
ارائه تسهیالت صادراتی 
به محصوالت دانش بنیان

روانچی: 1+5 تعهدات بانکی خود در برجام را اجرایی کند
معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه در دیدار با وزیر خارجه سوئیس ضمن تشریح اقدامات ایران در اجرای 

تعهدات برجام، بر ضرورت اجرای کامل تعهدات طرف مقابل به ویژه در زمینه های بانکی تاکید کرد.
 مجید تخت روانچی معاون اروپا و امریکای وزارت خارجه 
که به منظور انجام گفتگوهای سیاسی به سوئیس سفر 
نموده است با دیدیه بورکهالتر وزیر امور خارجه این کشور 

دیدار و گفتگو کرد.
در این مالقات آخرین وضعیت روابط دوحانبه با توجه 
به نقشه راه روابط و همچنین تحوالت منطقه ای و روند 

اجرای برجام مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 وزیر امور خارجه سوئیس ضمن استقبال از روند رو به 
رشد روابط دوجانبه آمادگی کشورش را برای استفاده از 
ظرفیت های مختلف روابط و نیز همکاری در تحوالت 

منطقه مورد تاکید قرار داد.
معاون اروپا و آمریکایی وزیر امور خارجه در این دیدار با تشریح گفتگوهای سیاسی، نتایج آن را در ایجاد زمینه های 
مناسب برای گسترش هرچه بیشتر روابط با شناسایی ظرفیت های متنوع بخصوص در زمینه همکاری های اقتصادی 

مورد تایید قرار داد.
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نرخ جدید بنزین در 
انتظار تصمیم دولت

تکاپو برای اتمام 
مسکن مهر

وزیر کشور:  

مردم مؤلفه اصلی پیشبرد اقتصاد مقاومتی هستند
ماه مبارک رمضان؛

ماه مهمانی خدا بر همگان مبارک باد .
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20 بازیکن گران قیمت 
لیگ فو                        تبا                          ل ایران

پایگاه اینترنتی ترانسفرمارکت 20 بازیکن گران قیمت لیگ برتر 
فو                        تبا                          ل ایران را اعالم کرد که نام امید ابراهیمی هافبک استقالل در 
صدر این فهرست قرار گرفته است و خسوس، د              ر                     وازه                         بان استقالل 

خوزستان بیشترین صعود را در این رده بندی داشته است.

سعودی، رژیم صهیونیستی و آمریکا 

مثلث شوم در برابر اسالم است
خطیب جمعه تهران با بیان اینکه دنیای استکبار دنیایی 
است که خود را روز به روز نشان می دهد، گفت: همه 
پول  که  دانند  می  سنی  چه  و  شیعه  چه  اسالم  جهان 
سعودی، سیاست گذاری صهیونیست ها و قدرت آمریکا 
در  فسادها  و همه  تشکیل می دهند  را  مثلث شوم  این 

برابر اسالم ناشی از آنهاست.

خبرورزش

2

2

ضعف در استراتژي 
ورود به بازار هاي 

بين المللي
é رمضانعلی سبحانی فر

ایران در فرآیند توسعه ی 
شهری به بيراهه می رود

é نسترن کیوان پور

انهدام ۲تيم تروریستی 
در اشنویه

خبر

نگاه روز

یادداشت

11

دومينوي بيكاري در سراسر کشور؛ 3 استان در شرایط بحرانی

نرخ بیکاری 21  استان کشور 
به 30 درصد رسید

2 710 2
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آگهی مزایده / مرحله اول
محترم  شورای  مورخ 95/2/26  شماره 2٧2  مجوز  استناد  به  شهر  فرخ  شهرداری 
اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری شهربازی پارک سرچشمه اقدام نماید . 
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و همچنین فرم 

پیشنهاد به امور مالی شهرداری فرخ شهر مراجعه نمایند . 
1-مدت  قرارداد به مدت  1 سال می باشد با قیمت پایه به مبلغ 11/000/000 ریال ماهیانه

2-سپرده شرکت در مزایده 6/600/000 ریال 
3-کلیه جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد . 

٤-هزینه آگهی و کارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد . 
5-در صورت برنده شدن نفرات اول تا سوم چنانچه حاضر به پرداخت وجه آن و تحویل 
بر اساس آئین نامه مالی شهرداری نباشند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد . 
6-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . 

٧-مهلت قبول پیشنهادات توسط شهرداری 10 روز پس از نشر آخرین آگهی و روز 
برگزاری مزایده یک روز بعد می باشد . 

فرشاد توحید نیاـ شهردار فرخ شهر

 آگهی مزایده عمومی 
شهرداری نور در نظر دارد عملیات تفکیک  زباله و ساماندهی عرصه و نیز 
تجهیزماشین آالت مربوطه را از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره واگذار 
نماید لذا کلیه اشخاص و شرکتها ی واجد صالحیت می توانند حداکثر ظرف 
مدت ٧ روز پس از انتشار آگهی دوم جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری نور 

مراجعه نمایند ضمنا هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.
انتشار نوبت اول در تاریخ 95/3/22

تاریخ انتشار نوبت دوم 95/3/29

سید صابر سجادی شهردار نور

نوبت دوم

ــردم وارد کار  ــه م ــوری ک ــام ام ــت:  در تم ــور گف ــر کش  وزی
ــت و  ــده اس ــام ش ــت انج ــا موفقی ــی و ب ــا بخوب ــدند، کاره ش
مشــارکت مــردم و حضــور آنــان مؤلفــه اصلــی پیشــبرد اقتصــاد 

ــود. ــد ب ــی خواه مقاومت

»عبدالرضـا رحمانـی فضلـی« در نخسـتین جلسـه کمیتـه فنی 
قـرارگاه مدیریـت جهـادی اقتصـاد مقاومتـی در وزارت کشـور، 
هـدف از تشـکیل ایـن کمیتـه را ایجـاد هماهنگـی بیشـتر،  رفع 
موانـع موجـود و تقویت امکانـات مورد نیاز اجـرای موفق اقتصاد 

مقاومتـی در اسـتانهای آذربایجـان شـرقی،  کرمان و لرسـتان به 
عنـوان سـه اسـتان الگـو عنـوان کـرد و افـزود:  کمیتـه فنـی به 
عنـوان حلقـه وصـل اسـتانها،  وزارت کشـور و قـرارگاه مدیریـت 

جهـادی اقتصـاد مقاومتـی عمل خواهـد کرد.
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کالم  نور

انهدام ۲تیم تروریستی در اشنویه

در  سپاه  زمینی  نیروی  عمومی  روابط 
اطالعیه ای از انهدام کامل ۲ تیم تروریستی و 
هالکت ۱۲ تروریست در شمال غرب کشور، 

خبر داد.
نیوز، در پی  از سپاه  به گزارش مهر به نقل 
پاسدار  سرتیپ  سردار  گذشته  شب  اعالم 
سپاه  زمینی  نیروی  فرمانده  پاکپور  محمد 
حمزه  قرارگاه  رزمندگان  درگیری  بر  مبنی 
ضد  تروریستی  تیم   ۲ با  )ع(  الشهداء  سید 
انقالب در شمال غرب کشور، روابط  عمومی 
پی  در  کرد:  اعالم  ای  اطالعیه  در  نیرو  این 
روز  در  انقالب  ضد  تروریستی  تیم   ۲ رخنه 
ایجاد  برای  اشنویه  به منطقه مرزی  گذشته 
نا امنی و شرارت در داخل کشور، رزمندگان 
قرارگاه حمزه سید الشهداء )ع( نیروی زمینی 
سپاه با انجام اقدامات دقیق و موفق اطالعاتی، 
آنان را شناسایی و طی یک عملیات تعقیب، 
گریز و درگیری، آنها را متالشی و ۱۲نفر از 

تروریستها را به هالکت رساندند.
این اطالعیه می افزاید: در جریان این عملیات 
مقادیر قابل توجهی سالح ، مهمات،تجهیزات 
و اسناد از تروریست ها به دست رزمندگان 

اسالم افتاد.
عملیات  این  در  اینکه  اعالم  با  اطالعیه  این 
سپاه  غیرتمند  و  دالور  رزمندگان  از  تن   ۳
تاکید  آمدند،  نائل  شهادت  فیض  به  اسالم 
انقالب  پاسداران  سپاه  زمینی  نیروی  کرد: 
نظام  و  انقالب  مدافعان  سایر  و  اسالمی 
اشراف  با  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس 
همه جانبه،  های  مراقبت  و  اطالعاتی  کامل 
دقت  با  را  مرزی  مناطق  در  تحرک  هرگونه 
داد،  نخواهند  اجازه  و  داشته  نظر  تحت 
مردم  مثال زدنی  آرامش  و  پایدار  امنیت 
کشور  شمالغرب  و  مرزی  استان های  شریف 
ضد  تروریستی  های  گروهک  تهدید  مورد 
انقالب و اشرار مسلح وابسته به نظام سلطه و 

صهیونیسم قرار گیرد.

بیانیه دادگاه الهه در خصوص 
شکایت ایران از آمریکا

دیـوان دادگسـتری بین المللـی اعـالم کـرد: 
ایـران دربـاره پرونـده پرداخـت غرامـت بـه 
دارایی هـای  محـل  از  تروریسـم  قربانیـان 
مسـدود شـده اش در آمریکا علیه واشـنگتن 
خواسـتار  و  کـرد  شـکایت  دادگاه  ایـن  در 
بررسـی احتمـال نقـض پیمان مـودت میان 

دو کشـور شـد.
دادگسـتری  دیـوان  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
انتشـار  بـا  الهـه  در  مسـتقر  بین المللـی 
اسـالمی  اعـالم کـرد: جمهـوری  بیانیـه ای، 
ایـران شـکایتی را علیه ایالت متحـده آمریکا 
اصلـی  قانونـی  نهـاد  کـه  دادگاه  ایـن  در 
مطـرح  می شـود،  محسـوب  ملـل  سـازمان 
کرده و در آن خواسـتار بررسـی نقض پیمان 
مـودت، روابـط اقتصـادی و حقوق کنسـولی 
میـان ایران و آمریکا شـده اسـت، قـراردادی 
که در ۱5 اوت سـال ۱955 میان دو کشـور 
بـه امضـا رسـید و در ۱6 ژوئـن ۱957 بـه 

مرحلـه اجـرا درآمـد.
آمریـکا  اسـت:  آمـده  درخواسـت  ایـن  در 
سـال ها اسـت بـا اتخـاذ رویکـردی کـه در 
آن، ایـران حامی ترویسـم شـناخته می شـود 
می کنـد(  رد  را  آن  ایـران  کـه  )اتهامـی 
اقدامـات قانونـی و اجرایـی متعـددی را بـه 
کار گرفته اسـت کـه به طور مسـتقیم اموال 
و منافـع ایـران و نهادهـای ایرانـی را شـامل 
بانـک مرکزی هـدف قـرار میدهـد. از این رو 
دادگاه هـای آمریـکا بارهـا تالش هـای بانـک 
مصونیت هایـی  بـه  اسـتناد  بـرای  مرکـزی 
تحـت  اموالـی  چنیـن  آن  اسـاس  بـر  کـه 
قوانیـن داخلـی آمریـکا و پیمان مـودت قرار 

اسـت. می گیـرد، رد کـرده 
آورده  خـود  بیانیـه  ادامـه  در  الهـه  دادگاه 
اسـت: ایـران در شـکایت خـود می گویند که 
دارایی هـا و امـوال موسسـات مالـی ایـران و 
دیگـر شـرکت های ایـران تصرف شـده یا در 
مسـیر مسـدود شـدن هسـتند یا در معرض 
خطـر تصـرف و انتقـال قـرار دارنـد. بنابراین 
ایـران می گویـد کـه ایـن قوانیـن و اقدامات 

نقـض مفـاد پیمـان مودت اسـت.
بـر اسـاس ایـن قـرارداد قدیمی که بـا وجود 
انقـالب اسـالمی ایـران همچنـان میـان دو 
کشـور بـه قـوت خـود باقـی اسـت، دیـوان 
قضایـی  صالحیـت  بین المللـی  دادگسـتری 
یـان شـکایات مطـرح  بـه  بـرای رسـیدگی 

شـده از سـوی ایـران را دارد.
بـر اسـاس گـزارش پایـگاه اینترنتـی دیـوان 
دادگسـتری بین المللی، ایران در شـکایت خود 
همچنیـن درخواسـت کرده اسـت کـه آمریکا 
بـه دلیـل نقـض تعهـدات حقوقـی بین المللی 
خـود غرامـت کامـل بـه ایـران بپـردازد کـه 
میـزان آن را دادگاه الهـه در مراحـل بعـدی 

رسـیدگی ها تعییـن خواهـد کـرد.

خبر

ایران در فرآیند توسعه ی شهری به بیراهه می رود
é نسترن کیوان پور

عالوه  غربی  کشورهای  نوزدهم،  قرن  اواخِر  در 
معایِب  شدن،  صنعتی  مزایای  از  بهره برداری  بر 
گسترده ی آن را نیز تجربه می کردند. چرا که مردم 
از دهکده ها و روستاهای کوچِک اطراف، به منظوِر 

دست یابی به مشاغل بهتر و سطِح زندگِی باالتر، راهِی شهرهای بزرگ 
شده بودند و شهرها نیز از این جمعیت سرازیر شده، اشباع می شدند. با 
افزایِش نرِخ مهاجرت، شهرها متراکم تر شد و در پِی آن، قیمِت اراضی 
افزایش یافت. چرا که توسعه ی فیزیکِی شهر ممکن نبود و از این رو 
توسعه ی ارتفاعی برای شهرها در نظر گرفته شد تا راهی برای ساماندهِی 

جمعیِت اضافه شده، مهیا شود.
تراکم یا به عبارِت بهتر طرح توسعه ی ارتفاعی ساختمان های شهر، از 
اهمیِت بسزایی در ساماندهی جمعیِت شهرها به خصوص در کشورهای 
در  بی نظمی  با  شهرها  این  که  چرا  است.  برخوردار  توسعه  حاِل  در 
شکل گیری اولیه ی فضای شهری، بیش تر درگیر هستند و از کمبوِد 
مانند  جهان  کشورهای  سایِر  اما  می برند.  رنج  اولیه  برنامه ریزی های 
امریکا، استرالیا، ژاپن و ُکره ی جنوبی چنان برنامه ریزی جامع و کاملی 
در حوزه ی تراکم شهری دارند که ُمدل های به خصوصی در این زمینه 

طراحی کرده و به کار می بندند. 
هرچند تحقیقاِت آکادمیِک جسته و ُگریخته ای وجود دارد، متاسفانه 
در ایران، ُمدِل ویژه ای برای ساماندهی ارتفاعی شهر مطرح  نیست و 
بی نظمی ارتفاعی، ظاهِر شهرها را بسیار بدقواره و نازیبا کرده و تعادِل 

سرانه ها را بر هم زده است. 
عدم تناسب در پراکندگی جمعیت در بخش های مختلف شهرهای 
کشور که خود موثر از مولفه های گوناگونی چون وضعیِت اقتصادی 
خانوارها و دسترسی به امکانات و خدماِت مورِد نیاز شهری است، سبب 
شده بلندمرتبه سازی بدوِن هیچ گونه برنامه ریزی کالن و افِق طوالنی 
مدت، شتاب بگیرد و کالنشهرهای کشور بیش از پیش دچارِ مشکالِت 

عمده ای در حوزه ی استفاده از زمین شوند. 
تراکم ساختمانی بر حسِب درصِد ساخِت مجاز در صدور پروانه با مجوز 
شهرداری، در اختیارِ سازنده قرار می گیرد. به این ترتیب می توان آن 
را به عنواِن فاکتوری در نظر گرفت که در اصل از مطالعاِت طرح های 
جامع استخراج شده است و در طرح های توسعه ی شهری، استفاده از 
آن اهداِف گوناگونی چون توزیع جمعیت شهر بر اساس شاخص های 

مختلف اجتماعی - فرهنگی - اقتصادی و.... دارد. 
ساخت  درآمدی،  مختلف  اقشار  استقرار  زمینه ی  ایجاِد  هم چنین 
از  بهره گیری  درآمد،  پُر  گروه های  برای  ویژه  های  سکونت گاه 
ساختمان های بلندمرتبه برای خوانایی شهر، به حداقل رساندِن قیمِت 
زمین برای ساخت مسکن، آزاد کردن زمین و ایجاِد عرصه ی باز برای 
فضای سبز و خدمات، تنوع در سکونت گاه های شهری و جذِب ُمخاطباِن 
مختلِف شهری، تأمیِن خدمات و تسهیل در دسترسی به آن، بازیافت و 

اصالح زمین در بافت های فرسوده را دنبال می کند. 
از سویی حفِظ زمین های مرغوب و نگه داری از محیط زیست با تقلیل 
سطِح اشغال زیر بنا، ایجاد دید و منظر شهری متنوع و مطلوب براي 
سیماي شهر، بهره گیری بیشتر از دید و منظِر مطلوِب محیط و تأکید بر 
موقعیت مکانی مراکز خدمات شهری - ناحیه ای -منطقه ای –محلی، 
از دیگر مسائلی است که در مصوباِت مربوط به تراکم ساختمانی مِد نظر 

برنامه ریزان و طراحان شهری است.
در  سازی  بلندمرتبه  رونِد  به  ویژه ای  توجِه  باید  شهری  برنامه ریزان 
بر  منطقه ،  یک  در  ارتفاعی  تغییِر  که  چرا  داشته باشند.  کالنشهرها 
جمعیِت آن در جریاِن توسعه ی شهری اثر می گذارد و اگر سرانه های 
الزم تامین نشود، هیچ هماهنگی میان ظرفیت های توسعه در منطقه ی 
مورِد نظر، ُرخ نخواهد داد و تنها مشکلی بر مشکالِت شهر افزوده خواهد 

شد.
مدیران  دیدگاهِ  با  و شهرسازان  معماران  دیدگاهِ  داشت  نظر  در  باید 
شهری متفاوت است و به قولی زورِ هر یک در توسعه ی شهر بچربد، 
سیمای آتی متاثر از طرز تفکِر خاصی خواهد بود. حال سیمای شهرهای 
امروزی را چگونه ارزیابی می کنید؟ ساختمان های بلندمرتبه ی شهرمان 
شاید زیبا بوده و از تکنولوژی باالیی در ساخت بهره مند باشند، اما سوال 
این جاست که آیا ُکلّیِت شهر را ارتقا بخشیده اند یا تنها سیمای زشتی 

نصیِب شهرهایمان کرده اند؟
در ُکره ی جنوبی، محققان با استفاده از ظرفیت های شهری، عواملی 
چون انرژی، فضای سبز، شبکه خیابانها، منابع آب و امکانات تصفیه ی 
آن و کاربری های شهری را در طراحی مدل تراکم ساختمانی برای 
سئول در نظر گرفته اند. آن ها با استفاده از مسائِل اجتماعی، اقتصادی، 
مرحله ی  در سه  و  یادشده  پارامترهای  کنارِ  در  سازمانی  و  محیطی 
تعیین استانداردهای محیطی، سطِح خدمات و اندازه گیری میزان انرژی 
و تاسیساِت شهری، فرآیندی برای تعیین تراکم طراحی کرده اند. البته 
این مدل تنها برای این شهر پاسخگو است و شهرهای دیگر نیازمنِد 
نیازهای آن،  با  برای تهیه ی مدلی متناسب  مطالعات جامع و بومی 

هستند. 
بُرد که مطالعاِت  نام  را می توان در سراسر جهان  هزاران شهر دیگر 
گوناگونی برای دسترسی به مدل تراکم ساختمانی انجام می دهند. اما در 
کشورِ خودمان تا چه اندازه این به این مطالعات اهمیت داده می شود؟ 

مسائل قانونی، مدیریت زمین، ثبت زمین، توان اقتصادی و بافت شهری 
از جمله مواردی است که در شهرهای ایران در خصوص تراکم مطرح 
است. مالک عمل شهرداری ها در افزایِش تراکم های ساختمانی یا به 
طور کلی ُمدلی برای تراکم شهر، بر اساس چه اهدافی صورت می گیرد؟ 
مسئوالن  برنامه های  در  ساختمانی،  تراکم  در  شده  ذکر  اهداِف  آیا 
جایگاهی دارد؟ آیا اولویت خاصی برای اختصاص تراکم در شهر وجود 
دارد؟ و اگر پاسخ مثبت است چرا این همه تخلفات ساختمانی مرتبط با 

تراکم در کشور روز به روز فراگیرتر می شود؟

وزرای بهداشت، اطالعات و رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی این هفته در مجلس

وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اطالعات،رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز این 
هفته با حضور در جلسات علنی مجلس شورای اسالمی به نمایندگان 

گزارش می دهند.
به گزارش ایرنا، مجلس شورای اسالمی این هفته در روزهای یکشنبه 
و سه شنبه جلسه علنی دارد، خانه ملت هفته آینده به دلیل برگزاری 
کمیسیون های تخصصی در دو نوبت صبح و عصر در روز دوشنبه 

جلسه علنی ندارد. 
حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار 
است هفته آینده در مورد وضعیت بهداشت، درمان، بیمه های  تکمیلی 
و اقتصاد مقاومتی )وضع  موجود، چالشها و پیشنهادها( به نمایندگان 

گزارش دهد.
همچنین قرار است رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در مورد 
عملکرد آن ستاد و اقتصاد مقاومتی )وضع موجود، چالشها و پیشنهادها( 

گزارش خود را ارائه کند.
محمد باقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از دیگر 
مدیران دولتی است که این هفته در مورد برنامه ششم توسعه کشور 
و اقتصاد مقاومتی )وضع موجود، چالشها و پیشنهادها(به نمایندگان 

مجلس گزارش خواهد داد.

نگاه روز

 خطیب جمعه تهران با بیان اینکه دنیای 
استکبار دنیایی است که خود را روز به روز 
اسالم  جهان  همه  گفت:  دهد،  می  نشان 
پول  که  دانند  می  سنی  چه  و  شیعه  چه 
سعودی، سیاست گذاری صهیونیست ها و 
قدرت آمریکا این مثلث شوم را تشکیل می 
دهند و همه فسادها در برابر اسالم ناشی 

از آنهاست.
آیت ا... محمد امامی کاشانی در خطبه دوم 
اوضاع  افزود:  تهران  هفته  این  جمعه  نماز 
انقالب  که  دارد  آن  از  حکایت  احوال  و 
علوی  اسالم  یعنی  اصیل  اسالم  و  اسالمی 
نه آن اسالمی که یک عده ای  و فاطمی، 
به عنوان مسلمان، تکفیری و وهابی درست 
کردند و آنها را به جان مسلمانان انداختند، 

با سرعت جلو می رود. 
وی ادامه داد: االن جهان اسالم چه سنی و 
چه شیعی بر این مساله توجه دارد چه در 
یمن و چه در سوریه و چه کشورهای دیگر 
گذاری  سیاست  ها،  سعودی  پول  جا  همه 
مثلث  این  آمریکا  قدرت  و  ها  صهیونیست 

شوم قرار دارد.
خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با طرح 
این سواالت که انقالب اسالمی چیست؟ چه 
عظمتی دارد ؟ چگونه باید حفظش کرد و 
دنیا چه برخوردی با آن دارد و با دنیا چگونه 
باید برخورد کرد؟ گفت: تنها کسی که این 
مسایل را از همه بهتر و روشن تر و آگاه تر در 
کشور و خارج کشور خوب تحلیل می کند، 

شخص رهبر معظم انقالب است.
امامی کاشانی با بیان این که ایشان در قله ای 
در جهان قرار گرفته که از فراز آن همه دنیا 

گفت:  کند،  می  نظر  اظهار  و  بیند  می  را 
فقط می خواستم به جوانان، دانشگاهیان و 
استادها بگویم که باید قدر این رهبر ، این 
فکر و این انسان بزرگ را بدانیم و نگذاریم 
سر  به  ایشان  نظرات  و  کلمات  قربت،  در 
برود و نظرات دیگر هم اگر غیر از این باشد 
اشتباه است و مطلب همین است که ایشان 
تشخیص می دهند. چرا که رمز بقا انقالب 

توجه به این توصیه ها است. 
وی با بیان این که دنیای استکبار برنامه هایی 
را که در جهان اسالم از جمله عراق، سوریه 
کند،  می  ریزی  طرح  دیگر  نقاط  و  یمن   ،
گفت: با این استکبار آمریکایی صهیونیستی 
باید دنیای اسالم متحد شود. مسلمان شیعه 
و  با یک وحدت  باید  و همه  ندارد  و سنی 
اسالم  دشمنان  نگذاریم  درست  انسجام 
پیامبر اکرم )ص( و قرآن را به زمین بزنند 
و باید دانست که در این مسیر تمام جهان 

اسالم مسوول است .
ابراز همدردی  با  خطیب نماز جمعه تهران 
با مسلمانان بحرین گفت: می بینید که در 
می  را  مساجدشان  کنند.  می  چه  بحرین 

بندند و علمای شیعه را شکنجه می کنند. 
امامی کاشانی در ادامه به شکنجه و کشتار 
گفت:  و  کرد  اشاره  پاکستان  در  شیعیان 
زنند  می  را  شیعیان  پاکستان  در  متاسفانه 
و می کشند و عده ای هم از علمای شیعه 

اعتصاب کردند.
هماهنگ  آنها  با  هم  سنت  اهل  افزود:  وی 
شدند حتی مسیحیان که مسلمان نیستند از 
این شیعیان پاکستان حمایت می کنند ولی 
با کمال تاسف دولت پاکستان ساکت است 
و ما از دولت پاکستان می خواهیم در این 

سیاست تجدید نظر کند.
خطیب نماز جمعه تهران با تشکر از نیروهای 
انتظامی که با مواد مخدر مبارزه می کنند، 

گفت: مواد مخدر امروز به صورت شیشه و 
روان گردان بچه های ما را اینگونه می برد که 

باید گفت این سیاست آمریکا است.
از  آمریکا  که  این  بیان  با  کاشانی  امامی 
دیگر  طرف  از  و  تروریسم  از  طرف  یک 
کند،  می  حمایت  مخدر  مواد  گسترش  از 
گفت: این مواد مخدر خانواده ها را از بین 
می برد و این وظیفه ای برای همه نخبگان، 
معلمان  و  دبیران  دانشمندان،  استادان، 
خصوص  این  در  مدارس  در  که  است 
از  استفاده  جلوی  حتی  و  کنند  صحبت 

سیگار را بگیرند.
وی افزود: این وظیفه ما است و فقط درس 
گفتن وظیفه ما نیست بلکه باید به این تکلیف 
عمل کنیم و مردم هم باید از مسووالن در 

مبارزه با مواد مخدر حمایت کنند.
خطیب نماز جمعه تهران همچنین خطاب 
به مسووالن گفت: در باره مصلی به کسانی 
که تصمیم گیر هستند توصیه می کنم که 
تصمیم  مصلی  خصوص  در  سریعتر  هرچه 
گیری شود و اگر مساله و مشکلی هست آن 

را حل کنند.
خصوص  این  در  داد،  ادامه  کاشانی  امامی 
مساله  این  به  و  دهند  تشکیل  جلساتی 
در  که  نباشد  گونه  این  و  بدهند  اهمیت 
ماه  ایام  این  در  بخصوص  نماز جمعه  وقت 
مبارک رمضان و هوای گرما نماز در دانشگاه 
برگزار شود. اهمیت بدهید و این مشکل را به 

سرعت حلش کنید.
وی همچنین به سالروز شهادت شهید دکتر 
چمران اشاره و برای ایشان و همه شهدای و 

امام شهدا طلب مغفرت کرد.

آیت ا... امامی کاشانی:

سعودی، رژیم صهیونیستی و آمریکا مثلث شوم در برابر اسالم است

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه گفـت: 
مذاکـرات ما بـا طـرف آمریکایـی صرفاً 
پیرامـون پیگیـری اجرای برجام اسـت.

حسـین جابـری انصـاری در بـاره بیانیه 
گفـت:  آمریـکا  خارجـه  وزارت  اخیـر 
طـرف آمریکایـی البتـه در گذشـته نیز 
در  ای،  هسـته  مذاکـرات  حاشـیه  در 

مـواردی پیرامـون اوضـاع سـوریه، 
عـراق و یمـن دیدگاه هـای خود را 
مطـرح کـرده ولی هیچـگاه مذاکره 
صـورت  موضوعـات  ایـن  در  ای 

نگرفتـه اسـت.
 وزارت امـور خارجـه آمریکا درباره 
دیـدار ظریـف و کـری در اسـلو بـا 
صـدور بیانیـه ای اعـالم کـرد کـه 
دقیقـه   70 کـه  دیـدار  ایـن  »در 
پشـت درهای بسـته انجام شد، دو 
طـرف درباره تـداوم اجـرای برجام 
از جملـه موضـوع مرتبط بـا بانکها 
و تسـهیل تحریمهـای مرتبـط بـا 

موضـوع هسـته ای مذاکـره کردنـد.«
در ایـن بیانیـه آمـده اسـت :»کـری بـر 
اهمیـت نقـش ایـران و نفـوذش در دولت 
سـوریه بـرای تضمیـن انتقـال کمکهـای 
بشردوسـتانه و لـزوم حفـظ آتـش بـس با 
معارضـان میانه روی سـوریه تاکید کرد.«

سخنگوی  معاون  شبلی«  »ساسئون 
و  گفت  و  دیدار  آلمان  خارجه  وزارت 
والتر  فرانک  و  ظریف  محمدجواد  گوی 
اشتاین مایر را سازنده، بی پروا و صریح 

خواند.
دیدار  از  خود  ارزیابی  در  شبلی 
روز  که  آلمان  و  ایران  خارجه  وزرای 
شد،  برگزار  خرداد(  چهارشنبه)۲6 
افزود: دو وزیر درباره مسائل مخلتف از 
جمله مباحث منطقه ای صحبت کردند؛ 
محور مذکرات طبیعتا سوریه بود و این 
که چه طور می توانیم با ایران صحبت 
کنیم تا مجددا روند ژنو را احیاء کنیم. 

روند  این  حاضر  حال  در  گفت:  شبلی 
متوقف شده است و هنوز تاریخ جدیدی 
مشخص  سوریه  صلح  مذاکرات  برای 
نشده است؛ هر از گاهی یک آتش بس 
اعالم می شود و مجددا نقض می شود.

خود  نشست  در  وزیران  داد:  ادامه  وی 
درباره  مفصل  صورت  به  برلین  در 

کمک های بشر دوستانه برای شهرها و 
مناطق مشخص سوریه بحث و گفت و 
مایر  اشتاین  دیدار،  این  در  کردند.  گو 
از  که  خواست  خود  ایرانی  همتای  از 
نفوذ در دولت سوریه برای دسترسی به 
کمک های بشر دوستانه به مردم سوریه 

در مناطق مشخص استفاده کند.
آلمان  خارجه  وزارت  سخنگوی  معاون 
بشر  های  کمک  مساله  کرد:  تاکید 
در  محوری  نقش  بس  آتش  و  دوستانه 
حل روند سیاسی دارند و اگر در مساله 
دوستانه  بشر  های  کمک  به  دسترسی 
نشود،  حاصل  پیشرفتی  بس  آتش  و 
سخت خواهد بود که مجددا بتوان گروه 
ژنو  در  مذاکرات  میز  به  را  اپوزیسیون 

بازگردانیم. 
برای حل  این مساله  افزود: پس  شبلی 
بحران سیاسی سوریه و یا فتن راه حل 
طول  پیش  بیش  که  ای  مناقشه  برای 

کشیده، حائز اهمیت است.

