرداري 

از انتهاي سال 1393 آغاز شد.
مهندس کرمي نژاد افزود: در این میدان پنج آبنماي 
هارمونیک در نظر گرفته شده و بیش ازهشت هزار 
متر فضاي سبز آن احیا و گسترش یافته و کلیه 

پیاده روهاي آن کفپوش گذاري شده اند.
وي افزود: در اجراي این پروژه به فضاي سبز این 
بزودي  و  نشده  وارد  خسارتي  هیچگونه  میدان 
شهرداري  سبز  فضاي  و  پارکها  سازمان  توسط 
میدان غرس  این  در  نهال جدید  تعدادي  دزفول 

خواهد شد.

بهره برداری از پروژه بازسازی 
میدان شیخ انصاری دزفول 
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رشد ناچیز مصرف بنزین کشور نسبت به سال قبل
 ۷۲ به  امسال  نخست  ماه  سه  در  کشور  بنزین  مصرف  میانگین 

میلیون و 1۰۰ هزار لیتر رسیده است.
آمارهای رسمی منتشر شده از سوی وزارت نفت نشان می دهد که 
میانگین مصرف بنزین در سه ماه نخست امسال ۷1 میلیون و ۷۰۰ 
هزار لیتر بود که نسبت به مدت مشابه پارسال با ۷1 میلیون و 6۰۰ 
هزار لیتر رشد اندکی داشته است. بیشترین مقدار مصرف بنزین در 
خردادماه امسال با 9۰ میلیون و 1۰۰ هزار لیتر مربوط به روز 13 
خردادماه و کمترین میزان به روز ۲1 خردادماه با 56 میلیون و ۷۰۰ 

هزار لیتر اختصاص یافت.
شایان ذکر است که روز ۲1 خردادماه کمترین میزان مصرف بنزین 

در سه ماه نخست امسال را به ثبت رساند.
میانگین مصرف بنزین در اردیبهشت ماه ۷1 میلیون و 9۰۰ هزار 
لیتر بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال با ۷۰ میلیون و 1۰۰ 

هزار لیتر، رشد حدود ۲ درصدی را به ثبت رساند.
اردیبهشت   3۰ روز  بررسی   مورد  ماه  در  مصرف  مقدار  بیشترین 
ماه با 85 میلیون و 9۰۰ هزار لیتر و کمترین روز ۲۴ اردیبهشت 
بود. میانگین مصرف در فروردین  لیتر  با 61 میلیون و ۷۰۰ هزار 
ماه امسال ۷۲ میلیون و 9۰۰ هزار لیتر بود که در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال با رشد کمتر از یک درصد به ۷۲ میلیون لیتر رسید.

همچنین، بیشترین مصرف بنزین در این بازه زمانی با 1۰5 میلیون 
و 9۰۰ هزار لیتر در روز 1۲ فروردین ماه و 5۷ میلیون لیتر کمترین 

مقدار مصرف در روز ۲۷ فروردین ماه بوده است. 

لیزینگ هواپیما رسما کلید خورد
تفاهم نامه ابتدایی ایران ایر و شرکت بویینگ آمریکا برای فروش 
هواپیماهای مسافرتی جدید به این شرکت در حالی نهایی شده و 
برداشتن گام های جدی برای اجرای آن آغاز شده است که این امر 
جدای از اهمیت باالیی که برای آینده ناوگان ایران دارد، می تواند 
راه را برای ورود مدل های جدید مالی به حمل و نقل کشور باز کند. 
هرچند قوانین فعلی که در صنعت هوانوردی ایران اجرایی می شود، 
ایرالین های داخلی را به در اختیار گرفتن الاقل پنج هواپیمای ملکی 
ملزم می کند، اما با اجرایی شدن برجام گزینه های مالی جدیدی نیز 
در اختیار ایرالین های ایرانی قرار گرفته که می تواند گره های مالی 

سال های گذشته را باز کند.
اجاره یا اجاره به شرط تملیک کردن هواپیماها در طول سال های 
گذشته به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای شرکت های هواپیمایی 
ترجیح  جهانی  شرکت های  از  بسیاری  و  بوده  مطرح  المللی  بین 
خرید  بازار  در  کردن  صرف  جای  به  را  خود  مالی  منابع  داده اند 
اما در  ابزارهای مالی  این  هواپیما در حوزه های دیگر صرف کنند. 
ایران به دلیل محدودیت در استفاده از بازارهای جهانی مالی هرگز 
اتفاق نیفتاده و به نظر می رسد برجام باید گره این امر را باز کند، 
موضوعی که قرارداد ایران ایر با بویینگ می تواند سرآغاز آن باشد. 
بر اساس اعالم هما، پس از سفر نمایندگان بویینگ به ایران و چند 
دور مذاکره دو طرف بر سر فروش هواپیما به شکل اجاره به شرط 
ابتدایی دست یافتند که نهایی شدن  تملیک )لیزینگ( به تفاهمی 
این قرارداد منوط به اخذ مجوزهای الزم از سوی دولت جمهوری 
اسالمی ایران و دولت آمریکا خواهد بود. لیزینگ هواپیما از بویینگ، 
از  هواپیما  خرید  قرارداد  کنار  در  می تواند  که  است  جدید  راهی 
ایرانی  ایرالین های  مدنظر  اعتباری  منابع  تخصیص  در  ایرباس، 

انتخابی مهم به وجود آورد.
ایران را رسمی  به  لیزینگ هواپیما  نامه در حالی ورود  تفاهم  این 
می کند که چندی قبل وزیر راه و شهرسازی رسما از آغاز مذاکرات 
موضوعی  بود.  داده  خبر  ایران  به  لیزینگ  شرکت های  ورود  برای 
که دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی نیز در گفت و گوی خود با 
ایسنا آن را تایید کرد و از ادامه یافتن مذاکرات ایرالین های ایرانی 

با شرکت های لیزینگ هواپیما سخن گفت.
باید دید پس از باز شدن پای لیزینگ هواپیما به ایران آیا راه برای 
باید  و شهرسازی  راه  وزارت  یا  باز خواهد شد  نیز  ایرالین ها  دیگر 
نسبت تغییر قوانین خرید هواپیماهای ملکی در این حوزه اقداماتی 

جدید انجام دهد.

خروج بریتانیا شش درصد نفت را ارزان 
کرد

قیمت نفت در معامالت روز جمعه در پی اعالم 
نتیجه همه پرسی مبنی بر خروج بریتانیا از اتحادیه 

اروپا شش درصد سقوط کرد.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باعث به وجود آمدن 
تشکیک و گسسته شدن اتحادیه اروپا شده است که 

این امر تاثیر به سزایی بر بازار گذاشت.
بازارهای اقتصادی طی ماه های اخیر به شدت نگران 
نتایج همه پرسی بریتانیا برای تصمیم گیری در 

مورد ادامه ماندن در اتحادیه اروپا بودند.
طبق گزارش رویترز، در معامالت دیروز صبح قیمت 
هر بشکه نفت خام آمریکا با ۲.۷۷ دالر کاهش به 
۴۷.3۴ دالر و هر بشکه نفت برنت با ۲.۷5 دالر 

کاهش به ۴8.16 دالر رسید.
ویکتور شوم، تحلیلگر IHS در این باره معتقد است 
که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تاثیرات دومینو 

واری بر بازارهای اقتصادی خواهد گذاشت.
او می گوید انتظار می رود نوسانات در قیمت نفت 
همچنان ادامه یابد با این حال قیمت ها چیزی در 

حدود 5۰ دالر خواهد بود.
برگزاری همه پرسی  از  پیش  امسال  نفت  قیمت 

انگلیس شاهد رشدی 3۰ درصدی بوده است.
بازار نفت در حال حاضر بیش از پیش تحت تاثیر 
قوانین بازاری و عرضه و تقاضا است و به همین 
دلیل انتظار می رود شاهد نوسانات بیشتری در این 

بازار باشیم.

نوسانات بهای نفت و سیاست دولت 
اندونزی در قبال سوخت یارانه ای

افزایش بهای نفت این سنوال را نزد اقتصاددانان 
مطرح کرده است که آیا ›جوکو ودیدودو‹ رئیس 
که  یارانه  اعطای  سیاست  به  اندونزی  جمهوری 
عاملی برای افزایش کسری بودجه این کشور است 

روی می آورد.
›جوکو  رسیدن  قدرت  به  ابتدای  ماهه  سه  در   
ویدودو‹ در سال ۲۰1۴ میالدی وی با اتخاذ برخی 
سیاست ها در قبال سوخت و افزایش بهای آن با 
اعتراض گسترده ای از سوی مردم اندونزی روبرو 

نشد.
اکنون با افزایش بهای نفت خام برنت به میزان 35 
درصدی و کاهش بهای سوخت در اندونزی، نگرانی 
برای  اراده سیاسی  اینکه جوکو ویدودو  در مورد 
افزایش هزینه سوخت را دارد، افزایش یافته است. 

گروه ›مک کوایری‹ اوایل ماه جاری میالدی اعالم 
کرد که بهای سوخت در حال حاضر دستکم 1۰ 
درصد زیر قیمت بازار است و تنها یک سوم شانس 
وجود دارد که اندونزی بهای سوخت را مطابق با 

بهای بین المللی افزایش دهد. 
به نوشته روز جمعه روزنامه استار مالزی، ›گاندی 
در  ›دی.بی.اس‹  گروه  اقتصاددان  چاهیادی‹ 
دولت  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  سنگاپور 
اندونزی به سوخت یارانه ای روی می آورد، گفت: 
بازگشت به نظام سوخت یارانه ای به این معناست 
که دولت نیازمند تخصیص کمتر برای هزینه های 
سرمایه گذاری است که این مساله در دراز مدت 

رشد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. 
دولت اندونزی هر سه ماه بهای سوخت های دارای 
›اکتان‹ باال را بر اساس محاسبه بهای جهانی نفت، 

مالیات و سایر هزینه ها تنظیم می کند. 
بهای یک نوع از بنزین های مرغوب این کشور در 
سال جاری حدود 1۰ درصد کاهش یافت و ماه 
آینده دولت باید سیاست جدید خود را در قبال 

تنظیم قیمت اجرایی کند.
از زمان شوک بهای نفت در سال 19۷۰ تاکنون 
سوخت یارانه ای در اندونزی به یک هنجار تبدیل 
شده است. از آن زمان به بعد، بودجه این کشور 
همواره از ناحیه تفاوت بین بهای انرژی در بازار و 
قیمت تمام شده آن متضرر شده است. سوخت 
یارانه ای در سال ۲۰15 در صورتی که یارانه ها در 
ماه نخست این سال برداشته نشده بودند، 13 درصد 

از بودجه را به خود اختصاص می داد. 