وزارت خارجه آلمان:

 مذاکرات ظریف و اشتاین مایر سازنده و صریح بود

شرکت های دانش بنیان در مسیر صادرات 
که  دارند  مشکالتی  همواره  محصوالتشان 
و  علمی  معاونت  صادرات  خدمات  کریدور 
نقاط  بررسی  با  جمهوری  ریایت  فناوری 
ضعف و قوت آنها درصدد رفع مشکالتشان 

برآمده است.
کریدور  مدیر  یزدآبادی،  قاسمی  حسن 
دانش بنیان  محصوالت  صادرات  خدمات 
اظهار داشت: کریدور صادرات مجموعه ای 
صادرات  توسعه  خدمات  ارائه  با  که  است 
از طریق شرکت های خدماتی متخصص هر 
را  شرکت ها  شدن  صادراتی  فرآیند  حوزه، 

تسهیل می  کند.
وی افزود: این کریدور، ضمن ارائه خدمات، 
شرکت های دانش بنیان را از منظر »میزان 
و  کرده  رتبه بندی  صادراتی«  آمادگی 
برترین شرکت ها را به شرکت های بازرگانی 
بازار  توسعه  جهت  صادرات  مدیریت  و 

صادراتی معرفی می کند.
وی ادامه داد: خدمات کریدور صادرات بر 
توانمندی  واقعی و سطوح  نیازهای  مبنای 
و  کرده  ارائه  خدمات  آنها  به  شرکت ها 
فرآیندهای  در  را  شرکتها  مدیران  سپس 

حمایت های کریدور قرار می  دهد.
قاسمی با ارائه گزارشی از عملکرد کریدور 
این  گفت:  تاکنون  تاسیس  ابتدای  از 
کریدور توانسته تا پایان سال ۱۳9۴،  7۳6 
درخواست را از سوی ۳76شرکت دریافت 
درخواست ها  از  تعداد  این  دریافت  کند؛ 
کریدور  راه اندازی  کوتاه  زمان  به  توجه  با 
صادرات، نشان از عملکرد مثبت این مدل 
در رفع نیازهای شرکت های دانش بنیان در 

راستای صادرات محصوالتشان است.
حوزه  در  ها  شرکت  درخواست  بیشترین 

صادرات
درخواست  بیشترین  به  اشاره  با  قاسمی 
محصوالت  صادرات  کریدور  از  ها  شرکت 
و  استاندارد  خدمات  گفت:  بنیان  دانش 

مشاوره،  ملی،  پاویون  در  حضور  مجوز، 
و  ترین  مهم  از  سایت  طراحی  و  آموزش 
به  ها  شرکت  های  درخواست  بیشترین 
معنا  بدین  این  است.  بوده  کریدور  این 
های  شرکت  نیاز  اعظم  بخش  که  است 
مورد  سطح  به  رسیدن  برای  بنیان  دانش 
این  به  محدود  جهانی  بازارهای  برای  نیاز 

حوزه هاست.
اولویت های  بررسی  اینکه  بیان  با  وی 
و  نیازها  نوع  نمایانگر  خدمات،  درخواست 
شرکت های  راه  سر  بر  موجود  چالش های 
بررسی  داشت:  اظهار  است،  دانش بنیان 
باالی  تاثیر  از  نشان  درخواست ها  این 
و  بین المللی  مجوزهای  و  استانداردها 
صادرات  توسعه  در  نمایشگاه ها  در  حضور 
این  که  چرا  است؛  شرکت ها  دیدگاه  از 
با  مواجهه  را در  اصلی خود  نیاز  شرکت ها 
از سوی  دریافت چنین خدماتی  صادرات، 

کریدور دیده اند.
حمایت از شرکتها برای دریافت مجوزهای 

بین المللی
صادرات  کریدور  اینکه  بیان  با  وی 
محصوالت دانش بنیان، شرکت ها را برای  
اجباری  المللی  بین  مجوزهای  دریافت 

صادرات نظیرCE و GOST روسیه مورد 
حمایت قرار می دهد، افزود: دارا بودن این 
مجوزها و استانداردها هم منجر به افزایش 
حس اعتماد در مشتری خارجی می شود و 
بازارهای  به  محصول  ورود  قانونی  راه  هم 

هدف را هموار می سازد.
به گفته وی، کریدور شرکت های خدماتی 
را  گواهینامه ها  این  دریافت  متخصص 
از  دسته  این  طریق  از  و  کرده  شناسایی 
شرکت های خدماتی )کارگزار( به شرکت ها 

کمک می کند.
تاییدیه های  و  مجوزها  دریافت  از  حمایت 

الزم برای صادرات
مشاوره  خدمات  داشت:  اظهار  قاسمی 
و  نقل  صادرات،  فرآیندهای  خصوص  در 
از  حمایت  نقل،  و  حمل  ارزی،  انتقاالت 
حضور در نمایشگاه های بین المللی )حضور 
انفرادی(، حمایت از حضور در پاویون ملی 
از  حمایت  سال(،  در  پاویون   ۱5( ایران 
 ،Export Plan صادرات  برنامه  تدوین 
تاییدیه های  و  مجوزها  دریافت  از  حمایت 
 CE, Gost,( صادرات  برای  الزم 
از  حمایت   ،ISO۱۳۴۸5  ,ISO900۱
طراحی و تهیه ابزارهای تبلیغات بین الملل 

از سوی  از خدماتی به شمار می روند که 
که  بنیان  دانش  های  شرکت  به  کریدور 

متقاضی صادرات هستند ارائه می شود.
ثبت  از  حمایت  همچنین  داد:  ادامه  وی 
پتنت خارجی، گزارشات نقض پتنت؛ ثبت 
گزارشات  تهیه  از  حمایت  تجاری،  عالمت 
از  حمایت  بین الملل،  بازار  تحقیقات 
از  بندی، حمایت  بسته  و  طراحی صنعتی 
آموزش های بازرگانی و صادرات شرکت ها، 
وب سایت  ایجاد  و  طراحی  از  حمایت 
حمایت  الکترونیک،  بازاریابی  و  شرکت ها 
از  تجاری  های  هیات  پذیرش  و  اعزام  از 
خدمات ارائه شده  کریدور به شرکت های 

دانش بنیان هستند.
به گفته وی ، کریدور، خدمات را بر مبنای 
مشکالت  اساس  بر  و  واقعی  نیازهای 
بازارهای  به  شناسایی شده در مسیر ورود 
تمامی  بنابراین  کرده،  تعریف  صادراتی 
به  اخیر  مدت  در  شده  تعریف  خدمات 
میزان قابل توجهی مورد استقبال شرکت ها 

قرار گرفته است.
وی افزود: کریدور حدود 60 کارگزار ارایه 
خدمات توسعه صادرات )اعم از حدود ۴0 
کارگزار حقوقی و ۲0 مشاور حقیقی( را در 
شبکه کارگزاران همکار خود در بخش های 
مختلف خدماتی دارد و بنا به تناسب از این 
به شرکت ها  ارایه خدمات  برای  کارگزاران 

استفاده می کند.
همچنین  کریدرو  کرد:  عنوان  وی 
بر  خود  خدمات  توسعه  جهت  برنامه هایی 
دانش بنیان  شرکت های  نیازهای  اساس 
داشته و تدوین دستورالعمل های جدید را 
دستور کار خود قرار داده است؛ امیدواریم 
کریدور  در  حمایت ها  و  خدمات  ارائه  با 
در  را  دانش بنیان  شرکت های  بتوانیم 
شاهد  و  ساخته  توانمند  بین المللی  حوزه 
این دست  از  افزایش سهم صادرات کشور 

از محصوالت باشیم.

ارائه تسهیالت صادراتی به محصوالت دانش بنیان

جابری انصاری: 

مذاکرات ما با آمریکا فقط در چارچوب برجام است



توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
نیروی برق استان البرز، همایش بسیج ادارات 
شرکت  در  برق  بهینه  مصرف  درمدیریت 
با حضور مدیر عامل،  البرز  برق  نیروی  توزیع 
فرمانده  و  شرکت  ارشد  معاونین،مدیران 
و  استان  مجتبی)ع(  حسن  امام  بسیج  پایگاه 
فرماندهان حوزهها و بسیج ادارات استان البرز 

برگزار گردید.
ابتدا مهندس ناصر اسکندری مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان ضمن خوشآمدگویی 
عظمای  مقام  فرموده  به  اینکه  به  اشاره  با  و 
و  اقدام  اقتصادمقاومتی،  سال  امسال  والیت 
از  که  حوزه ای  هر  در  گفت:  می باشد  عمل 
بسیج استفاده کردیم توانستیم نتایج ارزنده ای 

را برای کشور خلق کنیم، بسیج در حوزه اقدام 
عمل همیشه سرافراز بیرون آمده است. ما هم 
در حوزه برق نیاز شدید به همکاریاین عزیزان 
داریم. در گذشته به برق به عنوان یک خدمت 
دولتی نگاه می شد در حالی کهبرق یک کاالی 
ما  است. پس  ملی  ثروت  یک  است.  ارزش  با 
باید به دنبال مصرف بهینه اینکاالی با ارزش 
باشیم که با مصرف سرمایه ملی و فصیلی این 
آیندگان  کهسرمایه  می آید  دست  به  مملکت 
در  عزیز  بسیجان  حضور  قطعا  و  است.  نیز 
تا  باشد  وراهگشا  مؤثر  تواند  می  حوزه  این 
ارزش هوشمندانه مصرف شود.  با  کاالی  این 
ناصر اسکندری در باره تلفاتانرژی گفت: تلفات 
انرژی در حوزه استان البرز هم اکنون نزدیک 

درصد   6 از  بیش  که  می باشد  درصد   14 به 
یعنی 6  برق های غیرمجاز است؛  از  ناشی  آن 
درصد از 400 میلیارد تومان در سال، شامل 
هدر رفتن انرژی می باشد و ما در حوزه مبارزه 
شایان  کمک  نیزبه  مجاز  غیر  برق های  با 
رفت  هدر  از  تا  نیازمندیم  محترم  بسیجیان 

سرمایه ملی جلوگیری نماییم.
در ادامه همایش، سردار موالیی؛ فرمانده پایگاه 
به  ضمنتبریک  مجتبی)ع(  حسن  امام  بسیج 
به مناسبت  اعیاد شعبانیه و تسلیت  مناسبت 
سالروز رحلت حضرت امام گفت: ماباید درک 
عمل  و  اقدام  مقاومتی،  اقتصاد  از  درستی 
را  قابلقبولی  و  معقول  معنای  و  باشیم  داشته 
ارایه دهیم؛ یعنی مقاومت در مقابل تکانه های 

جهان اقتصادی که تجربه قابل قبول نمی باشد. 
به  باید  مصرف  الگوی  مقاومتی  اقتصاد  در 
با  مابتوانیم  یعنی  شود  ارایه  علمی  صورت 
فروش انرژی ارزش افزوده ایجاد و بهره وری 

را باال ببریم. 
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آگهي تجديد مزايده كتبي
دكه مقابل گلزار شهدا و دكه پارك زيتون

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

پارك زيتون متعلق به شهرداري واقع در مشكين دشت از طريق برگزاري مزايده كتبي اقدام نمايد.
لذا از كليه داوطلبان و عالقمندان به شركت در مزايده دعوت ميشود حداكثر ظرف مدت 10 روز پس 
از چاپ نوبت دوم آگهي به واحد امور قراردادها شهرداري مراجعه و نسبت به اخذ اسناد مزايده اقدام 
يا كليه  يا قبول يك  بود. شهرداري در رد  برنده مزايده خواهد  به عهده  نمايند. هزينه چاپ آگهي 

پيشنهادها مختار است.
شهرداري مشكين دشت- محبوب فروزنده

 نوبت دوم

دل واگويه هاي يک شبح روزنامه نگار
é مرتضی رويتوند

1 شبح ها بسیار موجودات خوبي هستند. آدم دلش میخواهد شبح 
باشد. یک شبح میتواند از دیوار رد شود، میتواند از محدوده طرح 
زیاد  احتمال  به  شبح  یک  کند،  عبور  محدودیت  بدون  ترافیک 
تشخیص میدهد که چه کسي دروغ میگوید چه کسي نه. شبح ها 

بسیار شریف و با شخصیت هستند.
را  معدن  در  کار  که  شناسان  پیشه  از  بسیاري  عقیده  برخالف   2
سختترین کارها میدانند، باید بگویم پیشه روزنامه نگاري سختترین 
پیشه تمام قرنهاست. در این پیشه گاهي تو باید کار نکني تا حقوق 
بگیري! نه که کار نکني، کار کني اما کار نکني. یا مفهومي شبیه این؛ 

که این مفهوم بسیار پیچیده است.
چیزي  مورد  در  میخواهید  هستید.  نگار  روزنامه  یک  کنید  فرض 
بنویسید یا خبر و گزارشي تهیه کنید، چه موضوعي برایتان جالب 
بگویید.  حاال  فکرکردن.  است  بس  خب  کنید...  فکر  کمي  است؟ 
ترافیک؟! ترافیک موضوع خوبیست؟! هرگز!  سخت در اشتباهید، 
نگران  قرمزیست. خب  موضوع خط  یک  ترافیک  موضوع  که  چرا 
نباشید. انتظاري نیست که شما در همین ابتداي کار همه اصول 
روزنامه نگاري را بدانید. یک فرصت دیگر دارید. چه موضوعي خوب 
است؟ فکر کنید... گراني؟! خودتان هم میدانید این هم خط قرمز 
است و به هزار سازمان و شخصیت حقیقي و حقوقي برمیخورد. اصال 
بهتر است شما هر چه را به ذهنتان میرسد، به صورت طوفان فکري 
بگویید. آلودگي هوا؟ سیاست؟ برجام؟ مسکن مهر؟ بروکراسي اداري؟ 
و... متاسفم. پاسخ همه اینها یک »نه« بزرگ است. همه اینها خط 
قرمز هستند. حق دارید شما که نباید همه چیز را بدانید. بیایید 
در مورد پیشه و صنف خاصي بنویسید و آن را به چالش بکشید. 
پزشکان؟ معلمان یا صنف کله پزها؟ نگویید که نمیدانید از اینها 
نمیشود انتقاد کرد. مکانیکها؟ مربیان مهدکودک؟ بازاریها؟ خداوکیلي 
من چیزي نگویم شما میتوانید در مورد اینها بنویسید؟ معلوم است 
که نه. در مورد چهره هاي برجسته که هم خط قرمز هستند هم 
اینکه هوادارانشان به شما حمله فرهنگي اجتماعي زرهي خواهند 
کرد.  به سراغ ُکرات دیگر هم بروید سازمان هوا و فضا اعتراض مي 
کند. در مورد گیاهان هم همینطور؛  اگر در مورد هویج بنویسید 
گه چرا اینقدر نارنجیست، شک نکنید انجمن دفاع از گیاهخواران از 
شما شکایت خواهد کرد. در موردي دیده شده است روزنامه نگاري 
در مورد ببرها نوشت که جمعیت حمایت از گربه سانان راهراه از او 
شکایت کرد و او هم اکنون به شغل ......... مشغول است. )نام شغل را 
از ترس شکایت آن صنف ننوشتم(. ناگفته نماند که در مورد روزنامه 

نگاران هم نمیشود نوشت.
خالصه نمیشود نوشت. حاال به نظر شما روزنامه نگاري پیشه سختي 
نیست؟ از یک طرف باید بنویسي تا حقوق بگیري و از یک طرف باید 

ننویسي تا ممنوع القلم و ممنوع الکار و ممنوع الزندگي نشوي.
3 جداز از همه خوبیهاي شبح ها، یک خوبي دیگر هم دارند. تا زمان 
نوشتن این یادداشت هنوز انجمن شبح ها اعالم موجودیت نکرده 
است. پس میشود از شبح ها انتقاد کرد. شبح ها خیلي گرانفروش 
هستند. آنها به ارباب رجوع احترام نمیگذارند. شبحها به فکر مردم 
باطن  اما در  باشند  نیستند. شاید شبح ها ظاهري مهربان داشته 
خبیث هستند. شبح ها خیلي بد هستند. بسیار بد هستند. )آخیش... 

دلم خنک شد. مدتها بود از صنفي اینقدر انتقاد نکرده بودم.(
4 شما که غریبه نیستید؛ از قدیم گفته اند فاصله بین نویسنده و 
خواننده تنها چند برگ کاغذ است، باور کنید االن حس میکنم ممکن 
است با این یادداشت به کسي یا گروهي بربخورد. نکند پس فردا 
برگه شکایت به دفتر روزنامه برسد؟! نکند مجبور شوم پیشه ..... را 
از بیکاري برگزینم؟! )از گفتن نام پیشه آینده ام به دلیل هراس از 

شکایت معذورم(
اصال من یک شبح هستم! یک شبح روزنامه نگار. از شبح که شکایت 

نمیکنند. لحظه اي تردید نکنید که من یک شبح هستم. 

انفجار موشک فالکون 9 در لحظه فرود

شرکت اسپیس ایکس با موفقیت دو موشک را به مدار پرتاب کرد 
اما متاسفانه، در تالش برای فرود موشک فالکون 9 خود شکست 

خورده است.
به گزارش سرویس علمی ایسنا و به نقل از اسپیس ایکس، این شرکت  
که طی ماه های اخیر با فرود های موفق موشک های قابل استفاده 
مجدد خود پیروزی های مکرری را تجربه کرده،  در تالش برای فرود 
سالم  اولین مرحله از موشک خود بر روی یک قایق در اقیانوس 

اطلس شکست خورده است.
این موشک دو ماهواره را با موفقیت به مدار زمین برده و تصاویری 
که توسط شرکت اسپیس ایکس منتشر شده نشان میدهد که  در 
فاصله 330 فوت )70 متری( از سطح زمین دچار نقص شده و در 
زمان رسیدن به پلت فرم بر روی بارج در اقیانوس اطلس، شعله ور 

شده است.
الون ماسک رییس شرکت اسپیس ایکس در صفحه شخصی توییتر 
خود نوشت: فاز صعود و ماهواره این موشک دارای هیچ مشکلی نبوده، 
اما موشک تقویت کننده  آن برای فرود بر روی کشتی دچار مشکل 

جداسازی پیش بینی نشده RUD  قطعات شده است.
این موشک در هنگام فرود باعث تکان شدید بارج شده و  باعث غیر 
فعال شدن دوربین کشتی شده است. تصاویر نهایی نشان میدهد که 
این فضاپیما به صورت عمودی قرار گرفته و در شعله های آتش و دود 

غلیظ احاطه شده است.
راه اندازی این موشک قبال از پایگاه کیپ کارناوال صورت گرفته بود.

ديپلمات های آمريکايی خواهان حمالت هدفمند 
علیه ارتش سوريه

حدود 50 تن از دیپلمات های وزارت امور خارجه آمریکا با امضای 
سوریه،  قبال  در  واشنگتن  سیاست های  از  انتقاد  یادداشتی ضمن 

خواستار اقدام نظامی علیه دولت بشار اسد شدند.
این سند که به  از خبرگزاری رویترز، در  ایسنا به نقل  به گزارش 
امضای 51 تن از مقام های ارشد و میان رده وزارت امور خارجه آمریکا 
رسیده است، از دولت واشنگتن خواسته شده که علیه دولت بشار 
اسد، رییس جمهوری سوریه و ارتش این کشور حمالت هدفمند به 
عمل آورد تا از این طریق، به زعم آنها، جنگ داخلی در این کشور 

متوقف شود.
در این یادداشت که برای نخستین بار نشریه وال استریت ژورنال 
از آن پرده برداشت، امضاکنندگان خواستار حمالت نظامی هدفمند 

علیه دولت دمشق شده اند.
به خبرگزاری  نشود،  فاش  نامش  که خواست  آمریکایی  مقام  یک 
رویترز گفت: کاخ سفید همچنان با مداخله نظامی بیشتر آمریکا در 

مناقشه سوریه مخالف است.
این مقام آمریکایی اضافه کرد: به نظر می رسد امضای چنین یادداشتی 

سیاست های اوباما را در قبال دولت بشار اسد تغییر چندانی ندهد.

تالش برخی نمايندگان برای 
تشکیل فراکسیون مستقلین

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی از 
تالش برخی نمایندگان برای تشکیل فراکسیون 

مستقلین در مجلس خبر داد.
علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با ایسنا اظهار 
عالئق  اساس  بر  فراکسیون ها  در  حضور  کرد: 
یافته  سازمان  مسائل  از  جدا  و  افراد  شخصی 
آن هر چند  تبع  به  و  مجلس صورت می گیرد 
داشته  تخصصی  یا  شخصی  عالقه  که  نفری 
باشند، می توانند فراکسیونی تخصصی یا سیاسی 

را تشکیل دهند.
وی افزود: با توجه به اینکه هنوز ترکیب مجلس 
به درستی شکل نگرفته شرایط به گونه ای است 
دوایر  مجلس  در  مختلف  فراکسیون های  که 
متداخل هستند. البته عده ای در تالش هستند 

که فراکسیون مستقلین را شکل دهند.
این نماینده مجلس یادآور شد:  من بعید نمی بینم 
وجود  به  انشعاباتی  والیت  فراکسیون  بین  که 
تصمیم گیری ها  برخی  در  می کنم  فکر  و  بیاید 
طبیعتا  بود.  خواهد  محتمل  چیزی  چنین 
بر اساس شرایط زمانی مثل  افراد ممکن است 
اما  رییسه دور هم جمع شوند  انتخابات هیات 
باشد  ممکن است موضوعاتی هم وجود داشته 

که از یکدیگر جدا شوند.
شرایط  عقلی  نظر  از  کرد:  تصریح  یوسف نژاد 
یک  عضو  کسی  هر  که  باشد  گونه ای  به  باید 
انگیزه های  به  نسبت  شد،  سیاسی  فراکسیون 

فراکسیون خود متعهد بماند.
فضا  که  هم  پنجم  مجلس  کرد:  در  اضافه  وی 
فراکسیون  می گفتند  عده ای  بود  قطبی  دو 
نشدند.  موفق  آنها  اما  دهیم  تشکیل  مستقلین 
در دوره گذشته هم چنین موضوعی مطرح بود 
اما معموال مستقلین وزن شان آنقدر نیست که 
سیاسی  مهم  و  مطرح  فراکسیون  دو  با  بتوانند 
رقابت کنند بنابراین کار سختی در پیش دارند 
و هدایت و سازماندهی آنها برای اینکه بتوانند 

تاثیرگذار باشند کار ساده ای نیست.

فروش اقساطی مسکن 
امکان پذير شد

بانک  با ضمانت  خرید و فروش قسطي مسکن 
مسکن امکان پذیر شد.

به گزارش ایسنا، طرح تضمین معامالت اقساطي 
بانک  توسط  مسکن،  فروشندگان  و  خریداران 

مسکن اجرایي شده است.
به  بخشي  اطمینان  منظور  به  طرح،  این  در 
طرفین قرارداد، بانک مسکن به عنوان ضامن در 
معامله خرید و فروش اقساطي مسکن وارد شده 
و پرداخت اقساط ثمن معامله را مطابق ضوابط 

مصوب تضمین مي می کند.
خریدار  بین  ابتدا  است  الزم  منظور  این  براي 
واحد  معامله  منظور  به  بیع  عمل  فروشنده،  و 
مسکوني و نیز بین خریدار و بانک منعقد شود. 
مطالبات  کند  تعهد مي  اساس، خریدار  این  بر 
فروشنده را به صورت اقساط به بانک پرداخت 
به حساب  را  حاصله  وجوه  متعاقبا  نیز  بانک  و 

فروشنده واریز کند.
قیمت فروش نقدي و فروش اقساطي واحدها با 
مي  تعیین  فروشنده(  و  )خریدار  طرفین  توافق 
حداکثر  معامله  ثمن  تضمین  همچنین  شود. 
تاسقف  و  ملک  کارشناسي  ارزش   %50 تا 
عدم  به  مشروط  نیز  و  ریال  هزار   1.500.000
تجاوز مبلغ اقساط ماهانه خریدار از 30.000 هزار 

ریال خواهد بود.
مدت زمان تقسیط براساس توافق طرفین )خریدار 
و فروشنده( و حداکثر به مدت 50 ماه تعیین مي 
شود. بانک ضمن به رهن گرفتن ملک مورد معامله 
، پرداخت اقساط خریداران را در مقاطع مشخص 

به صورت ماهیانه تضمین مي کند.
بانک واریز اقساط سررسید شده را در پایان ماه 
به حساب فروشنده، در ازاي ترهین پالک مورد 

معامله تضمین مي کند.
مهمترین مزایاي طرح براي خریدارن و فروشندگان، 
افزایش قدرت خرید خریداران مسکن بدون افزایش 
سقف مسکن و بدون نیاز به تسهیالت بانکي که در 
نتیجه آن امکان فروش واحدهاي مسکوني فراهم 

خواهد شد عنوان شده است.
فروش  پیش  به  فروشندگان  ترغیب  همچنین 
واحدهاي در حال احداث و تامین مالي طرح هاي 
این  با  بانکي  منابع  از  استفاده  بدون  تمام  نیمه 
اطمینان که پس از تکمیل و آماده شدن اسناد 
و انتقال واحدها، امکان دریافت بخش عمده اي از 
ثمن معامله به شرح این طرح وجود خواهد داشت 

از دیگر مزایای این طرح است.
امکان شروع و افتتاح پروژه هاي جدید با توجه به 
فروش واحدهاي در اختیار سازندگان واحدهاي 
شده  بیان  طرح  این  مزیت  دیگر  نیز  مسکوني 

است.

نیم نگاهخبر

 وزیر کشور گفت:  در تمام اموری که مردم 
وارد کار شدند، کارها بخوبی و با موفقیت 
انجام شده است و مشارکت مردم و حضور 
آنان مؤلفه اصلی پیشبرد اقتصاد مقاومتی 

خواهد بود.
نخستین  در  فضلی«  رحمانی  »عبدالرضا 
مدیریت  قرارگاه  فنی  کمیته  جلسه 
جهادی اقتصاد مقاومتی در وزارت کشور، 
ایجاد  را  کمیته  این  تشکیل  از  هدف 
و  موجود  موانع  رفع  بیشتر،   هماهنگی 
موفق  اجرای  نیاز  مورد  امکانات  تقویت 
آذربایجان  استانهای  در  مقاومتی  اقتصاد 
سه  عنوان  به  لرستان  و  کرمان  شرقی،  
کمیته  افزود:   و  کرد  عنوان  الگو  استان 
فنی به عنوان حلقه وصل استانها،  وزارت 
اقتصاد  جهادی  مدیریت  قرارگاه  و  کشور 

مقاومتی عمل خواهد کرد.
وی با تأکید بر ضرورت واگذاری طرحها و 
به  واگذاری  قابل  و  تمام  نیمه  های  پروژه 
بخش خصوصی، از استانهای الگوی اقتصاد 
مقاومتی خواست این گونه طرحها را احصاء  
کنند تا از طریق قرارگاه اقتصاد مقاومتی، 

مسایل واگذاری آنها پیگیری شود.
رحمانی فضلی همه دستگاههای اجرایی را 
عالقه مند و فعال در عرصه اجرای اقتصاد 

طرحهای  گفت:  و  کرد  توصیف  مقاومتی 
اقتصاد مقاومتی نباید مختص مرکز استان 
و شهرستانهای  روستایی  مراکز  بلکه  باشد 
دوردست استانها را نیز شامل شود و عدالت 

محور باشد.
ایجاد  اهمیت  به  اشاره  با  کشور  وزیر 
ظرفیت الزم برای پیشبرد طرحهای اقتصاد 
طریق  از  گانه  سه  استانهای  در  مقاومتی 
آموزش  سرمایه  و  امکانات  کردن  فراهم 
های  ویژگی  از  یکی  افزود:  آن،  مجریان 
اقتصاد مقاومتی، کار روی  اجرایی وامهای 

روشهای تأمین مالی این طرحهاست و باید 
بدون پول کارها را پیش ببرید.

کمیته  اعضای  گفت:  کار  فضلی  رحمانی 
قانون  از  خروج  بدون  امور  تسهیل  فنی 
است؛ ضمن اینکه باید دست دستگاه های 
نمایندگان  و  باز  فنی  کمیته  عضو  اجرایی 
امور  پیشبرد  برای  الزم  اختیار  دارای  آن 

باشند.
فرهنگ  اهمیت  به  اشاره  با  کشور  وزیر 
در  مشارکت  به  مردم  ترغیب  در  سازی 
تصریح  مقاومتی،  اقتصاد  طرحهای  اجرای 

کرد:  رسانه ملی و علما  اگر پای کار بیایند 
را  مقاومتی  اقتصاد  فرهنگ  توانیم  می 
توان  این خصوص می  نهادینه کنیم و در 
رسانه  در  سریال  و  فیلم  ساخت  طریق  از 
مفاهیم  مقاومتی  اقتصاد  موضوع  با  ملی 
به  غیرمستقیم  طور  به  را  آن  پیام های  و 

مخاطبان انتقال داد. 
قرارگاه  فنی  کمیته  نشست  نخستین  در 
مقاومتی  اقتصاد  جهادی  مدیریت 
و  مدیریت  توسعه  معاون  »ناصریان« 
فعالیتهای  اهم  بیان  به  کشور  وزیر  منابع 
اختیار در  تفویض  این معاونت در موضوع 
حوزه های مرتبط با اجرای اقتصاد مقاومتی 

پرداخت.
سرپرست  پرست«  »دین  جلسه  ادامه  در 
اقتصادی و توسعه  امور  معاونت هماهنگی 
منطقه ای وزارت کشور به شرح وظایف و 
مختلف  موضوعات  در  انجام شده  اقدامات 
سه  درباره  و  پرداخت  مقاومتی  اقتصاد 
استان آذربایجان شرقی،  کرمان و لرستان 
به عنوان استانهای الگو برای اجرای اقتصاد 
نیم  و   15 استان  سه  گفت:  این  مقاومتی 
و  جمعیت  درصد   11 مساحت،   درصد 
13درصد شهرستانهای کل کشور را شامل 

می شود.

وزير كشور:  مردم مؤلفه اصلی پيشبرد اقتصاد مقاومتی هستند

ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده  جانشین 
تخصص های  آموزش  فرماندهی  گفت: 
عنوان  به  نداجا  باقرالعلوم)ع(  دریایی 
مجهزترین مرکز آموزشی در خاورمیانه 
مهد پرورش جوانانی است که پایه های 
اصلی این فرماندهی را تشکیل می دهند.

حاشیه  در  بیغم  خادم  دریادار  امیر 
بازدید از فرماندهی آموزش تخصص های 
مبارک  ماه  نداجا  باقرالعلوم)ع(  دریایی 
رمضان را  ماه رحمت، برکت و مغفرت 
دانست و اظهار کرد: ماه مبارک رمضان 
فرصت بسیار مناسب برای بهره گیری از 

فیوضات الهی است.
و  قرآن  رفیع  جایگاه  به  اشاره  با  وی 
نیروی  در  کریم  قرآن  با  انس  محافل 
دریایی ارتش، افزود: در تمامی پایگاه ها 
و منازل سازمانی نیروی دریایی و حتی 
در یگان های شناور و زیرسطحی ها این 
چراکه  می شود؛  برگزار  نورانی  محافل 
از  دریایی  نیروی  والیتمدار  کارکنان 
برکات قرآن کریم آگاه هستند و امروز 
آسمانی  کتاب  این  وجود  برکت  به 

توانسته ایم  شما  راسخ  اعتقاد  و 
احسن  نحو  به  را  ماموریت های خود 

به انجام برسانیم.
غیور  دریادالن  گفت:  امیربیغم 
فضای  در  اکنون  هم  دریایی  نیروی 
آب های  آمیز  تهدید  و  خشن  بسیار 
آشکار  دشمنی  با  و  بین المللی 
مسلح  بن دندان  تا  که  مستکبران 
در جلوی چشم  و  اقتدار  با  هستند، 

آنها ماموریت ها را انجام می دهند.
از  تمجید  با  نداجا  فرمانده  جانشین 
فرماندهی  این  ارزشمند  اقدام های 
و  آموزش  کیفیت  افزایش  جهت  در 
فرماندهی  گفت:  مبتکرانه،  اختراعات 
دریایی  تخصص های  آموزش 
مجهزترین  از  یکی  نداجا  باقرالعلوم)ع( 
مراکز آموزشی در خاورمیانه است، این 
که  است  جوانانی  پرورش  مهد  مرکز 
پایه های اصلی این فرماندهی را تشکیل 

می دهند.
ارتش  دریایی  نیروی  اینکه  بیان  با  وی 
یک نیروی تجهیزات محور است، خاطر 
نشان کرد: امروز در ساخت ناوشکن ها و 
زیردریایی ها با تکیه بر توان و تخصص 
پیچیده ترین  و  پیشرفته ترین  از  داخلی 

علم روز دنیا نیز استفاده می کنیم.
تحت  کارکنان  به  خطاب  بیغم  امیر 
آموزش تصریح کرد: شما با ایمان و اراده 
باید  است  شهداء  از  برگرفته  که  راسخ 
انجام  به  را  ماموریت ها  احسن  نحو  به 
برسانید و با این تفکر مقدس و با قدرت 
ایمان و اتکاء به خداوند هر تهدیدی را 

خنثی خواهیم کرد.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران گفت که تا کنون 
نفوذ  و  تحرک  از  گزارشی 
داخل  در  داعش  و  ها  تکفیری 

مرزهای کشور نشده است.
افزود  اشتری  حسین  سردار 
مرزها  جدار  در  چند  هر   :
درگیری هایی را با تکفیری ها 
داشته ایم ، اما در داخل مرزها 

نفوذی نداشتند. 
مرزهای  اینکه  بیان  با  وی 
در  انسداد  و  امن  کشور 
صورت  حساس  نقاط  تمامی 
داشت:  بیان  است،  گرفته 
اکنون عالوه برحضور فیزیکی 
مرزها  حساس  نقاط  در 
تجهیزات  و  امکانات  با   ،

تحت  کشور  مرزهای  نیز  الکترونیکی 
نظارت و امنیت قرار دارد. 