کوتاه از انرژی  نفت در جهان

مفقودی

 سند کمپانی برگ سبز کامیون یخچالدار بنز مدل 63 با شماره پالک 99۴ع3۴ 
ایران 59 با شماره موتور 1۰۰۴16۴1و شماره شاسی 55۰3۷1۲3مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

اگهی مفقودی

سمند کمپانی و شناسنامه مالکیت سواری پژو ۲۰6 مدل 8۲ به شماره پالک 8۲-
56۲ل1۷ و شماره موتور 1۰FSF9۴18519۷ و شماره شاسی ۰۰8۲6۰8۰53 

مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

ابالغنامه

مشخصات ابالغ شونده حقیقی  نام :جلیل  نام خانوادگی:احمد زاده   نام پدر:زهراب   
کد پستی –   کد ملی ۴89۷8۲۰855   نشانی :هشتگرد خیابان امام روبه روی بانک 

ملی ساختمان الماس نور واحد۴   منطقه شهرداری :- 
تاریخ حضور :95/۰6/۰6شنبه ساعت 11:۰۰  محل حضور :هشتگرد-بلوار ایت اله 

خامنه ای –ساختمان اصلی دادگستری هشتگرد
علت حضور

در خصوص دعوی موکل شما به طرفیت عبداله قدرتی و آیت اله فدایی اختر و 
یوسفعلی فدایی اختر در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و ظرف یکماه از تاریخ ابالغ 

جهت تودیع هزینه نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید.
منشی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساوجبالغ رضا قلی زاده

متن آگهی

خواهان / مهتاب حاتمی زاده دادخواستی به طرفیت خوانده بهنام اصفهانی به خواسته 
طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 
واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع 

و به کالسه 95۰998661۰۲۰۰۲53 ثبت گردیده به علت مجهول المکان بودن 
خوانده 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 ظرف مهلت یک هفته پس از ابالغ 

جهت معرفی داور خود در این شعبه حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – پروانه فراشی.

یک مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون نیمی 
ایران راهی چین می شود و چین  از پتروشیمی 
بزرگترین بازار پتروشیمی ایران شده است، گفت: 
سهم کره و ژاپن از بازار پتروشیمی ایران به نزدیک 

صفر رسیده است.
فریبرز کریمایی درباره آخرین وضعیت صادرات 
طول  در  گفت:  ایران،  پتروشیمی  محصوالت 
سه سال گذشته با وجود تحریم ها، روند تولید و 
صادرات محصوالت پتروشیمی رو به افزایش بوده 
است. معاون انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی 
ایران با اعالم اینکه سال 139۲ تولید محصوالت 
پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران به حدود 
رقم  این  کرد:  تصریح  رسید،  تن  میلیون   ۴۰.5
و  تن  میلیون   ۴۴.5 حدود  به   1393 سال  در 
سال گذشته به ۴6.5 میلیون تن رسید و پیش 
بینی ها هم نشان می دهد امسال تولید محصوالت 
پتروشیمیایی از مرز 5۰ میلیون تن عبور خواهد 
ایران  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این  کرد. 
مصحول  تن  میلیون  حدود 18.8  گذشته  سال 
پتروشیمی و پلیمری صادر کرد که در مقایسه با 
سال 93 افزایشی حدود سه میلیون تنی را تجربه 
می کند، اظهار داشت: در طول پنج سال گذشته 

تاکنون تغییراتی در روند صادرات پتروشیمی ایران 
به بازارهای مختلف به وجود آمده است.

وی با بیان اینکه در طول در سال های 85 تا 89  
که تقریبا قبل از تحریم است، حدود 11 درصد بازار 
پتروشیمی کشور مربوط به اروپا بوده، این درحالی 
است که در پنج سال اول دهه 9۰ به 1.8 درصد 
یافته است، تبیین کرد: این رقم در سال 9۴ به 

حدود ۰.5 درصد کاهش یافته است.
کریمایی با اعالم اینکه در این مدت، بازار مصرف 
جنوب  آسیای  در  ایران  پتروشیمی  محصوالت 
است،  تقویت شده  به طور خیلی جزئی  شرقی 
تاکید کرد: در این طول این مدت بازار خاور دور 
شامل کره جنوبی و ژاپن را به طور چشمگیری 

از دست دادیم.
به عبارت دیگر در  ادامه داد:  این مقام مسئول، 
حال حاضر این دو، کشورهای محتاط و حساسی 
هستند و از لحاظ ارزشی از ۲1 درصد سهم بازار 
پتروشیمی ایران در دوره اول، در دوره دوم به 1۲.8 
درصد کاهش یافته و در سال 9۴ این سهم به ۰.5 

درصد کاهش یافته است.
معاون انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران 
تاکید کرد: در این مدت بازار چین در این دوره 

خیلی تقویت شد به طوری که سهم آن از بازار 
پتروشیمی ایران در دوره اول 19 تا ۲۰ درصد بود 

و در دوره دوم به 39 درصد افزایش یافته است.
وی با یادآوری اینکه در سال 9۴ از لحاظ ارزشی 
حجم صادرات پتروشیمی ایران به چین به 5۷ 
درصد رسیده است، گفت: همچنین بازار خاورمیانه 
شامل کشورهایی مانند عراق، افغانستان، پاکستان 
و ترکیه از جمله بازارهایی بود که تقریبا آسیب 
دیدیم و از سهم حدود ۲8 درصد ارزشی به 18 

درصد رسیده است.
کریمایی با بیان اینکه سال گذشته سهم خاورمیانه 
از بازار پتروشیمی ایران به ۲3 درصد افزایش یافته 
است، تصریح کرد:  در این مدت هند هم از جمله 
بازارهایی بود که تقویت شد ولی نه به اندازه چین، 

به طوری که سهم ارزشی این کشور از بازار ایران 
در دوره اول 9 درصد بود که در دوره دوم به 11 
درصد رسید و در سال 9۴  نیز در همان حدود 11 

درصد باقی ماند.
این مقام مسئول در پایان با تاکید بر اینکه بحث 
آفریقا هم بازاری است که از ابتدا روی آن خوب 
کار نکردیم و در دوره اول کمتر از یک درصد در 
بازار آفریقا سهم داشتیم که در دوره دوم ناچاراً 
خاطرنشان  یافت،  افزایش  درصد   6.5 حدود  تا 
کرد: در سال 9۴ به 8.5 درصد رسید اما حرکت 
به سوی این بازار تصمیم بسیار خوبی است، زیرا 
بازار بزرگی است و با حضور کشورهای در حال 
توسعه، تقاضا بسیار باالست و می توانیم روی آن 

بازار حساب کنیم.

معاون انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران:

چین بزرگترین مشتری پتروشیمی ایران شد

مشاور وزیر نیرو با اشاره به چالش های بخش 
آب کشور گفت: صیانت از آب های زیرزمینی، 
باروری ابرها و مدیریت حوضه ای از مهم ترین 

مسائل است.
احیا  به طرح  اشاره  با  محمد حاج رسولی ها 
و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور به 
عنوان محوری ترین طرح وزارت نیرو، گفت: 
تعادل  و  احیا  بیت طرح  شاه  مردم  مشارکت 
بخشی منابع آب زیرزمینی است و این طرح 
و  زا  تنش  فرسا،  طاقت  سخت،  طرح  یک 

نیازمند برنامه است.
کالن  مسائل  به  نگاهی  با  نیرو  وزیر  مشاور 
شاهد  اخیر  دهه  یک  در  افزود:  کشور  آب 
به  بودیم  کشور  آب  بخش  در  چالش هایی 
طوری که این چالش ها بحران آب را به عنوان 
و  ساخت  مطرح  کشور  در  بحران جدی  یک 

اکثر استان های کشور را در بر گرفت.
برنامه  ابتدای  در  داد:  ادامه  ها  رسولی  حاج 
طبقه  و  مطالعه  چالش ها  این  توسعه  پنجم 
بندی شد و ۷ چالش اصلی در کشور مشخص 
شد و اگر دولت برای این چالش ها برنامه ای 
یک  کشورمان  اینکه  وجود  با  باشد،  داشته 
کشور خشک محسوب می شود، می تواند این 

چالش ها را پشت سر بگذارد.
مباحث  چالش  مهمترین  کرد:  بیان  وی 

که  است  کشور  آب  بخش  در  ساختاری 
در کشور هم محسوب می  بزرگترین چالش 
شود و بحث مدیریت حوضه ای که عدم توجه 
به آن نگرانی های زیادی را ایجاد کرده، هم در 

این چالش قرار می گیرد.
بحث  دوم  چالش  داد:  ادامه  ها  رسولی  حاج 
این  و  است  زیرزمینی  آب های  از  صیانت 
باالیی  اهمیت  از  مرکزی  استان  در  چالش 
شهرها،  به  آبرسانی  بحث  و  است  برخوردار 
های  تکنولوژی  از  استفاده  و  آب  دیپلماسی 
از  ابرها،  باروری  همچون  آب  تأمین  در  نو 
دیگر چالش های اصلی کشور در بخش آب 

محسوب می شود.
به  اشاره  با  نیرو  وزارت  در  مسئول  مقام  این 
چالش صیانت از آب های زیرزمینی، گفت: در 
پانزدهمین  در  چالش  این  با  مقابله  راستای 
تعادل  و  احیا  طرح  آب  عالی  شورای  جلسه 
و  تصویب  زیرزمینی  های  آب  منابع  بخشی 

محور اصلی کار در کشور شد.
بخشی  تعادل  و  احیا  طرح  اظهارداشت:  وی 
های  طرح  جزو  زیرزمینی  های  آب  منابع 
اقتصاد مقاومتی دولت محسوب و پروژه های 
مختلفی را شامل می شود و در جهت حمایت 
از این طرح امسال ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار 

در نظر گرفته شده است.

مشاور وزیر نیرو اعالم کرد:

تصمیمات جدید برای نجات ذخایر آب

گفت:  پارس  گاز  و  نفت  شرکت  مدیرعامل 
با بهره برداری از 5 فاز استاندارد، حداقل تا 
پایان سال جاری 1۰۰ میلیون مترمکعب به 
میزان برداشت گاز از پارس جنوبی افزوده می 
شود و با میزان برداشت فعلی گاز قطر برابر 

می شویم.
علی اکبر شعبانپور در نشستی خبری در محل 
اظهار  جنوبی  پارس   18 فاز  سکوی  بارگیری 
بر   18B سکوی  بارگیری  گذشته  روز  داشت: 
روی بارج انتقال دهنده انجام شده است که کاری 
بسیار عظیم، تخصصی و حساس بود که مجموعه 

همکاران ما توانستند آنرا به انجام برسانند.
پارس  گاز  و  نفت  شرکت  مدیرعامل 
 11 حفاری  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان 
حلقه چاه در سکوی 18B حفاری تمام شده 
هفته  تا  حداکثر  و  است  جداسازی  آماده  و 
و  روند  می  کنار  حفاری  دستگاههای  آینده 
و  بود  خواهد  عرشه  این  نصب  آماده  شرایط 
زمان نصب هم حداکثر یک هفته پیش بینی 
عملیات  آن  از  بعد  داد:  ادامه  وی  شود.  می 
ماهه   5 زمانی  در  را  اندازی  راه  و  آپ  هوک 
تا  شود  می  بینی  پیش  و  داشت  خواهیم 
پایان آذرماه نخستین محموله گاز تولیدی به 

خشکی برسد.