گروهک  اعضای  شناسایی  به  فرمانده 
غربی  مرزهای  در  پژاک  تروریستی 
کشور اشاره کرد و گفت که این عناصر 
سپاه  اطالعات  همکاری  با  تروریستی 
مقادیری  و  شدند  دستگیر  و  شناسایی 

مهمات نیز از آن کشف و ضبط شد. 
اشتری از دستگیری تعدادی تروریست 
در   : افزود  و  داد  خبر  نیز  خاش  در 
درگیری با تروریست ها در شهر خاش ، 
پنج نفر از آنان به هالکت رسیدند و یک 
نفر از نیروهای انتظامی نیز به شهادت 

رسید. 
فرمانده نیروی انتظامی به اجرای طرح 
امنیت اجتماعی در سواحل استان های 

هر   : گفت  و  کرد  اشاره  کشور  شمالی 
ساله در فصل تابستان و شنا ، طرح ها 
و عملیات ارتقاء امنیت اجتماعی نیروی 
انتظامی در سواحل خزر اجرا می شود. 
حضوری  انتظامی  نیروی   : افزود  وی 
و  دارد  خزر  دریای  سواحل  در  فعالی 
و  اجتماعی  معضالت  با  تعارف  بدون 

اخالقی در سواحل برخورد می کند. 
فرمانده ناجا گفت : در سه سال اخیر با 
آمار غرق  امید  و  تدبیر  دولت  همکاری 
 60 خزر  دریای  سواحل  در  شدگان 

درصد کاهش یافت. 
با همدلی و همزبانی مردم   : افزود  وی 
استان  امنیت  وضعیت   ، مسئوالن  و 
مازندران نیز مثال زدنی است و نیروی 
این  در  خوبی  کارنامه  استان  انتظامی 

خصوص دارد.

خیابان  به  عراقی  نیروهای  رسیدن  با   
و  این شهر  اداری  مرکز  و  فلوجه  اصلی 
فراز  بر  عراق  پرچم  درآوردن  اهتزاز  به 
ساختمان فرمانداری این شهر، فرماندهان 
عراقی جنگ علیه داعش درنامه ای به 
آزاد   ، عراق  وزیر  نخست  حیدرالعبادی 

شهر فلوجه را به وی اعالم کردند.
 ابومهدی المهندس نائب رئیس شورای 
تشکیالت الحشدالشعبی، هادی العامری 
عبدالوهاب  و  بدر  سازمان  دبیرکل 
در  فلوجه  عملیات  فرمانده  الساعدی 
را  موضوع  این  حیدرالعبادی  به  نامه ای 

بیان کرده اند.
فرمانده عملیات فلوجه در بیانیه ای در 

روز جمعه اعالم کرد که ساختمان های 
کامل  بطور  فلوجه  مرکز  در  حکومتی 
آن  فراز  بر  را  عراق  پرچم  و  شده  آزاد 

برافراشته اند. 
نیز  )مرکزی(  اتحادیه  پلیس  نیروهای 
ساختمان  بر  عالوه  که  اند  کرده  اعالم 
فرمانداری فلوجه به سمت خیابان بغداد 

حرکت کرده اند .
گزارش دیگری حاکی است که خیابان 
که  حساس  بسیار  مناطق  از  نزال  حی 
روز  در  شدیدی  زدوخوردهای  محل 
نیروهای عراقی  بود به دست  پنجشنبه 
افتاد و همچنین ناطق اندلس ، المقبره 

و السرای نیز آزاد شده اند.

فرمانده ناجا : 

تکفیری ها در داخل مرزهای ايران نفوذی نداشتند

فلوجه آزاد شد

برگزاری همايش بسیج ادارات در مديريت مصرف بهینه برق در استان البرز

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش:

نیروی دريايی يک نیروی تجهیزات محور است



دادنامه 
معلم  آباد خ  ا...- محمود  ولی  فرزند  فرهادی  آقای حسین  داوری:  خواهان 

مجتمع مروارید خزیر
خوانده داوری: آقای فاضل پاوند فرزند مسعود مجهول المکان

رای داوری- به تاریخ 95/12/15 پرونده کالسه 94/6 تحت نظر قرار دارد 
 94/10/23 درخواست  حسب  فرهادی  حسین  آقای  شود  می  مالحظه 
الف 91 مورخ  قرارداد شماره 2426  )) جنابعالی طبق  نموده است  اعالم 
91/7/21 بر اساس ماده 7 قرارداد به عنوان حکم مرضی الطرفین تعیین 
شده اید.. آقای فاضل پاوند فرزند مسعود طبق قرارداد مشارذکت تعهداتی 
تخلیه  به  متعهد  روز   15 و ظرف  ننموده  اجرا  را  قراردادا  ولی  پذیرفته  را 
در  ملزومات  عمده  ممهذا  آوری  جمع  را  وسایل  از  بخشی  که  است  بوده 
محل مانده با صرار و پیگیری مجدانه اینجانب بعد از 7 هفت ماه وسایل را 
از محل مشارکت خارج کرده است علیهذا الزام نامبرده به جبران خسارت 
وارده به مدت 210 روز طبق ماده 6 قرارداد و خسارت تاخیر در پرداخت 
پیامک  ارسال  با  را  مراتب  داوری  درخواست  وصول  از  پس  داور  دارم.  را 
داوری  خواهان  درخواست  و  نموده  منعکس  پاوند  فاضل  آقای  به  تلفن  و 
ابالغ  تلفنی  خوانده  به  را  روز  ده  پاسخگویی  ضرورت  و  وی  مستندات  و 
داور  و  نمایم  اینجانب وکیل معرفی می  اظهار داشت  نموده است خوانده 
احتیاطا درخواست داوری و ضمائم را به خانم فائقه رضازاده مادر خوانده 
نموده  امتناع  این خصوص  در  ابالغ  گونه  هر  قبول  از  مشارالیها  ولی  ابراز 
ناگزیر داور در جهت احراز واقع گواهان خواهان داوری را دعوت و شخصا 
از آنها در مورد خواسته خواهان تحقیق نمود که در اوراق جداگانه منعکس 
تحویل  و  تخلیه  به  خوانده  ماهه  هفت  تاخیر  در  جملگی  گواهان  است 
ناظر  که  قرارداد   7 ماده  به  عنایتا  داور  اند.  نمده  گواهی  مشارکت  محل 
قرارداد   6 بند  صراحت  نیز  و  است  حاضر  دعوای  در  داور  صالحیت  به 
و  حساب  تسویه  و  تخلیه  در  تاخیر  از  ناشی  خسارت  جبران  بر  دایر  که 
حسابرسی است همچنین نظر به اینکه قرارداد از تاریخ انعقاد )91/7/21( 
لغایت 15 روز معتبر )سپس منفسخ تلقی شده است و تکلیف خوانده به 
پرداخت جریمه در فرض عدم تخلیه یک هفته پس از انفساخ تعهد بوده 
است و درخواست خواهان داوری و مودای شهادت  شهود و عدم حضور 
فرزند  پاوند  فاضل  آقای  مطروحه  ادعای  برابر  در  خواننده  پاسخگویی  و 
مسعود را به جبران خسارت ناشی از تاخیر در تخلیه از 91/8/14 به مدت 
188 روز به ازای هر روز یک میلیون تومان مطابق بند 6 قرارداد و خسارت 
مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  نرخ  مبنای  و  پرداخت  در  تاخیر  از  ناشی 
تعیین  به عدم  نظر  و  الجراست  نماید رای داور قطعی و الزم  محکوم می 
کیفیت ابالغ رای داور به طرفین دفتر دادگاه محترم ذیصالح در رسیدگی 
به اصل دعوای طرفین صالح در ابالغ است دفتر رای داوری در چهار نسخه 
تنظیم سه نسخه دفتر کل دادگستری محترم محمود آباد ارسال و نسخه 

چهارم در جوف پرونده داوری قرار گیرد.
داور مرضی الطرفین سعدی صالح نیا

4 آگهیشنبه 29 خرداد 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3261

آگهی

کالسه   به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست   509 ش  ش  به  قربانی  شعبان 
950220 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسن قربانی  به ش ش  197 در تاریخ 94/11/2 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:
1-نگار نصیری    ش ش 270 ت ت 1337  هشترود همسر متوفی
2-    سمیه قربانی ش ش 9605 ت ت 1363 تهران فرزند متوفی
3- شعبان قربانی ش ش 509 ت ت 1357 هشترود فرزند متوفی

4-مجید قربانی ش ش 2577 ت ت 1359 تهران فرزند متوفی
5-داود قربانی ش ش 16877 ت ت 1365 تهران فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه شخصی اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد 
این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی  به  تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه  از 

صادر خواهد شد.
110/30694    رئیس شعبه 365   مجتمع شماره 8 حل اختالف تهران

بارکد 35233865 

آگهی تغییرات  شرکت  ارتباط صدای گویا با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 424245 و شناسه ملی 10320764008

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

خیابان  به  نرسیده  حافظ  خیابان  تهران  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل 
جمهوری اسالمی پالک 371 ساختمان زمرد طبقه 2 واحد 5کدپستی 
تغییر  کدپستی 1131634551    10 3واحد  طبقه  و   1131634547

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید 
باثبـت ایـن مسـتند تصمیمـات    تغییـر محـل )تغییـر نشـانی در یک 
واحـد ثبتـی( انتخـاب شـده توسـط متقاضـی در سـوابق الکترونیـک 
شـخصیت حقوقـی مرقـوم ثبـت و در پایـگاه آگهـی های سـازمان ثبت 

میباشـد. دسـترس  قابل 
333414 /م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیر تجاری تهران

آگهی ابالغ

 وقت دادرسی و دادخواست وضمائم به مهدی توان 
کالسه:208/352/95

وقت رسیدگی:95/5/6 ساعت 17:00 
خواهان:محمد صحرائی رزقی

خواسته:مطالبه وجه
خواهان  دادخواستی تسلیم  شورای حل اختالف تهران نموده که جهت 
رسیدگی به حوزه 352 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقالب  در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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.
110/30701    دبیرحوزه 352 مجتمع شماره 8 شورای حل اختالف تهران   

متن آگهي
نیالق  پور  مدیرعاملي شهاب حسن  ونقل شاهین عشایربه  خواهان شرکت حمل 
مجهول  همگي  گودرزي  وبهروز  خواندگان حمیدخسروي  طرفیت  به  دادخواستي 
تقدیم  خواسته  مطالبه  خواسته  به  رحمت  قاید  وکرم  وسجادقایدرحمت  المکان 
دادگاه هاي عمومي شهرستان شهرکرد نموده که جهت رسیدگي به شوراي حل 
اختالف شماره 3شهرستان شهرکردواقع در شهرکرد –خیابان کاشاني-دادگستري 
–مجتمع شوراه هاي حل اختالف شهرکرد ارجاع وبه کالسه  شهرستان شهرکرد 
9509983844300051ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن1395/04/27وساعت 16 
تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خواندگان ودر خواست خواهان وبه تجویز 
ماده 73قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقالب در امور مدني ودستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود تا خواندگان پس از نشر 
آگهي واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم 

دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقررفوق جهت رسیدگي حاضر گردد.
دبیر شوراي حل اختالف شماره 3شهرستان شهرکرد- فروزنده

آگهی المثنی سند مالکیت
و   9 جلدین  در  خوی   2 بخش  اصلی   -4715 از  فرعی   3 پالک  ششدانگ 
بنام شرکت  ثبت 1022و11873و11873  ذیل  68 صفحات 52و525و527 
مالکیت  اسناد  و  ثبت  خاص  سهامی  اقتصادنوین  پشتیبانی  و  خدمات 
شماره  نامه  معرفی  برابر  وشوشاد  شجاع  مهدی  آقای  سپس  گردیده  صادر 
اعالم داشته  استشهادی محل  ارائه  با  مالک  از طرف   95/3/8-1395/2/521
که سند مالکیت فوق بعلت اسباب کشی مفقود شده است لذا مراتب باستناد 

تبصره 5 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت برای اطالع عمومی آگهی میگردد:
هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هرگونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده 
که در قسمت فوق ذکر نشده باید ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به 
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند معامله تسلیم نماید 
و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند معامله 
تسلیم  و  صادر  مقررات  طبق  را  المثنی  مالکیت  سند  ثبت  اداره  نشود  ارائه 

خواهد کرد در ضمن آگهی فقط در یک نوبت انتشار می گردد.
عباسپور-رئیس ثبت خوی-اقدام کننده : صمد بدلی زاد

بارکد: 35449058
آگهي تغییرات شرکت »خدمات بازرگانی عرصه تجارت خلیج فارس« با مسئولیت 
استناد  به  ملي 10104087262  شناسه  و  ثبت 362499  شماره  به  محدود 

صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/12/22 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمي و اوراق عادي و اداري با امضاي مدیرعامل یا 

رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، تعیین دارندگان حق امضاء 
انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقي مرقوم ثبت و 

در پایگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترسي مي باشد.
331376/م الف

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

حصر واثت 

کالسه  به  دادخواست  شرح  به  شناسنامه     شماره  به  لطفی   هانی 
200/508/95 از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین 
به شماره شناسنامه 1238  در  نصراله   داده که شادروان سرور  توضیح 
ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 95/2/16     

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 هانی لطفی ش ش 234 دختر متوفی

عنایت اله لطفی ش ش 854 همسر متوفی
 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
امور حسبی را  در یک نوبت آگهی  قانون  مزبور را به استناد ماده 361 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
 110/31464         دبیر  شعبه 508 شورای حل اختالف مجتمع شماره 11  تهران

حصر واثت 
آقای نسرین سینا    به شماره شناسنامه  2362  به شرح دادخواست به کالسه  
260/508/95     از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان بتول شیر محمدی  به شماره شناسنامه  216 در تاریخ 95/2/26 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 نسرین سینا ش ش 2362 دختر متوفی

شیرین سینا ش ش 41888 دختر متوفی
فرزین سینا ش ش 955 پسر متوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 361 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/31474         دبیر  شعبه 508    شورای حل اختالف مجتمع شماره 11  تهران

آگهی حصر وراثت

به  دادخواست  بشرح  شماره 193  شناسنامه  دارای  عزیزی  ابراهیم  آقای 
کالسه  57/950322 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
109در  بشناسنامه  عزیزی  عزیزقلی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
تاریخ 95/2/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم 

منحصراست به 
1-ابراهیم عزیزی ش.ش 193 فرزند عزیزقلی نسبت فرزند 

2- قلی عزیزی ش.ش 161 فرزند عزیزقلی نسبت فرزند 
3-عظیم قلی عزیزی ش.ش 144 فرزند عزیزقلی نسبت فرزند 

4- نورس عزیزی ش.ش 233 فرزند عزیزقلی نسبت فرزند 
5- نسرین عزیزی ش.ش 3 فرزند عزیزقلی نسبت فرزند 

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

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه

بارکد: 35448995
آگهي تغییرات شرکت »پایدار ابنیه پرنیان« با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
463377 و شناسه ملي 14004538498 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 

فوق العاده مورخ 1394/12/17 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح شد:

»ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل نظارت بر اجرای ابنیه و راهسازی و محوطه 
سازی، نقشه برداری، پیمانکاری ابنیه، تأسیساتی الکتریکی و مکانیکی، راهسازی، 
محوطه سازی، شامل جدول کاری و پیاده رو سازی، واردات و صادرات و خرید و 
فروش کاالهای مجاز بازرگانی در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای 

الزم«
با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه )الحاق به موضوع فعالیت( 
انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقي مرقوم ثبت و 

در پایگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترسي مي باشد.331379/م الف
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد: 35440240
آگهي تغییرات شرکت »تعاونی مصرف کارگران داروسازی تهران دارو« به شماره 
ثبت 35672 و شناسه ملي 10100810926 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
عادیمورخ 1393/2/10 بنا به مجوز اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران 

به شماره 942/15/396511 مورخ 94/12/24 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
سرمایه شرکت از 118000000 ریال به 161500000 ریال افزایش یافت.

یزدانی  علی  و  اصلی  بازرس  سمت  به  م 3781984273  به ش  رسولی  خالد 
شهرضایی به ش م 0074081195 به سمت بازرس علی البدل برای یک سال 

مالی انتخاب شدند.
صورتهای مالی سال 1392 به تصویب رسید.

با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه، انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه و 
صورتهای مالی انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقي 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترسي مي باشد.
331382/م الف

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی

سامان عابدی اوجقاز به ش ش 73717 دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  
950105 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اسداله عابدی اوجقاز به ش ش  867 در تاریخ 94/8/5 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:
1-عشرت رفیع زاده اوجقاز   ش ش 4217 ت ت 1345  تهران همسر متوفی

2-    سامان عابدی اوجقاز ش ش 73717 ت ت 1366 تهران فرزند متوفی
3-سولماز عابدی اوجقاز ش ش 15301 ت ت 1363 تهران فرزند متوفی

4- ملیکا عابدی اوجقاز ش ش 0018040454 ت ت 1374 تهران فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
110/30696    رئیس شعبه 365   مجتمع شماره 8 حل اختالف تهران

مفقودی
 سندکمپانی پراید نقره ای مدل 84 با شماره شهربانی 455ص75 ایران 82

طوسی  جواد  s1412284521853بنام  شاسي   01140302 موتور  شماره 
شهمیرزادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل 

اگهی ابالغ
خواهان/ شاکی محمد مصطفائی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم یوسف 
ویسی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم دادگاه های عمومی و شهرستان 
شهرستان جوانرود نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان جوانرود واقع در شهرستان جوانرود میدان انقالب ابتدای خیابان شورا 
ارجاع و به کالسه 9509988460300289 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/05/02 و ساعت 9 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
متهم و در خواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یک از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود خوانده / متهم پس از نشر اگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و  

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شهرستان شعبه اول دادگاه )حقوقی( شهرستان جوانرود 

آگهی مفقودی
بدینوسیله به اطالع عموم می رساند که کارت هوشمند رانندگی به شماره 
مفقود   4949128272 ملی  شماره  به  قدوری  بهمن  بنام     1774831

گردیده و از تاریخ نشر این آگهی از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی 
شهربانی  شماره  به   405 پژو  خودرو  مالک  کالئی  حسین  محمد  اینجانب 
و شماره شاسی  موتور 12489154733  و شماره  ایران 72- 512 ق 47 
تقاضای  فروش  اسناد  فقدان  بعلت   NAAM11CA8AE333087
رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی در 
مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 
نماید.  مراجعه  سمند  ساختمان  شهر  پیکان  در  واقع  خودرو  ایران  شرکت 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
بهشهر 

آگهی مفقودی
به اطالع عموم می رساند که کارت ماشین به شماره پالک 19- 986 ع 88 
بنام منوچهر فرهمند به شماره ملی 3369347059 مفقود و از تاریخ نشر 

این آگهی از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو 405 به شماره شهربانی 72-512ق47 و شماره 
 NAAM11CA8AE333087 موتور 12489154733 و شماره شاسی

مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
سـند مادروبـرگ سـبز خـودرو وانت پیکان مدل 1364 به شـماره شـهربانی 
78-157ع11 و شـماره شاسـی 16160058 مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبار 

است.
بهشهر

نامه صادره
با چاپ آگهی در  ایین دادرسی کیفری  قانون  احتراما در راستای ماده 174 
سپهوند  2-سعید  سپهوند  1-حمید  آقایان  اسامی  به  متهم  رسمی  روزنامه 
تخریب  اتهام  به  شکراله  فرزند  خسروی  مهران   -3 حسین  محمد  فرزندان 
وسایل منزل و توهین و موضوع شکایت آقای نصرت اله ولی نژاد فرزند آقاجان 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام دفاع و اخذ آخرین دفاع 

در این شعبه احضار گردد.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سارا میرحسینی . 

مفقودی

سند کمپانی ، شناسنامه و برگه گمرک سواری هیوندای خارجی مدل آزرا 3300سی 
سی با شماره پالک 82 ایران 969  ط  35 با شماره موتور G6DBYA042144و 
شماره شاسی KMHFC41D08A313657 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد .
تنکابن 

آگهي مفقودي
کارت هوشمند ناوگان مسافری  مینی بوس به شماره پالک :53ع138ایران 71 به نام 

رضا کاظمی چله گاهی مفقود گردیده وفاقداعتباراست .95

آگهی حصر وراثت

آقای امین نظری دارای شناسنامه شماره 224 بشرح دادخواست به کالسه  
57/950344 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
در  یک  بشناسنامه  کندی  قلی  صفر  بابانظری  شادروان  که  داده  توضیح 
تاریخ 95/3/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم 

منحصراست به 
1-امین نظری ش.ش 224 فرزند خان بابا نسبت فرزند 

2-ایرج نظری صفر قلی کندی ش.ش 194 فرزند خان بابا نسبت فرزند 
3-تورج نظری صفر قلی کندی ش.ش 204 فرزند خان بابا نسبت فرزند 

4-مقصود نظری صفر قلی کندی ش.ش 239 فرزند خان بابا نسبت فرزند 
5-فریده نظری صفر قلی کندی ش.ش 404 فرزند خان بابا نسبت فرزند
6-حوریه نظری صفر قلی کندی ش.ش 195 فرزند خان بابا نسبت فرزند
7-دلبر نظری صفر قلی کندی ش.ش 222 فرزند خان بابا نسبت فرزند 

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

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه

آگهی 
رهنی رسمی شماره 9313  قرارداد سند  در  الطرفین  داور مرضی  انتخاب  به  نظر 
مورخ 1394/7/16 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 191شهرستان اهواز و حسب 
درخواست صدور رای داوری توسط  مرتهن آقای خلیل اله بازگیرعلیه راهن محمد 
حیدری اصل مبنی بر صدور رای به محکومیت خوانده به مبلغ 3/013/100/000 ریال 
خسارت عدم انجام تعهد مطابق با مفاد قرارداد و پرداخت سایر خسارات قانونی اعم از 
حق الوکاله وکیل و حق الزحمه داوری و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای و ..... 
بدین وسیله به آقای محمد حیدری اصل فرزند رمضان به شماره ملی 5268490117 
ابالغ می گردد در تاریخ 1395/4/10راس ساعت 11صبح در محل  اهواز کوت عبداله 
شهرک نمایشگاه های اتومبیل ابتدای شهرک نمایشگاه به جهت رسیدگی به خواسته 
خواهان حضور یابند . عدم حضور مانع از صدور رای نبوده و رای داور با توجه به تراضی 

درمفاد  قرارداد قطعی و الزم اجرا است 
داور قرارداد ناصر مرادی

آگهی

حمیدرضا شهنازی  به ش ش 12766 دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  
صدرالذکر از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان بهرام شهنازی به ش ش  1037 در تاریخ 95/1/11 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:
1-حمیدرضا شهنازی   ش ش 12766 ت ت 1363  تهران فرزند متوفی

2-   علیرضا شهنازی   ش ش 0015622002 ت ت 1372  تهران فرزند متوفی
3-امیررضا شهنازی   ش ش 0151838224 ت ت 1387  تهران فرزند متوفی

4-گوهر محمد پوران بنام   ش ش 299 ت ت 1311 تبریز مادر  متوفی
5-پروین رمضانی   ش ش 9444 ت ت 1350  تهران همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
110/30698    رئیس شعبه 363   مجتمع شماره 8 حل اختالف تهران

بارکد    35231755 آگهی تغییرات

ثبت  شماره  به  سرمایه   بازار  توسعه  مشترک  گذاری  سرمایه  صندوق    
30895 و شناسه ملی 10320849846

العاده مورخ 94/9/8  و مجوز  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان   1394/12/22 مورخ   122/5354 شماره 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد
اساسنامه جدید در 64ماده  و 74 تبصره  به تصویب رسید و جایگزین 
اساسنامه  این مستند تصمیمات  تصویب  باثبت  قبلی گردید   اساسنامه 
جدید انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد 
333417 /م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیر تجاری تهران

اصالحیه 

رونوشت آگهی حصر وراثت از حوزه اول شورای حل اختالف ساری ورثه 
حین الفوت خانم زینب و عسگری و نرجس و معصومه همگی جانی اسرمی 

بودند که اشتباها جامی نوشته شده که در اینجا اصالح میگردد.

رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت خانم شهال حیدري سورشجاني فرزند نعمت اله  به 
شرح دادخواست تقدیمي ثبت شده به کالسه 950133از این شعبه در خواست 
حیدري  موسي  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین  نموده  وراثت  حصر  گواهي 
سورشجاني در اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 

منحصر است به:
1-سبحان حیدري سورشجاني شماره ملي     4610751852 فرزند متوفي

2-فاطمه حیدري سورشجاني شماره ملي 4611073912 فرزند متوفي
3-شهال حیدري  سورشجاني شماره شناسنامه3171 همسرمتوفي 

4-سلبناز کریم زاده سورشجاني شماره شناسنامه35مادرمتوفي 
5-فتح اله حیدري سورشجاني ش. ش 31 پدرمتوفي 

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

صادرخواهد شد.
ـ  غفور عباسپور رئیس شوراي حل اختالف شعبه یك سورشجان 

حصر واثت 
کبری حدادی   به شماره شناسنامه 6   به شرح دادخواست به کالسه 240/508/95 
از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فاطمه آقا جانی  به شماره شناسنامه 1150  در تاریخ  93/10/29    اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
احمد حدادی ش ش 469 پسر متوفی
کبری حدادی ش ش 6 دختر متوفی

صدیقه حدادی دیزجانی ش  ش2 دختر متوفی
زهرا حدادی دیزجانی ش  ش13 دختر متوفی

طاهره حدادی ش ش 15 دختر متوفی
بتول حدادی ش  ش476 دختر متوفی
اکرم حدادی ش ش 12 دختر متوفی 

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 361 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/31462         دبیر  شعبه508  شورای حل اختالف مجتمع شماره 11  تهران

بارکد 35230856 
آگهی  تغییرات  شرکت  رنگین پخت آریا     با مسئولیت محدود به شماره ثبت 

454253 و شناسه ملی 14004058267 
به استناد صورتمجلس مجمع عمومی  فوق العاده مورخ 95/1/17 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد
شرکت مذکور در تاریخ فوق انحالل اعالم گردید و اقای  حسین عطاردی کدملی 
0602257581 به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید  نشانی  محل تصفیه  استان 
تهران  شهر تهران  میدان توحید اول ستاری کوچه فرشته پالک 10 واحد یک 

کدپستی 1457796961 میباشد 
باثبت این مستند تصمیمات     انحالل انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس میباشد 
333416/م الف    سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیر تجاری تهران



ده میلیون حاشیه نشین تحت پوشش طرح سالمت 

رئیس سازمان بهزیستی گفت: اجرای طرح تحول نظام سالمت 
که مطالبه 20 ساله مردم بود و بیش از 10 میلیون نفر جمعیت 
حاشیه نشین شهرهای کشور را زیرپوشش قرار داده، از جمله 

اقدام های موفق دولت یازدهم است.
انوشیروان  بهزیستی  سازمان  از  نقل  به  زمان  پیام  گزارش  به 
و  تدبیر  دولت  عملکرد  پاسداشت  همایش  در  بندپی  محسنی 
امید با عنوان › ضیافت 24 در امتداد امید › در نوشهر افزود: در 
راستای حمایت از بیماران 32 قلم دارو برای بیماران ناباروری و 
550 قلم دارو برای بیماران صعب العالج در بسته حمایتی قرار 
گرفت که این اقدام دولت باعث کاهش نگرانی این گروه از افراد 

جامعه شده است.
وی ادامه داد: با تالش دولت یازدهم شاخص فالکت در کشور با 

کاهش 29 درصدی از 51 درصد به 22 درصد رسید.
محسنی بندپی گفت: شاخص فالکت که مجموع 2 عدد شامل 
نرخ تورم و بیکاری است در شروع دولت تدبیر و امید باالی 51 

درصد بود.
وی تصریح کرد: این دولت تالش کرد در شرایط کنونی نرخ تورم 
را به 11 درصد و نرخ بیکاری را نیز به 11 درصد برساند و در 

جمع شاخص فالکت هم در جامعه به 22 درصد رسید.
محسنی بندپی گفت : تورم در جامعه باعث توزیع نابرابر درآمدها 
و همچنین اختالف طبقاتی می شود و در چنین شرایطی کاهش 
کار  تورم  کنترل  و  مالی  انضباط  به مسیر  برگشت  و  تورم  نرخ 

دشواری بوده است .
وی افزود: در کنار کنترل تورم ارزنده ترین اقدام دولت، اجرای 
هوشمندانه و کارشناسی برای انتخاب تیم هسته ای با ویژگی های 
منحصر به فرد بود که توانست با گفتمان دیپلماسی و با حمایت 
رهبری و هدایت رئیس جمهوری مذاکرات را به سرانجام برساند و 

امروز زمان آن رسیده است تا اثرات خود را نشان دهد.
با  نامناسب همراه  مالی  با وجود وضعیت  دولت  اظهارکرد:  وی 
معلوالن  از حقوق  حمایت  الیحه  نفت،  نرفتن  فروش  و  تحریم 
را به مجلس ارائه کرد که در آن برای 2 میلیون معلول کشور 
فضای  گسترش  و  مالیاتی  معافیت  و  کار  قانون  حقوق  حداقل 

نگهداری برای آنان در جامعه پیش بینی شده است.

حل فقر درمان از اولويت های نظام سالمت است

معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای کشور گفت: فقر درمان از 
اساسی ترین مشکالتی است که بیمه سالمت برای آن برنامه ریزی و 

به جدیت حل این مهم را پیگیری می کند.
بهمن بزرگر در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل بیمه سالمت استان 
کردستان، با اشاره به اینکه نیرو انسانی، اساسی ترین پتانسیل های 
یک دستگاه اجرایی هستند، افزود: بیمه سالمت در دو محور نظام 
سالمت و رفاه اجتماعی فعالیت می کند و در نظام سالمت بیشتر به 

تامین منابع مالی توجه می شود.
وی با اشاره به این مهم که در رفاه اجتماعی کاهش فقر از اولویت ها 
است، افزود: در محوریت رفاه اجتماعی همیشه این نگرش وجود دارد 
که فقرهایی همچون نبود مسکن، تغذیه، مباحث مالی وجود دارد و 

باید این نوع فقرها در سیاست های رفاه اجتماعی حل شود.
معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای کشور در ادامه به تغییر در 
نگرش بیمه ای اشاره و اظهار کرد: در نظام سالمت نقش مردم کمتر 
دیده می شود و در رابطه با شفاف سازی و آگاه سازی متاسفانه مردم 

را دخیل نکرده ایم که این مسئله باید تغییر کند.
برزگر با اشاره به اینکه مدیر کل جدید بیمه سالمت باید تعامل 
شد:  یادآور  باشند،  داشته  استان  علوم پزشکی  مجموعه  با  خاصی 
امروز شاهد هستیم نشانه رفاقت  اداره  این  فضای عمومی که در 
کارمندان در بین یکدیگر و رضایت از خدمات جالل سعیدپور است.

وی خاطرنشان کرد: فضای شاد در یک اداره راندمان کار را باال می برد 
و مدیرکل باید با تمامی دستگاه های اجرا استان همکاری الزم را 

داشته باشد تا مسیر رشد این حوزه در سطح استان رقم بخورد.

نوشیدنی داغ عامل بروز سرطان مری است

کارشناسان سالمت معتقدند: مصرف نوشیدنی های بسیار داغ موجب 
بروز برخی از انواع سرطان می شود.

 آژانس بین المللی تحقیقات سرطان در سازمان بهداشت جهانی 
اعالم کرد: مصرف قهوه، چای یا دیگر نوشیدنی های بسیار داغ ممکن 

است فرد را در معرض ابتال به سرطان مری قرار دهد.
به گفته کارشناسان مصرف نوشیدنی های بسیار داغ دیواره و الیه 
پوششی دهان، زبان و گلو را از بین می برد و احتمال سرطان را در 

فرد افزایش می دهد.
در این بررسی، متخصصان بین المللی به ارزیابی مطالعات پیشین در 
مورد مصرف انواع مختلف نوشیدنی های داغ و تاثیر آن بر سالمت 
با بروز  پرداختند که مشخص شد بین مصرف نوشیدنی های داغ 

سرطان مری ارتباط مثبتی وجود دارد.
متخصصان بر این باورند مصرف نوشیدنی های بسیار داغ یکی از 
دالیل احتمالی بروز سرطان مری است و دمای نوشیدنی و نه نوع آن 

در ابتالی فرد به سرطان موثر است.
به نقل از نیچر ورلد نیوز، سرطان مری هشتمین نوع سرطان شایع در 
سطح جهان است و یکی از دالیل اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان 
به حساب می آید به گونه ای که در سال 2012 حدود 400 هزار مورد 

فوت ناشی از این سرطان گزارش شد.

آلودگی 234 زن باردار آمريکايی به ويروس زيکا

مسئوالن سالمت در آمریکا اظهار داشتند: حداقل 234 زن در این 
کشور در طول دوران بارداری  شان به ویروس زیکا آلوده شده اند.