 115 لوله  خط  اجرای  از  مسئول  مقام  این 
گاز  گفت:  و  داد  خبر  خشکی  تا  کیلومتری 
تولیدی از سکوی 18B با استفاده از خط لوله 
ای 8 کیلومتری به سکوی 18B انتقال می 
یابد و از آنجا با خط لوله ای 115 کیلومتری 
به ساحل متقل می شود و در مجموع از دو 
یک  آذرماه  پایان  18Bتا  و   18A سکوی 
میلیارد فوت مکعب تولید گاز خواهیم داشت.
تصریح  پارس  گاز  نفت  شرکت  مدیرعامل 
کرد: اولویت امسال ما بحث 5 تا فاز استاندار 
فاز،  دو  که  است   ۲1 و   ۲۰ فاز  یکی  است، 
مکعب  فوت  میلیارد  یک  ظرفیت  با  فاز  هر 
میلیارد  دو  که  است   19 فاز  دیگری  است؛ 
فوت مکعبی است و یک میلیارد فوت مکعبی 
هم فاز 18 است که مجموعا معادل 5 میلیارد 

فوت مکعب تولید گاز در روز خواهد بود.
از  برداری  بهره  با  کرد:  خاطرنشان  شعبانپور 
سال  پایان  تا  حداقل  استاندارد،  فاز   5 این 
میزان  به  مترمکعب  میلیون   1۰۰ جاری 
برداشت گاز از پارس جنوبی افزوده می شود 
می  برابر  قطر  گاز  فعلی  برداشت  میزان  با  و 
شویم؛ طبق بررسی هایی که انجام داده ایم 
به نظر می رسد قطر در 3 سال گذشته روی 

نگهداشت تولید برنامه ریزی کرده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس:

برداشت گاز از پارس جنوبی تا پایان سال با قطر برابر می شود

آمارهای میزان بارگیری کشتی ها نشان می دهد 
صادرات میعانات ایران برای ماه جوالی به میزان 
38 درصد کاهش خواهد یافت و به حدود ۲5۲ 

هزار بشکه در روز خواهد رسید.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، منابع نفتی 
گفتند، انتظار می رود صادرات میعانات ایران در 
ماه جوالی به پایین ترین رقم در 5 ماه گذشته 
به عنوان خریدار اصلی  برسد، زیرا کره جنوبی 
نفت بسیار سبک ایران، میزان خریدهای خود را 

در این ماه کاهش داده است.
تقاضای باال برای خرید میعانات به ویژه از سوی 
کره جنوبی موجب شده بود که ایران در ماه ژوئن 
صادرات نفت خود را به باالترین رقم در ۴ سال و 
نیم گذشته برساند، البته انتظار می رفت که این 

رقم در ماه جوالی با کاهش همراه شود.
بارگیری محموله میعانات از ایران در ماه ژوئن 
حدود ۴۰8 هزار بشکه در روز افزایش یافت و به 

باالترین رقم از زمان لغو تحریم ها در ماه ژانویه 
رسید.

اما منابع آگاه با اشاره به آمارهای میزان بارگیری 
ایران  میعانات  صادرات  رود  می  انتظار  گفتند، 
کاهش  درصد   38 میزان  به  جوالی  ماه  برای 
یابد و به حدود ۲5۲ هزار بشکه در روز برسد. 
دلیل این کاهش، اقدام پاالیشگاه های آسیایی در 
جایگزینی نفت بسیار سبک با نفتا که قیمت آن 

پایین تر است اعالم شده است.
این منابع گفتند، با توجه به اینکه شرکت اس 
کی انرژی کره تصمیم به استفاده از نفتا به جای 
نفت بسیار سبک )میعانات( گرفته، انتظار می رود 
میزان بارگیری میعانات ایران به مقصد کره در 
ماه جوالی تقریبا به میزان دو سوم نسبت به ماه 
قبل کاهش یابد و به 8۴ هزار بشکه در روز برسد.
باره  این  از اظهارنظر در  انرژی  شرکت اس کی 

خودداری کرده است.

این در حالی است که به گفته یک تاجر آسیایی، 
شرکت هیوندای چمیکال کره از ماه سپتامبر به 
از ماه اکتبر  بعد برای اسپلیتر  جدید خود که 
خرید  به  نیاز  کرد،  خواهد  فعالیت  به  شروع 

میعانات بیشتری خواهد داشت.
این شرکت پتروشیمی در حال مذاکره با شرکت 
ایران برای امضای قرارداد بلند مدت  ملی نفت 

خرید میعانات است.
فعالیت  سرگیری  از  گفتند،  همچنین  تجار 
بهره  و  سنگاپور  آروماتیکس  جرونگ  مجتمع 
تواند  می  که  قطر  جدید  اسپلیتر  از  برداری 
دهد،  کاهش  را  کشور  این  میعانات  صادرات 
سبک  بسیار  نفت  برای  تقاضا  افزایش  موجب 

ایران خواهد شد.

کاهش 38 درصدی صادرات میعانات گازی ایران



در  مالی  اقدام  المللی  بین  گروه  اقدام 
می  پولشویی  سیاه  لیست  از  ایران  خروج 
ایران  بانکی  روابط  در  مهمی  گشایش  تواند 
ایران  انتظار دارند  اما تحلیلگران  ایجاد کند 
از  بماند.یکی  باقی  لیست  این  در  همچنان 
اقتصاد  منافع  از  ایران  شدن  منتفع  موانع 
بانک  کردن  قانع  در  تهران  ناتوانی  برجام، 
معامالت  تسهیل  برای  جهانی  بزرگ  های 
است.  خارجی  های  شرکت  و  ایران  بین 
ایران موجب  با  از همکاری  ها  بانک  نگرانی 
افزایش گالیه ایران و نارضایتی پایتخت های 
غربی شده است. دلیل نگرانی بانک ها، تنها 
پابرجای دولت آمریکا  تحریم های همچنان 

جمهوری  رئیس  درباره  ابهام  و  ایران  علیه 
آینده آمریکا نیست.

غیرقابل  و  سیاسی  های  نگرانی  بر  عالوه   
آینده  دولت  سیاست  بودن  بینی  پیش 
بزرگ  های  بانک  نگاه  در  تغییر  آمریکا، 
نام  خروج  به  بستگی  ایران  به  نسبت  غربی 
از  از لیست کشورهایی دارد که  این  کشور 
تلقی  پرریسک  مالی  اقدام  کاری  گروه  نظر 
وجود  عدم  دلیل  به  ایران  نام  شوند.  می 
در  کشور  این  در  الزم  اراده  یا  سازوکارها 
مالی  تامین  و  پولشویی  با  مبارزه  زمینه 
است. گرفته  جای  فهرست  این  در  تروریزم 
برداشتن گام های مهم برای خروج نام ایران 
برخی  شدن  برطرف  موجب  لیست  این  از 
ضمن  و  شد  می  ها  بانک  های  نگرانی  از 
موجب  به  قانونی  تجارت  تسهیل  به  کمک 
مقابله  جهانی  رژیم  تقویت  موجب  برجام، 
یک  مدت  به  شود.تقریبا  می  پولشویی  با 
ایران هدف تحریم های  مالی  دهه، سیستم 
غرب قرار داشت که هدف از آن حذف این 
ها  تحریم  بود.  المللی  بین  تجارت  از  کشور 
بدون  مالی  موسسات  تعداد  افزایش  موجب 
پول  انتقال  جدید  های  راه  ایجاد  و  نظارت 
است.رسانه  شده  جهان  مختلف  نقاط  به 
هایی  گزارش  تحریم  دوران  در  های خبری 
فرودگاه  به  از دالر  پر  ورود چمدان های  از 
کامیون  توقیف  و  تهران  )ره(  خمینی  امام 
ترکیه  در  ایران  مقصد  به  طال  حامل  های 

منتشر کردند. 
المللی  بین  شرکای  با  تهاتری  سیستم  یک 
ایجاد شد و ایران شروع به استفاده گسترده 
های  شرکت  و  ها  واسطه  از  ای  شبکه  از 
در  کرد.  خود  معامله  تسهیل  برای  سوری 
قالب این سیستم مالی زیرزمینی که به طور 
ویژه برای دور زدن تحریم ها طراحی شده 

بود، فساد به سرعت گسترش یافت و فرهنگ 
اولیه  حقوقی  مالی  استانداردهای  زدن  دور 
برای  قضیه  این  به  بردن  دوانید.پی  ریشه 
طول  زیادی  مدت  مالی  اقدام  کاری  گروه 
اقدام   ۲۰۰8 سال  در  گروه  این  و  نکشید 
کشورهای  فهرست  در  ایران  نام  قرارداد  به 
پرریسک از نظر مالی کرد. به گزارش تسنیم 
المللی  بین  های  بانک  به  گروه  این  ، توصیه 
واضح بود: »از هرگونه معامله مرتبط با ایران 
لغو  از  پس  ماه  یک  تقریبا  باشید.«  بر حذر 
کاری  گروه  ایران  علیه  غرب  های  تحریم 
بر  تصریح  با  ای  بیانیه  انتشار  با  مالی  اقدام 
مالی  موسسات  به  خود،  قبلی  هشدارهای 
استانداردهای  هنوز  ایران  که  گفت  جهانی 
ایران  که  زمانی  کند.تا  نمی  اجرا  را  نظارتی 
توانایی  تحت تحریم های غرب قرار داشت، 
دور زدن تحریم ها از طریق هر ابزار ممکن 
یک نقطه قوت محسوب می شد. اما اکنون 
که تحریم ها برداشته شده، ناتوانی ایران در 
بین  شفافیت  استانداردهای  با  خود  تطبیق 

المللی مشکلی نه تنها برای تهران بلکه برای 
می  محسوب  نیز  جهان  مالی  های  پایتخت 
شود. تداوم حضور نام ایران در لیست سیاه 
منتقدان  به  را  امکان  این  مالی،  اقدام  گروه 
خود  های  تالش  که  داده  ای  هسته  توافق 
از  المللی  بین  های  بانک  ترساندن  برای 
ببخشند.احتماال  شدت  را  ایران  با  همکاری 
مالی  نظام  در  نیاز  مورد  اصالحات  اعمال 
هایی  نشانه  اما  برد،  خواهد  زمان  ایران 
مشاهده می شود مبنی بر اینکه دولت حسن 
روحانی تاثیرات منفی قرار گرفتن نام ایران 
در این لیست سیاه را در دوران پسا تحریم 

درک کرده است.
در ماه مارس، پس از سال ها شورای نگهبان 
ایران باالخره طرح تصویب معاهده مقابله با 
مجلس  در  تروریزم  مالی  تامین  و  پولشویی 
ایران را تایید کرد. اکنون باید مجلس جدید 
را در زمینه مقابله  اقدامات ویژه تری  ایران 
ملل  سازمان  معاهده  مطابق  پولشویی  با 

تصویب نماید.
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آگهي تجدید مزایده عمومي
سازمان حمل و نقل همگاني کمال شهر در نظر دارد 
نسبت به مزایده دو ساله تبلیغات محیطي تابلو سه 
وجهي واقع در جاده بهشت سکینه باالي اتوبان میدان 
بهارستان برابر مصوبه هیئت مدیره و نظر کارشناسي 
به شماره 91/75/355 مورخ 95/3/5 براي سال اول 
هر وجه 6/500/000 ریال و سال دوم هر وجه 8/000/000 ریال اقدام نماید. 
لذا از متقاضیان دعوت بعمل آید تا 10 روز کاري از درج آگهي تجدید جهت 
شرکت در مزایده و انجام تشریفات مزایده به حوزه مالي و اداري سازمان 
حمل و نقل واقع در کمال شهر بلوار شهید بهشتي ساختمان پاسارگاد 

طبقه سوم واحد 14 مراجعه فرمایند.
سرپرست سازمان حمل و نقلتاریخ درج آگهي: 95/4/5

سازمان حمل و نقل همگاني 
کمال شهر و حومه

بخش اقتصادی کشور نیاز به تحول دارد
اصغر سلیمی- نماینده مجلس

در اقتصاد ایران اتفاقی در طی چند سال گذشته 
این است که همواره دولت تالش کرده  داده  رخ 
است شاخص های اقتصادی را مدیریت کنند و این 
مسئله باعث شده در ایران رکود اقتصادی وجود 
داشته باشد. این رکود باعث می شود که حرکت 

بازار سرمایه و بازار های مسکن متوقف و نرخ دالر ثابت بماند.این ثبات 
در اقتصاد رونق و بازدهی بازار را کاهش می دهد به غیر از سودهای 
بانکی که تضمین شده است سایر بازارهای اقتصاد منفعل مانده اند.

براساس قوانین کشورمان باید تمامی فعالیت های مالی و بانکی کشور 
براساس قوانین اسالمی باشد.بانک ها نرخ سود سپرده های بانکی را به 
صورت محدود کاهش داده اند،این درحالی است که نرخ سود وام های 
بانکی نیز باید براساس نرخ تورم کاهش و تنظیم شود.متناسب شدن نرخ 
سود بانکی با نرخ تورم یک اولویت اقتصادی است .از این رو مسئوالن 
دولتی اظهار می کنند نرخ تورم کاهش یافته،بنابراین این موضوع باید 
در اقتصاد ملموس باشد.متناسب شدن نرخ سود بانکی با نرخ تورم یک 
اولویت اقتصادی است و بطور طبیعی باید به این مهم توجه شود.کاهش 
نرخ سود بانکی باید به نحوی باشد که با نرخ تورم مرتبط و هماهنگ 
باشد.متاسفانه بانک ها نرخ سود سپرده های بانکی را بصورت محدود 
کاهش داده اند این درحالی است که نرخ سود وام های بانکی نیز باید 
براساس نرخ تورم کاهش و تنظیم شود.همراه با متناسب شدن نرخ سود 
بانکی باید تدابیری اتخاذ شود که نقدینگی ها به سمت بازاهای داللی 
کاذب سوق داده نشود.باید پذیرفت مردم درخصوص نرخ باالی سود 
بانکی و موضوع سخت گیری بانک ها در زمینه ارائه وام های خرد گالیه 
دارند که باید به این موضوع رسیدگی شود.اینکه بخش اقتصادی کشور 
نیاز به تحول دارد ،یک ضرورت است که باید در دستور کار باشد.مقام 
معظم رهبری در سال های اخیربه موضوع ضرورت پیشرفت اقتصادی 
کشور تاکید دارند،بنابراین باید تمامی دستگاه های کشور با برنامه ریزی 
و هماهنگی برای انجام این مهم تالش کنند.بسیاری از صنایع کشور با 
کمبود نقدینگی روبرو شده اند بنابراین در این راستا باید منابع بانکی 
در خدمت بخش تولید قرار بگیرند و مقررات مالی کشور نیز باید در 
این راستا باشد.با توجه به سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی باید از 
توان بخش خصوصی به صورت صحیحی استفاده شود و در این راستا 
باید از تجربیات و مباحث کارشناسی بهره برد.برای رونق بخش تولید و 
بهبود فضای کسب و کار تعامل مجلس با بخش خصوصي می تواند در 
زمینه بازنگری در قوانین تاثیر گذار باشد.نرخ اعالم شده تورم بر مبنای 
محاسبات نقطه به نقطه تعیین شده است. به این ترتیب که تورم در 
مراحل ماهانه و ساالنه محاسبه می شود و به همین دلیل این که گفته 
می شود تورم تک رقمی شده است مقایسه نرخ آن با زمان مشابه سال 
گذشته است. ولی اینکه نرخ نهایی تورم سال 95تک رقمی شده باشد 

اهمیت بیشتری دارد که این نرخ تا پایان سال جاری اعالم می شود
 

 رونمایی از چک تاییدشده جام بانک ملت
خدمت چک تایید شده جام بانک ملت برای نخستین بار در نظام بانکی 
کشور با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد این بانک 

رونمایی شد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت،علی رستگار در آیین 
رونمایی از این خدمت منحصر به فرد، کاهش چک های برگشتی را که 
از بزرگ ترین معضل های نظام بانکی است، از مهم ترین دستاوردهای 
این خدمت خواند و گفت: چک تاییدشده جام، تحولی در بخش حساب 
جاری ایجاد خواهد کرد و باعث آسودگی خاطر صادرکننده و ذینفع 
چک های این بانک خواهد شد.مدیرعامل بانک ملت، افزایش اعتبار 
چک در مبادالت تجاری، توسعه فعالیت های غیرحضوری و سهولت 
در انجام مبادالت را از دیگر دستاوردهای خدمت جدید این بانک ذکر 
کرد و یادآور شد: این چک در حد چک های بانکی تضمین شده است. 
رستگار با اشاره به این نکته که این پروژه در سه فاز پیش بینی شده 
است، اظهار داشت: فاز نخست برای چک های به تاریخ گذشته و روز، 
فاز دوم برای چک های به تاریخ آینده و فاز سوم برای مشتریان حقوقی 
و حساب های اشتراکی طراحی شده است که فازهای دوم و سوم نیز در 

آینده ای نزدیک، اجرایی خواهد شد.
 

کشاورزي
مرغ از نیمه تیرماه ارزان می شود

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با بیان اینکه قیمت مرغ از 
نیمه تیرماه کاهش می یابد، گفت: به دلیل اینکه میزان جوجه ریزی 
مرغ  هرکیلوگرم  است  یافته  کاهش  جاری  سال  اردیبهشت ماه  در 
۷6۰۰ تومان به فروش می رسد.مهدی یوسف خانی اظهار کرد: قیمت 
هر کیلوگرم مرغ به ۷6۰۰ تومان رسیده است و با توجه به کمبودی 
که ناشی از کاهش جوجه ریزی در ماه گذشته وجود داشته قیمت این 
محصول کماکان باالتر از نرخ مصوب به فروش می رسد.وی به تسنیم 
گفت : میزان جوجه ریزی در اردیبهشت ماه سال جاری 3۰ درصد در 
مقایسه با ماه گذشته کاهش یافته که این امر باعث افزایش قیمت مرغ 

در بازار مصرف شده است.
 

زنبورهای عسل گرفتار ریزگردها
نایب رئیس اتحادیه سراسری زنبورداران کشور از خسارت چشمگیر 
پدیده ریزگردها به این صنعت خبر داد و به مهر گفت: اگر این پدیده 
حیدری  کند.فرامرز  می  پیدا  کاهش  عسل  تولید  امسال  یابد،  ادامه 
خسارت ریزگردها به زنبورهای عسل کشور را مورد اشاره قرار داد و 
اظهارداشت: پدیده ریزگردها خسارت چشمگیری به زنبورهای عسل و 
زنبورداران وارد کرده است. وی اضافه کرد: پژمرده شدن گل ها، نشستن 
یک الیه خاک بر روی شهدهای تراوشی و تاثیر منفی بر روی تنفس 
زنبورها از جمله تاثیرات پدیده ریزگردها بر روی صنعت زنبورداری 
است، همچنین بروز این پدیده احتمال اینکه زنبورها راه برگشتن به 
کندو را گم کنند، افزایش می دهد و بنابراین ممکن است تعدادی از 

زنبورهای عسل هرگز به کندو بازنگردند.
 

 تولید زعفران ایرانی بیشتر از مصرف جهانی
در شرایطی که ایران پیش از این تولیدکننده و عرضه کننده بیش از 9۰ 
درصد زعفران در بازارهای جهانی بود، به گفته دبیر شورای ملی زعفران 
این محصول  تولید  امسال  محصول،  این  زیرکشت  افزایش سطح  با 
استراتژیک و ارزآور به حدود 35۰ تن می رسد که بیش از مصرف جهانی 
است و مسئوالن باید برای آن تدبیری بیندیشند.فرشید منوچهری به 
ایسنا گفت: امسال همانند سال های گذشته سطح زیرکشت زعفران در 
کشور افزایش یافته است؛ به گونه ای که در دو استان خراسان رضوی 
افزود:  این محصول رفته اند. وی  و جنوبی 9۰ هزار هکتار زیرکشت 
این میزان تولید بیشتر از مصرف جهانی است و مسئوالن باید برای 
ساماندهی تولید و بازار زعفران تدبیری بیندیشند و موارد مصرف آن 

را افزایش دهند.

اخراج دسته جمعی کارکنان کانون 
سرمایه گذاری سهام عدالت

سهام  سرمایه گذاری  کانون  کارکنان  از  یکی   
کارکنان  جمعی  دسته  اخراج  از  عدالت 
کانون  کارکنان  از  داد.یکی  خبر  کانون  این 
سرمایه گذاری سهام عدالت با انتقاد از انتصاب 
این  رئیس  سمت  به  ابوالحسنی  محمدتقی 
مشکالتی  و  اخیر  سال  یک  حدود  طی  کانون 
شده  کانون  کارکنان  متوجه  ناحیه  این  از  که 
است، به مهر گفت: از زمانی که او بر سر کار 
آمده، کم کم و به مروز زمان افراد و نیروهایی 
بیکار  از کار  را  نیروهای قبلی  وارد کانون و  را 
از نوروز 95  اینکه پس  با بیان  کرده است.وی 
به  کارآمدند،  بر سر  قبلی شرکت  کارکنان  که 
ناگهان به آنها اعالم شد که مهلت قراردادهای 
آنها به اتمام رسیده و بر این اساس اجازه ورود 
به کانون و ادامه فعالیت به آنها داده نشد، افزود: 
تغییرات از سطح کارکنان اداری و مدیر مالی، 
وکیل تا نگهبان، آبدارچی، پیک، راننده و غیره 
را شامل شد،  این در حالی است که بسیاری از 
این کارکنان از سال 85 در این کانون مشغول 
به کار بودند.این فرد ادامه داد: آنچه مهم است 
اینکه با ترفندی که به کار گرفتند، نتوانستیم 
بیمه بیکاری دریافت کنیم و عنوان سمت ترک 
کار برای عده ای از کارکنان که از کار با اتمام 

قرارداد اخراج شده بودند، زده شد.
 