درحالیکه مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آمریکا تعداد مشخص 
نوزادان آلوده به ویروس زیکا را که در این کشور متولد شده اند، اعالم 
نکرده، شواهد حاکی از آن است تعداد شش نوزاد مبتال به نارسایی 

مادرزادی به دنیا آمده اند.
طبق گفته مسئوالن سالمت در آمریکا، سه نوزاد آلوده به این ویروس 
پیش از به دنیا آمدن فوت کرده که بررسی انجام شده روی آنان 
حاکی از وجود نارسایی مادرزادی در این نوزادان بوده  است. همچنین 
سه نوزاد دیگر با عارضه های مادرزادی مرتبط با این ویروس به دنیا 

آمده اند.
 مقامات مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آمریکا همچنین بیان 
کردند: نمی توان اطالعاتی در مورد بارداری ها و زنان آلوده به این 
ویروس منتشر کرد، اما به اعالم اخبار مربوط به تولد نوزادان آلوده 

ادامه خواهیم داد.
به نقل از روزنامه ایندیپندنت، ویروس زیکا در نوزادان موجب بروز 
عارضه مادرزادی میکروسفالی می شود که در نتیجه آن سر و مغز 

نوزادان رشد طبیعی خود را نخواهد داشت.

فروش کتب درسی فقط به قیمت 
پشت جلد مجاز است

طریق  از  دانش آموزان  درسی  کتابهای  توزیع 
کتاب فروشی های سراسر کشور از 20 شهریور 
قیمت  به  فقط  درسی  کتب  فروش  و  آغاز  ماه 

پشت جلد مجاز خواهد بود.
نهم  و  هشتم  هفتم،  پایه های  درسی  کتابهای 
)دوره اول متوسطه( و پایه های دهم و دوازدهم 
کاردانش  و  حرفه ای  و  فنی  رشته های  جز  به 
استان تهران، شهرستان های تهران و البرز از 23 
از  از 20 شهریورماه  شهریورماه و سایر استانها 
طریق کتاب فروشی های مجاز توزیع خواهد شد.

بر اساس اعالم اداره کل نظارت بر نشر و توزیع 
کتاب  فروش  پرورش،  و  آموزش  آموزشی  مواد 
مجاز  کتاب  جلد  پشت  قیمت  به  فقط  درسی 

است.
سیمی  منگنه،  قبیل  از  اجباری  خدمات  ارائه 
کردن کتاب، جلد و فروش اجباری لوازم التحریر 
و نوشت افزار و سایر کتب کمک آموزشی همراه 

با کتاب درسی ممنوع اعالم شده است.
اولیا و دانش آموزان در صورت مشاهده هرگونه 
لوازم  تخلف در خصوص فروش اجباری برخی 
در کنار کتابهای درسی می توانند جهت پیگیری 

با شماره تلفن 02188827778 تماس گیرند.

توسعه مترو، تأمین منابع درآمدي و کنترل 
حاشیه  نشیني سه اولويت پايتخت 

رییس کمیته محیط زیست شوراي اسالمي شهر 
تهران با اعالم این که کمیسیون مشترک مجمع 
نمایندگان تهران در مجلس نهم و شوراي شهر، 
خروجي الزم را نداشت، گفت: اصوالً نمایندگان 
تهران در دوره قبل، اعتقاد چندانی به نقش شورا 
و در نتیجه، میل و رغبتي به تأثیرگذاري این 
نهاد نداشتند در صورتي که شورا به عنوان یک 
نهاد محلي، کمک بزرگي براي قواي سه گانه و 

نهادهاي دولتي محسوب مي شود.
به گزارش پیام زمان روابط عمومي معاونت حمل 
و نقل و ترافیک شهرداري تهران، مهندس محمد 
حّقاني اظهار کرد با تعدادي از نمایندگان تهران 
رییس  عارف  دکتر  جمله  از  دهم  مجلس  در 
فراکسیون امید و نیز دکتر پزشکیان نایب رییس 
اول مجلس در باره مسائل و مشکالت تهران به 
صورت جداگانه صحبت نموده ایم، اظهار کرد: 
تخصصي  هاي  کمیسیون  تا  هستیم  منتظر 
مجلس به طور کامل شکل بگیرند تا بتوانیم با 
کمیسیون هایي که به صورت مستقیم و غیر 
هستند،  مرتبط  شهري  مدیریت  با  مستقیم 

ارتباط و تعامل برقرار کنیم.
ترین  مهم  خصوص  در  حّقاني  مهندس 
اولویت هاي پایتخت گفت: توسعه حمل و نقل 
عمومي با محوریت مترو، تأمین منابع درامدي 
و اعتبارات مورد نیاز شهر تهران در برنامه ششم 
توسعه و مسأله حاشیه نشیني و کنترل آن، سه 
اولویت تهران است و در جلساتي که با مجمع 
نمایندگان تهران در مجلس دهم خواهیم داشت، 
این موضوعات را به صورت ویژه مطرح نموده و 

مورد پیگیري قرار خواهیم داد.

خبرخبر

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده 
با اشاره به شکست پروژه ایران هراسی گفت: 
توانست ریل گذاری مناسبی در مسیر  دولت 

قطار توسعه ایجاد کند.
»ضیافت  همایش  در  موالوردی   شهیندخت 
24 در امتداد امید«، به تحلیل انتخابات سال 
92 پرداخت و گفت: انتخابات 92 نه بزرگ به 
شیوه مدیریتی و خط مشی موجود آن دوران 

بوده است.
وی افزایش فزاینده قیمت، تشدید تحریم های 
فلج کننده، به تاراج رفتن سرمایه های اجتماعی 
و افت اعتماد عمومی را از نتایج دوران دولت 
قبلی اعالم کرد و گفت: بسیاری از اهداف سند 
چشم انداز 20 ساله محقق نشده و قرار بود تورم 
یک رقمی شود، مردم عزت یابند و ایران بخشی 
از مدیریت جهانی شود که این اهداف در دولت 

گذشته محقق نشد.
نهم  دولت  پایان  در  اینکه  بیان  با  موالوردی 
چندین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران صادر 
شده بود، تصریح کرد: این قطعنامه ها کاغذپاره 
خواند می شد و رشد اقتصادی نیز به منفی 6 

رسیده بود.
معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده 
ادامه داد: دولت وارث پروژه های ناتمام زیادی 
است که تکمیل آن یک قرن به طول می انجامد.
خردمندانه  راهبرد  کرد:  تصریح  موالوردی 
جریان اصالح طلبانه و اجماع آنان بر یک گزینه 
خاص سبب شد تا در خلق حماسه سیاسی 24 

خرداد موثر باشد.
در  آرامش  خواهان  دولت  شد:  یادآور  وی 
سیاست و تعامل با دنیا است و بار دیگر بلوغ 
مدنی و سیاسی مردم ایران، حرکتی پیش بینی 

نشده را محقق کرد.
تازه مقدمات برچیده  اینکه  بیان  با  موالوردی 
شدن تحریم ها فراهم شده است گفت: دولت 
توانست ریل گذاری درستی را در عرصه قطار 
توسعه کشور ایجاد کند و علیرغم کاهش قیمت 
نفت برای کاهش نرخ تورم تالش های زیادی 

انجام داده است.
وی با بیان اینکه هدفگذاری برای نرخ رشد تک 
رقمی در کشور صورت گرفته است عنوان کرد: 
از رکود صورت  برای خروج  برنامه ریزی الزم 

در  شغلی  های  فرصت  ایجاد  و  است  گرفته 
دستور کاردولت قرار دارد. رتبه دولت در کسب 
و کار از 150 به 120 رسیده و رتبه زیر 100 

برای سال 96 برنامه ریزی شده است.
برد - برد اقتصادی کشور را نجات می دهد

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده به 
شعار سال جاری اشاره و اضافه کرد: برد - برد 
اقتصادی و همکاری و تعامل فناورانه با دنیا می 
تواند کشور را از اقتصاد تک محصولی و متکی 

به نفت نجات دهد.
وی ادامه داد: برای بهبود وضعیت باید تمامی 
قوا تالش کنند زیرا اقتصاد مقاومتی به معنای 

شفابخشی  نسخه  و  نیست  اقتصادی  ریاضت 
های  آسیب  و  مسائل  بر  تواند  می  که  است 

اجتماعی تاثیر گذارد.
وی بیکاری را چالش اساسی کشور خواند گفت: 
دولت نیاز دارد تا شرایط را برای سرمایه گذاری 
فراهم کند و ساالنه 200 هزار میلیارد تومان 
سرمایه نیاز دارد. دولت در تالش است تا تولید 

را رقابتی کند.
بانوان،  امور  در  جمهور  رئیس  معاون 
فراهم کردن  و  توانمندسازی بخش خصوصی 
زیرساخت های مورد نیاز را الزمه دستیابی به 

اهداف برشمرد.

معاون رئیس جمهور عنوان کرد:

بيكاری چالش اساسی كشور

و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
از  بزرگ  تهران  رانندگی 
برخورد پلیس  اجرای طرح 
راهور فاتب با خودروهایی با 
پالک شهرستان خبر داد و 
گفت: این دسته از خودروها 
که مبادرت به حمل مسافر 
کنند،  جریمه شده و سپس 
به پارکینگ منتقل خواهند 

شد.
حسینی  سیدتیمور  سردار 
و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
رانندگی تهران بزرگ  به اجرای طرح برخورد پلیس با 
خودروهایی با پالک شهرستان اشاره و اظهار داشت: بالغ 
با پالک   با خودروها  برخورد  است که طرح  ماه  بر یک 
شهرستان که مبادرت به حمل مسافر می کنند در دستور 
کار پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت قرار گرفته است.
بزرگ تصریح  تهران  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
از  دسته  این  با  مواجهه  در  راهور  پلیس  مأموران  کرد: 
به  خودرو  انتقال  سپس  و  جریمه  به  اقدام  خودروها، 

پارکینگ می کنند.
پالک  با  خودروهای  رانندگان  از  تعهد  اخذ  به  وی 
شهرستان اشاره و بیان داشت: از رانندگان این خودروها 
هستند  تهران  ساکن  اگر  که  می شود  گرفته  تعهد 
آدرسشان را تصحیح نموده تا پالک را نمره تهران کنند؛ 
تهران  در سطح شهر  اگر هم ساکن شهرستان هستند 

مسافرکشی نکنند.
الزم به ذکر است که سردار حسینی در نشست خبری با 
اصحاب رسانه در پایان سال 94، از طرح برخورد پلیس 

با خودروها پالک شهرستانی خبر داده بود.

بهداشت  وزارت  سخنگوی 
گفت: حقوق پزشکان مبلغی 
ثابت است که از محل حق 

العالج پرداخت می شود.
سخنگوی  حریرچی  ایرج 
وزارت بهداشت در نشست 
ویژه خبری درباره واکنش 
حقوق های  شایعات  به 
بهداشت  وزارت  میلیاردی 
بهداشت  وزارت  گفت: 
رسالت مهم و خطیری در 
کشور دارد و بنا نیست که 
ما به تمام صحبت های بدون منطق و بدون ارایه مدرک 
پاسخ دهیم با این حال اقداماتی که تا کنون در مورد این 
رسانه ها  مخاطبان  به  احترام  برای  شده،  انجام  موضوع 

بوده است.
حریرچی در ادامه عنوان کرد: آنچه در روزهای اخیر به 
مطرح  بهداشت  وزارت  در  غیرقانونی  حقوق های  عنوان 
شده، به دلیل نداشتن اطالعات کافی در این مورد بوده 

است.
وی با اشاره به قانونی بودن پرداخت ها در وزارت بهداشت 
خاطر نشان کرد: اشتباهی که در اخبار منتشر شده اخیر 
بوده نداشتن آگاهی از تفاوت حقوق با کارانه و پرداخت 
به ازای کار است. حقوق پزشکان مبلغی ثابت است که از 

محل حق العالج پرداخت می شود.
پرداخت  کارانه های  مورد  در  کرد:  تصریح  حریرچی 
شده هم اگرچه در برخی موارد این پرداخت ها به ظاهر 
نامتعارف بوده ولی همگی مطابق با قوانین تصویب شده 
صورت گرفته است. ضمن اینکه این پرداخت ها هیچ یک 

مربوط به مدیران وزارت بهداشت نبوده است.

تغییر در سنوات بهره مندی از جریمه ریالی سربازی، تسهیل 
شرایط بهره مندی از جریمه ریالی برای دانشجویان انصرافی، 
تشدید برخورد و دستگیری مشموالن غایب، تشریح نحوه 
استفاده سربازان فراری از جریمه ریالی سربازی و ... از جمله 
مواردی است که جانشین اداره سرمایه های انسانی ستاد کل 

نیروهای مسلح به تشریح آن پرداخته است.
ریالی  جریمه  طرح  اجرای  درباره   ، کمالی  موسی  سردار 
مشموالن دارای بیش از هشت سال غیبت و بیشتر از آن 
اظهارکرد: ثبت نام این افراد در سال جاری از یکم خرداد ماه 
سال 95 آغاز شده و در مرحله نخست به مدت 45 روز ادامه 
خواهد داشت که تا کنون بیش از 10 هزار نفر برای بهره مندی 
از آن ثبت نام کرده اند و البته با توجه به کند بودن سامانه 
برخی از دفاتر پلیس +10 و توجیه نبودن آنان یکسری مسائل 
پیش آمده که در حال حاضر حل شده و روند ثبت نام با سرعت 

بیشتری ادامه خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه الزم است مشموالنی که قصد بهره مندی از 
این موضوع را دارند هرچه سریع تر نسبت به ثبت نام خود اقدام 
کنند، گفت: محاسبه میزان جریمه نقدی به صورت ماهانه بوده 
و افرادی که با تأخیر نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند، مبلغ 

بیشتری را باید به عنوان جریمه پرداخت کنند.
جانشین اداره سرمایه های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 
با اشاره به تغییر در سنوات غیبت برای بهره مندی از جریمه 
ریالی سربازی، اظهارکرد: قبال گفته شده بود که برای بهره 
مندی از جریمه ریالی سربازی تنها مشموالنی که تا پایان سال 
94 دارای هشت سال غیبت یا به عباراتی تا پایان سال 95 
دارای 9 سال غیبت بودند می توانند اقدام کنند اما در حال 
حاضر این روند تغییر کرده و مشموالنی که تا پایان سال 95 
حداقل هشت سال غیبت داشته باشند در زمره واجدان شرایط 
قرار خواهند گرفت. به عبارتی می توان گفت که سنوات غیبت 
برای بهره مندی از جریمه ریالی سربازی یک سال کاهش یافته 

است.

جريمه و توقیف 
مسافربرهای شهرستانی

 دريافت غیر متعارف در 
وزارت بهداشت نداريم

کاهش سنوات غیبت جريمه 
ريالی سربازی

اجتماعیشنبه 29 خرداد 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 53261

بارکد: 35446780
آگهي تأسیس موسسه غیرتجاري »ناجیان عدالت زاگرس« در تاریخ 1395/1/29 به 
شماره ثبت 38353 به شناسه ملي 14005768238 ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل 

گردیده که خالصه آن به شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهي مي گردد.
موضوع موسسه: انجام امور حقوقی و وکالت از طریق وکالی دارای پروانه معتبر در 

صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات پس از مجوزهاي الزم 
مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلي موسسه: تهران خ هالل احمر کوچه بارگبر پالک 5 طبقه 2 کد پستی 
1338848683 و شعبه موسسه در استان لرستان شهرستان دورود کوی جهاد عدالت 

روبروی نانوایی لشنی کد پستی 6881793965 می باشد.
سرمایه موسسه: مبلغ یک میلیون ریال مي باشد.

اولین مدیران موسسه:
آقای ابراهیم ساالروند به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به ش م 4218769613 

دارای 700000 ریال سهم الشرکه.
آقای بهرام فتحی گرپی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش م 4170375092 

دارنده 300000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب شدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اسالمي و اوراق عادي و اداري با امضاي مدیرعامل همراه با مهر 

موسسه معتبر است.اختیارات مدیرعامل:  طبق اساسنامه
)ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمي باشد(331377/م الف

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

بارکد: 35445777
آگهي تأسیس شرکت »پاد پی طرح« با مسئولیت محدود در تاریخ 1395/1/29 به 
شماره ثبت 490282 به شناسه ملي 14005768301 ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل 

گردیده که خالصه آن به شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهي مي گردد.
موضوع شرکت: طرح محاسبه نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی مهندسی 
اعم از فلزی و بتنی راه و سیویل ابنیه سبک و سنگین مشارکت در ساخت و انبوه 
سازی نوسازی و بازسازی و مرمت ابنیه و بافت های فرسوده و طرح و نصب و اجرای 
کلیه پروژه های تأسیساتی اعم از مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و حرارتی و برودتی 
همچنین ارائه خدمات فنی و پشتیبانی و مشاوره و طراحی و نگهداری و نظارت فنی 
در امر پروژه های عمرانی و مهندسی و تأسیساتی انعقاد قرارداد پیمانکاری با کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری در اجرای پروژه های ساختمانی و صنعتی و 
تولیدی تجهیز و احداث و ایجاد هتل و فضاهای رفاهی گردشگری شرکت در مناقصات 
و مزایدات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و 
تسهیالت بانکی بصورت ریالی و ارزی صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی در 

صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات پس از مجوزهاي الزم 
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلي شرکت: تهران سیدخندان خ جلفا خ ستاری پالک 2 واحد 1 کد پستی 
1541914411

سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال مي باشد.
اولین مدیران شرکت:

محمد مهدی ملکی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به ش م 0061389293 
دارای 500000 ریال

علی احمدی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م 0071529659 دارای 500000 
ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود انتخاب شدند.

دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اسالمي و اوراق عادي و اداري با امضاي مدیرعامل و رئیس 

هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات نماینده قانوني:  طبق اساسنامه

فعالیت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  )ثبت 
نمي باشد(331378/م الف

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

حصر واثت 
آقای  نصیر قره داغی   به شماره شناسنامه 2306   به شرح دادخواست به کالسه 
253/508/95 از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسن قره داغی  به شماره شناسنامه 686  در تاریخ 95/2/30 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

 نصیر قره داغی ش  ش2306 پسر متوفی
نادر قره داغی ش  ش528 پسر متوفی

نصرت اله قره داغی ش ش 145 پسر متوفی
نامدار قره داغی ش ش 3104 پسر متوفی

فهیمه قره داغی ش  ش2069 دختر متوفی
فیروزه سلیمانی ش  ش378 همسر متوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 361 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/31457         دبیر  شعبه508 شورای حل اختالف مجتمع شماره 11  تهران

حصر واثت 
معصومه حبیبی   به شماره شناسنامه  13  به شرح دادخواست به کالسه 269/508/95      
از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مهرانگیز مهر رو به شماره شناسنامه 42  در تاریخ 94/11/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 علینقی حبیبی ماشلی ش ش 540 پسر متوفی
معصومه حبیبی ماشلی ش ش 13 دختر متوفی

کبری حبیبی ش ش 2710566664 دختر متوفی
صغری حبیبی ماشلی ش ش 343 دختر متوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 361 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/31476         دبیر  شعبه  508   شورای حل اختالف مجتمع شماره11   تهران

حصر واثت 
آقای مقصود دولتی ثمرین  به شماره شناسنامه   29188 به شرح دادخواست 
به کالسه219/508/95 از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان  باالجا دولتی ثمرین به شماره شناسنامه 14  
در تاریخ 94/12/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
 گل قز دولتی ثمرین ش  ش3722 همسر متوفی
معرفت دولتی ثمرین ش  ش21385 پسر متوفی
مقصود دولتی ثمرین ش ش 29188 پسر متوفی
مریم دولتی ثمرین ش ش 39979 دختر متوفی

درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد   دیگری  ورثه  مرحوم  و   
مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید 
از تاریخ نشر  او باشد  از متوفی نزد  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  تا هر کسی 
صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  تهران  دادگاه  به  یکماه  ظرف  آگهی  نخستین 

خواهد شد.
 110/31459         دبیر  شعبه 508  شورای حل اختالف مجتمع شماره11   تهران

حصر واثت 
به  دادخواست  شرح  به    104 شناسنامه   شماره  به  سبزواری   اکبر  آقای 
کالسه196/508/95       از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان مولود نادری  به شماره شناسنامه  5867 در تاریخ 
79/11/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
 اکبر سبزواری ش ش 104 پسر متوفی

مهدی سبزواری ش ش 437 پسر متوفی
خسرو سبزواری ش ش 2210 پسر متوفی

کاظم سبزواری ش  ش17807 پسر متوفی
معصومه سبزواری ش ش 1676 دختر متوفی

اعظم سبزواری ش ش 4707 دختر متوفی
سرور سبزواری ش ش 7811 دختر متوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/31473         دبیر  شعبه 508    شورای حل اختالف مجتمع شماره11   تهران

آگهی 
نظر به انتخاب داور مرضی الطرفین در سند رهنی رسمی شماره 9471 مورخ 1394/8/3 
تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 191 اهواز و حسب درخواست مرتهن آقای خلیل 
اله بازگیر مبنی بر صدور رای داوری به محکومیت راهن و ضامن در سند مذکور به 
لحاظ عدم انجام تعهدات و عدم پرداخت بدهی در مواعد مقرر به مدت 100 روز لذا 
بدین وسیله به آقایان علی عبدالخانی فرزند خضیر به شماره ملی 5260150457 و 
خضیر عبدالخانی فرزند فربح به شماره ملی 5268991469 ابالغ می گردد در تاریخ 
1395/4/10 راس ساعت ده صبح جهت تشکیل جلسه داوری در آدرس : اهواز کوت 
عبداله شهرک نمایشگاه های اتومبیل دفتر نمایشگاه آقای علی رضا کرخی حضور یابند 
عدم حضور مانع از صدور رای نبوده و رای داور با توجه به تراضی در قرارداد نسبت به 

راهن و ضامن قطعی است .
داور قرارداد ناصر مرادی

بارکد: 35439680
آگهي تغییرات شرکت »تعاونی مصرف کارگران داروسازی تهران دارو« به شماره ثبت 
35672 و شناسه ملي 10100810926 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق 
العاده مورخ 1394/12/12 بنا به مجوز اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 
تهران به شماره 942/15/389744 مورخ 1394/12/22 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
اساسنامه جدید در 57 ماده و 28 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات تصویب اساسنامه جدید انتخاب شده توسط متقاضي در 
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقي مرقوم ثبت و در پایگاه آگهي هاي سازمان ثبت 

قابل دسترسي مي باشد.331381/م الف
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور



6 سبك زندگیشنبه 29 خرداد 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3261

متن آگهی 
پرونده کالسه 9409986638900091 شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر دادگستری 
کل استان لرستان تصمیم نهایی شماره 9509976616900183 تجدید نظ خواه : 
خانم زیبا پاپی فرزن امید با وکالت آقای محمد حسین ابراهیمی نیا فرزند حسن رضا به 
نشانی دورود بلوار معلم جنب بنیاد شهید طبقه اول تجدید نظرخواندگان :1-آقای علی 
عباس کشوری به نشانی شهرستان بروجرد شهرک اندیشه فاز 3 قسمت ج کاج 7 پالک 
74- 2-آقای عبدالحسین ملکی به نشانی مجهول المکان 3- شکر خدا چگنی به نشانی 
شهرستان دورود خیابان دانشجو پایین تاکسی سدویس ولیعصر نبش کوچه تجدید نظر 
خواسته ها : 1-اعالم بطالن معامله بلحاظ عدم مالکیت در زمان انعقاد عقد 2-مطالبه 

خسارت دادرسی 3-تنفیذ اقاله .
رای دادگاه : در خصوص تجدید نظر خواهی زیبا پاپی با وکالت آقای محمد حسین 
ابراهیمی نیا به طرفیت تجدید نظر خواندگان شکرخدا چگنی – علی عباس کشوری و 
عبدالحسین ملکی نسبت به دادنامه شماره 995/94 مورخ 1394/10/6 شعبه چهارم 
دادگاه عمومی حقوقی دورود که به موجب آن حکم به بطالن دعوای تجدید نظر خواه 
به خواسته اعالم اثبات )تنفیذ (اقاله مورخه 1385/8/20 فی مابین آقای عبدالحسین 
ملکی و شکرخدا چگنی و اعالم بطالن معامله مورخ 85/9/9 فی ما بین آقایان علی 
عباس کشوری و عبدالحسین ملکی به لحاظ عدم مالکیت و خسارات دادرسی صادر 
گردیده است با بررسی محتویات پرونده نظر به این که خواهان بدوی )تجدید نظ خواه 
( در طرح دعوای موضوع یاد شده ذینفع نبوده بلکه هریک از متعاملین عقد بیع مورخ 
1385/9/9 در صورت وقوع اقاله ذینفع در اقاله و طرح دعوی می باشند لذا تجدید نظر 
خواهی از این حیث وارد می باشد و مستندا به بندهای 5 و 10 ماده84و تبصره ماده 
348 و مواد 353 و 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
دادنامه تجدبد نظر خواسته را نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعالم می 

گردد .رای صادره قطعی است. 
رئیس شعبه یازدهم دادگاه تجدی نظر استان لرستان – علی چراغی. 

دادنامه
پرونده کالسه 9509986612200002 شعبه 101دادگاه کیفری دو شهرستان خرم 
آباد )101 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9509976613500221 شاکی : آقای 
ایوب معصومی فرزند احمد به نشانی لرستان – خرم آباد شهرک پارسیلون خیابان بهار 
شیراز کوچه بهار یک شرقی انتهای کوچه سمت راست – متهم : آقای ایمان راستی 
طالقی فرزند مردان به نشانی فاقد آدرس دقیق – اتهام ها : 1-ضرب و جرح عمدی 

2-تهدید با چاقو 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای ایمان راستی فرزند مردان اهل و ساکن خرم آباد 
دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت آقای ایوب معصومی فرزند 
احمد اهل و ساکن خرم آباد دادگاه توجها به اوراق و محتویات پرونده و شاکی و گزارش 
مامورین تحقیقات انجام شده و گواهی پزشکی قانونی و نظر به عدم حضور متهم علی 
رغم انتشار آگهی در جلسه دادگاه بزهکاری مشارالیه محرز است و ازحیث جنبه عمومی 
بزه مستند تبصره ماده 614 قانون تعزیرات 1375 و ماده 19 قانون مجازات اسالمی 
حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه شش با احتساب 
ایام بازداشت قبلی صادر و اعالم می گردد و از حیث جنبه عمومی بزه که همان دیه 
است مستند به مواد 448 و 714 و 559 قانون مجازات اسالمی حکم به محکومیت 
مشارالیه به پرداخت 1-مجموعا چهار و نیم هزارم دیه کامله بابت کبودی ران چپ و 
کبودی لب فوقانی 2-نیم درصد دیه کامله به عنوان ارش بابت تورم سمت چپ سرو 
گردن در حق شاکی ایوب معصومی صادر و اعالم می گردد و در خصوص خراشیدگی 
های ساعد راست و چپ دادگاه با توجه به شکایت شاکی گزارش مامورین و مالحظه 
نتیجه گواهی پزشکی قانونی که جراحات وارده را ناشی از غیر منازعه اعالم نموده است 
و به لحاظ عدم احراز بزه مستند به اصل 37 قانون اساسی و قاعده فقهی اصالت البرائت 
حکم به برائت مشارالیه صادر و اعالم می گردد رای صادره از حیث شق اول غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به محکوم علیه قابل واخواهی در این دادگاه و پس 

از آن بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد. 
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد – فرج اله امرایی.

آگهی مزایده نوبت اول 
اجرای شعبه سوم دادگاه حقوقی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به در پرونده 
950103نسبت به فروش 51 سیر مشاع از 240 سیر ششدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت حدود 2379/541 متر مربع فاقد پالک ثبتی متعلق به محکوم علیه احمد رضا 
علیجان نیا ولوکالیی در تاریخ 95/4/20 ساعت 11 صبح در محل شعبه سوم دادگاه 
حقوقی بابل از طریق مزایده حضوری با حضور نماینده دادستان اقدام نماید کارشناس 
ارزش زمین فوق واقع در بابل جاده آمل به بابل روستای امین آباد جنب بهداری امین 
آباد می باشد 51 سیر از 240سیر بمبلغ 1011304500 ریال بر آورد نموده است 
مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
واگذار خواهد شد طالبین خرید می تواند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت بازدید از 
ملک به دفتر شعبه سوم مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید از ملک داده شود مستندا به ماده 
129 قانون اجرای احکام مدنی برنده مزایده باید 10 درصد مبلغ خرید را فی المجلس 
و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نمایند و در صورت انصراف برنده مزایده مبلغ 

واریز شده اولیه در حق دولت ضبط خواهد شد 
دفتر شعبه اجرای احکام شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی حقوقی 
شهرستان بابل 

دادنامه 
پرونده کالسه 9409986610600606 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9509976610600120 خواهان : آقای 
مصطفی سالحورزی نسب فرزند مسخعلی با وکالت آقای مراد یغمائی ریمله فرزند صید 
به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد شهدای غربی باالتر از آزمایشگاه مرکزی 
جنب مهدیه مرتضوی دفتر وکالت 09163693031 خوانده :آقای فیروز رشیدی فرزند 
محمد به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد کمالوند شهرک صنوف قاضی 

نمایشگاه اتومبیل ارشیا 
خواسته ها :1-استرداد ثمن معامله 2-اعالم بطالن معامله 

رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای مصطفی سالحورزی نسب فرزند مسخعلی با 
وکالت آقای مراد یغمایی ریمله بطرفیت آقای فیروز رشیدی فرزند محمد بخواسته 
صدور حکم به ابطال معامله مورخه 93/1/18 و استرداد ثمن معامله پرداختی به مبلغ 
یکصد و چهل میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی وتاخیر تادیه دادگاه با توجه به 
اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی خواهان و ضمائم پیوست رونوشت مصدق 
بیع نامه عادی و سند خودرو و نظر به اینکه بداللت رونوشت مصدق سند خودرو و 
استعالم واصله از راهنمایی و رانندگی خودرو مورد معامله در رهن شرکت ایران خودرو و 
در متن سند غیر قابل انتقال بودن خودرو قید شده و در واقع مرتهن عدم موافقت خود 
را با انتقال خودرو اعالم نموده و توجها به اینکه مستفاد از ماده 793 قانون مدنی راهن 
حق تصرف خالف حق مرتهن نداشته فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته با استناد 
به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و 390 و 391 قانون مدنی 
حکم به اعالم بطالن معامله  عادی مورخه 93/1/18 فی ما بین خواهان و خوانده در 
خصوص خرید و فروش خودرو پارس مدل 90 مذکور در بیع نامه و محکومیت خوانده 
به استرداد ثمن پرداختی به مبلغ یکصدو چهل ریال به انضمام خسارات تاخیر تادیه 
آن از زمان معامله تا زمان اجرا بر اساس نرخ تورم بعنوان غرامت و مبلغ یازده میلیون 
و هفتصد و شصت هزار ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه 
و پس از انقضای آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید 

نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – قوام آذر همایون .