 صنعت
آخرین وضعیت اجرای

 7 طرح فوالدی
وضعیت  آخرین  تشریح  با  صنعت  وزیر  معاون 
اجرای ۷ طرح فوالدی، گفت: به جای استفاده 
اصلی  بخش های  در  چینی  تجهیزات  از 
جایگزین  اروپایی  تجهیزات  فوالدی،  طرح های 

شدند.
وضعیت  آخرین  در خصوص  کرباسیان  مهدی 
تست  اگرچه  گفت:  فوالدی  طرح   ۷ اجرای 
چهارمحال  استان  در  دشت  سپید  فوالد  سرد 
شروع  اسفنجی  آهن  تولید  برای  بختیاری  و 
از  متر  اینکه 13۰  دلیل  به  متاسفانه  اما  شده 
فوالدی  طرح  این  در  استفاده  مورد  آب  لوله 
مشکالت  است،  کرده  برخورد  معارض  یک  به 
استان  مقامات  که حتی  آمده  بوجود  عمده ای 
همین  بر  کنند،  حل  را  آن  نتوانسته اند  نیز 
اساس تولید فوالد از این طرح که می توانست 
در تیرماه امسال عملیاتی شود، یک ماه به تاخیر 
تا  شود  حل  موضوع  امیدواریم  و  افتاد  خواهد 

این طرح فعال گردد.
افزود:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
از هفت طرح  پروژه  به عنوان دومین  شادگان 
آن  اندازی  راه  برای  نهایی  برنامه  که  فوالدی 
است  تکمیل  در حال  بوده،  امسال  شهریورماه 
و  طرح  این  اسفنجی  آهن  بخش  مشکالت  و 
برق آن رفع شده و پیش بینی ما این است که 
در مردادماه امسال، به مدار آید و بخش آهن 
فعال  تن  هزار   8۰۰ ظرفیت  به  آن  اسفنجی 

شود.

بندرهای اصلی کشور جایگزین بنادر 
خارجی می شود

کوچک  بندرهای  به  کاال  ترانشیب  درصد   9۰
شود. می  انجام  منطقه  بزرگ  بنادر  از  کشور 
بیان  با  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل 
بندرهای  به  کاال  ترانشیب  درصد   9۰ اینکه 
انجام  منطقه  بزرگ  بنادر  از  کشور  کوچک 
می شود، گفت: باید در ترانشیب کاال به بنادر 
بنادر  اصلی کشور جایگزین  بندرهای  کوچک، 
انتقال  افزود:  سعیدنژاد  شود.محمد  خارجی 
اصلی  بنادر  به  خارجی  بنادر  از  کاال  ترانشیب 
کشور به توسعه فعالیت های بندری و افزایش 
میزان اشتغالزایی در حوزه دریایی کشور کمک 
می کند تا شبکه حمل و نقل دریایی بین بنادر 

اصلی و بنادر کوچک عملیاتی شود.
وی افزود: عالوه بر این، توسعه سواحل مکران 
توسعه  همچنین  دارد؛  قرار  ما  کار  دستور  در 
بنادر اصلی کشور از جمله بندر امام)ره( و بندر 
چابهار  بندر  و  فارس  خلیج  در  رجایی  شهید 
توجه جدی در سرمایه  مورد  دریای عمان  در 
و  راه  وزیر  است.معاون  گرفته  قرار  ها  گذاری 
به  ایران  پیوستن  داشت:  اظهار  شهرسازی 
به  ملزم  را  ما  المللی  بین  های  کنوانسیون 
و  کند  دریانوردی می  کار  قوانین  رعایت همه 
بین  وظایف  به  ملزمند  دریانوردان کشور  همه 

المللی خود در آب های آزاد عمل کنند.
به  دریامحور کشور  توسعه  وی گفت: سیاست 
توجه جدی  مورد  اضطراری  برنامه  عنوان یک 
قرار گرفته است و در این زمینه نیروی انسانی 
آموزش  همچنین  دارد؛  برعهده  مهمی  نقش 
و  دریایی  های  دانشگاه  توسعه  و  دریانوردان 

دریانوردی برای کشور بسیار ضروری است.

یادداشت اقتصاد کالن

گروه اقتصاد :  بدهی دولت به بانک ها از مرز 
1۲۰ هزار میلیارد تومان هم گذشت.

بزرگترین  دولت  دولتی،  مدیران  اذعان  به 
کنون  تا  که  بدهکاری  است،  بانکی  بدهکار 
مرحله  به  بانکها  طلب  برای  ای  تسویه  مسیر 
پیشنهادات مطرح شده   نرسانده و حتی  اجرا 
آن در این رابط نیز به بن بست خورده است.
بانکها  از  مرکزی  بانک  که  ترازنامه ای  آخرین 
بخش  بدهی  که  می دهد  نشان  کرده  منتشر 
تومان  میلیارد  هزار   1۲1 تا  بانکها  به  دولتی 
رشد  با  و  رفته  پیش    139۴ سال  انتهای  تا 
حدود 1۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال 
همراه است. این بدهی از سال 139۰ تا پایان 
از  و  تومان  میلیارد  هزار   8۰ حدود   139۴
 ۴5 بر  بالغ  قبل  سال  پایان  تا   139۲ سال 
است.اگر  داشته  افزایش  تومان  میلیارد  هزار 
به مبلغ بدهی دولت به بانکها، میزان بیش از 
۲6 هزار میلیاردی بدهی آن به بانک مرکزی 
حدود15۰  به  مجموع  در  شود،  اضافه  نیز 
که  رقمی  رسد،  می  تومان  میلیارد  هزار 
منابع  از  ای  عمده  بخش  شدن  قفل  موجب 
به  آنها   برای  اعتباری  ایجاد تنگنای  بانکها و 
منظور تسیهالت دهی به بخش های اقتصادی 
مکرر  درخواست های  وجود  با  است.اما   شده 
شبکه بانکی به ویژه رئیس کل بانک مرکزی 
بدهی،  این  از  بخشی  تسویه  برای  دولت  از 
حتی  و  بوده  صعودی  آن  تغییر  روند  هنوز 
راهکارهای دولت که عمدتا فروش اوراق و یا 
نتوانسته گره پرداخت  بازار بدهی بوده  ایجاد 
باز کند.این در حالی است  را  بانکی ها  طلب 
جاری  سال  بودجه  الیحه  در  دولت  که حتی 

ایجاد  پیشنهاد  و)۲۰(،   )19( تبصره  دو  در 
درآمد  از  استفاده  همچنین  و  بدهی  بازار 
ناشی از تسعیر نرخ ارز را مطرح کرد تا بتواند 
البته  و  بانکی  به شبکه  بدهی خود  از  بخشی 
پیمانکاران را تسویه کند، اما با واکنش منفی 
مجلس همراه و از بودجه 1395 حذف شد.با 
رئیس   - نوبخت  مجلس،  تغییر  با  حال  این 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی - اعالم کرده 
دو  بودجه،  اصالحیه  قالب  در  است  قرار  که 
تبصره حذف شده را بار دیگر به مجلس ارائه 
این  تصویب  صورت  در  اساس  این  بر  کنند. 
بازار بدهی و  ایجاد  به  تبصره ها دولت رسما 
تسویه بدهی های خود از طریق فروش اوراق 

بهادار وارد خواهد شد.

سونامی های اقتصادی در راه است
رییس پژوهشکده استاندارد معتقد است یکی 
از دالیل کاهش نرخ سود سپرده، کلید زدن 
سود  نرخ  کاهش  بنابراین  است؛  تولید  رونق 
تورم  نرخ  به  توجه  بدون  بانکی  سپرده های 
سپرده ها  خروج  باعث  می تواند  تسهیالت  و 
اقتصادی  سونامی های  ایجاد  و  بانک ها  از 

همچون حبابی شدن نرخ سکه شود.
سود  نرخ  گفت:  شیرازی  سنجابی  جهانبخش 
و  سپرده  سود  نرخ  از  فرایندی  تسهیالت، 
به  بانک هاست.  سربار  هزینه های  میانگین 
این مفهوم که نرخ سود تسهیالت باید حدود 
سپرده  سود  نرخ  از  باالتر  درصد  دو  تا  یک 
بانکی  اینکه نرخ سود سپرده  افزود:  باشد.وی 

مطمئنا  یافت  می  کاهش  باید  و  بود  باال 
سیاست اصولی و درستی است. اما تحقق این 
سیاست مستلزم توجه به برخی شاخص ها و 
نادیده گرفتن  است که در صورت  موضوعات 
آن ها ممکن کاهش نرخ سود نتیجه معکوس 
و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  بدهد.عضو 
عراق با اشاره به برخی زمینه ها برای کاهش 
دالیل  از  یکی  داد:  ادامه  سپرده  سود  نرخ 
نرخ  یافتن  کاهش  سپرده،  سود  نرخ  کاهش 
سود تسهیالت و کلید زدن رونق تولید است؛ 
پیدا  ها کاهش  نرخ سود سپرده  اگر  بنابراین 
تواند  می  بماند  ثابت  تسهیالت  نرخ  و  کند 
ها  سپرده  مانند خروج  مخاطراتی  بروز  باعث 
از بانک ها و ایجاد سونامی های اقتصادی در 

فضای بازار پول و سرمایه شود.
بدون  اگر   : گفت  ایسنا  به  شیرازی  سنجابی 
توجه به نرخ تورم، نرخ تسهیالت و همچنین 
میانگین سود در فضای کسب و کار و سرمایه، 
کاهش  دستوری  صورت  به  سپرده  سود  نرخ 
سپرده  خروج  مخاطره  ترین  جدی  کند  پیدا 
بازارهای  به سمت  آن  ورود  و  ها  بانک  از  ها 
منجر  تواند  می  که  است  پولی  متشکل  غیر 
هایی  حباب  ایجاد  یا  سکه  نرخ  افزایش  به 
پژوهشکده  شود.رییس  ها  هزینه  برخی  در 
دنبال  به  است  الزم  کرد:  اضافه  استاندارد 
دیگر  موضوع  دو  به  سپرده  سود  نرخ  کاهش 
هم توجه شود. اول اینکه نرخ سود تسهیالت 
و  کند  پیدا  کاهش  متناسب  شکل  به  بانکی 
افزایش  تسهیالت  اعطالی  میزان  اینکه  دیگر 
نقدینگی  رشد  باعث  که  افزایشی  البته  یابد، 

در جامعه نشود.

بدهی دولت به بانک ها از 120 هزار میلیارد تومان گذشت

قفل شدن منابع بانک ها با ایجاد تنگنای اعتباری

انجمن های  عالی  کانون  دبیرکل 
اینکه  بیان  با  کارفرمایی  صنفی 
بیمار  اقتصاد  درمان  اول  گام 
عمده  ورود  از  جلوگیری  ایران 
بازارهای کشور  به  قاچاق  کاالهای 
و  کوچک  صنایع  گفت:  است، 
کارخانه  همانند  بسیاری  متوسط 
نقدینگی  مشکالت  دلیل  به  ارج 
حال  در  مسئوالن  سوءتدبیر  و 

تعطیلی اند.
اینکه  بیان  با  عطاردیان  محمد 
مسئوالن باید با منع ورود کاالهای 
از  مانع  عمده  صورت  به  قاچاق 
تشدید بیماری اقتصاد ایران شوند 
و  قاچاق  کاالی  داشت:  اظهار 
بی کیفیت به صورت عمده و ارزان 
تمام بازارهای داخلی را پر کرده و 
در  داخل  تولید  کاالهای  تولیدات 
در  افزود:  شده اند.وی  دپو  انبارها 
قاچاق  به  مربوط  مشکالت  کنار 

سرمایه  به  مربوط  خدمات  کاال، 
گذاری نیز راکد شده و دولت طلب 
را پرداخت  پیمانکاران و شرکت ها 
نمی کند و این موضوع بر مشکالت 
نقدینگی، صنایع و تولید کنندگان 
افزوده است.وی با بیان اینکه ایران 
در  کشور  ترین  امن  عنوان  به 
منطقه با مشکالت اقتصادی مواجه 
است، تصریح کرد: سرمایه گذاران 
با توجه به شرایط سیاسی میل به 
سرمایه گذاری دارند اما عدم وجود 
تدبیر و زیرساخت های الزم موانعی 
است. کرده  ایجاد  زمینه  این  در 
دولت  کرد:  خاطرنشان  عطاردیان 
باید به بخش خصوصی اجازه دهد 
تا در تکمیل پروژه ها ورود کند، از 
سالهای  در  خصوصی  بخش  توان 
موجود  ظرفیت  طبق  گذشته 

استفاده نشده است.
همچنان  ظرفیت  این  بنابراین   

بیان  با  است.وی  مانده  راکد 
کوچک  صنایع  از  بسیاری  اینکه 
ارج در  و متوسط همانند کارخانه 
گفت:  فارس   تعطیلی اند،به  حال 
وجود  عدم  دلیل  به  معضل  این 
به  گردش  در  سرمایه  و  نقدینگی 
وجود آمده است.عطاردیان با اشاره 
به اینکه اقتصاد ما نیازمند سرمایه 
خارجی  و  داخلی  گذاری های 
بسیاری است، گفت: به عنوان یکی 
می گویم  ساختمان  صنعت  فعاالن 
که بسیاری از کشورها برای به راه 
ایجاد  و  داخلی  صنایع  انداختن 
پروژه های  سازی  فعال  به  اشتغال 
توجه  ساختمان  بخش  و  عمرانی 
صنعت  این  افزود:  می کنند.وی 
پروژه های  شدن  فعال  صورت  در 
عمرانی و ساختمان سازی، بیش از 
را فعال خواهد  ۴۰۰ صنعت دیگر 

کرد.

بازار کشور مملو از کاالهای ارزان و بی کیفیت قاچاق

تفاهم نامه ابتدایی ایران ایر و شرکت بویینگ آمریکا برای فروش هواپیماهای 
مسافرتی جدید به این شرکت در حالی نهایی شده و برداشتن گام های جدی 
برای اجرای آن آغاز شده است که این امر جدای از اهمیت باالیی که برای 
آینده ناوگان ایران دارد، می تواند راه را برای ورود مدل های جدید مالی به 

حمل و نقل کشور باز کند.
می شود،  اجرایی  ایران  هوانوردی  صنعت  در  که  فعلی  قوانین  هرچند 
ایرالین های داخلی را به در اختیار گرفتن الاقل پنج هواپیمای ملکی ملزم 
اختیار  نیز در  برجام گزینه های مالی جدیدی  اجرایی شدن  با  اما  می کند، 
مالی سال های گذشته  قرار گرفته که می تواند گره های  ایرانی  ایرالین های 
را باز کند.اجاره یا اجاره به شرط تملیک کردن هواپیماها در طول سال های 
بین  هواپیمایی  شرکت های  ابزارهای  اصلی ترین  از  یکی  عنوان  به  گذشته 
منابع  داده اند  ترجیح  جهانی  شرکت های  از  بسیاری  و  بوده  مطرح  المللی 
مالی خود را به جای صرف کردن در بازار خرید هواپیما در حوزه های دیگر 
صرف کنند.این ابزارهای مالی اما در ایران به دلیل محدودیت در استفاده از 
بازارهای جهانی مالی هرگز اتفاق نیفتاده و به نظر می رسد برجام باید گره 
این امر را باز کند، موضوعی که قرارداد ایران ایر با بویینگ می تواند سرآغاز 
آن باشد.بر اساس اعالم هما، پس از سفر نمایندگان بویینگ به ایران و چند 
دور مذاکره دو طرف بر سر فروش هواپیما به شکل اجاره به شرط تملیک 
)لیزینگ( به تفاهمی ابتدایی دست یافتند که نهایی شدن این قرارداد منوط 
به اخذ مجوزهای الزم از سوی دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت آمریکا 

خواهد بود.
لیزینگ هواپیما از بویینگ، راهی جدید است که می تواند در کنار قرارداد 
ایرالین های  مدنظر  اعتباری  منابع  تخصیص  در  ایرباس،  از  هواپیما  خرید 
لیزینگ  ورود  حالی  در  نامه  تفاهم  آورد.این  وجود  به  مهم  انتخابی  ایرانی 
هواپیما به ایران را رسمی می کند که چندی قبل وزیر راه و شهرسازی رسما 

از آغاز مذاکرات برای ورود شرکت های لیزینگ به ایران خبر داده بود. 
موضوعی که دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی نیز در گفت و گوی خود 
با  ایرانی  ایرالین های  مذاکرات  یافتن  ادامه  از  و  کرد  تایید  را  آن  ایسنا  با 
پای  شدن  باز  از  پس  دید  گفت.باید  سخن  هواپیما  لیزینگ  شرکت های 
لیزینگ هواپیما به ایران آیا راه برای دیگر ایرالین ها نیز باز خواهد شد یا 
وزارت راه و شهرسازی باید نسبت تغییر قوانین خرید هواپیماهای ملکی در 

این حوزه اقداماتی جدید انجام دهد.

لیزینگ هواپیما رسما کلید خورد

ایجاد گشایش در روابط بانکی ایران با خروج از لیست سیاه پولشویی



خدایا زیاد بگردان در آن بهره مرا از برکاتش 
و  خیرهایش  سوی  به  مرا  راه  کن  وآسان 
محروم نکن ما را از پذیرفتن نیکی هایش ای 

راهنمای به سوی حـق آشکار .

از  است  مدتی  که  بازیگری  صالحی،  پرستو 
گله مند  تلویزیون  بازیگران  برخی  بیکاری 
است و این نارضایتی را به شیوه های مختلف 
همچنین  و  رسانه ها  با  مصاحبه   جمله  از 
وقت  معاون  به  خطاب  نامه ای  امضای 
پنجشنبه  شامگاه  است،  کرده  اعالم  سیما 
مقابل دوربین »ماه عسل« رفت و با تعریف 
زندگی شخصی خود مقابل دوربین های زنده 
تلویزیون، بار دیگر به تیتر رسانه ها بازگشت.

همراه  به  ماه(  تیر  )سوم  صالحی   پرستو 
برادرش در ویژه برنامه افطار شبکه سه حاضر 
که  خود  شخصی  زندگی  روایت  با  و  شد 
پدر  که  مشکالتی  به  آن  از  عمده ای  بخش 
معتادش برایشان ایجاد کرده بود اختصاص 
که  کرد  بیان  اینگونه  جمله ای  در  داشت، 
می خواهم  بلکه  کنم  خراب  را  پدرم  نیامدم 

خودم را خراب کنم!
چشمش  از  که  اشک هایی  با  بازیگر  این 
پسرهایی  و  دختر  همه  از  می شد  سرازیر 
پدرشان  به  خواست  هستند  آنها  شبیه  که 
عنوان  به  کاش  که  گفت  و  بدهند  فرصت 

بیمار به پدرش نگاه می کرد.
برایش  زمانی  اتفاق  این  صالحی  گفته  به 
خاکسپاری  مراسم  از  بعد  که  شده  تلخ تر 

پدرش وقتی وسایل خانه او را جمع می کنند 
را  خودش  مصاحبه های  از  پر  چمدان  یک 

دیده است.
اما پس از پخش گفت وگوی پنجشنبه شب 
برنامه  در  تلویزیون  و  سینما  بازیگر  این 

انتشار  با  رسانه ها  از  بسیاری  عسل«،  »ماه 
و  عکس  همراه  به  بازیگر،  این  حرف های 
فیلم، به این موضوع پرداختند و تعدادی از 
کاربران شبکه های اجتماعی هم بعد از پایان 
یافتن برنامه »ماه عسل«، به صفحه شخضی 

ابراز همدردی  او  با  و  رفتند  پرستو صالحی 
کردند.

احسان علیخانی هم پس از برنامه با انتشار 
پرستو  همراه  به  خودش  از  سلفی  عکسی 
اش  صفحه شخصی  در  برادرش،  و  صالحی 

در اینستاگرام چنین نوشت:
»سالم رفقا، روز سخت و عجیبی بود عجیب 
برای   ، صالحی  پرستو  و  امیر  از  ممنون   ،
،،، لطفا فکر کنیم و تامل بدون  این روایت 

قضاوت ،،،، مخلصیم«
هم  این  از  پیش  تلویزیونی  بینندگان  اما 
از   را  دوربین  مقابل  غیرمتعارف  حضوری 

پرستو صالحی شاهد بوده اند.
دوربین  مقابل  هم  قبل  سال  چند  صالحی 
جراحی  موضوع  با  دو  شبکه  سوال«  »کافه 
را درباره ی ظاهرش  زیبایی رفت و مطالبی 
بیان کرد؛ از جمله اینکه دوست دارد ثابت 
واینکه  نکرده  جراحی  را  گونه هایش  کند 
تزریق ژل لب چه عواقبی را برایش به همراه 

داشته است.
»ماه  برنامه  اینکه  از  پس  سال 94  صالحی 
عسل« به دلیل دعوت از برخی مهمانان، با 
چالش هایی همراه شد، در نامه ای به دفاع از 

برنامه احسان علیخانی پرداخت.

اجتماعی فرهنگی اقتصاد      ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند      یشه زمان

مد      یر مسئول: محمود       حید      ری
Web: zamandai ly. i r

Emai l :  Info@zamandai ly. i r
تلفن: 88101873  /   88481890-91 

نمابر: 88101874
نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد      ای خیابان اسد       آباد      ی  

خیابان ششم، پالک 3، طبقه د      وم
چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

اذان صبح 4/04   طلوع آفتاب 5/50 
اذان ظهر 13/07  اذان مغرب 20/45

فیلم نفس عمیق

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی می کند از نفس عمیق 
محصول  1382  به نویسندگی و کارگردان:  پرویز شهبازی 

نقطه عطفی  در  است که  داستان سه جوان  نفس عمیق  فیلم   
از زندگیشان به یکدیگر می رسند و با هم این راه را می پیمایند. 