دادنامه 
پرونده کالسه 9409981050700667  شعبه 507 مجتمع شماره 11 شورای حل 

اختالف شهر تهران دادنامه شماره 9509971050700208 
خواهان – ناهید رحمتی 

خوانده – محمد رشد امامی 
خواسته ها –مطالبه وجه چک 

گردشکار –خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق 
العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس 
از شور و تبادل نظر  ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
رای قاضی شورا –در خصوص دعوی خانم ناهید رحمتی به طرفیت محمد رشد 
امامی به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک بشماره 393144 عهده 
کلیه خسارت  و  تادیه  تاخیر  و خسارت  ریال  میلیون  ده  مبلغ  به  تجارت  بانک 
دادرسی نظر به جمیع محتویات پرونده و رونوشت مصدق یک فقره چک به شماره 
393144 عهده بانک تجارت شعبه شیر پاستوریزه کد 812 به تاریخ 77/1/15 
به مبلغ ده میلیون ریال و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و رونوشت 
طی   78/11/7 تاریخ  تهران  عمومی  دادگاه   1016 شعبه  شماره 2547  دادنامه 
پرونده کالسه 1012/77 که موید اقدام قضایی خواهان نسبت به خوانده می باشد 
و اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده 
و دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و الیحه و دلیلی در برائت ذمه 
خویش ارائه ننموده و نظر به اینکه وجود اصل چک در ید مدعی دلیل بر بدهکار 
بودن خوانده می باشد لذا شورا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و مستندا به مواد 
310-313-318 قانون تجارت و مواد 198-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت وجه چک و 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک مورد دعوی الی یوم 
الوصول صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این شورا و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم 

عمومی حقوقی تهران می باشد 
110/31478قاضی شورا 507 مجتمع شماره 11 شورای حل اختالف تهران 

متن آگهي
خواهان رو نوشت حصر وراثت علیرضا ترکي هرچگاني  فرزند ذبیح ا...  به شرح داد 
خواست تقدیمي ثبت شده به کالسه9509983846100159 از این دادگاه در خواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ذبیح اله ترکي هرچگاني در 

اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1.فرشته ترکي هرچگاني  متولد 1365 ش ش246فرزند متوفي

2. مریم  ترکي هرچگاني  متولد 1362 ش ش8فرزند متوفي
3.فاطمه  ترکي هرچگاني  متولد 1364 ش ش12فرزند متوفي
4. زینب  ترکي هرچگاني  متولد 1354 ش ش22فرزند متوفي

5. زهرا  ترکي هرچگاني  متولد 1357 ش ش15139فرزند متوفي
6ـ محمدرضا  ترکي هرچگاني  متولد 1367 ش ش492فرزند متوفي

7ـ علیرضا  ترکي هرچگاني  متولد 1369 ش ش4610182262فرزند متوفي
8ـ خدیجه  ترکي هرچگاني  متولد 1329 ش ش1916همسر متوفي

اینک با انجام تشریفات مقدماتي در خواست مزبور یک نوبت آگهي میگردد تا چنانچه 
شخصي اعتراض دارد ویا وصیت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ نشر آگهي 

ظرف مدت یکماه به این داد گاه تقدیم دارد واالگواهي صادر خواهد شد.
رئیس شوراي حل اختالف شعبه 21شهرستان شهرکرد-رحمان آماده

آگهی
دادنامه  شماره   940889 پرونده  بایگانی  شماره   95/2/8 تاریخ  به 

9509970200000169
مرجع رسیدگی: شعبه 230 دادگاه عمومی حقوقی تهران)خانواده یک(

خواهان:سمیه دائمی آملی فرزند حسن
خوانده: علی نوروزی فرزند حسن 

خواسته :طالق
تقدیم  باال  خوانده  طرفیت  به  فوق  خواسته  به  دادخواستی  گردشکار:خواهان 
داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه بتصدی امضاکننده ذیل تشکیل است و 
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رای می نماید               
رای دادگاه 

آقای  طرفیت  به  فرزند حسن  املی  دائمی  سمیه  خانم  دادخواست  درخصوص 
پرونده  به جامع محتویات  عنایت  با  بخواسته طالق  فرزند حسن  نوروزی  علی 
سوی  از  صادره   6837 شماره  ازدواج  سند  مصدق  رونوشت  تصویر  مالحظه 
دفتررسمی ثبت ازدواج  شماره 253 تهران و نظر به اینکه مستند خواهان تحقق 
بندهای یک و هشت شروط ضمن عقد سند ازدواج مذکور می باشد و با توجه به 
اینکه تالش دادگاه و داوران طرفین در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین 
پرونده کالسه  به  نگردیده مالحظه دادنامه شماره 800138 مربوط  واقع  موثر 
مفید  تهران)خالصه   2209 حوزه   23 مجتمع  اختالف  حل  شورای   940061
آن پیوست پرونده می باشد( خوانده ملزم به پرداخت نفقه از تاریخ 93/3/28 
لغایت 94/4/21 در حق خواهان گردیده و پس از صدور اجرائیه اقدامی جهت 
پرداخت آن نشده و ترک و زندگی مشترک توسط زوج به مدت حدود دو سال 
این وصف دادگاه خواسته خواهان  با  اند  نموده  بدون جهت که شهود تصدیق 
را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد 1119و1130 و تبصره ذیل ماده 
و   24.26.29 مواد  و  مدنی  قانون  1133و1143و1144و1145و1146و1151 
33 و تبصره ذیل آن از قانون حمایت از خانواده مصوب 91/12/1 گواهی عدم 
امکان سازش بین زوجین را صادر و اعالم می نماید زوجه می تواند به یکی از 
دفاتر ثبت رسمی طالق مراجعه  و با بذل تمام صداق خود در قبال اخذ طالق و 
قبول بذل از جانب وی و انتخاب طالق خلعی که به تبع آن بائن خواهد بود پس 
از وقوع طالق نسبت به ثبت آن اقدام نمایند مدت اعتبار گواهی برای تسلیم 
به دفتر رسمی ازدواج و طالق سه ماه پس از تاریخ ابالغ رای قطعی یا قطعی 
شدن رای است چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود و یا طرفی 
تاریخ  از  ماه  به دفترخانه رسمی طالق تسلیم کرده است ظرف سه  را  که آن 
تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک الزم را ارائه نکند گواهی صادر شده از 
درجه اعتبار ساقط است و ارائه گواهی پزشک ذی صالح در مورد وجود جنین 
یا عدم آن برای ثبت طالق الزامی است مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق 
نظر داشته باشند با توجه به اظهارات خواهان اخذ مهریه و نفقه اقدام شده و در 
خصوص  اجرت المثل ادعائی ندارد و جهیزیه نزد زوجه می باشد و زوجین دارای 
یک فرزند مشترک می باشند که حضانت با مادر است و طرفین اختالف مالی 
دیگری مطرح ننموده اند لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشند عده این طالق 
از تاریخ  وقوع سه طهر است و رعایت وجود شرابط صحت اجرای صیغه طالق از 
جمله مراعات مفاد مواد 1134و1135و1140و1141 قانون مدنی حسب مورد 
به عهده مجری صیغه خواهد بود  رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 

خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد 
110/30687 رئیس شعبه 230 دادگاه عمومی حقوقی تهران-محمودعلی محمدلو 

مشخصات محکوم له 
بانک ملت مدیریت شعب استان مازندران با مدیریت جاجرمی به نشانی ساری م امام 

ساختمان بانک ملت ط4 اداره حقوقی 
مشخصات محکوم علیه 

1-عباس خسروی ابراهیمی فرزند موسی به نشانی محمود آباد جنب پاساژ کمالی 
مبلمان اقدس 2- محمد رضا خسروی فرزند علی اکبر مجهول المکان 3- حجت اله 
خسروی فرزند علی اکبر به نشانی محمود آباد جنب سینما پوشاک جوان 4- کوروش 

اقدسی فرزند اسدا... به نشانی محمود آباد ابتدای خ معلم مبلمان قصر فیروزه 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / 

ایمان عبدی راد فرزند عزیز اله به نشانی آمل خ هراز بین آفتاب 9 و 11 طبقه فوقانی 
بانک رفاه طبقه دوم نوع رابطه وکیل محکوم له بانک ملت مدیریت شعب استان 

مازندران با مدیریت جاجرمی 
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
9409971227300172 محکوم علیها محکومند به صورت تضامنی به پرداخت 1- 
مبلغ 112/909/198 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 4/167/276 ریال بابت هزینه 
دادرسی 3- پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 4- خسارت تاخیر تادیه مبلغی 
معادل 18 درصد مانده بدهی برای هرسال از تاریخ 93/5/26 تا زمان اجرای حکم 
در حق محکوم له 5- و همچنین محکوم علیها محکومند به پرداخت نیم عشر دولتی 
بصورت تضامنی در حق صندوق دولت رای صادر نسبت به عباس خسروی ابراهیمی – 

حجت ا... و محمد رضا خسروی غیابی است 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد – 
رمضان فرجی 

حصر واثت 
آقای سعید داننده جکر کندی  به شماره شناسنامه  32393  به شرح دادخواست به 
کالسه  244/508/95  از این  شعبه درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حاجی آقا داننده جکر کندی  به شماره شناسنامه  23 در 
تاریخ     94/12/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
 سعید داننده جکر کندی ش ش 32393 پسر متوفی

جمیله داننده جکر کندی ش ش 11900 دختر متوفی
محسن داننده ش ش 11393 پسر متوفی

فائزه داننده جکر کندی ش  ش13843 دختر متوفی
معصومه داننده جکر کندی ش  ش2645 دختر متوفی

حسین داننده جکر کندی ش ش 3331 پسر متوفی
سکینه داننده ش ش 14375 دختر متوفی

 و مرحوم ورثه دیگری ندارد  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 361 قانون امور حسبی را  در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تهران تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 110/31471         دبیر  شعبه   508  شورای حل اختالف مجتمع شماره11   تهران

بارکد 35234241آگهی تغییرات  
ملی  شناسه  و  ثبت 29705  شماره  به  چهار    هشتادو  بهار  رهانی  پیام  موسسه 

10320807899
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 94/7/5  و مجوز سازمان بهزیستی 

شماره 3876/9460/917 مورخ 94/12/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد
اساسنامه جدید مشتمل بر3فصل  39ماده  و 19 تبصره  به تصویب رسید و جایگزین 
اساسنامه قبلی گردید .باثبت این مستند تصمیمات  تصویب اساسنامه جدید انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد 
333418 /م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

مفقودی
 برگ سبز وانت نیسان رنگ آبي روشن مدل 91با شماره شهربانی 283ص45ایران 82با 

شماره موتور 80047388
شاسي NAZDL104TKB043927بنام امیر حسین رمضان پور بزرودپی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

داليل تلخکامی و بوی بد دهان در ماه رمضان

یکی از مهم ترین نشانه های روزه داران در ماه رمضان، تلخ کامی و بوی 
بد دهان است. 

پزشکان می گویند تلخ کامی، دالیل مختلفی دارد؛ عفونت دندان و لثه ها، 
دخانیات، مصرف برخی داروها مانند داروهای ضدافسردگی، ویتامین های 
معده،  رفالکس  آنتی بیوتیک ها،  حتی  و  بارداری  دوران  در  تجویزی 
تغییرات هورمونی )استروژن( در دوران قاعدگی و بارداری، دیابت، کارکرد 
نادرست کلیه ها و کبد و درست مراقبت نکردن از دهان و دندان که باعث 
تجمع جرم و باکتری ها می شود، می تواند از دالیل تلخ کامی به شمار 
رود، به همین خاطر به روزه داران توصیه می شود در وعده افطار، مصرف 
مرکبات و نوشیدن آب پرتقال یا آب لیمو را که منجر به تولید بیشتر بزاق 

و شسته شدن طعم تلخ دهان در طول روز می شود، فراموش نکنند.
تلخ کامی در دوران روزه داری، با بوی بد دهان هم همراه است. البته این 
مسأله موقتی است و مشکل جدی به شمار نمی رود، دلیل آن هم این 
است که فرد برای ساعت های طوالنی غذا نمی خورد، به همین خاطر بدن 
به شکل طبیعی در هنگام مصرف  نکردن کربوهیدرات یا با مصرف رژیم 
کم کربوهیدرات، مکانیسم تأمین انرژی سلول ها را از طریق متابولیسم 
چربی های ذخیره ای بدن انجام می دهد که در نتیجه آن اجسام کتونی 
کتوزیس  را  حالت  این  که  می شوند  تشکیل   )Keton Bodies(

)Ketosis( می گویند.
این اجسام کتونی به علت حضور در جریان خون و گذر از عروق خونی 
تغذیه کننده  سلول های بافت ریه ها، ایجاد بوی بد دهان را باعث می شوند. 
به همین خاطر توصیه می شود، روزه داران در روز حداقل دو تا سه بار، 
بعد از وعده های سحر، افطار و پیش از خواب، مسواک بزنند و پس از 
آن از نخ دندان و دهان شویه برای جلوگیری از تجمع جرم و باکتری ها 
استفاده کنند. استفاده از نمک نیز در جلوگیری از تجمع باکتری ها بسیار 

کمک کننده است.
همچنین توصیه می شود؛ افراد در ماه رمضان، سطح ورزش را از نظر 
شدت و مدت کاهش دهند. متخصصان پیشنهاد می کنند یک ساعت 
پس از افطار بهترین زمان برای انجام تمرین های ورزشی در ماه رمضان 

است.
ورزش نه تنها با روزه منافاتی ندارد، بلکه اگر به صورت درست و اصولی 
انجام شود، روزه دار را در مقابل خستگی ها و دشواری های روزه به ویژه در 

هوای گرم مقاوم تر می کند.
 ورزش باعث سوختن چربی های بدن شده و ذخایر چربی بدن را کاهش 
می دهد، همچنین تعادلی میان سوختن کربوهیدرات ها و چربی ها صورت 
می گیرد. در زمان روزه داری به علت این که کربوهیدرات کمتری وارد 
بدن می شود، بدن چربی ها را بیشتر می سوزاند.روزه داران پس از افطار 
از خوردن غذاهای چرب و شیرین پرهیز کرده و مایعات زیادی بنوشند، 
همچنین الزم است قبل از ورزش 2 لیوان آب خورده و هنگام ورزش نیز 
آب مصرف کنند تا آب بدن آنها حفظ شود. توصیه می شود افراد ورزشکار 
و عادی از افطار تا سحر مایعات، میوه ها و سبزیجات مصرف کنند تا آب 

بدن آنها حفظ شود.
ورزشکاران در روزهای عادی ممکن است روزی یک تا 2 مرتبه به مدت 
2 ساعت فعالیت هوازی انجام داده و هفته ای 3مرتبه نیز تمرینات قدرتی 
انجام دهند، اما در ماه رمضان توصیه می شود فعالیت های هوازی را به 
یک نوبت )پس از افطار(  کاهش داده و تمرین های قدرتی را نیز حداقل 

2 مرتبه در هفته انجام دهند.

جلوگیری از فاسد شدن 
مواد غذايی در هنگام قطع برق

فراموش  نباید  می شود،  قطع  برق  که  هنگامی 
کنید که یخچال و فریزر شما پر از غذاهایی است 

که ممکن است فاسد شود.
براي اینکه غذاهایتان را پس از قطع شدن برق 

سالم نگه دارید، به این توصیه ها عمل کنید:
فریزر  یا  یخچال  در  دارد  امکان  که  جایی  تا   -
این ترتیب برای مدت های  باز نکنید. غذاها به 

طوالنی تری سالم باقی خواهد ماند.
- یک فریزر پر از مواد غذایی در صورتی که در آن 
را باز نکنید تا حدود دو روز منجمد باقی می ماند.

مناسب  دمای  نکنید،  باز  را  یخچال  در  اگر   -
شد.  خواهد  حفظ  ساعت  چهار  کم  دست  برای 
محتویات یک فریزر نیمه  پز برای یک روز منجمد 

باقی خواهد ماند.
اصول  این  شد،  وصل  دوباره  برق  که  هنگامی 

راهنما را به کار ببندید:
- غذاها را تا زمانی که ایمن بودنشان ثابت نشده 

است، مزه نکنید.
رویشان  یخ  بلورهای  دارای  غذایی  مواد  اگر   -
هستند یا در دمای 4 درجه سانتیگراد یا کمتر 
باقی مانده اند، دوباره آن ها را منجمد کنید و هر 

چه زودتر مصرفشان کنید.
- غذاهای فاسدشدنی را در صورتی که بیش از دو 
ساعت در درجه حرارت اتاق مانده اند، دور بریزید.

- غذاهایی را که چندان فاسدشدنی نیستند را در 
صورتی که قطع برق فقط برای چند ساعت طول 

کشیده باشد، ممکن است بتوان نگه داشت.
را  آن  دارید،  غذایی شک  درباره  که  هنگامی   -

دور بریزید.
- غذاهایی که بیرون از یخچال ماندگاری دارند 
مانند غالت آماده صبحانه، سبزی های کنسروشده 
یا آب بطری را برای موارد اضطراری قطع برق در 

قفسه های آشپزخانه تان نگهدارید.
است،  برنامه ریزی شده  برق  قطع  درصورتی که 

پیش از قطع برق، این اقدامات را انجام دهید:
- اطمینان حاصل کنید که دمای یخچال روی 
شده  تنظیم  کمتر  یا  سانتیگراد  درجه   4 دمای 
است. در باالی این درجه حرارت عوامل بیماری 
زا که باعث بیماری های منتقل  شونده به  وسیله 

غذا می شوند، به سرعت رشد می کنند.
- ترتیبی دهید که شیر و تخم مرغ های شما در 
عقب یخچال قرار گیرند و نه درون در آن. درجه 
حرارت در یخچال به علت باز و بسته کردن مداوم 

آن معموالً باالتر است.

رمضانهخانه داری

تغییـر  و  خودسـازی  سـاز  زمینـه  رمضـان 
صفـات منفـی وارتقـاء ابعـاد مثبـت و خـود 

بـاوری مـی شـود.
 طبق بررسی های که در حوزه سالمت روان 
با  انسان  شده؛  انجام  روانشناسی  بخصوص 
احساس گناه دچار اضطراب، دلهره و نگرانی 
وتشویش می شود و ازآنجا که از جمله اهداف 
بهداشت روان رفع اضطراب و دلهره وافسردگی 
فردی  ابعاد  در  بردباری  و  آرامش  ایجاد  و 
واجتماعی است و در قرآن شریف آمده است 
که استعینوا بالصبر والصاله ان ا... مع الصابرین، 
از صبر  ازامام جعفرصادق)ع( منظور  نقل  به 
همان روزه است؛ فلذا با ورع و دوری از گناه، 

فرد احساس آرامش می کند.
آنگاه که یاد خدا را بگوید )اال بذکر ا... تطمئن 
القلوب( و اطمینان قلبی و آرامش با یاد خدا 
است  )صبروصاله(  روزه  و  نماز  جمله  از  که 
برقرار می شود و جامعه )طبق اعالم مسئوالن 
انحرافات،  آمار  اجتماعی  مسائل  با  مرتبط 
تصادفات، نزاع ودعواها و تخلفات در رمضان 
کاهش قابل توجهی داشته است( به آرامش و 
اطمینان قلبی می رسد زمانی که در آن گناه 
و جرم خالف بروز و ظهور نداشته باشد؛ پس با 
دعا آرامش و اطمینان فردی و اجتماعی عاید 
و حاصل می شود به ترتیبی که روزه دار با به 
کار بستن کامل این دستور الهی روحیه تقوی 

را در خود زنده می کند.
و این مراقبت ثمر بخش و تمرین پیاپی در 
یک ماه نیروی بازدارنده از گناه در فرد بوجود 
می آورد و خصلت خودداری با ترک عادات و 
اعمال غیرمفید و بعضا مضر، میسر می شود و 
پرهیزکاری در فرد ریشه می گیرد. بنابراین 
رمضان زمینه ساز خودسازی و تغییر صفات 
می  باوری  خود  و  مثبت  ابعاد  وارتقاء  منفی 
موانع  بزرگترین  از  یکی  منفی  افکار  شود. 
ذهنی برای تفکر سازنده است. این نوع افکار 
بسیار غلیظ هستند و مقدار بسیار کمی از آن 
برای آلوده کردن زندگی کافی است. همچنان 
که چند قطره سم، برای مرگ و نیستی کفایت 
می کند. اما با تمرین چه کارهایی در این ماه 

افکار منفی را از خود دور کنید.
é ماه رمضان سپری برای افكار منفی

و  اهداف  نکردن  برآورده  برای  راه  بهترین 
این  کابوس  به  آنها  کردن  تبدیل  و  آرزوها 

است که هیچ گاه نخستین گام را برندارید 
و بگذارید کابوس و ترس هایتان، جرأت و 
کردن  حرکت  جلو  روبه  توانایی  و  جسارت 
خیلی  ببرند.  بین  از  شما  در  رفته  رفته  را 
افراد قبل از شروع ماه رمضان مدام می  از 
دلیل  و  بگیرند  روزه  توانند  نمی  که  گویند 
خاصی هم برای آن ندارند. آنها خود را در 
یک  فقط  بینند.  می  ناتوان  گرسنگی  برابر 
روز کافی است یک گام بردارند، امسال به 

راحتی به این ترس غلبه کنند.
 سعی کنید شما جزو این افراد نباشید. افکار 
منفی و ترس و تنبلی همیشه وجود دارند باید 
در برابر آنها بایستیم تا از عضله های ذهنی و 
نیروی اراده خود برای تعیین شکل زندگی مان 
استفاده کنیم. گذشته، گذشته است، دریچه 
ذهنتان را برروی آن ببندید تا شاهد باشید 
که چگونه دروازه آینده ای درخشان به روی 
شما گشوده می شود. حال چه کارهایی باید 

انجام دهیم؟
é  خود زندگی  عالی  های  ويژگی  بر 

تمركز كنيد
 تصمیم بگیرید به جای کاستی های زندگی 
خود بر برترهای آن تمرکز کنید و این کار را به 
عادت تبدیل کنید. به بیان بهتر تالش کنید به 
جای تمرکز کردن بر نداشته ها، عادت تمرکز 
دهید،  پرورش  خود  در  را  هایتان  داشته  بر 
مجموعه چنین عادت هایی ساختار منش و 
شخصیت شما را تشکیل می دهند و تعیین 
می کنند که شما چطور آدمی خواهید شد 

و زندگی تان را چگونه سپری خواهید کرد.

ما باید یاد بگیریم که چگونه به شکلی آگاهانه 
برخی عادت ها را در خودمان پرورش دهیم 
وگرنه مانند بیشتر مردم جامعه، زندگی مان را 

به گونه ای خودکار سپری خواهیم کرد.
é برای مشكالت راه حل پيدا كنيد

به مشکالت خود فکر کنید و برای آنها راه حل 
پیدا کنید، اما نه به هر قیمتی. اگر در پایان روز 
راه حلی پیدا نکردید بهتر است شب بخوابید و 
روز بعد از نو شروع کنید. برای پیدا کردن راه 
حل مناسب از تجربیات گذشته استفاده کنید.

é  از تفكر منفی برای آفريدن استفاده
كنيد

از تفکر منفی نه برای نابودی و ویران کردن، 
بلکه آفریدن و ساختن استفاده کنید و بر روی 
این فکر مثبت ایجاد شده خود تمرکز کنید، 
زیرا به هر چیزی که تمرکز کنید همان خواهد 

شد.
é عوامل شادی تان را بازشناسيد 

کنید. سپس  را کسب  اشتیاق الزم  و   شور 
را  آموختن  را مشخص کنید. هرگز  هدفتان 
متوقف نکنید. اول از مهمترین کارها شروع 
کنید و در هر لحظه از خودتان بپرسید: »در 
این لحظه بهترین استفاده ای که می توانم از 
وقتم بکنم چیست؟« تصمیم بگیرید یکی از 
بهترین افراد در زمینه زندگی شخصی و حرفه 

ای خود باشید. دید بلندمدت داشته باشید.
é  پوشی چشم  فوری  های  لذت  از 

كنيد
یعنی  باشید  داشته  انضباط  کارهایتان  در 
داشته  دوست  چه  کارها  موقع  به  »انجام 

دوست  چه  و  بدهید  انجام  را  آنها  باشید 
نداشته باشید« هر روز کاری انجام بدهید تا 
شما را به هدفی که دارید نزدیک تر کند. به 
آینده فکر کنید و عواقب انجام دادن یا عدم 

انجام کار را بسنجید.
é از اشتباهات خود درس بگيريد

احساس  زیرا  کنید،  کار  بیشتر  و  تر  سریع 
عزت نفس و افتخار بیشتری خواهید کرد و 
بدانید که همه، کسی را انتخاب می کنند که 
با سرعت بیشتری کارها را انجام دهد. از موانع 
به عنوان پل ترقی استفاده کنید. از اشتباهات 
خود درس بگیرید. از راهنمای درونتان استفاده 

کنید. وقت را از دست ندهید.
é زمان را مديريت كنيد

ندارد،  ای  فایده  مشکالت  کردن  پز  آرام 
به  است.  خوب  گاه  به  گاه  بازنگری  اما 
دنبال  و  کنید  فکر  متفاوت  حل های  راه 
بهتر  آینده  تا در  باشید  تان  اشکاالت طرح 
نگران  عمداً  20دقیقه  روزانه  کنید.  عمل 
شوید، فکر نشخوار کنید. بعد از 20دقیقه به 
کار مفیدی مشغول شوید. هر وقت متوجه 
شدید که در حال نشخوار یا نگرانی خارج از 
به خودتان تذکر بدهید  وقت مقرر هستید 

که قباًل برای این کار وقت گذاشته اید.
é كانال را عوض كنيد

اگر به خودمان بگوییم که به موضوع یا اتفاقی 
فکر نکن، نتیجه عکس خواهیم گرفت. بهترین 
به  که  است  این  کردن  عوض  کانال  نحوه 
فعالیتی مانند ورزش کردن یا مکالمه درباره 
موضوعی متفاوت بپردازید تا ذهن را از افکار 

منفی دور کنید.
é كمتر صحبت كنيد

بسیاری از کسانی که بیش از حد تفکر می 
به ویژه خانم ها در هنگام استرس و  کنند، 
کردن  صحبت  جلوی  توانند  نمی  نگرانی، 
خود را بگیرند. در مواقع نادری ممکن است 
که صبحت کردن در مورد نگرانی ها به شما 
بدتر  باعث  اوقات  بیشتر  در  ولی  کمک کند 

شدن اوضاع و شرایط می شود.
آرام سازی کنید

کسی که در زمان حال زندگی می کند، نمی 
تواند در گذشته و آینده سیر کند. در زمان 
فکر  مداوم،  سازی  آرام  کنید.  زندگی  حال 

زدگی را کاهش می دهد.

در ماه رمضان مثبت انديش باشيد
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بارکد 35233656 
آگهی تغییرات  شرکت  پترو عمران آژیراک  با مسئولیت محدود به شماره ثبت 

448942 و شناسه ملی 14003859297
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 95/11/5 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد
عبارت  طراحی و مونتاژ و نصب بازرسی و تعمیر و نگهداری آسانسور و پله برقی و پیاده 
رو محرک تاسیسات تعمیر و نگهداری فضای سبز حمل و نقل  درون شهری بار و مسافر 
آشپزخانه و رستوران و تایپ و تکثیر طراحی و مشاوره و اجرای کلیه امور عمرانی از قبیل 
ساخت ساختمانها محوطه سازی  راه و باند  ئو تاسیسات ساختمانی شرکت در مناقصات 
و مزایدات دولتی و خریدوفروش کلیه اقالم مجاز بازرگانی امور پیمانکاری مربوط به 
رشته ی تاسیسات و تجهیزات مربوط به خطوط انتقال شبکه گازرسانی تاسیسات 
الکتریکی  و مکانیکی و هیدرومکانیکی  تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و 
فاضالب سیستم های ارتباطی و اخذ وام از کلیه موسسات مالی و اعتباری درصورت 
نیاز پس از اخذ موزهای الزم از مراجع ذیصالح به موضوع فعالیت  شرکت الحاق و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید 
باثبت این مستند تصمیمات    اصالح ماده اساسنامه )الحاق به موضوع فعالیت (انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد 
333415 /م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 

تجاری تهران

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

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

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

صادر خواهد شد.
نوبت اول :1395/03/29  نوبت دوم :1395/04/13

محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساوجبالغ         

آگهی

کالسه   به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست  ش 12220  ش  به  کیانی   حمیدرضا 
950238/354 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسنعلی کیانی   به ش ش  1368 در تاریخ 94/12/11 در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به:
1-محمدرضا کیانی  ش ش 81591 ت ت 1344  تهران فرزند متوفی
2-  غالمرضا کیانی  ش ش 5322 ت ت 1347  تهران فرزند متوفی
3-علیرضا کیانی  ش ش 10896 ت ت 1350  تهران فرزند متوفی
4-شهره کیانی  ش ش 23794 ت ت 1353  تهران فرزند متوفی
5-مریم کیانی  ش ش 33365 ت ت 1360  تهران فرزند متوفی

6-حمیدرضا کیانی  ش ش 12220 ت ت 1364  تهران فرزند متوفی
7-رقیه درزی   ش ش 1427 ت ت 1321  امامه همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
110/30699    رئیس شعبه 354   مجتمع شماره 8 حل اختالف تهران

دادنامه
پرونده کالسه 9309984411900062 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

ارومیه دادنامه شماره 9409974411900240 
خواهان: بانک رفاه کارگران به نشانی ارومیه خیابان شهید امینی روبروی استانداری 

بانک رفاه 
خواندگان:

1-آقای هادی نجفی فرزند مرادعلی به نشانی شهرستان ارومیه خیابان باکری نبش 
کوچه 18 پالک 96

2.آقای حجت کاظمی افشار فرزند محمدرضا به نشانی شهرستان ارومیه خیابان کاشانی 
ساختمان اجالس طبقه 3 واحد 14 

خواسته: مطالبه وجه بابت...
رای دادگاه

با نمایندگی آقات حجت غنی دل بطرفیت  بانک رفاه کارگران  درخصوص دعوی 
خواندگان1- حجت کاظمی افشار فرزند محمدعلی 2- هادی نجفی فرزند مرادعلی 
بخواسته مطالبه مبلغ 204/000/000 ریال بعالوه خسارت تاخیر تادیه تا یوم الوصول 
با استناد تبصره 2 ماده 13 قرارداد منعقده فی مابین با نرخ 36 درصد و کلیه خسارات 
دادرسی بشرح متن دادخواست ، دادگاه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی ، مالحظه 
تصاویر مصدق قرارداد منعقده فی مابین طرفین و از سوی دیگر عدم حضور و طرح هر 
گونه دفاعی از ناحیه خواندگان با وصف ابالغ قانونی وقت دادرسی )از طریق نشر آگهی 
در روزنامه کثیر انتشار( دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و با استناد به مواد 
198،515،519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده 
403 قانون تجارت خواندگان را بنحو تضامنی به مبلغ 204/000/000 ریال از بابت 
اصل خواسته و مبللغ 6/180/000 از بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست لغایت یوم الوصول براساس قرارداد منعقده فی مابین پنجاه درصد حق 
الوکاله قانونی وکیل در حق بانک خواهان محکوم و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
ظرف مهلت بیست روز ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز 

قابل تجدیدنظر در محاکم محترم استان آذربایجان غربی می باشد.
اصغر حمیدی-رئیس دادگاه شعبه 19 حقوقی ارومیه

بارکد 35231546آگهی تغییرات 
 موسسه حسابرسی و خدمات مالی آیین بهرنگ صادق   به شماره ثبت 35810و شناسه 

ملی 14004844426
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 94/11/20  و مجوز شماره 
94/131592 مورخ 1394/12/18  جامعه حسابداران رسمی ایران  تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد
اقای سید سعید صادقی به شماره ملی 0058829229 با دریافت مبلغ 400000 ریال 
از صندوق شرکت از شرکت خارج و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 16000000 
ریال به مبلغ 1200000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 

اصالح گردید 
فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد 
اقای کریم برزگری موالن به شماره ملی 0048355771 دارنده مبلغ 400000 ریال 

سهم الشرکه 
مبلغ  دارنده  ملی 5889647199  شماره  به  محمدیان  کشاورز  غالمحسین  اقای 

400000 ریال سهم الشرکه 
اقای جواد صفار پور به شماره ملی 1502109603 دارنده مبلغ 400000 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 
333419 /م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر 
تجاری تهران

رونوشت آگهی حصر وراثت
 

آقای کریم محمدی  دارای ش ش 318کد ملی 2061702058 به شرح دادخواست 
به کالسه 10/42855/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ساالر محمدی  بشناسنامه 15شماره ملی 2061699332در 
تاریخ 95/1/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 
1-سعید محمدی فرزند ساالر و آسیه ش ش 5486متولد 1337محل تولد بابل پسر 

متوفی 
2-چنگیز محمدی فرزند ساالر و آسیه ش ش 317متولد - محل تولد بابل پسر متوفی 
3-کریم محمدی فرزند ساالر و آسیه ش ش 318متولد 1338محل تولد بابل پسر 

متوفی 
4-مسلم محمدی فرزند ساالر و آسیه ش ش 3متولد 1341محل تولد بابل پسر متوفی 
5-رحیم محمدی فرزند ساالر و آسیه ش ش 206060349متولد 1344محل تولد 

بابل پسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رییس شعبه دهم  شورای حل اختالف بابل 

آگهی

پرونده کالسه 9409982164000885 شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی شهید مفتح تهران تصمیم نهایی شماره 9509972164000215
خواهان:محمد فرزاد فرزند نصراله با وکالت خانم سهیال هاللی فرزند نجم

خوانده: افشین یزدانی 
خواسته ها: 1- ابطال سند)موضوع سند مالی نیست( 2- مطالبه خسارت دادرسی

گردشکار:خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق 
العاده/مقرر دادگاه بتصدی امضاکننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید
رای دادگاه

درخصوص دعوی خواهان محمد فرزاد فرزند نصراله با وکالت سهیال هاللی به طرفیت 
مورخه  شماره 117766  به  وکالت  سند  ابطال  خواسته  به  یزدانی  افشین  خوانده 
1384/7/17 دفترخانه اسناد رسمی شماره 292 تهران به انضمام خسارت دادرسی به 
جهت خروج وکیل از اختیارات مندرج در وکالتنامه نظر به اینکه حجت اعالم شده از 
مصادیق ماده 190 قانون مدنی نیست که موجب بطالن عقد گردد و در صورت خروج 
وکیل از اختیارات اعطا شده در مقابل موکل خود مسئول خواهد بود بنابراین دادگاه 
دعوای خواهان را ثابت ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون مدنی حکم به بطالن 
دعوای خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از 

ابالغ  قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد 
110/30692 رئیس شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران-انیس حسینی

رای شورا
خواهان:عزیزمحمدخانی فرزندمحمد-جوانرود-مرکزی-خیابان برادران امینی جنب 

نمایندگی سامسونگ
خوانده:حمید امرائی-مجهول المکان

خواسته:صدورحکم مطالبه مبلغ 3/050/000 هزارتومان  بااحتساب هزینه دادرسی 
تاخیرتادیه

باتوجه به محتوای پرونده ختم رسیدگی اعالم وبه شرح زیر انشای رای میگردد:
درخصوص دعوای خواهان عزیز محمدخانی بطرفیت حمیدامرائی بخواسته صدور حکم 
مطالبه مبلغ3/050/000هزار تومان بااحتساب هزینه دادرسی تاخیر تادیه با این شرح 
که خواهان مدعی است بابت باقیمانده بهاء وسایل صوتی تصویری فروخته شده به 
خوانده شود ایشان مبلغ3/050/000هزارتومان طلب داشته وتاکنون آن را پرداخت 
نکرده است.باتوجه به محتویات واوراق پرونده ازجمله استماع اظهارات خواهان،قراراتیان 
سوگند،شهادت شهود تعرفه شده درپرونده طلب خواهان نزد خوانده محرز می باشد 
خوانده مجهول المکان وباتوجه به آگهی ابالغ وقت دادرسی درجلسه رسیدگی پرونده 
حضور پیدا نکرده والیحه تقدیم ننموده ونماینده قانونی نیز در دفاع ازخود معرفی ننموده 
است.لذا مستندا به مواد 519،515،198،277ق آ د م رای به محکومیت خوانده بابت 
اصل خواسته به مبلغ3/050/000هزار تومان وهزینه دادرسی به مبلغ 150/000هزار 
ریال وخسارت تاخیر تادیه ازتاریخ94/1/31لغایت زمان اجرای حکم صادر واعالم می 
نماید رای صادره غیابی وظرف مدت بیست روز قابل واخواهی درهمین شعبه میباشد.

قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ
 وقت اجرای قراراستماع شهادت شهود

خواهان خانم آذین موالیی بیرگانی فرزند خدارحم باوکالت آقای عزیزاله سعیدی 
نسب به طرفیت خوانده آقای وحیدحجازی طاقانکی فرزندسیداسداله به خواسته 
که  بندرماهشهرنموده  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  طالق 
شهرستان  دادگستری  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  به  رسیدگی  جهت 
طالقانی– ماهشهر-بلوار  خوزستان-شهرستان  دراستان  واقع  بندرماهشهر 
کالسه  به  و  ماهشهرارجاع  شهرستان  دادگستری  استیل  میدان  از  بعد 
شهادت  قراراستماع  اجرای  وقت  که  گردیده  9409986130101152ثبت 
شهود آن1395/5/5 وساعت 9تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویزماده73قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب درامورمدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت ودروقت مقررفوق جهت استماع شهادت شهود خواهان حاضر گردد. 

شماره م الف:)16/936(                                  
مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 
بندرماهشهر-شهرام زارع 

آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)موضوع ماده 3 قانون و 

نامه( آئین   13 ماده 
بشرح  میاندوآب  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختالف  حل  هیات 
به جهت عدم دسترسی  و  تایید  را  اشخاص  مالکانه  و  زیر تصرفات مفروزی 
و  مالکیت رسمی صادر  آگهی سند  نشر  از  است پس  مقرر شده  مالکین  به 
اجرایی  نامه  آئین  و  مذکور  قانون   3 ماده  اجرای  در  علیهذا  و  گردد  تسلیم 
آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر 
باشند  داشته  اعتراض  اشخاص  چنانچه  و  شود  می  آگهی  حقوق  صاحبان 
را  خود  کتبی  اعتراض  آگهی  اولین  انتشار  از  ماه  دو  مدت  ظرف  حداکثر 
باید یکماه  اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب تسلیم نموده و  مستقیما به 
ذیصالح  بمرجع  دادخواست  اسناد  ثبت  اداره  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از 
اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای متصرف  نمایند. در غیر  قضایی تقدیم 
بر اساس مدلول رای صادره در حدود و مقررات صادر خواهد شد و صدور 

بود. نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  مانع  مالکیت جدید  سند 
تقاضای   94/03/04 مورخه   139560313006002222 شماره  1-رای 
قسمتی  خانه  یکباب  مالکیت ششدانگ  بر صدور سند  مبنی  قناعت  ملکعلی 
از پالک 11090 فرعی از یک اصلی بخش 14 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب 
مساحت  به   91-6412 هیات  پرونده  نجارپور  اله  عزت  از  شده  خریداری 
م  است.  شده  معین  فرعی   26400 پالک  آن  برای  که  مترمربع   120/75

الف:5
خیري-رییس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب 
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 95/03/29    تاریخ انتشار نوبت دوم : یک شنبه 

95/04/13

موضوع هیات 
فاقد سند رسمي اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تعیین تکلیف وضعیت  قانون   

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

هیات   1395/03/16 مورخ   139560331011000457 شماره  راي  برابر 
فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي  سند 
صادره   867 شماره  بشناسنامه  صدري  عوض  متقاضي  بالمعارض  مالکانه 
آن  در  احداثي  بناي  با  زمین  قطعه  یک  در ششدانگ  حیدر  فرزند  میانه  از 
در  واقع  اصلي   170 از  فرعي   237 پالک  از  مترمربع   91/72 مساحت  به 
البرز با خریداري از غالمعلي شهرت نژادي و با مالکیت مالک اولیه حسین 
آگهي  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  میباشد.  ترابي  قلي 
متقاضي  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتي  در  شود  مي 
دو  مدت  به  آگهي  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  مي  باشند  داشته  اعتراضي 
بدیهي  نمایند.  تقدیم  قضایي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  ماه 
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي  در صورت  است 

م/الف  41924 مالکیت صادر خواهد شد.  سند 
اول:1395/3/29 نوبت  انتشار  تاریخ 

 1395/04/13 نوبت دوم:  انتشار  تاریخ 
ناحیه سه کرج اسناد و امالک  اداره ثبت  پاشا- کفیل  عباسعلي شوش 

بارکد 34741143 آگهی تغییرات  شرکت
  پیشاهنگ صنعت  با مسئولیت محدود به شماره ثبت 141269 و شناسه ملی 

10101842815
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 94/12/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد

موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق شد و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید 
فعالیت در زمینه طرح اجرای مهندسی و ساخت و اجرای نیروگاه و مولد های برق شامل 
عملیات ساختمانی تاسیسات برق و مکانیک و تاسیسات نصب ماشین آالت بهره برداری  
و نگهداری تولید برق و فروش و انتقال و صادرات و واردات آن )در صورت ضرورت قانونی 

انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم (
باثبت این مستند تصمیمات  اصالح مواد اساسنامه  )الحاق به موضوع فعالیت (انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد 
333421 /م الف سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

کريمی در آستانه انتقال به ديناموزاگرب کرواسی

پس از اخبار مختلف                                      مبنی بر                                              انتقال علی کریمی به دیناموزاگرب کرواسی، 
سرمربی سپاهان وجود پیشنهاد های خارجی را تایید کرد و احتمال جدایی            

این بازیکن را                 باال دانست.
به                                                                                          گزارش                                                  ایسنا                             ، در چند روز اخیر اخبار مختلفی مبنی بر انتقال علی 
اروپایی شنیده  تیم                          های  به  فو                        تبا                          ل سپاهان  تیم  بازیکن جوان  کریمی، 
می       شود. یکی از این تیم                          ها دیناموزاگرب کرواسی است که از قول منابع 
خبری این کشور گفته شده که ایگور استیماچ، علی کریمی را به این باشگاه 
معرفی کرده است. استیماچ فصل گذشته هدایت تیم فو                        تبا                          ل سپاهان را بر 
عهده داشت و بارها علی کریمی را با بازیکنانی مانند فرانک لمپارد و لوکا 

مودریچ مقایسه کرده بود.
از چند تیم خارجی  او  انتقال علی کریمی، گفت:  عبدا... ویسی درباره 
پیشنهاد دارد. بندی در قراردادش وجود دارد که در صورت داشتن پیشنهاد 
خارجی می تواند تیم را ترک کند . با این حساب باید علی کریمی را یکی از 
لژیونرهای فصل آینده فو                        تبا                          ل ایران بدانیم. کریمی در حال          حاضر 22 ساله 

است و پتانسیل       باالیی برای پیشرفت دارد.

لوزانو: عملکرد خوبی برابر برزيل نداشتیم

سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: عملکرد خوبی در دیدار برابر برزیل 
نداشتیم و بازی خوبمان در ست سوم برای کسب پیروزی کافی نبود.

به گزارش ایسنا، رائول لوزانو، سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از شکست 
برابر برزیل در اولین بازی لیگ جهانی 2016 گفت: ما اصال در این بازی 
خوب کار نکردیم و به کلی در ست های اول و دوم نمایش خوبی نداشتیم.

لوزانو ادامه داد: در ست سوم بهتر کار کردیم و خوب بودیم اما این برای 
پیروزی در این دیدار کافی نبود.

تیم ملی والیبال ایران در اولین بازی خود در لیگ جهانی 2016 برابر میزبان 
خود، برزیل 3 بر صفر شکست خورد. تیم ملی ایران در هفته اول لیگ 

جهانی والیبال با تیم های برزیل، آمریکا و آرژانتین همگروه است.

حذف نوشاد عالمیان از تورجهانی ژاپن

پینگ پنگ باز المپیکی ایران با شکست برابر حریف هنگ کنگی خود از 
تور جهانی ژاپن کنار رفت.

نوشاد  ژاپن،  میز  روی  تنیس  جهانی  تور  ادامه  در  ایسنا  گزارش  به 
عالمیان)رنکینگ 118( به مصاف ونگ)رنکینگ 8( از هنک کنگ رفت 
که در پایان شکست خورد و از مسابقات کنار رفت. عالمیان با نتیجه 4 بر 

1)11-8 .11-6. 10-12 . 11-9. 11-2( بازی را واگذار کرد.

حمیده عباسعلی، نفر دوم 
رنکینگ کاراته وان 2016

با اعالم رنکینگ کاراته وان در سال 2016 عباسعلی 
در جایگاه دوم رده بندی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، با اعالم رنکینگ کاراته وان سال 
2016 فدراسیون جهانی کاراته ، حمیده عباسعلی 

بهترین جایگاه را برای کاراته ایران به دست آورد.
عباسعلی با 980 امتیاز بعد از حریف سوئیسی در 
جایگاه دوم قرار گرفت.  ذبیح ا... پورشیب نیز با 840 

امتیاز در مکان سوم قرار دارد.

آمار فاجعه بار رونالدو در ضربات 
ايستگاهی در رده ملی

کریستیانو رونالدو در رده ملی تا به حال نتوانسته 
است ضربه ایستگاهی را تبدیل به گل کند این در 
حالی است که او 34 بار برای زدن ضربات ایستگاهی 

در رده ملی پشت توپ قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، پرتغال در اولین دیدار خود در یورو 
برابر ایسلند نمایش پایین تر از حد انتظاری را ارائه 
داد و در نهایت به تساوی یک بر یک رسید. در این 
دیدار کریستیانو رونالدو چند بار برای زدن گل از 
جمله چند ضربه ایستگاهی اقدام کرد که موفق نبود 
تا خیلی ها توانایی او در زدن ضربات ایستگاهی را زیر 
سوال ببرند. با به یادآوردن این موضوع که آخرین 
ایستگاهی  ضربات  روی  پرتغال  برای  رونالدو  گل 
چه زمانی بوده است هیچ گلی به ذهن ما خطور 
تا  جهان  فوتبال  طالی  توپ  سه  برنده  نمی کند. 
روی ضربات  ملی  رده  در  است  نتوانسته  به حال 

ایستگاهی گلزنی کند. 
آمار او در رئال مادرید نیز کم بوده است. رونالدو تا به 
حال در تورنمنت های مختلف 34 ضربه ایستگاهی 
)18 جام جهانی، 16 یورو( و هنوز نتوانسته یک 

ضربه را تبدیل به گل کند.

پیروزی ارزشمند ايرلندشمالی 
بر اوکراين

تیم ملی فوتبال ایرلند شمالی در دیدار مقابل اوکراین 
به برتری ارزشمند 2 بر صفر رسید تا امیدهای خود 
برای صعود به مرحله یک هشتم نهایی جام ملت های 

اروپا را افزایش دهد.
که  ایرلند  و  اوکراین  های  تیم  ایرنا،  گزارش  به 
نخستین دیدار خود را در جام ملت های اروپا با 
شکست پشت سرگذاشته بودند، در شهر لیون و از 

گروه سوم یورو 2016 به مصاف هم رفتند.

خبرخبر

پایگاه اینترنتی ترانسفرمارکت 20 بازیکن گران 
اعالم کرد که  را  ایران  برتر فو                        تبا                          ل  قیمت لیگ 
نام امید ابراهیمی هافبک استقالل در صدر این 
قرار گرفته است و خسوس، د              ر                     وازه                         بان  فهرست 
استقالل خوزستان بیشترین صعود را در این رده 

بندی داشته است.
ر                                                  قا                                                  بت های باشگاهی در فو                        تبا                          ل ایران با قهرمانی 
استقالل خوزستان به پایان رسید و پر    سپولیس 
ر                                                  قا                                                  بت های  پایان  با  گرفت.  قرار  دوم  جایگاه  در 
باشگاهی در فو                        تبا                          ل ایران سایت ترانسفر مارکت که 
مرجع نخست برای نقل و انتقاالت فو                        تبا                          ل جهان 
بازیکنان  محسوب می       شود اقدام به ارزشگذاری 
فو                        تبا                          ل در لیگ ایران کرد که در نهایت 20 بازیکن 

گران قیمت فو                        تبا                          ل ایران را نیز معرفی کرد.
در این رده بندی امید ابراهیمی، هافبک ملی           پوش 
استقالل با یک و نیم میلیون یورو گران قیمت ترین 

بازیکن لیگ ایران لقب گرفت.
فهرست 20 بازیکن گران قیمت لیگ فو                        تبا                          ل ایران 

به انتخاب این پایگاه اینترنتی به شرح زیر است:
1. امید ابراهیمی )استقالل( یک و نیم میلیون یورو

و  میلیون  یک  )پر    سپولیس(  طارمی  مهدی   .2

دویست هزار یورو
3. رامین رضاییان )پر    سپولیس( یک میلیون یورو
4. خسوس )استقالل خوزستان( یک میلیون یورو

5. سروش رفیعی )تراکتورسازی( یک میلیون یورو
6. کمال کامیابی نیا )پر    سپولیس( یک میلیون یورو

7. بختیار رحمانی )استقالل( 900 هزار یورو
8. آندرانیک تیموریان )سایپا( 900 هزار یورو

9. علیرضا بیرانوند )پر    سپولیس( 800 هزار یورو
10. وحید امیری ) پر    سپولیس( 800 هزار یورو

11. محسن مسلمان )پر    سپولیس( 800 هزار یورو
12. امید عالیشاه )پر    سپولیس( 800 هزار یورو

آهن( 800  )ذوب  مظاهری  رشید  . محمد   13
هزار یورو

14. احسان پهلوان )ذوب        آهن( 800 هزار یورو
15. مهدی ترابی )سایپا( 800 هزار یورو

16. موسی کولی بالی )استقالل خوزستان( 800 
هزار یورو

17. سجاد شهباززاده )استقالل( 800 هزار یورو
18. آگوستو )تراکتورسازی( 800 هزار یورو

19. فرشاد احمد زاده )پر    سپولیس( 750 هزار یورو
20. مرتضی تبریزی )ذوب آهن( 700 هزار یورو

ترانسفر مارکت اعالم کرد: 

20 بازيكن گران قيمت ليگ فو                        تبا                          ل ايران

برنامه مسابقات وزنه برداری در بازی های 
احتماال  و  شد  اعالم  ریو   2016 المپیک 
کیانوش رستمی نخستین نماینده ایران در 

این رقابت ها خواهد بود.
در  حضور  سهمیه  پنج  ایران  برداری  وزنه 
است  آورده  دست  به  المپیک  های  بازی 
این  به  اعزامی  ورزشکاران  اسامی  اما هنوز 

رقابت ها اعالم نشده اند.
این رقابت ها 15 روز  ایران در  نمایندگان 
اعالم  المپیک  های  بازی  آغاز  از  پیش 

می شوند.
ایوب  سید  و  رستمی  کیانوش  میان  از 

موسوی در 85 کیلوگرم، 
علی  و  مرادی  سهراب 
هاشمی در 94 کیلوگرم، 
محمدرضا براری در 105 
کیلوگرم و بهداد سلیمی 
و بهادر موالیی در دسته 
به عالوه 105 کیلوگرم، 
شرکت  برای  نفر  پنج 
المپیک  های  بازی  در 

انتخاب خواهند شد.
برنامه مسابقات این چهار 
وزن رشته وزنه برداری در بازی های المپیک 
2016 ریو به وقت تهران به شرح زیر است:

** دسته 85 کیلوگرم
شنبه 23 مرداد ساعت 2:30 دقیقه بامداد

** دسته 94 کیلوگرم
یکشنبه 24 مرداد ساعت 2:30 دقیقه بامداد

** دسته 105 کیلوگرم
دقیقه   2:30 ساعت  مرداد   26 شنبه  سه 

بامداد
** دسته به عالوه 105 کیلوگرم

دقیقه   2:30 ساعت  مرداد   27 چهارشنبه 
بامداد

اردوی  مرحله  شانزدهمین 
آماده سازی تیم ملی کشتی 
فرنگی از 28 خرداد تا 8 تیر 
یک  شماره  کشتی  خانه  در 

تهران برگزار می شود.
به  نفرات دعوت شده  اسامی 

این اردو به شرح زیر است:
59 کیلوگرم: حمید سوریان 
عبدولی-  سامان  )تهران( 
)خوزستان(  مردانی  مهرداد 
رضا   – طال  بهشتی  شیرزاد 

خدری )تهران(
)فارس( مهدی  نوروزی  امید  66 کیلوگرم: 
زیدوند )خوزستان( علی ارسالن )مازندران( 

کرامت عبدولی )خوزستان(
71 کیلوگرم: افشین بیابانگرد )اردبیل( عظیم 
گرمسیری )خوزستان( پژمان پشتام )تهران( 
عرفان سعادتی فر )تهران( محمدعلی گرایی 

)فارس(
رسول  عبدولی-  سعید  کیلوگرم:   75
گرمسیری- پیام بویری )خوزستان( جمال 

اسماعیلی )تهران(
)خوزستان(  طاهری  رامین  کیلوگرم:   80

مهدی فالح )تهران( یوسف اخباری )البرز(
85 کیلوگرم: حبیب اله اخالقی )خوزستان( 

حسین نوری )البرز( یوسف قادریان )البرز(
98 کیلوگرم: قاسم رضایی )مازندران( مهدی 
مهرداد  )تهران(  علیاری  مجید  علیاری- 
بایندور )فارس( مهدی عسگری )خوزستان( 

سید مصطفی صالحی زاده )خوزستان(
130 کیلوگرم: بشیر باباجان زاده )مازندران( 
بهنام  )خوزستان(  منجزی  قاسمی  امیر 
مهدی زاده )تهران( مهدی نوری )اردبیل( 

آرش عرب )گلستان(
سرمربی: محمد بنا

اعالم اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تيم ملی كشتی فرنگی  اعالم برنامه مسابقات وزنه برداری المپیک ريو
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اتمام تعميرات اساسی پااليشگاه 
امام خمينی )ره( شازند

تعمیرات اساسی واحد های آیزوماکس، هیدروژن، 
امام  نفت  پاالیش  شرکت  ترش  آب  و  آمین 
با موفقیت و بدون هیچ گونه  خمبنی)ره( شازند 
حادثه ای پایان یافت و در مدار تولید قرار گرفت.

نفت  پاالیش  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  شرکت   مدیرعامل  شازند  )ره(  خمینی  امام 
با تالش  و  الهی  قوه  و  به حول  رابطه گفت:  این 
تعمیرات   ، این شرکت  کارکنان خدوم  و زحمت 
از  پاالیشگاه  مهم  واحدهای  از  واحد  سه  اساسی 
زمان  برنامه  با  مطابق  و  شروع   95/2/18 تاریخ 
حادثه  هیچ  بدون  روز   24 مدت  به  شده  بندی 

ناتوان کننده ای به پایان رسید.
تعمیرات  از  افزود هدف  مهندس علی جمشیدی 
وضعیت  بررسی  پاالیشگاه،  های  واحد  اساسی 
طی  در  پاالیش  تجهیزات  و  دستگاهها  سالمت 
مدت کارکرد مداوم آنها می باشد که خوشبختانه 
این  فنی  تیم  توسط  اساسی  تعمیرات  این  در 
از  یکی  در  ترک  تشخیص  به  موفق  شرکت 
دلیل  به  که  شدند  آیزوماکس  واحد  راکتورهای 
چنین  وجود  احتمال  سال،   24 از  بیش  کارکرد 
ترکهایی مشابه در سایر شرکتهای پاالیشی دور از 
انتظار نبوده ، لذا تیم فنی شرکت در حال بررسی 
همچنین  و  آن  تعمیر  جهت  مناسب  راهکارهای 

مکاتبه با شرکت  سازنده  راکتور می باشد.
با  گفت:  همکاران  همه  از  تشکر  با  پایان  در  وی 
گرفته،  صورت  مهندسین  توسط  که  تمهیداتی 
از سرویس خارج بودن راکتور مذکور هیچ نقش 
منفی در روند تولیدات این شرکت پاالیشی ندارد.

مهاجرت 40 قطعه فالمينگو به تاالب های 
بين المللی چهارمحال و بختياری

استان  زیست  محیط  حفاظت   مدیرکل 
برای  امسال  گفت:  بختیاری  و  چهارمحال 
نخستین بار در فصل بهار 40 قطعه فالمینگو 
گندمان  و  چغاخور  تاالب های  به  بزرگ 
مهاجرت کردند.  شهرام احمدی با اعالم این 
سیبری،  از  پرندگان  این  کرد:  اظهار  خبر، 
تاالب  این  به  شمالی  استان های  و  ترکیه 

مهاجرت کردند.
مهاجر  پرنده  هزار   30 امسال  افزود:  وی 
چغاخور  و  گندمان  تاالب های  در  بومی  و 
کرد:  خاطرنشان  کردند.احمدی  النه گزینی 
افزون  مساحت  با  چغاخور  بین المللی  تاالب 
بر دو هزار هکتار و تاالب گندمان با وسعت 
980 هکتار، در شهرستان بروجن، مهم ترین 
زیستگاه پرندگان مهاجر در استان چهارمحال 

و بختیاری هستند.

واگن برگردان انباشت و برداشت گندله 
درمجتمع فوالدسبا آماده بهره برداري

مدیر اجراي پروژه هاي آهن سازي و فوالد سازي از آماده بهرهبرداري 
شدن واگن برگردان انباشت و برداشت گندله )کاردامپر( مجتمع فوالد 
سبا خبر داد و گفت: با راه اندازي این واحد، با ظرفیت 4 میلیون تن 
درسال، زنجیره انتقال مواد به پارکهاي انباشت و برداشت مجتمع فوالد 

سبا کامل خواهدشد.
عبدالرحیم زاده افزود: قرارداد پروژه واگن برگردان انباشت و برداشت 
گندله در مجتمع فوالد سبا با مبلغ اولیه 500 میلیارد ریال منعقد شد 
که با بهره برداري از این طرح تولیدي، ساالنه بیش از 130 میلیارد ریال 

صرفه جویي اقتصادي به همراه  خواهد آمد. 
در  نمود:  تصریح  فوالدسازي  و  سازي  آهن  هاي  پروژه  اجراي  مدیر 
راستاي ترویج فرهنگ بومي سازي، بیش از 83 درصد از وزن تجهیزات 
و  واحد  این  اندازي  راه  با  پروژه در داخل کشور ساخته شده که  این 
حذف حمل و نقل جاده اي و استفاده از خطوط ریلي عالوه بر صرفه 

اقتصادي، رعایت مسائل زیست محیطي را نیز همراه خواهد داشت. 
در  نیز  سازي  آهن  ناحیه  هاي  پروژه  اجراي  رییس  معتمدي  عبدالرضا 
خصوص عملکرد و ظرفیت این واحد گفت: وظیفه اصلي واحد انباشت 
و برداشت، همگن سازي و مخلوطسازي گندله و ایجاد ذخیره مناسب به 
ظرفیت  2 میلیون تن مي باشد و  با ارتباط خطوط ریلي بیرون و داخل 
فوالد سبا مي توان عمده گندله  مصرفي را توسط واگن، حمل و تامین نمود 
، بدین منظور واگن هاي ورودي توسط توزین ریلي وزن شده و به محوطه 
واگن برگردان)Rotary Car Dumper .Crescent Type( براي 
تخلیه وارد مي شوند که در آنجا این دستگاه قادر است با چرخش 180- 

140درجه اي، عمل تخلیه را انجام دهد. 
در ادامه، علي طویرا کارشناس اجراي پروژه هاي ناحیه آهنسازي نیز 
با اشاره به دیگر مزایاي اجراي این طرح، گفت: استفاده بهینه از فضاي 
انباشت و ایجاد میکس یکنواخت،کاهش هزینهها به دلیل حذف ماشین 
آالت براي دپوسازي گندله و جلوگیري از خردایش گندله و تولید نرمه 
که باعث افت کیفیت آهن اسفنجي میشود، توزین دقیق مقدار گندله 
ورودي،کاهش آلودگي هاي زیست محیطي در اثر تردد کامیون و تخلیه 
مواد، استفاده از سیستم جداکننده مغناطیسي براي قطعات فلزي که 
نوار  به  در گندله مشاهده مي شود و ممکن است آسیب جدي  بعضاً 
گندله  از  اتوماتیک  گیري  نمونه  همچنین  و  نمایند  وارد  تجهیزات  و 
وارد شده، سرند نمودن گندله ورودي و کاهش نرمه که تأثیر درتولید 
کیفیت آهن اسفنجي دارد و کاهش هزینه تمام شده گندله از جمله 

مزایاي اجراي این پروژه مي باشد.
در  همکاران  همه  از  نیز  ها  پروژه  اجراي  معاون  سعیدبخش  مهندس 
فوالدمبارکه و مدیران و کارکنان شرکتهاي پیمانکاري خصوصاً شرکت 
پروژه  این  دراجراي  که  فوالدمبارکه،  مهندسي  شرکت  و  فوالد  توکا 

تالش کرده اند، تقدیر نمودند.
پروژه  اجرایي  یافتن مراحل  پایان  با  امیدواري کرد  ابراز  پایان  وي در 
خط ریل راهآهن حمل گندله، پروژه به صورت کامل مورد بهرهبرداري 

قرارگیرد.

عمده  هرمزگان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
شهرستان  مهر  مسکن  حوزه  مشکالت 
زیرساخت  تکمیل  عدم  از  ناشی  را  قشم 
عمومي  روابط  گزارش  دانست.به  آن  های 
راه و شهرسازي استان هرمزگان، مهندس 
در  مطلب  این  بیان  با  شیري  غالمحسین 
به  قشم  گفت:  قشم  های  پروژه  از  بازدید 
می  نفر  هزار   25 از  کمتر  جمعیت  دلیل 
آن  سازهای  و  ساخت  بر  نظارت  بایست 
اداره  اما  گیرد  مسکن صورت  بنیاد  توسط 
کل راه و شهرسازي عهده دار نظارت عالیه 
روی  پیش  مشکالت  به  است.وی  آن شده 
بیان  و  کرد  اشاره  قشم  مهر  های  پروژه 
داشت: مشکل عمده پروژه مسکن مهر قشم 

شبکه فاضالب و راه هاي دسترسي است.
برنامه ریزی  با  امیدواری کرد،  ابراز  شیری 
می  تالش  گرفت  خواهد  صورت  که  هایی 

کنیم مشکالت موجود را از طریق دستگاه 
های مسوول مرتفع کنیم.

  وي همچنین در دیدار با فرماندار قشم به 

قیمت باالی زمین در هرمزگان اشاره کرد 
هرمزگان  استان  در  زمین  قیمت  گفت:  و 
این  تا  هستیم  تالش  در  و  باالست  بسیار 

حباب قیمت هارا بشکنیم.
راه   حوزه  در  شده  انجام  اقدامات  به  وی 
راه  در بخش  افزود:  و  اشاره کرد  روستایی 
انجام  خوبي  بسیار  کارهاي  خوشبختانه 
شده است اما همچنان جاده هاي روستایي 
کمبود  مشکل  با  شهرستان  این  شهري  و 

عالئم ایمني و راهنمایي مواجه هستند.
با بیان  مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان 
نیازمند  قشم  محورهای  از  برخي  اینکه 
راه  گفت:  هستند،  آسفالت  مجدد  روکش 
ها  جاده  نگهداري  بخش  در  شهرسازی  و 
نظر  در  قشم  جزیره  برای  را  الزم  اعتبار 

خواهد گرفت.
فرماندار قشم نیز در این دیدار گفت:  نگاه 
مردم به سمت مناطق گردشگري و توریسم 
است از این رو مي طلبد جاده های ایمن و 

مناسبی در قشم احداث شود.

مشکالت مسکن مهر قشم ناشی از عدم تکمیل زیرساخت ها

خبر خبر

))آگهي مزايده شهرداری سرعين(( نوبت سّوم -95/3/6-95/3942
  

باستناد بند 2 مجوز شماره 194  شوراي اسالمي شهر سرعين ، شهرداري سرعين در نظر دارد  1 قطعه  زمين از  قطعات  تفكيكی  شهرك ابرار متعلق به شهرداری را 
با كاربری جهانگردی به مساحت به شرح ذيل را به  اشخاص  حقيقی و حقوقی از طريق آگهي مزايده واگذار نمايد. از كليه عالقمندان دعوت می شود پيشنهاد خود 
را حداكثر ده  روز پس از انتشار در روز نامه های رسمی و محلی طی دو فقره پاكت با شرايط ذيل تنظيم و به دبيرخانه شهرداری تحويل و رسيد دريافت نمايند .       

تضمين شركت در مزايده به 10درصد قيمت پايه را بعنوان سپرده نقداً به حساب 3100002537006  شهرداري نزد بانك مّلي  شعبه سرعين واريز و يا ضمانتنامه بانكی 
به همان مبلغ ارايه نمايند .

و پيشنهاد ) قيمت ( خود را در پاكت سر بسته به دبيرخانه شهرداري تحويل و رسيد دريافت دارند. 
تبصره – كليه مدارك   بند 1 و2 در يك پاكت بزرگ قرارداد و الك و مهر نموده و به دبيرخانه تحويل گردد . 

تبصره 1 - مبلغ پيشنهاد بايد به عدد و حروف  بدون قلم خوردگی و الك زدگی بصورت خوانا  و واضح نوشته شود كه به پيشنهادات مخدوش ترتيب اثر داده  نخواهد 
شد .

برنده مزايده حداكثر بمدت يك هفته  از اعالم نتيجه نسبت به عقد قرارداد با شهرداري و واريز مبلغ پيشنهادی نقداً اقدام نمايد در غير اينصورت سپرده به نفع 
شهرداري ضبط و شهرداري با نفرات دّوم يا سّوم عقد قرارداد خواهد نمود چنانچه نامبردگان نيز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد .

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

شهرداری دررد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. وساير شرايط در قرارداد  منعقده درج  خواهد شد. 
به پيشنهادهاي مخدوش ، مبهم و رسيده بعداز انقضاي مهلت مقرر  ترتيب اثر داده نخواهد شد.

هزينه نشر آگهي و غيره  بعهده  نفر برنده مزايده  خواهد بود.
پيشنهادات رسيده پس از  اتمام مهلت مقرردرروزنامه رسمي  و محلی  توسط كميسيون عالي معامالت شهرداري باز وبا توجه به صرفه وصالح شهرداري برنده مزايده  

اعالم خواهد شدوحضور شركت كنندگان يا نمايندگان  قانونی آنها درجلسه آزاد است . ضمنًا مهلت آخرين روزنامه مالك عمل خواهد بود.
بعداز تسويه كامل مبلغ  پيشنهادی سند مالكيت وفق مقررات بنام برنده با معرفی شهرداری و تفكيك انتقال خواهد يافت .  

 متقاضيان  می توانند در صورت نياز و اخذ اطالعات الزم به واحد شهرسازی و حقوقی مراجعه ويا با شماره تلفن 04532222444    تماس حاصل نمايند.