داستان در تهران دهه 1370می گذرد.
واسه  خوای؟!…  می  چی  اینجا  ببینم…  پاشو  پلیس:  مامور 
چی خوابیدی؟! / منصور )منصور شهبازی(: منتظر کسی ام… 
پلیس: چرا   / ماله خودمه.  / منصور:  ماله کیه؟  پلیس: ماشین   /
دروغ  پلیس:   / خواهرمم.  منتظر  منصور:   / دخترا؟!  خوابگاه  دم 
نگیا… دروغ بگی می زنم تو گوشتا! / منصور: نه بابا دروغ نمی 
نشون  داره  قیافت  پلیس: چون   / بگم؟!  دروغ  واسه چی  گم… 
 / اومد.  ایناهاش…  منصور:   / گی!  می  دروغ  داری  که  ده  می 
خانوم…  سالم  پلیس:   / شده؟!  چیزی  پالیزبان(:  )مریم  آیدا 
ایشون چیکارتونه؟! / آیدا: نامزدمه! / پلیس: نامزدتونه؟! / مسئول 
پلیس: قربون   / نباشین.  خوابگاه: سالم جناب سروان… خسته 
شما… / مسئول خوابگاه: این آقا مورد نداره… پسر خالشه… 
اونم دانشجوی اینجاس…! / پلیس: مطمئن باشم پسر خالشه؟! 
/ مسئول خوابگاه: بله جناب سروان! / پلیس )به همکارش(: بریم 

آقا جون… بریم… اینا همه با همن…!

دعای روز نوزدهم  ماه مبارک رمضان

یادها و خاطره ها در زمان .....

صبا بر آن سر زلف اَر دل مرا بینی
ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد

چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت
ز دست بنده چه خیزد خدا نگه دارد

امروز با حافظ پرستوها را بـدون فـکر قـضاوت نـکنیم

رفع  بر  هرمزگان  اسالمی  تبلیغات  مقام  قائم 
طریق  از  کاری  موازی  های  فعالیت  چالش 
کشور  انقالب  و  عمومی  فرهنگ  عالی  شورای 
تاکیدکرد و گفت: ساماندهی و انسجام فعالیت 
سازمان  تشکیل  اهداف  از  یکی  دینی  های 

تبلیغات اسالمی است.
در  راد  انصاری  اکبر  علی  االسالم  حجت 
نشست خبری به مناسبت گرامیداشت سالروز 
تاسیس سازمان تبلیغات اسالمی به فرمان امام 
توسعه  و  رشد  منظور  به  گفت:  خمینی)ره( 
های  شاخصه  از  یکی  بعنوان  دینی  فرهنگ 
کرد  ایجاب  را  ضرورت  این  اسالمی،  انقالب 
تا نهادی مردمی با هدف ساماندهی و انسجام 
فعالیت ها و ماموریت های دینی تشکیل شود.

از  انجام صحیح وظایف دینی را  ادامه،  وی در 
اسالمی  تبلیغات  سازمان  تشکیل  اهداف  دیگر 
ماهیت  بودن  اسالمی  افزود:  و  کرد  عنوان 
انقالب سبب شد تا در کنار دیگر دستگاه های 
تشکیل  دینی  نهاد  یک  اجرایی،  و  فرهنگی 

شود.
ضمن  هرمزگان  اسالمی  تبلیغات  مقام  قائم 
دینی  نهاد  این  وظایف  و  ها  ماموریت  تشریح 
دینی  فعالیت های  مردمی گفت: ساماندهی  و 

ملی  مختلف  های  مناسبت  در  فرهنگی  و 
مذهبی، ساماندهی و هدایت و راهبری فعالیت 
های قرْآنی، ساماندهی و انسجام شبکه تبلیغ و 
از جمله  از هیئات مذهبی  هدایت ون حمایت 

این ماموریت هاست.
ادامه، هدایت و  انصاری راد در  حجت االسالم 
ساماندهی کانون های فرهنگی و دیگر تشکل 
دوره  برگزاری  و  دین  عرصه  در  فعال  های 
هیئات  مسئوالن  وی   ژه  مختلف  آموزشی  های 
مذهبی، کانون های فرهنگی تبلیغی و مساجد 
سازمان  وظایف  و  های  ماموریت  دیگر  از  را 

تبلیغات اسالمی نام برد.
تبلیغات  پژوهشی  و  آموزشی  فرهنگی،  معاون 
این  های  فعالیت  داد:   ادامه  هرمزگان  اسالمی 
ها  خواسته  تحقق  راستای  در  مذهبی  نهاد 
معظم  مقام  منویات  و  راحل  امام  مطالبات  و 
و  اهداف  به  توانسته  کنون  تا  و  بوده  رهبری 

خواسته های مزبور جامعه عمل پوشاند.
وی تاکید کرد: اگر چه وضعیت عملکرد سازمان 
تبلبغات اسالمی در حوزه های مختلف نسبت 
به 2 دهه گذشته بهبود یافته اما در برابر جبهه 
ندارد  انقالب اسالمی وشعیت مطلوبی  معارض 
و جای بسی تالش و کوشش دارد تا در مقابل 

این جبهه بتواند ایستادگی کند.
موجود،  تنگناهای  و  مشکالت  به  اشار  با  وی 
در  مساجد  جماعت  امام  تامین  کمبود 
نام برد و  از جمله مشکالت استان  روستاها را 
گفت: برخی از این مشکالت و تنگناها بر عهده 
سازمان نیست، بعنوان مثال ایمن امام جماعت 
های  حوزه  های  ماموریت  و  وظایف  از  یکی 
علمیه بوده که به دلیل وجود برخی مشکالت، 

آن طور که باید محقق نشده است.
اشاره  با  تبلیغات اسالمی هرمزگان  قائم مقام   
تبلیغات  سازمان  اندک  مالی  های  حمایت  به 
کمبود  دلیل  به  مذهبی  هیئات  از  اسالمی 
مشکالت  تمامی  رفع  کرد:  تصریح  اعتبارات 
تبلیغات  سازمان  عهده  از  دینی  و  فرهنگی 
دیگر  تا  است  ضروری  و  بوده  خارج  اسالمی 
نهادها و دستگاه های فرهنگی در این خصوص 

ورود کنند.
دیگری  بخش  در  راد  انصاری  االسالم  حجت 
های  فعالیت  به  اشاره  با  خود  سخنان  از 
اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  توسط  شده  انجام 
فرهنگی  اداری  ساختمان  احداث  هرمزگان، 
این  اهم  از  را  استان  های  شهرستان  اکثر  در 
چهار  در  ابرازداشت:  و  کرد  عنوان  ها  فعالیت 

فرهنگی  اداری  ساختمان  فاقد  شهرستان 
در  فرهنگی  مراکر  این  احداث  که  هستیم 
شهرستان های بندرعباس، بندرخمیر، سیریک 

و بشاگرد نیازمند تامین اعتبارات است.
عالم  خانه  باب   176 احداث  از  ادامه  در  وی 
خبرداد  هرمزگان  استان  روستایی  مناطق  در 
از این تعداد، 122 باب خانه عالم در  و گفت: 
روستاها و 54 باب نیز در سطح شهرها احداث 

شده است. 
قائم مقام تبلیغات اسالمی هرمزگان همچنین، 
در  تبلیغی  فرهنگی  کانون  باب   7 احداث 
باب کانون قرآن  بندرعباس و قشم، احداث 4 
محل  از  جاسک  و  ابوموسی  بندرعباس،  در 
استانداری، احداث 24  اعتبارات دهیاری های 
باب مسجد از محل اعتبارات دفتر مقام معظم 
رهبری و تعمیر 103 باب مسجد در استان را 
احداث 5 باب دبیرستان علوم و معارف اسالمی 
اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  اقدامات  دیگر  از 

هرمزگان برشمرد.
بهره  و  احداث  راد،  انصاری  االسالم  حجت 
برداری از اردوگاه هماگ در روستای سیاهو را 
یکی از ظرفیت های تبلیغات اسالمی هرمزگان 
و  فرهنگی  های  دستگاه  دیگر  که  برد  نام 

استفاده  پتانسیل  این  از  هنوز  استان  اجرایی 
نکرده اند.

ائمه  بانک اطالعات مبلغین،  اندازی  از راه  وی 
عنوان  با  دانشگاه  و  ادارات  مساجد،  جماعات 
»سجام« با هدف ساماندهی مبلغین در استان 
روحانیون  تمامی  وضعیت  گفت:  و  خبرداد 
استان در این سامانه مشخص بوده و تا کنون 
281 امام جماعت در مساجد، 87 نفر روحانی 
طرح  روحانی  نفر   120 روستاها،  در  مستقر 
شده  ساماندهی  و  شناسایی  استان  در  هجرت 

اند. 
قائم مقام تبلیغات اسالمی هرمزگان از فعالیت 
273 خانه قرآن در استان هرمزگان خبرداد و 
ابرازداشت: 31 موسسه قرآنی زیر نظر سازمان 

تبلیغات اسالمی فعالیت می کنند.
وی در ادامه، ساماندهی 1400 هیئت مذهبی 
و  مذهبی  هیئت  شورای  توسط  استان  در 
شناسایی  1948 مداح فعال زیر نظر سازمان 
اقدامات  دیگر  از  را  هرمزگان  اسالمی  تبلیغات 

این اداره کل عنوان کرد.
فعالیت  به  اشاره  با  راد  انصاری  االسالم  حجت 
اطالع  سایت  استان،  در  مجازی  فضای  های 
ido و خبرگزاری  رسانی تبیان، سایت خبری 

مهر  را از جمله ظرفیت های سازمان تبلیغات 
اسالمی در استان هرمزگان نام برد.

 300 و  4هزار   ،94 سال  در  داشت:  بیان  وی 
کرده  اعزام  روستاها  و  شهرها  به  روحانی  نفر 
دانشگاه  فضاهای  در  دینی  گفتمان   252 ایم، 
و  3هزار  آموزان  قرآن  تعداد  شد.  برگزار  ها 
144 نفر سال گذشته در کالس های روخوانی، 

حفظ، صحیح خوانی شرکت کرده اند.
هرمزگان  اسالمی  تبلیغات  فرهنگی  معاون 
گفت: سال 94، 13 هزار و 576 نفر در استان 
و  هزار   16 هم  جاری  سال  در  معتکف شدند، 

316 نفر معتکف شدند.
فعالیت  افزود:  راد  انصاری  االسالم  حجت 
های موازی کاری چالشی است که در کشور 
عالی  شورای  طریق  از  باید  دارد،  وجود 
مشکل  این  کشور  انقالب  و  عمومی  فرهنگ 

حل شود.
انقالب  دو سینمای  داشت:  بیان  پایان  در  وی 
رهبری  سفر  آخرین  در  شهرنمایش  سینما  و 
به استان به سازمان تبلیغات واگذار شد، برای 
شده  اندیشیده  تدابیری  شهرنمایش  سینما 
سینما  و  اداری  فضای  یک  و  تخریب شود  که 

ساخته شود.

ساماندهی و انسجام فعالیت های دینی یکی از اهداف تشکیل سازمان تبلیغات اسالمی 

مجموعه شعر »طهران، خیابان 
جمهوری« به چاپ دوم رسید

جمهوری«  خیابان  »طهران،  شعر  مجموعه 
هنر  نشر  توسط  احمد حسینی  سید  سروده 

رسانه اردیبهشت به چاپ دوم رسید.
به  گفتگو  در  شاعر  حسینی  احمد  سید 
خیابان  »طهران،  شعر  مجموعه  گفت:  مهر، 
رسانه  هنر  نشر  توسط  تازگی  به  جمهوری« 
اردیبهشت به چاپ دوم رسیده است. شعرهای 
این کتاب برگرفته از زندگی شخصی آدم های 

ساکن محله خیابان جمهوری هستند.
رشته  واسطه  به  پیش  سال ها  افزود:  وی 
برای  بود،  جامعه شناسی  که  تحصیلی ام 
این  قدیمی  ساکنین  با  شخصی  دغدغه های 
اندوه هایشان،  عشق هایشان،  درباره  خیابان 
دردهایشان و...  حرف می زدم، و گاهی این 
آورده  هایم  نوشته  و  را در شعرها  صحبت ها 
قطعه  سرایش 94  موجب  این صحبت ها  ام. 
خیابان  »طهران،  مجموعه  در  که  شد  شعر 
روایت  و  اند  رسیده  چاپ  به  جمهوری« 

زندگی آن آدم ها هستند.
این شاعر در ادامه گفت: یکی از آدم هایی که 
به  پیرمردی 73 ساله  برایم صحبت می کرد، 
کرده  تعریف  برایم  که  بود  محمد صدیق  نام 
بود که در سال 1340 قرار بود به خواستگاری 
مریم دختر همسایه شان برود که از نوجوانی 
عاشق اش بوده است. روز خواستگاری محمد 
طبق معمول سرکار می رود. وقتی غروب برمی 
گردد، متوجه می شود که مریم هنگام پهن 
کردن لباس ها از روی پشت بام افتاده و مرده 
است. آن پیرمرد می گفت من حدود 48 سال 
است که گریه نکرده ام. به همین خاطر محمد 
صدیق اهل میدان جمهوری را به عنوان مردی 

که هیچ وقت گریه نکرد، می شناسند. 
خیابان  »طهران،  گفت:  پایان  در  وی 
با  بار در سال 1390  اولین  جمهوری« برای 
100 صفحه و شمارگان 3 هزار نسخه منتشر 
نسخه   500 و  هزار  شمارگان  با  حاال  و  شد 
این  به چاپ دوم رسیده است. طراحی جلد 
شده  انجام  محمدزاده  حبیب  توسط  کتاب 

است.

در بازار کتاب

رونمایی از شانزدهمین ترجمه روسی قرآن کریم
از  قرآن  نمایشگاه  برگزاری  شب  یازدهمین  با  همزمان 
قلم  اهل  سرای  در  کریم  قرآن  روسی  ترجمه  شانزدهمین 

مصالی امام خمینی)ره( تهران رونمایی شد.
در  وحی   ترجمان  مرکز  مدیر  نقدی  محمد  حجت االسالم 
که  کریم  قرآن  روسی  ترجمه  شانزدهمین  از  رونمایی  آیین 
با  شد  برگزار  خمینی)ره(  امام  مصالی  قلم  اهل  سرای  در 
کریم  قرآن  ترجمه  امر  به  که  مرکزی  تنها  اینکه  به  اشاره 
ترجمه  کرد:  اظهار  است  وحی  ترجمان  مرکز  می پردازد 
روسی قرآن کریم یکی از آثار فاخری است که از سوی این 

مرکز ارائه شده است.
وی ادامه داد: پیش از این 15 ترجمه روسی از قرآن کریم 
بود  انجام شده  برادران اهل سنت  و  افراد مسیحی  از سوی 
اما این بار »ناظم زینالف« که فارغ التحصیل جامعةالمصطفی 
ارائه  قرآن  از  دیگری  شیوای  ترجمه  است  شیعه  و  العالمیه 
اثر بیش  اینکه این  با بیان  داده است.  حجت االسالم نقدی 
از 9 بار ویرایش شده است خاطرنشان کرد: آخرین بار این 
این  بر  افزون  همچنین  شد،  ویرایش  سن پترزبورگ  در  اثر 
روسیه که جمهوری  کتاب  نمایشگاه  در  است  قرار  رونمایی 
اسالمی ایران هم در آن حضور دارد بار دیگر رونمایی  شود.

وی در پایان گفت: ترجمه روسی قرآن کریم امسال به عنوان 
ترجمه سال برگزیده شد و از سوی ریاست جمهوری جایزه 

ویژه ترجمه سال را دریافت کرد.

خبر

حال  در  مختلف  جوامع  در  ورزش  جایگاه 
توسعه است؛ و اهمیت بیش از پیش فوتبال 
بر هیچ کس  ایران  ویژه  به  تمام کشورها  در 
پوشیده نیست، در استان البرز طی این سالها 
مختلف  های  رشته  در  فراوانی  ورزشکاران 
و  داخلی  های  لیگ  در  خوبی  های  مقام  به 
خارجی دست پیدا کرده اند و همیشه رشته 
مردم  توجه  مورد  فوتبال  پرطرفدار  و  جذاب 
از  ایی  مصاحبه  منظور  همین  به  است  بوده 
موسس  و  مدیرعامل  درویش  جمال  آقای 
شهر  در  آرسا  آبی  ستارگان  فوتبال  مدرسه 

کرج تهیه شده که در زیر میخوانید.
ترم  افتتاحیه  درباره  درویش  جناب 
آبي  ستارگان  فوتبال  مدرسه  تابستان 

آرسا توضیح دهید؟
با   95 سال  ماه  تیر  دوم  چهارشنبه  امروز 
علي  آقایان  استقالل،  پیشکسوتان  حضور 
منصوریان، علي چیني و محمدرضا مهران پور 
و حضور پر شور مردم ورزش دوست کرج ترم 
آرسا  آبي  ستارگان  فوتبال  مدرسه  تابستان 
آغاز شد. با توجه به اهمیت و جایگاه فوتبال 
تصمیم گرفتیم مدرسه ای با استاندارهای روز 
تاکتیک  اصولی  و  دنیا جهت آموزش صحیح 

کنیم،به  اندازی  راه  فوتبال  های  تکنیک  و 
منصوریان  علي  از  دعوت  با  منظور  همین 
پیشکسوتان  دیگر  حضور  و  مراسم  این  در 
استعداد  بحث  در  بتوانیم  امیدوارم  استقالل 
یابي و استفاده از تجربیات این بزرگان در این 
از  اینجا  در  ما  شویم  بهرمند  فوتبال  مدرسه 
مربیانی توانمندي همچون آقایان علي چیني، 
جاللي،  حمیدرضا  پور،  مهران  محمدرضا 

محسن غفوري و آقاي  هراتي بهره میبریم.
این مدرسه چه تعداد شاگرد را در چند 
آموزش  را  سنی  های  رده  چه  و  جلسه 

میدهد؟
درحال حاضر حدود 170 نفر کارآموز داریم 
و به طور یقین این تعداد افزایش پیدا خواهد 
 36 تابستان  فصل  در  ما  تمرینات  کرد،کل 
شروع  ماه  تیر  دوم  امروز  از  که  است  جلسه 
شده و تا 26 شهریور ماه ادامه دارد. ما سعی 
کردیم جهت تعلیم مناسب و اصولی تمرینات 
و  اولیه  هاي  تاکیتیک  و  فوتبال  بیس  از  را 
پایه فوتبال شروع کنیم، درحال حاضر 4 رده 
سال،زیر   10 سال،زیر   8 نونهاالن)زیر  سني 
12 سال(، نوجوانان، جوانان و امید را در این 

مدرسه آموزش می دهیم.

فوتبال  مدرسه  تمرین  هاي  روز  ضمن  در 
شنبه-  ( زوج  روزهاي  آرسا  آبي  ستارگان 
دوشنبه-چهارشنبه ( در دو سانس از ساعت 
تا   10 ساعت  از  و   10 لغایت  صبح   8/30
فاز  تختي  ورزشي  در مجموعه  11/30 صبح 

5 مهرشهر برگزار می شود.
نظر شما در مورد وضعیت و سطح فوتبال 

كرج و استان البرز چیست؟
و  محمودي  آقاي  مدیریت  با  فوتبال  هیات 
گذشته  هاي  سال  به  نسبت  یمیني  بهروز 
در حال رشد است در همین جا از مسئولین 
مدارسي  درباره  که  خواستارم  استان  ورزش 
کنند  پیگیري  دارند  فعالیت  مجوز  بدون  که 
تا  شود  رساني  اطالع  ها  رسانه  طریق  واز 
مردم آگاه و هوشیار بشوند و بتوانند در مورد 
تصمیم  خود  فرزندان  آینده  و  فراغت  اوقات 
فوتبال  هیات  خوشبختانه  بگیرند؛  بهتري 
همیشه مدارس فوتبال و ما را حمایت کرده و 
امیدواریم درخصوص رشد تیم هاي پایه بیش 

از این تمهیداتي را بیاندیشند.
فوتبال  مدرسه  آینده  های  برنامه 

ستارگان آبي آرسا را شرح دهید؟
درامرآموزش،  ساله   15 سابقه  به  توجه  با 
این مدرسه  بازیکن سازي در  و  استعدادیابي 
فوتبال تا به حال سعی کردیم با کشف بچه 
های توانمند آنها را شناسائي کرده و به لیگ 

حاضر  حال  در  کنیم،  معرفی  مختلف  های 
تیم  به  که  داشتیم  خروجي  بازیکن  تعدادي 
هاي مطرح کشوري اعزام شده اند که از جمله 
و  تهران  برق  تیم  ملي،  تیم  استقالل،  تیم 
گسترش را میتوان نام برد همچنین در آینده 
نزدیک امتیازی در لیگ خواهیم گرفت و در 
رده هاي سني نونهاالن، نوجوانان و جوانان در 

مسابقات استان البرز شرکت می کنیم.
مانده  باقي  صحبتي  اگر  پایان  در 

بفرمائید؟
از زحمات و حمایت هاي جناب آقاي زبردست 
استان  انصار  بانک  شعب  محترم  مدیریت 
هاي  رده  و یژه  به  فوتبال  به  توجه  در  البرز 
امیدوار  و  سپاسگذاریم  البرز  استان  در  پایه 
هاي  درعرصه  بیشترازگذشته  که  هستیم 
ازعالقمند  پایه  درفوتبال  بخصوص  ورزشي 
کنند،همچنین  حمایت  رشته  این  وبازیکنان 
مدیریت  ترابی  آقای   . البرز  فوتبال  هیات  از 
و  مهرشهر.کادرفنی  تختي  ورزشي  مجموعه 
سرکار خانم ثقفی تقدیر و تشکر مي کنم و 
به  بیشتر  استان  ورزش  مسئولین  امیدواریم 
منطقه مهرشهر توجه کنند و امکانات ورزشي 
دهند  افزایش  فوتبال  حوزه  در  ویژه  به  را 
محترم  شهردار  و  شهر  شوراي  از  همچنین 
حمایت  پایه  ورزش  از  که  خواهیم  مي  کرج 

کنند. این بچه ها آینده سازان ما هستند.

با حضور علی منصوریان؛

مدرسه فوتبال دائمي ستارگان آبي آرسا در ترم تابستان 95  شروع به کار کرد