زنده دل- شهردار سرعين

قطعه

اول

مساحت

925/77  مترمربع

قيمت پايه كل مساحت
-/6/017/505/000ريال

تضمين 10درصد سپرده

-/601750500 ريال

مرحله دوم

آگـهي منـاقصه
مهندسي  و  فني  تحقیقات  موسسه 
کشاورزي در نظر دارد امور خدماتي خود 
را به شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد. 
اخذ  جهت  شود  مي  دعوت  متقاضيان  از 
اسناد مناقصه حداكثر تا پايان وقت اداري 
کرج-  آدرس  به   1395/04/08 مورخ  
تحقیقات  موسسه  فهمیده-  شهید  بلوار 
دبیرخانه  کشاورزي-  مهندسي  و  فني 

موسسه مراجعه فرمايند.
شماره تلفن تماس 026-32705320

موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي

 نوبت دوم

 مشخصات محکوم له 
بانک ملت مدیریت شعب استان مازندران با مدیریت جاجرمی به نشانی ساری م امام 

ساختمان بانک ملت ط4 اداره حقوقی 
مشخصات محکوم علیه 

1-حجت اله خسروی فرزند علی اکبر به نشانی محمود آباد خ امام پوشاک خسروی  
2-فاطمه برزگر فرزند رجبعلی مجهول المکان 3- سید محمود سعیدی فرزند سید 

محمد به نشانی محمود آبادروبروی پمب بنزین کوچه میعاد 
4-محمد رضا خسروی فرزند علی اکبر به نشانی آمل خ طالب آملی دربای 15 ب 29 

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / 
ایمان عبدی راد فرزند عزیز اله به نشانی آمل خ هراز بین آفتاب 9 و 11 طبقه فوقانی 
بانک رفاه طبقه دو نوع رابطه وکیل محکوم له بانک ملت مدیریت شعب استان مازندران 

با مدیریت جاجرمی 
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
9409971227300320 محکوم علیها محکومند به صورت تضامنی به پرداخت 1- 
مبلغ 99/294/272ریال  بابت اصل خواسته 2- مبلغ 3/658/831 ریال بابت هزینه 
دادرسی و عالوه بر آن مبلغ 100/000 ریال موضوع فیش شماره 93/7/26-644438  
پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و اجراءطبق تعرفه 4- خسارت تاخیر تادیه 
مبلغی معادل 18 درصد مانده بدهی برای هرسال موضوع ماده 6 قرار داد مارالذکر از 
تاریخ 93/5/26 تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له 5و همچنین محکوم علیها 
محکومند به پرداخت نیم عشر دولتی بصورت تضامنی در حق صندوق دولت رای 

صادر غیابی است 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد – 
رمضان فرجی 

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 139560331011000253 مورخ 1395/03/04 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي شهریار 
مختاري بشناسنامه شماره 163 صادره از کرمانشاه فرزند محمداقبال در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعي به مساحت  9800 مترمربع از پالک 175 اصلي واقع در 
البرز با خریداري از قربانعلي قره حسن پور و حاج صفي اله علیخاني و عباس حسن پور 
و محمد بذرپاش و با مالکیت مالک اولیه افشار قره حسنلو و برابر صورتمجلس تاریخ 
1344/02/22 في مابین زارعین و جهاد کشاورزي میباشد. 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 دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 41820 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/3/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/04/13 

عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

اول/ دوم  برابر راي شماره 139560331011000193 مورخ 1395/02/28 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
سید حسن خلیفه فرد بشناسنامه شماره 233 صادره از شهریار فرزند میرمحمد در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناي احداثي در آن به مساحت 28/05 مترمربع از پالک 
3475 فرعي از 168 اصلي واقع در البرز با خریداري از بهمن شفیعي که خود مالکت 
اولیه میباشد. 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 دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 41942 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/3/29

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/04/13 
عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

مشخصات محکوم له 
بانک ملت مدیریت شعب استان مازندران با مدیریت جاجرمی به نشانی ساری م امام 

ساختمان بانک ملت ط4 اداره حقوقی 
مشخصات محکوم علیه 

1-مصطفی دهقان فرزند حبیب اله مجهول المکان 2- حبیب اله رضایی فرزند خیر ا... 
به نشانی محمود آباد اداره آموزش و پرورش 3- کاظم رستمی فرزند علی اکبر محمود 
آباد آهو محله 4- صدیقه نجفی پور فرزند فریدون به نشانی سرخرود چاکسر منزل 

عباس نعمتی پور 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / 

ایمان عبدی راد فرزند عزیز اله به نشانی آمل خ هراز بین آفتاب 9 و 11 طبقه فوقانی 
بانک رفاه طبقه 2 نوع رابطه وکیل محکوم له بانک ملت مدیریت شعب استان مازندران 

با مدیریت جاجرمی 
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
9409971227300062 محکوم علیها محکومند به صورت تضامنی به پرداخت 1- 
مبلغ 111/522/842 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 4/025/685 ریال بابت هزینه 
دادرسی عالوه بر آن مبلغ 100/000ریال موضوع فیش شماره 93/7/26-644440- 
پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 4- خسارت تاخیر تادیه مبلغی معادل 18 درصد 
مانده بدهی برای هرسال موضوع ماده 6 قرار داد مارالذکر از تاریخ 93/5/26 تا زمان 
اجرای حکم در حق محکوم له 5- و همچنین محکوم علیها محکومند به پرداخت نیم 

عشر دولتی بصورت تضامنی در حق صندوق دولت رای صادر غیابی است 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمود آباد – 
رمضان فرجی 

بارکد 35234346 تاسیس  شرکت
 با مسئولیت محدود  طنین گستر امیر سازه  در تاریخ 1395/1/24 به شماره ثبت 
490003 به شناسه ملی 1400575659 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که 

خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد 
موضوع شرکت     سرمایه گذاری در ساخت و ساز خریدوفروش ساختمان  جذب 
سرمایه و شریک در اجرای طرح های ساختمانی و صنعتی مشاوره در صوص )سازه 
های ساختمانی اسکلت بتنی عمرانی معماری طراحی و اجرا و نظارت بر آن مشارکت 
در ساخت  ارایه کلیه خدمات فنی و مهندسی شرکت در مزایدات و مناقصات  دولتی 
و خصوصی  واردات و صادرات  کلیه کاالهای بازرگانی کاالهای مجاز و انجام خدمات 
مربوطه  عقد قرارداد با شرکتهای داخلی  و خارجی خصوصی وسازمانهای  دولتی 
و شرکتهای وابسته  به دولت  و بخش عمومی  به منظور اجرای فعالیتهای مذکور 
تحقیق ومطالعه  و ساخت و تحقیق  در کیفیت آن در زمینه ساخت مواد کاربردی در 
ساخت و ساز بر اساس استانداردهای بین المللی خارجی و داخلی  اعطای نمایندگی 
به اشخاص حقیقی  و حقوقی  اقدام به انجام کلیه انمور مرتبط  و خدمات  طراحی 
و مهندسی  در خصوص  موضوعات مطروحه  فووق  و بطور کلی انواع فعالیتهای 
که بطور مستقیم  یا غیر مستقیم با موضوع شرکتمربوط میباشد  دریافت وام از 
بانکها موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی شرکت در سمینارها و همایشها و 
نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی   )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 

پس از اخذ مجوزهای الزم (      مدت شرکت   از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی شرکت   تهران  خیابان آزادی روبروی وزارت کار پالک 308 طبقه دوم 

واحد 12 کدپستی 1345697365
سرمایه شرکت  مبلغ  1000000 ریال میباشد 

اولین مدیران شرکت     حامد مومنی سلکی به سمت مدیر عامل به شماره ملی 
2691317757 دارنده 900000 ریال سهم الشرکمه  و صغرا بخشی پور چاخانسری 
به سمت رئیس هیئت مدیره  به شماره ملی 2690575612 دارنده 100000 ریال 

سهم الشرکه  برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند 
دارندگان حق امضا  کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته 
برات  قراردادها  و عقود اسالمی با امضا مدیر عامل  همراه با مهر شرکت معتبر میباشد 

اختیارات نماینده قانونی   طبق اساسنامه 
)ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد(

333420/م الف    سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیر تجاری تهران

آگهی مفقودی
سند فروش)سندکمپانی(ماشین پژو206سواری مدل1382 به رنگ یشمی متالیک 
به شماره انتظامی          24-391د37 و شماره موتور 10FSF94137682و 
شماره شاسی00826000132به نام شیدا امینی مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط است.
شهرستان دزفول  

مشخصات محکوم له 
علی فاریابی دوست فرزند عبدالعلی به نشانی بابل روبروی سینما آزادی دفتر خانه 15 

بابل            مشخصات محکوم علیه 
ابراهیم صادقی فرزند کاکاخان مجهول المکان      
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / 

مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
9409971110801385 محکوم علیها محکومند به پرداخت 270/000/000ریال 
بابت اصل خواسته 2و7100000ریال بابت هزینه دادرسی  خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رسید 93/12/18 تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له  و همچنین محکوم علیها 

محکومند به پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت رای صادر غیابی است 
مدیر دفتر دادگاه شعبه هشتم دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان بابل سید احمد پور جعفر

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست وضمائم به جمشید جوادی

کالسه: 950235/365   وقت رسیدگی:95/4/26 ساعت 15:30 
خواهان:حسین ملکی نصیر    خواسته:مطالبه وجه

خواهان  دادخواستی تسلیم  شورای حل اختالف تهران نموده که جهت رسیدگی 
به حوزه   ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  
دادگاه های عمومی و انقالب  در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید 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.
110/30693    دبیرحوزه 365 مجتمع شماره 8 شورای حل اختالف تهران   

ابالغ 
شوب  ثریا  آقای  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
و زهرا صادقی و نصراله صادقی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون 
پرونده شماره  در  از شعبه 6  صادره  دادنامه شماره 9409971110600511  وفق 
9309981110600709 محکوم به در حق محکوم له بانک صادرات با وکالت فاطمه 
صفر پور و مبلغ 7413000 ریال نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این 
آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره 
اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 

مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – احمد عباسی 

منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
تبریز، دکتر صادق نجفی شهردار کالنشهر   4
بزرگ  پارک  زنی  کلنگ  مراسم  در  که  تبریز 
تبریز سخن میگفت در ابتدا ضمن تبریک روز 
جهانی کار و کارگر به کارگران عزیز که با تالش 
شبانه روزی خودشان تبریز جزو شهرهای نمونه 
انتخاب شده است، از اهالی محترم منطقه علی 

الخصوص کشاورزان عزیز تقدیر کرد.
اینکه همه ما  بیان  با  شهردار کالنشهر تبریز 
در کنار شرکت تونل سد آریانا خواهیم بود، 
اظهار امیدواری کرد 36 ماه دیگر شاهد تحول 

و زیبایی در این بخش از شهر باشیم.
با اشاره به رشد حجم سرمایه گذاری  نجفی 
داشت  اظهار  تبریز،  شهر  در  اخیر  مدت  در 
هفته آینده نیز عملیات یک پروژه مشارکتی 
ریال  میلیارد  هزار  پانزده  ارزش  به  نیز  دیگر 

آغاز خواهد شد.
شهردار کالنشهر تبریز ضمن تاکید بر افزایش 
در  کرد  نشان  خاطر  مدیران،  کاری  سرعت 
افزایش سرعت کاری، دقت مدیران نیز  کنار 

باید افزایش یابد. 

وی گفت هر کسی که متخلف باشد نباید شب 
خواب راحت بر چشم داشته باشد. نجفی در 
از مدیران و پرسنلی که صادقانه  ادامه گفت 

زحمت میکشند قاطعانه حمایت می کنیم.

دکتر چمنی رییس کمیسیون سرمایه 
گذاری شورای اسالمی کالنشهر تبریز 

بیان کرد:
سرمایه گذاری زمینه ای برای پیشرفت 

و توسعه شهرهاست
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 4 
آغاز  اسماعیل چمنی در مراسم  تبریز، دکتر 
عملیات اجرایی پروژه احداث مجموعه پارک 
بزرگ تبریز بیان داشت بدون حضور سرمایه 

گذاران هیچ شهر و کشوری آباد نمی شود و 
در حوزه  الخصوص  علی  جامعه  هر  پیشرفت 
داخلی  گذاری  سرمایه  مستلزم  شهری  های 

و خارجی است.
رییس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر 
اظهار داشت ما به دنبال سرمایه گذار واقعی 
تبریز  و  کنیم  می  حمایت  آنها  از  و  هستیم 
برای  محل  ترین  امن  و  بهترین  بابت  این  از 

سرمایه گذاری است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
پیشنهاد  با  شهر  شورای  در  که  مصوباتی  به 
سرمایه  از  حمایت  منظور  به  تبریز  شهردار 
گذاران تصویب شده است خاطر نشان کرد با 
کاهش عوارض و ارائه بسته های تشویقی در 
تالش هستیم تا عرصه را برای حضور سرمایه 

گذاران داخلی و خارجی آماده نماییم.
نامگذاری  به  چمنی خاطر نشان کردبا توجه 
عمل  و  اقدام  مقاومتی،  اقتصاد  بنام  امسال 
العالی(،  )مدظله  رهبری  معظم  مقام  توسط 
امیدواریم با اقدام انقالبی این پروژه عظیم در 

مدت تعیین شده به اتمام برسد.

شهردار کالنشهر تبریز عنوان کرد:

تغيير چهره غرب تبريز تا 36 ماه ديگر
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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 139560331011000258 مورخ 1395/03/04 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي رمضان فرهادي 
بشناسنامه شماره 422 صادره از میانه فرزند زیاد علي در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بناي احداثي در آن به مساحت 97/00 مترمربع از پالک 258 فرعي از 170 اصلي 
واقع در البرز با خریداري از محمدعلي عظیمي و با مالکیت مالک اولیه رستمعلي ترابي 
میباشد. 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 دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 41944 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/3/29

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/04/13 
عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح   224 شماره  شناسنامه  دارای  نظری  امین  آقای 
57/950343 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حبیبه امامی صفر قلی کندی بشناسنامه 124 در تاریخ 1395/2/24 در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصراست به 
1-امین نظری ش.ش 224 فرزند خانبابا نسبت فرزند 

2-ایرج نظری صفر قلی کندی ش.ش 194 فرزند خانبابا نسبت فرزند 
3-تورج نظری صفر قلی کندی ش.ش 204 فرزند خانبابا نسبت فرزند 

4-مقصود نظری صفر قلی کندی ش.ش 239 فرزند خانبابا نسبت فرزند 
5-فریده نظری صفر قلی کندی ش.ش 404 فرزند خانبابا نسبت فرزند
6-حوریه نظری صفر قلی کندی ش.ش 195 فرزند خانبابا نسبت فرزند

7-دلبر نظری صفر قلی کندی ش.ش 222 فرزند خانبابا نسبت فرزند
8-بابا نظری صفر قلی کندی ش.ش1 فرزند خانبابا نسبت فرزند

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه

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 139560331011000308 مورخ 1395/03/06 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي حسینعلي پرناک 
جم بشناسنامه شماره 49309 صادره از کرج فرزند پاشا در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بناي احداثي در آن به مساحت 1998/11 مترمربع از پالک 553 فرعي از 144 اصلي 
واقع در البرز با خریداري از حسن شفائي اردکاني و با مالکیت مالک اولیه هاجر فاطمي 
اردکاني میباشد. 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 دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 41829 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/3/29

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/04/13 
عباسعلي شوش پاشا- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

ابالغ
خواهان ناهید نوبخت رضائی و دولت عباسی عربلوی آقا علی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان کرم فرجی و قربانعلی فرجی و علی مومن خواه و رضا سلیمانی و افسانه فرجی 
و منوچهر امامی و آیدین فرجی و کریم عباسی عربلوی آقامعلی و علی وکیلی و سیمین 
نوبخت رضائی و عنبر سعیدی اصل و نوروزعلی فرجی به خواسته مطالبه سهم االرث 
و افراز ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان ارومیه نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه واقع در شهرستان ارومیه- خیابان 
شهید دستغیب – ابتدای خیابان پیروزی ارجاع و به کالسه 9309984410900891 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/26 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن چهار نفر از خواندگان بنامان آقایان کرم فرجی ،رضا سلیمانی، 
نوروز علی فرجی و خانم افسانه فرجی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خواندگان مجهول المکان فوق 
الذکر پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.
افشین پورغالم کهریز-منشی دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
ارومیه   

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

سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک اهواز 
اراضی وساختمان های  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اینکه دراجرای  نظربه 
فاقدسندرسمی برابر رای 3001660-1395-1395/2/28-1 تصرفات آقای عبدالعلی 
مطیری فرزند کاظم به شماره شناسنامه 9914 صادره اهواز کدملی 1751337714 
به مساحت 160مترمربع در قسمتی/ششدانگ پالک  یکباب ساختمان  به  نسبت 
2620/31 بخش دواهوازخروجی ازمالکیت حاجی خان دولتی منجر به صدوررای 
گردیده لذا برابرماده 3 قانون مزبورمراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزجهت اطالع 
عموم آگهی می گردد تاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض 
داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رامستقیما به 
اداره ثبت اسناد وامالک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضائی تقدیم و 
گواهی تقدیم دادخواست اخذ وبه اداره ثبت محل تحویل نمایند بدیهی است در صورت 
عدم وصول اعتراض درموعد مقرراداره ثبت برابرمقررات اقدام بصدورسند مالکیت خواهد 
نمود.شماره م الف :)5/1319(  تاریخ انتشارنوبت اول :1395/3/29- تاریخ انتشارنوبت 

دوم : 1395/4/13 
قادریان – رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز   

ابالغ وقت دادرسی 
نظر به اینکه خواهان آقای رضا صفری فرزند محمود دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند 
خودرو پراید با شماره شهربانی 564ق68 ایران 33 به طرفیت 1- محمد قلی پور 2- پریسا کرمانی 
در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 14/105/95ثبت و برای 
مورخه 95/5/2 ساعت 10 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن 
خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیر االنتشار درج و به خوانده ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی در شعبه 14 حاضر 
و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ان به دفتر شعبه 14 مراجعه نماید در 

غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه 14 شورای حل اختالف دادگستری بابل

بارکد: 35449894
ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  ایده«  نوین  »آریانگار  تغییرات شرکت  آگهي 
428938 و شناسه ملي 14002852071 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق 
العاده مورخ 1394/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:محل شرکت به آدرس جدید: 
تهران میدان فاطمی خ فلسطین شمالی پایین تر از زرتشت پالک 475 ساختمان یکتا 
طبقه دوم واحد 32 کد پستی 1415844865 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید.با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل)تغییر نشانی در یک واحد ثبتی( 
انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقي مرقوم ثبت و در 

پایگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترسي مي باشد.331380/م الف
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري/ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

مفقودی
 برگ سبز  پراید نقره ای مدل 84 با شماره شهربانی 455ص75 ایران 82

شماره موتور 01140302 شاسي s1412284521853بنام جواد طوسی شهمیرزادی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

بابل

آگهي مفقودي 
کارت هوشمند آقای علی مرادی به شماره کارت 1323384 راننده باری ،به شماره ملی 

4668890065 مفقود گردیده وفاقدعتبار است .
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آگهي دعوت مجمع عمومي 
موسس انجمن صنفي كارفرمايي

مورخ  يكشنبه  روز  مذكور  صنفي  انجمن  عمومي  مجمع  اولين 
ميدان  آدرس:  به  انجمن  موقت  در محل   10/00 1395/04/20 ساعت 
برگزار   9 واحد   -2 ط   – البرز  مجتمع   – كاج  متري   45 آزادگان- 

ميگردد.
از كليه كارفرمايان عضو شاغل در صنف مربوطه دعوت مي شود در 

جلسه مذكور شركت نمايند.
دستور جلسه:

1- تصويب اساسنامه
2- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره و بازرسان
3- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي انجمن

نماينده هيئت موسس – علي فرج نژاد

اردبيل در  نشين  12 درصد جمعيت حاشيه 
رئیس اداره عمران و بهسازی شهری استان اردبیل گفت: متوسط 
جمعیت حاشیه نشین و ساکن در سکونتگاه های غیررسمی استان 

اردبیل 12 درصد است.

 عبدالرحمن روحی در بازدید از طرح های اجرایی ستاد بازآفرینی 
پایدار شهری در اردبیل با اشاره به آمار حاشیه نشینی درکشور 
گفت: بر اساس آمار رسمی موجود متوسط جمعیت حاشیه نشین 
و ساکن در سکونتگاه های غیررسمی کشور 14 درصد است که این 

میزان در استان اردبیل به 12 درصد می رسد.
مطالعه  که  اردبیل  استان  از  شهرهایی  در  کرد:  اضافه  وی 
سکونتگاه های غیررسمی در آنها انجام شده حدود 143 هزار نفر 
با وسعت حدود 584 هکتار ساکن هستند که مرکز استان با 396 
اختصاص  به خود  را  رقم  باالترین  نفر  هزار  و حدود 93  هکتار 

داده است.
بر  مبنی  دولت  سیاست های  تحقق  مسیر  در  کرد:  اضافه  وی 
ستادهای  کشور  در  غیررسمی  سکونتگاه های  توانمندسازی 
همچنین  و  استان  شهرستان های  در  شهری  پایدار  بازآفرینی 
ستاد استانی در حال تعریف طرح های متعدد و پیگیری تخصیص 

تسهیالت به محله های هدف در این مناطق هستند.
در  شهری  بازآفرینی  ستاد  جلسات  برگزاری  به  اشاره  با  روحی 
استان افزود: با درخواست مدیرکل راه و شهرسازی استان و دستور 
محله های  و  محدوده ها  پایدار  آفرینی  باز  ستاد  جلسه  استاندار 
هدف شهری شهرستان های اردبیل، پارس آباد و خلخال برگزار 
و گزارش آخرین اقدامات انجام شده توسط دستگاه های اجرایی 

مرتبط ارائه شد.
رئیس اداره عمران و بهسازی شهری استان اردبیل به تعیین یکی 
از محله های هدف به عنوان آزمونه )پایلوت( برای توانمندسازی 
و ایجاد الگو برای بازآفرینی سایر محله های اردبیل اشاره کرد و 
گفت: برنامه ریزی برای ترغیب ساکنان این مناطق با بسته های 

تشویقی و نوسازی خانه ها از دیگر مصوبات جلسه اخیر بود.
وی بیان کرد: در جلسه ستاد شهرستانی خلخال نیز قرار شد یکی 
از محله های هدف به عنوان الگو از محله های بافت های فرسوده 
تمام دستگاه های  و همکاری  با هماهنگی  نوسازی  و  احیا  برای 
دخیل در مدیریت شهری انتخاب و عالوه بر این نسبت به تسهیل 
بانک  توسط  هدف  محله های  و  فرسوده  بافت  وام های  ارایه  در 

مسکن و با همکاری سایر دستگاه ها اقدام شود.

تحولي نووسازنده
 در امداد رساني جاده اي 

اصفهان

جامع  طرح  تدوین  جلسه  نخستین  اصفهان- 
پیشنهادي امدادونجات جاده اي باهدف بهبود 
مصدومان  به  امدادرساني  وسرعت  کیفیت 
حضورصفاتاج  با  اي،  جاده  تلفات  وکاهش 
هاي  وپایانه  ونقل  حمل  کل  اداره  معاون 
ایمني  مسئول  صلواتي  اصفهان،   استان 
اصغرزارع  سرهنگ  کل،  اداره  این  وترافیک 
نمایندگان  و  استان  راه  پلیس  عملیات  رئیس 
دفترامورروستائي و شوراهاي استانداري، اداره 
احمر،  هالل  جمعیت  وشهرسازي،  راه  کل 
پزشکي  هاي  وفوریت  حوادث  مرکزمدیریت 
استان و شرکت پخش فرآورده هاي نفتي، در 
محل اداره کل حمل ونقل وپایانه هاي استان 

اصفهان برگزار گردید.
در این جلسه معاون حمل ونقل این اداره کل 
باعنوان این مطلب که توجه به امر امداد و نجات 
جاده اي در کاهش تلفات جاده اي بسیار مهم 
دستگاه  کلیه  باهمکاري  افزود:  است  وضروري 
در  جامعي  طرح  وتدوین  تهیه  امدادي،  هاي 
درمحورهاي  اي  جاده  امدادرساني  خصوص 
که  قرارگرفته  کار  دستور  در  شهري  برون 
امداد  امر  در  جدید  تحولي  شاهد  آن  براساس 

و نجات جاده اي خواهیم بود.
و  همیاري  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  صفاتاج 
سایر  و  استانداري  ازسوي  اعتبارات  تخصیص 
دستگاه  به  جاري  سال  در  ذیربط  نهادهاي 
امکانات و تهیه   هاي مربوط جهت رفع کمبود 
دستگاه هاي مطابق با استانداردروزدنیا، نظارت 
صحنه  در  موقع  به  حضور  جهت  ها  آن  بر 
برق  چراغ  تیرهاي  گذاري  شماره  تصادفات، 
توسط  کم  فاصله  با  مسافت  تابلوهاي  ونصب 
اداره راه وشهرسازي استان جهت آدرس دهي 
سه  شماره  تخصیص   ، سانحه  محل  مناسب 
اي  جاده  نجات  و  امداد  بخش  به  واحد  رقمي 
و اطالع رساني آن از طریق رسانه هاي صوتي 
مخابراتي  کور  نقاط  کلیه  رفع  و  وتصویري 
محورهاي استان را از جمله مصوبات این جلسه 

برشمرد.
در پایان این نشست سرهنگ اصغرزارع رئیس 
عملیات پلیس راه استان نیز به لزوم فرماندهي 
امر  در  ها  دستگاه  تمامي  هماهنگي  و  واحد 
امدادرساني جاده اي اشاره کرد و اظهارداشت: 
نیاز است آموزش به تمام همکاران امدادي اعم 
کار  دستور  در  عملیاتي  تیمهاي  و  اپراتورها  از 

قرار گیرد.

خبرخبر

سیاستهای کالن شهرداری  تداوم  راستای  در 
مناطق– بهداشت  و  سالمت  حوزۀ  در 
پیشگام  مناطق  جزء  یک  منطقۀ  شهرداری 
خانه  احداث  و  بوده  سیاستها  این  اجرای  در 
بهشتی  شهید  فرهنگسرای  کنار  در  سالمت 
و  سالمت  ساختهای  زیر  تقویت  راستای  در 
نیز  متعددی  اقدامات  منطقه،  سطح  بهداشت 
و  غربالگری  طرح  و  داشته  اقدام  دست  در 
مناطق  ساکنین  و  کارکنان  سالمت  سنجش 
سطح حوزه و اجرای برنامه های ویژه معاینات 
سالمت  ویژه  های  دوره  –برگزاری  پزشکی 

مخدر  مواد  به  اعتیاد  از  پیشگیری  و  خانواده 
از جمله برنامه های اجرائی ازسوی شهرداری 
بهداشت  و  سالمت  حوزه  در  یک  منطقه 

منطقه ای به شمار می رود.
لزوم  بر  ادامه  در  تبریز  یک  منطقه  شهردار 
ساکنین  بین  در  سالمت  و  بهداشت  اهمیت 
مناطق کم برخوردار اشاره نموده و سالمت را 
در جهت پویائی جامعه امری ضروری دانست.
نمایشگاه  برگزاری  به  اشاره  با  یوسفی  دکتر 
شهرداری  سالمت  خانه  در  سالمت  هفته 
ویژه  نمایشگاه  اندازی  راه  گفت:  یک  منطقۀ 

جهت  در  سالمت  هفتۀ 
فرهنگ سازی در سطح 
منطقه و آشنائی هر چه 
عزیز  همشهریان  بیشتر 
فرهنگی  های  برنامه  با 
منطقه در حوزه سالمت 
خانواده  بهداشت  و 

صورت می گیرد.
است  است  ذکر  شایان 
سالمت   هفته  نمایشگاه 

به مدت یک هفته در خانه سالمت شهرداری 
شهید  خیابان  در  واقع  تبریز  یک  منطقۀ 

بازدید عمومی دایر می باشد.  بهشتی جهت 

شهردار منطقه یك تبریز خبرداد: 

برگزاری ويژه برنامه های هفته سالمت درشهرداری منطقه يک

پس از انتشار اخباری مبنی بر سوءاستفاده بعضی 
از شرکت های خصوصی از عنوان »بیمه سالمت« 
و اخذ پول از مردم و ندادن دفترچه ها، فرامرزی 
مدیرکل بیمه سالمت استان به مردم هشدار داد 

مراقب سودجوها باشند.
 وی اعالم کرد: کلیه افراد فاقد بیمه در استان 
سالمت  بیمه  پوشش  تحت  رایگان  صورت  به 
شرکت  فریب  نباید  مردم  و  گیرند  می  قرار 
به  بخورند.  را  سودجو  افراد  و  متقلب  های 
ای  عده  که  رسیده  ما  به دست  اخباری  تازگی 
سودجو به درب منازل مراجعه نموده و در قبال 
دریافت مبالغی از آنها ادعا می نمودند که افراد 
با خدمات  همراه  بیمه سالمت  پوشش  تحت  را 
استانها  برخی  در  دهند  می  قرار  دندانپزشکی 
بیمه سالمت طی  با عناوینی مشابه  افرادی  نیز 
نقد  وجه  تقاضای  شهروندان  از  تلفنی  تماس 
ایجاد  با  یا  و  فریبنده  وعده های  با  و  کرده اند 
عدم  صورت  در  اینکه  بر  مبنی  مردم  در  ترس 
خواهد  قطع  آن ها  یارانه  هزینه،  این  پرداخت 
الزم  که  کرده اند.  کاله برداری  به  اقدام  شد، 
بیمه  سازمان  در  ما  همکاران  بدانید  است 
شناسایی  پیگیر  کشور  سطح  در  ایران  سالمت 
طریق  از  ها  کالهبرداری  قبیل  این  عوامل 
بر  تأکید  با  وی  اند.  شده  ذیربط        مراجع 
اجرای  متولی  تنها  سالمت  بیمه  سازمان  اینکه 
طریق  از  ثبت نام  و  بوده  همگانی  بیمه  طرح 
رایگان  کاماًل  صورت  به  و  سالمت  بیمه  سایت 
انجام می شود، تصریح کرد: در صورتی که افراد 

از طریق سامانه اینترنتی نتوانند مراحل ثبت نام 
با  دهند  انجام  را  بیمه سالمت  دفترچه  دریافت 
پیشخوان دولت  دفاتر مشخص شده  به  مراجعه 
 2 حق الزحمه  پرداخت  و  الزم  مدارک  ارائه  و 
دریافت  درخواست  می توانند  تومان  هزار 
دفترچه کنند.     فرامرزی گفت: اداره کل بیمه 
پیشخوانی  دفاتر  طریق  از  تنها  استان  سالمت 
بیمه  ادارات  نیز  و  دارند  را  ما  نمایندگی  که 
پوشش  تحت  را  افراد  استان،  در سطح  سالمت 
ما  همکاران  عنوان  هیچ  به  و  داده  قرار  بیمه 
مراجعه  منازل  درب  به  ای  بیمه  پوشش  جهت 
خانواده های  کرد:  اعالم  وی  کرد.      نخواهند 
درمان  برای  مالی  مشکالت  با  کشور  در  زیادی 
خود  خانواده  اعضای  العالج  صعب  بیماریهای 
به  توجه  با  کالهبرداران  پس  هستند  مواجه 
فراوانی  و مشکالت  در کشور  درمان  هزینه های 
که برخی از خانواده ها با آن سرکار دارند، شگرد 
و شیوه خود را به این مسیر تغییر داده و سعی 
راستا        این  در  شهروندان  اخاذی  و  اغفال  در 
می کنند. لذا تقاضا دارم کسانی که با این افراد 
این  به  نسبت  مواجه می شوند، ضمن هوشیاری 
و  پررنگ  تبلیغات  فریب  عنوان  هیچ  به  مسئله 
سامانه  به  را  تخلف  هرگونه  و  نخورده  را  لعاب 
یا به شماره تلفن  پیام کوتاه 3000231666 و 
32225430 اعالم نمایند و اخبار بیمه سالمت 
را از طریق روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت 
سایت  یا  و  کشور  رسمی  رسانه ها   ، استان 

کنند. پیگیری   www.cb.ihio.gov.ir

مردم مراقب باشند؛
جهت دريافت خدمات بيمه سالمت

 فريب افراد سودجو و شركت های متقلب را نخوريد
مدیر کل تامین اجتماعی گیالن گفت : درطی سال 94 تعداد 726 حادثه ناشی ازکار 
از رشد 17 درصدی نسبت به سال 93  به تامین اجتماعی استان گزارش شد که 
برخوردار بوده است. جمیل حق پرست، گفت: درسال 94 میزان حوادث ناشی ازکار 
برای مشموالن این سازمان که منجر به تشکیل پرونده و ارائه تعهدات شده  از 17 
درصد رشد برخوردار بوده است .وی ادامه داد: شهر صنعتی رشت و شهرهای لوشان و 
منجیل باالترین آمارحوادث مربوط به کار و شهرهای فومن ، صومعه سرا و کوچصفهان 
اضافه کرد: 80 درصد حوادث  پرست  داشته اند .خق  را  این حوادث  میزان  کمترین 
ناشی از کار بر اثر بی احتیاطی بوده و بیشترین عضو آسیب دیده در اتفاقات مذکور 

در ناحیه دست بوده است.
مدیر کل تامین اجتماعی گیالن تاکید کرد: ضرب دیدگی ، سقوط و لغزش بیشترین 
علل حوادث محیط کار گزارش شده و 90 درصد حادثه دیدگان را مردان تشکیل 
در  مرتبط  پرونده های  و  کارشناسی  گزارش های  براساس  متذکرشد:  می دهند .وی 
تامین اجتماعی استان گیالن طی سال 94 ، سه مورد فوتی منجر به برقراری مستمری 
بازماندگان ، 12 فقره از کارافتادگی کلی ، 15 مورد ازکارافتادگی جزیی و 42 فقره 
پرداخت غرامت نقص عضو از تعهدات ارائه شده به حادثه دیدگان بوده است.  حق 
پرست خاطرنشان کرد: بیشترین گروه سنی حادثه دیده در این آمار مربوط به رده 
سنی 30 تا 35 سال است و فعالیت های مرتبط با ماشین آالت و صنایع فلزی و کارهای 

ساختمانی باالترین میزان حوادث را به خود اختصاص داده اند .

رشد 17 درصدی حوادث ناشی
 از كار درگيالن
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عالج بخشی سد گتوند اجرايی شد

سد گتوند که مدت ها در گیرودار مطالعه و ارائه مجوز هایی برای اجرایی 
شدن راهکارهای حل مشکل بود سرانجام در مرحله ی اجرا قرار گرفت.

علیرضا دائمی در خصوص آخرین وضعیت سد گتوند گفت: با استفاده از 
توانمندی های علمی دانشگاه تهران مطالعات متعددی روی این سد انجام 

شد که نتیجه این مطالعات تعیین دو راهکار نهایی بود.
 وی با بیان این که پس از گذر از مراحل متفاوت دو راهکار مدیریت مصرف 
و انتقال آب به حوضچه های تبخیری برای حل مشکالت گتوند مورد تایید 
قرار گرفت، اظهار کرد: مدیریت سد راهکاری بود که از همان ابتدای ایجاد 

سد مورد توجه قرار گرفت.
با بیان این که این بار   معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو 
مدیریت به طور جدی تری مدنظر قرار گرفت، تاکید کرد: تاکنون برای 
اجرایی شدن راهکار دوم ممنوعیت هایی وجود داشت، اما با پیگیری های 
صورت گرفته مجوز الزم برای انتقال آب به حوضچه های تبخیری اخذ شد.

 سد گتوند علیا یکی از بزرگ ترین سدهای ایران است که بر روی رودخانه 
فاصله  در  سد،  این  است.  شده  ساخته  ایران  غربی  جنوب  در  کارون 
380کیلومتری از ریزشگاه رودخانه کارون، در فاصله 25 کیلومتری شمال 
شهرستان شوشتر و در 10 کیلومتری شمال شرقی شهر گتوند در استان 
خوزستان قرار دارد. سد گتوندعلیا آخرین سد قابل احداث بر روی رودخانه 
کارون است. ارتفاع این سد سنگریزه ای با هسته رسی 182 متر است که 

بلند ترین سد خاکی کشور محسوب می شود.

سکوی فاز 19 پارس جنوبی بارگیری شد

مدیر پروژه فاز 19 پارس جنوبی گفت: بارگیری سکوی فاز 19A پارس 
جنوبی با ظرفیت فرآورش یک میلیارد فوت مکعب گاز روز پنجشنبه از 

یارد خرمشهر آغاز شد.
نصب این سکوی 2700 تنی نیمه دوم تیرماه انجام می شود که براساس 
برنامه ریزی انجام شده تا پایان آبان ماه تولید گاز از سکوی 19شروع 

می شود. 
فاز 19 پارس جنوبی پیشتاز اجرای طرحهای جدید توسعه میدانهای گازی 
پارس جنوبی است که اردیبهشت ماه امسال شیرین سازی و تزریق گاز 

شیرین از این فاز به شبکه سراسری انجام شد. 
این پروژه در ناحیه غربی مخزن مشترک پارس جنوبی قرار گرفته و 
تاسیسات خشکی این فاز در منطقه تمبک )حدود 210 کیلومتری جنوب 
شرقی بندر بوشهر( با مساحتی در حدود 218 هکتار بین پاالیشگاههای 
فازهای 11 و 12 پارس جنوبی و در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 

واقع شده است.
میلیون   57 حدود  روزانه  جنوبی  پارس   19 فاز  گازی  پاالیشگاه  در 
مترمکعب مخلوط گاز ترش، میعانات گازی، آب و سایر ناخالصی ها از 
تاسیسات دریایی دریافت و پس از پاالیش به محصوالت قابل مصرف 

تبدیل می  شود.
طرح توسعه فاز 19 میدان گازی پارس جنوبی در خردادماه سال 1389 از 
سوی شرکت نفت و گاز پارس، در قالب یک قرارداد EPC قیمت مقطوع 
به کنسرسیومی متشکل از شرکتهای پتروپارس لیمیتد و پتروپارس ایران 
)برای اجرای تاسیسات خشکی و عملیات حفاری( و شرکت تاسیسات 
دریایی )برای ساخت و اجرای سکوهای دریایی و خطوط لوله زیردریایی( 

و با رهبری شرکت پتروپارس واگذار شد.

میانگین مصرف بنزين از مرز ٧2 میلیون لیتر گذشت

میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال تاکنون با 1.2 درصد افزایش به 72 
میلیون و 500 هزار لیتر رسید.

بر اساس این گزارش، براساس آمارهای شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی، میانگین مصرف نفت گاز در این بازه زمانی 67 میلیون لیتر بود که 

نسبت به پارسال 13.5 درصد افت نشان می دهد.
میانگین مصرف نفت گاز غیر نیروگاهی از ابتدای سال با 8.2 درصد کاهش 

از مرز 60 میلیون و 300 هزار لیتر گذشت.
همچنین، میانگین مصرف گاز مایع در دوره مورد بررسی نسبت به مدت 

مشابه پارسال با 3.9 درصد رشد به پنج میلیون و 524 هزار تن رسید.
میانگین مصرف نفت سفید از ابتدای سال تاکنون 4 میلیون لیتر بود که 

نسبت به مدت مشابه پارسال 1.9 درصد رشد داشته است.
میزان مصرف نفت کوره در این بازه زمانی 9 میلیون و 300 هزار بشکه 
بود که نسبت به مدت مشابه پارسال 63 درصد کاهش را تجربه کرد و 
میانگین مصرف نفت کوره غیرنیروگاهی با 62.4 درصد کاهش به 2 میلیون 

و  400 هزار لیتر رسید.

جديدترين آمار از صادرات فراورده های نفتی ايران

صادرات فرآورده های نفتی ایران پارسال به 220 هزار بشکه در روز رسید 
که این رقم معادل 12.5 درصد نفت خام پاالیش شده در کشور است.

آمارهای وزارت نفت نشان می دهد که میانگین صادرات نفت گاز در این 
بازه زمانی 33 هزار بشکه در روز بود، اما بهمن ماه 94 این رقم از مرز روزانه 

68 هزار بشکه گذشت. 
میانگین صادرات نفت سفید و سوخت سنگین جت ATK در این 
روز  در  بشکه   460 به  منطقه،  کشورهای  نیازی  بی  دلیل  به  مدت 

رسید.
صادرات نفت کوره در دوره مورد بررسی نیز رونق مناسبی داشت، به 
گونه ای که مقدار صادرات این فرآورده به میانگین 173 هزار بشکه 

در روز رسید.
میانگین صادرات فرآورده صادراتی نفتا پارسال نیز به 9 هزار و 100  
بشکه در روز رسید که بیشترین مقدار آن در اردیبهشت ماه با حجمی 
معادل 26 هزار و 700 بشکه در روز و کمترین آن در آذر ماه به مقدار 

پنج هزار و 800 بشکه در روز ثبت شد.
میانگین  که  است  پاالیشگاهی  تولیدات  از  دیگر  یکی  نیز  گوگرد 
باالترین  و  رسید  روز  در  تن  به 190  فرآورده  این  پارسال  صادرات 
رقم در خردادماه 439 تن در روز و کمترین مقدار در تیر ماه 45 

تن در روز ثبت شد.
بهینه سازی  طرح  شدن  اجرایی  با  آینده  در  می شود  پیش بینی 
پاالیشگاهی، فرآورده های متنوع دیگری مانند سوخت جت،   نفت گاز 

کم گوگرد و گاز مایع جایگزین صادرات نفت کوره شود.

روسیه و ونزوئال امکان فريز نفتی را بررسی کردند
ونزوئالیی اش درباره طرح های  با همتای  انرژی روسیه گفت  وزیر 

مربوط به فریز احتمالی تولید رایزنی کرده است.
انرژی روسیه گفت، در حاشیه نشست مجمع  نواک، وزیر  الکساندر 
همتای  پینو،  دل  الوجیو  با  پترزبورگ  سن  المللی  بین  اقتصادی 
ونزوئالیی اش درباره طرح های مربوط به فریز احتمالی تولید رایزنی 

کرده است.
نواک درباره نشست خود با دل پینو گفت: »ما درباره امکان هماهنگی 
و کار بیشتر بحث کردیم. اگر وضعیت فعلی)در بازار جهانی نفت( بدتر 
شود، ما به امکان مشورت های بیشتر )در مورد  فریز( باز خواهیم 

گشت.«
آوریل  ماه  نشست  در  روسیه،  جمله  از  نفتی  مهم  کنندگان  تولید 
در دوحه نتوانستند روی محدود کردن تولید به توافق برسند. ایده 
محدود کردن تولید ابتدا در ماه ژانویه یعنی زمانی که قیمت نفت 
به 27 دالر و پایین ترین رقم در 13 سال گذشته رسید، مطرح شد.

از آن زمان قیمت ها ترمیم شده و به حدود 50 دالر در هر بشکه 
رسیده است.

رشد 130 درصدی واردات 
ماهانه نفت کره جنوبی از ايران

واردات نفـت کـره جنوبـی از ایـران در مـاه مـه 
)12 اردیبهشـت تـا 11 خرداد( نسـبت به مدت 
مشـابه سـال گذشـته حـدود 130 درصد رشـد 
کـرد و بـه روند صعـودی از زمان اجرایی شـدن 
برجام و برداشـته شـدن تحریمهـای بین المللی 

در مـاه ژانویـه ادامه داد.
آمـار گمرکـی نشـان داد سـئول مـاه میـالدی 
گذشـته 1.26 میلیـون تن یا 297 هـزار و 625 
بشـکه در روز نفـت خـام ایـران را وارد کـرد که 
در مقایسـه بـا 541 هـزار و 510 تن وارد شـده 
در مـاه مه سـال 2015 بیـش از دو برابر افزایش 

می دهد. نشـان 
کره جنوبی که پنجمین واردکننده بزرگ نفت 
خام جهان است در پنج ماه نخست امسال 5.08 
میلیون تن یا 244 هزار و 917 بشکه در روز از 
ایران نفت وارد کرد در حالیکه در مدت مشابه 

سال 2015 این رقم به 2.46 میلیون تن بود.
طبق تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی، 
تحریمهای  شدن  برداشته  از  پس  که  ایران 
هسته ای در ژانویه امسال، درصدد جبران سهم 
به  تحریمهاست،  دوران  در  رفته  دست  از  بازار 
در  اوپک  عرضه  رشد  منبع  سریع ترین  عنوان 

سال جاری ظاهر شده است.
طبق آمار گمرکی، در مجموع کره جنوبی ماه 
میلیون   2.94 یا  تن  میلیون   12.43 گذشته 
بشکه در روز نفت خام وارد کرد و این رقم چهار 
درصد کمتر از 13 میلیون تن واردات در ماه مه 

سال 2015 بود.
بر اساس گزارش رویترز، آمار نهایی برای واردات 
سوی  از  گذشته  ماه  در  جنوبی  کره  خام  نفت 
شرکت ملی نفت کره تا اواخر ماه جاری منتشر 
صنعت  استاندارد  شرکت  این  آمار  شد.  خواهد 

برای واردات نفت کره جنوبی به شمار می رود.

قیمت سبد نفتی اوپک بیش از 
يک دالر کاهش يافت

قیمت سبد نفتی اوپک روز پنجشنبه )27 خرداد 
ماه( با یک دالر و 33 سنت کاهش، به 44 دالر 

و 3 سنت برای هر بشکه رسید.
این سازمان روز چهارشنبه  نفتی   قیمت سبد 
)26 خرداد ماه(، 45 دالر و 36 سنت برای هر 

بشکه بود.
نفت خام  نوع  اوپک شامل 13  نفت خام  سبد 
الجزایر،  مخلوط  جمله  از  سازمان  این  اعضای 
میناس  اکوادور،  اورینته  آنگوال،  گریسول 
صادراتی  بصره،  سبک  ایران،  سنگین  اندونزی، 
کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، مارین 
و  امارات  موربان  عربستان،  عربی  سبک  قطر، 

مری ونزوئالست.

کاهش 20 میلیارد دالری درآمد 
نفتی ايران در سال میالدی گذشته

اداره اطالعات انرژی آمریکا از کاهش 20 میلیارد 
دالری درآمد نفتی ایران در سال 2015 خبر داد 
و اعالم کرد ایران در این سال 27 میلیارد دالر از 

محل فروش نفت درآمد داشته است.
اداره اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد، درآمدهای 
صادراتی اوپک در سال 2016 احتماال 15 درصد 
کاهش خواهد یافت. این سومین کاهش ساالنه 
احتماال  و  بود  خواهد  اوپک  درآمدهای  متوالی 
گذشته  دهه  یک  از  بیش  در  رقم  ترین  پایین 
خواهد بود، اما در سال 2017 درآمدهای اوپک 

افزایش خواهد یافت.
گزارشی  در  آمریکا  دولت  انرژی  اطالعات  اداره 
صورت  های  بینی  پیش  اساس  بر  کرد،  اعالم 
گرفته از قیمت های نفت و سطح تولید اوپک، 
اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت از 
جمله ایران احتماال در سال 2016، حدود 341 
میلیارد دالر درآمد خواهند داشت که حدود 15 

درصد کمتر از سال 2015 است.
آخرین باری که درآمدهای اوپک برای 3 سال 
متوالی کاهش یافت، بازه زمانی 1983 تا 1986 

بود.
بر اساس پیش بینی ها، درآمدهای اوپک در این 
سال پایین ترین رقم از سال 2004 خواهد بود، 
یعنی زمانی که میزان درآمد این سازمان به 295 

میلیارد دالر رسیده بود.
در اوایل سال 2016، قیمت نفت ابتدا به پایین 
ترین رقم 12 سال گذشته رسید، اما بعدا ترمیم 
شد و به حدود 50 دالر رسید. پس از یک دوره 
نفت  بازار  رود  می  انتظار  عرضه،  مازاد  طوالنی 
تحت تاثیر کاهش تولید مجددا به توازن برسد و 
پیش بینی ها برای سال 2017 به اندازه امسال 

ضعیف نباشد.
بر اساس این گزارش، درآمدهای اوپک در سال 
افزایش  نفت،  قیمت  افزایش  دلیل  به   2017
تولید اوپک و افزایش صادرات به 427 میلیارد 

دالر خواهد رسید.
اوپک در سال 2015 حدود 404 میلیارد دالر از 
صادرات نفت درآمد داشت که 46 درصد کاهش 
 1975 سال  از  کاهش  بزرگترین  این  داشت. 

تاکنون بود.
 35 حدود  برنت  نفت  قیمت   ،2015 سال  در 
درصد، یعنی 20 دالر در هر بشکه کاهش یافت.

بر اساس برآوردهای اداره اطالعات انرژی آمریکا 
درآمد نفتی ایران در سال 2015 نسبت به سال 
قبل از آن 20 میلیارد دالر کاهش داشته است 
و به 27 میلیارد دالر رسیده است. درآمد نفتی 
دالر  میلیارد  بر 47  بالغ  سال 2014  در  ایران 

بوده است.
سال  نخست  ماهه  سه  در  ایران  نفتی  درآمد 
جاری میالدی نیز 11 میلیارد دالر برآورد شده 

است.

خبرخبر

وزیـر نفـت بـا بیـان اینکـه فـروش نفـت 
تنهـا بـا یـورو انجـام مـی شـود، گفـت: در 
خصـوص نـرخ بنزیـن و احتمـال دو نرخی 
شـدن آن منتظـر تصمیـم دولت هسـتیم.

بیـژن نامـدار زنگنـه بـا اشـاره بـه فـروش 
نفـت بـه کشـور هنـد و مطالبـه پـول آن 
نـوع  ایـن  گفـت:  گذشـته،  در  روپیـه  بـا 
معامـالت در زمـان تحریـم ها صـورت می 
گرفتـه اسـت و اکنـون روپیـه از معامـالت 
نفتـی ایـران بـا هنـد حـذف شـده اسـت.

وزیـر نفـت ادامـه داد: از ایـن پـس فروش 
نفت به کشـوری از سـوی ایـران تنها با ارز 

یـورو صورت مـی گیرد.
وی در خصـوص برنامـه وزارت نفـت بـرای 
2 نرخـی کـردن نـرخ بنزیـن، گفـت: ایـن 
وزارت خانـه اکنـون برنامـه ای در این باره 

ندارد.
وزیـر نفـت یـادآور شـد: در خصـوص نـرخ 
آن  شـدن  نرخـی  دو  احتمـال  و  بنزیـن 

دولـت هسـتیم. تصمیـم  منتظـر 

زنگنه خبر داد:

نرخ جديد بنزين در انتظار تصميم دولت

یک مقام مسئول در آستانه تابستان ضوابط 
و قیمت خرید تضمینی برق از مشترکان 
را اعالم کرد و گفت: شرکت برق به ازای 
هر کیلووات تولید برق 150 تومان و هزینه 

سوخت مصرفي پرداخت مي کند.
با اشاره به اجرای برنامه های  مریم نامجو 
فرهنگ سازي، همکاري صنایع و ادارات به 
منظور مدیریت مصرف برق تابستانی تهران، 
گفت: با توجه به راه اندازی »مانیتورینگ بار 
برق«، مشترکان صنعتي و اداري مي توانند 
با مراجعه به سایت اینترنتي شرکت برق و 
استفاده از این نرم افزار رفتار بار خود را در 
ساعات مختلف شبانه روز مشاهده و نسبت 
در طول  مصرفي خود  بار  جایي  جابه  به 

شبانه روز اقدام کنند.
نیروي  مدیر دفتر مدیریت شرکت توزیع 
ضوابط  تشریح  در  بزرگ  تهران  برق 
به  پاداش  پرداخت  نحوه  و  همکاري 
مشترکان دیماندي اداري و تجاري از سوي 
شرکت برق در روزهای پیک مصرف برق 
تابستانی، تصریح کرد: مشترکان دیماندي 
اداري و تجاري مي توانند با اعالم آمادگي 
مبني بر مدیریت مصرف برق در ساعات 
همکاري  مکتوب  صورت  به  مصرف  اوج 
خود را براي کاهش حداقل 15 درصد از 
بار در روزهاي محدود )زمان هاي مورد نیاز( 

و یا استفاده از مولد اختصاصي براي کاهش 
مصرف برق اعالم کنند.

در  اینکه  بر  تاکید  با  مسئول  مقام  این 
اداري  دیماندي  مشترکان  صورتي که 
براي  خود  اختصاصي  مولد  از  وتجاري 
ساعات  در  مصرفي  برق  از  بخشي  تامین 
ازای  به  برق  استفاده کنند؛ شرکت  پیک 
و  تومان   150 برق  تولید  کیلووات  هر 
هزینه سوخت مصرفي )معادل 40 درصد 
متر مکعب  یا 25 درصد  و  گازوئیل  لیتر 
کیلووات ساعت(  ازای هر  به  گاز طبیعی 
بر  عالوه  داشت:  اظهار  مي کند،  پرداخت 
پاداش استفاده از مولدهاي اختصاصي در 
اداري  دیماندي  مشترکان  مصرف،  پیک 
و تجاري که با هماهنگي قبلي نسبت به 
نیاز  مورد  زمان هاي  در  خود  بار  تعدیل 
بهاي  در  تخفیف  از  می کنند،  همکاري 
دیماند )10 برابر دیماند کاهش داده شده( 
و بهاي انرژي )1.5 برابر قیمت انرژي صرفه 

جویي شده( بهره مند خواهند شد.
به  اشاره  با  پایان  در  مسئول  مقام  این 
ضرورت فرهنگ سازی بیشتر در بین مردم 
برق،  بار مصرف  به منظور مدیریت پیک 
خاطرنشان کرد: برچسب انرژی مهمترین 
راهکار برای مدیریت مصرف برق در لوازم 

خانگی به شمار می رود.  

زیست  توسعه  نفت ستاد  کارگروه  دبیر 
فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
هیات  صورتی که  در  گفت:  جمهوری 
 MTBE ماده  کند،  تصویب  دولت 
بنزین  از  است،  خطرناک  ماده  یک  که 

مصرفی حذف می شود.
این  اعالم  با  شجاع الساداتی  سیدعباس 
ماده  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  خبر 
و  اکتان  بردن  باال  برای  را   MTBE
بنزین های  به  پذیری  احتراق  میزان 
ماده  این  که  می کنند  اضافه  مصرفی 
شده  قبلی  خطرناک  ماده  جایگزین 

است.
خطرناک  سرب   79 سال  از  افزود:  وی 
شد  حذف  مصرفی  بنزین های  از  قبلی 
اما  MTBE جایگزین آن شد؛  ماده  و 
بررسی های مختلفی که صورت  از  پس 
نیز  ماده  این  شد  مشخص  گرفت، 
قابلیت  دلیل  به  و  دارد  زیادی  خطرات 
باالی انحالل با آب آلودگی ایجاد کرده 

و آبهای زیر زمینی را آلوده می کند.
ماده  افزودن  شجاع السادتی،  گفته  به 
MTBE به دلیل خطراتی که دارد، در 
کشورهای اروپایی و امریکایی به صورت 
کامل حذف شده و در حال حاضر تنها 
در کشورهای آسیایی و خاورمیانه مورد 

استفاده قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: البته حذف ناگهانی این 
ماده از بنزین مصرفی امکانپذیر نیست 
و باید طی یک برنامه 5 تا 10 ساله این 
اتفاق بیفتد و دولت باید برای حذف آن 

برنامه ریزی کند.
زیست  توسعه  نفت ستاد  کارگروه  دبیر 

فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با بیان اینکه بهترین جایگزین 
اتانول  زیست   ،MTBE ماده  برای 
که  شده  مرسوم  دنیا  در  گفت:  است، 
از  ماده  این  با  مخلوط  بنزین  جای  به 
زیست اتانول استفاده شود که هیچ گونه 

خطرات زیست محیطی نیز ندارد.
در  اتانول  زیست  کرد:  خاطرنشان  وی 
محیطی  زیست  مخاطرات  اینکه  کنار 
و  هست  هم  تجدیدپذیری  قابل  ندارد، 
مانند سوختهای فسیلی تمام نمی شود؛ 

زیرا منشا آن گیاهی است.
تکنولوژی  توسعه  شجاع الساداتی 
زیست  مزیت های  دیگر  از  را  تخمیری 
به  توجه  با  گفت:  و  کرد  عنوان  اتانول 
کشور  برای  تخمیری  صنعت  اینکه 
حیاتی است و زیست اتانول نیز می تواند 
ما را در این حوزه به دانش فنی برساند، 
به  زودتر  چه  هر  که  هستیم  امیدوار 

استفاده از این سوخت زیستی برسیم.
می تواند  اتانول  زیست  کرد:  اظهار  وی 
در حوزه تولید دارو و تولید کنجاله سویا 
مورد  آبزیان  و  طیور  خوراک  برای  که 
استفاده قرار می گیرد نیز کاربرد داشته 

باشد.
زیست  توسعه  نفت ستاد  کارگروه  دبیر 
فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری 
زیست  جایگزینی  بحث  کرد:  تصریح 
مصرفی  بنزین های  جای  به  اتانول 
کرده ایم  ارائه  دولت  هیات  به  را  فعلی 
بررسی های  از  پس  که  امیدواریم  و 
تخصصی و کارشناسانه در هیات دولت 

به تصویب برسد.

با موافقت دولت ماده MTBE از بنزين 
مصرفی حذف می شود

معـاون نظـارت بـر اجـرای اسـتاندارد دربـاره 
نمونـه بـرداری و بررسـی کیفیـت بنزیـن در 
هشـت کالنشـهر و 6 پاالیشـگاه کشـور در سال 
گذشـته گفـت: در آخریـن بررسـی هـای انجام 
شـده، هفـت درصـد رشـد قبولـی نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال پیـش از آن داشـته ایـم.
بنزین ها  افزود: در آزمون  وحید مرندی مقدم 
مشخص شد، 83 درصد پارامترهای بنزین عرضه 
شده در جایگاه ها کامال منطبق با استاندارد ملی 

ایران بوده است.
نمونه  در  قبولی  درصد  بیشترین  افزود:  وی 
برداری ها از هشت کالنشهر، مربوط به تهران و 
شیراز و بیشترین عدم انطباق به ترتیب مربوط به 

اراک و اصفهان بوده است.
داد:  ادامه  استاندارد،  اجرای  بر  نظارت  معاون 
بررسی  مورد  و عملکردی  آالیندگی  معیارهای 

قرار گرفت و نتایج اندازه گیری نیز به تفکیک 
با  استان و معیار آزمون وهمچنین در مقایسه 

سال 1393 مورد مطالعه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه 83 درصد پارامترهای مورد 
است،  بوده  مردود  و 17 درصد  قبول  آزمون، 
آالینده های  اصلی  معیار  مجموع  در  افزود:  
ملی  استاندارد  با  مطابق  شده  برداری  نمونه 

است.
مصوبه  طبق  اینکه  یادآوری  با  مقدم  مرندی 
شورای عالی استاندارد از سال 94 ارزیابی انطباق 
بنزین برعهده سازمان ملی استاندارد ایران قرار 
گرفته است، اضافه کرد:  در این زمینه سازمان 
ملی استاندارد ایران عالوه بر طرح نمونه برداری 
از جایگاه های عرضه بنزین برای شناسایی بهتر 
نمونه  گیری  اندازه  نتایج  انطباق،  موثر  عوامل 
برداری از پاالیشگاه ها را نیز در دستور کار خود 

قرار داده است.
وی در همین زمینه یادآورشد: از سال 1393 
و  بنزین  عرضه  های  جایگاه  از  برداری  نمونه 
نمونه  و  آغاز  کشور  سطح  در  ها  پاالیشگاه 
که  شده  انجام  سازمان  این  توسط  برداری 
نتایج اندازه گیری ها، تحلیل و بررسی دقیق 

خواهد شد.
به گزارش ایرنا، پیش از این رئیس سازمان ملی 
استاندارد ایران در اردیهبهشت ماه امسال گفته 
از  انجام شده  برداری های  نمونه  براساس  بود، 
بنزین هشت کالن شهر اصلی کشور، بنزین شهر 

تهران سالم و مطابق استاندارد است.
به گفته »نیره پیروزبخت«، نتایج آزمایش ها از 
نمونه برداری های پاالیشگاه ها و جایگاه های 

سوخت تهران مطلوب بوده است.
وی همچنین گفته بود، نمونه ها از نظر میزان 

گوگرد، هیدرکربورها، آروماتیک ها، الفین و بنزن 
در شرایط استاندارد قرار داشتند و فقط در یک 
مورد به میزان بسیار کمی بنزن نمونه مورد نظر 
باالتر از حد استاندارد بوده است. به طور نمونه 
حد استاندارد بنزن در بنزین یک است که در این 
نمونه به 1.2 نیز رسیده بود اما مشکل این نمونه 

خیلی نگران کننده نیست.
رئیس سازمان ملی استاندارد افزوده بود، در 
به  هوا  آلودگی  بحث  برای  کمیته ای  دولت 
ریاست معاون اجرایی رئیس جمهوری تشکیل 
دستگاه های  همه  نمایندگان  که  است  شده 
وزارت  و  استاندارد  سازمان  جمله  از  ذیربط 
نفت نیز در آن حضور دارند. ما نتایج بررسی 
تا  می کنیم  اعالم  کمیته  این  در  را  بنزین 
وزارت نفت مشکل مربوطه را ریشه یابی و آن 

را حذف کند. 

مجری طرحهای نیروگاهی و خطوط انتقال نیرو 
شرکت نفت و گاز پارس گفت: با ساخت بخش 
بخار نیروگاه گازی 1000 مگاواتی پارس جنوبی، 
ظرفیت تولید برق مورد نیاز طرحهای گازی این 

حوزه مشترک به 1500 مگاوات می رسد.
محمد مهدی توسلی پورافزود: این شرکت هم 
اکنون در حال احداث بخش بخار نیروگاه سیکل 
ترکیبی متمرکز پارس جنوبی در قالب قرارداد 
با  ساخت(  و  کاال  تامین  مهندسی،   (EPC

مشارکت پیمانکاران داخلی است.
پروژه شامل همه عملیات  این  اضافه کرد:  وی 
طراحی، خرید، ساخت، نصب، اجرا و راه اندازی 
 500 نامی  ظرفیت  به  بخار  توربین  واحد  سه 

مجموع  این طرح،  تکمیل  با  که  است  مگاوات 
ظرفیت تولیدی نیروگاه پارس جنوبی 50 درصد 

افزایش خواهد یافت.
توسلی پور ادامه داد: براساس طراحی انجام شده، 
این طرح بدون افزایش میزان سوخت مصرفی در 
بخش گازی و تنها با افزایش راندمان و استفاده از 
بویلرهای بازیافت حرارتی اجرا می شود که در این 
قالب تولید 500 مگاوات انرژی الکتریکی بدون 
از  افزایش آالینده های هوا و در عین حفاظت 

محیط زیست محقق خواهد شد.
وی بیان کرد: طرح یادشده با تمرکز و پیگیریهای 
مستمر در حوزه طراحی و اجرا بویژه از نظر پیاده 
سازی استانداردهای زیست محیطی به عنوان یکی از 

پروژه های سبز صنعتی و متعهد به الزام ها و مقررات 
بین المللی )پروتکل کیوتو( به ثبت رسیده است.

نیروگاه را  این  از احداث بخش بخار  وی هدف 
تامین برق پاالیشگاههای گازی فازهای 11 ،12، 
13 ، 14 ،19 و 22 تا 24 پارس جنوبی و پروژه 
آبگیر منطقه پارس2 واقع در منطقه کنگان اعالم 
کرد و افزود: با بهره برداری از این پروژه نیروگاهی، 
روزانه حدود 75 مگاوات برق در اختیار هر یک از 

فازهای یادشده قرار خواهد گرفت.
توسلی پور با اشاره به روند کنونی پیشرفت این 
پروژه گفت: با در نظرگرفتن تقاضای برق فازهای 
و  پشتیبانی  لزوم  نیز  و  سال 1397  در  جدید 
آماده سازی انجام عملیات تولید و پاالیش گاز 

مطابق با ظرفیت نهایی طراحی شده هر یک از 
پاالیشگاههای این حوزه، تامین بموقع منابع مالی 
مورد نیاز برای ساخت، اجرا و بهره برداری از این 

پروژه ضروری است.
مجری طرحهای نیروگاهی پارس جنوبی گفت: 
پارس  برق 400 کیلوولت 2 مداره  انتقال  خط 
جنوبی نیز به طول 68 کیلومتر و با ظرفیت انتقال 
توان به میزان 1000 مگاوات در هر مدار توسط 
شرکتها و پیمانکاران داخلی کشور احداث شده 
انتقال  امکان  این طرح،  اندازی  راه  با  که  است 
انرژی الکتریکی از محل این نیروگاه تا منطقه 
پارس2 )کنگان( با استفاده از همه ظرفیت خط 

فراهم خواهد شد.

نتايج آزمايش بنزين های تولیدی در کشور اعالم شد

ظرفیت تولید برق نیروگاه پارس جنوبی به 1500 مگاوات می رسد

قیمت خريد برق از مردم تعیین شد

یک مقام مسئول با رد کاهش شدید صادرات 
نفت ایران به ژاپن، اعالم کرد: از ابتدای سال 
جاری تاکنون شرکت های ژاپنی بیش از سقف 

قراردادی نفت خریداری کرده اند.
به گزارش مهر، سیدمحسن قمصری درباره ادعای 
برخی از رسانه های غربی مبنی بر سقوط آزاد 
صادرات نفت ایران به پاالیشگاه های ژاپنی، گفت: 
حجم صادرات نفت خام ایران از ابتدای سال جاری 
میالدی در مقایسه با سال 2015 نه تنها کاهش 

نداشته که حتی افزایش هم پیدا کرده است.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت با بیان 
تاکنون  میالدی  جاری  سال  ابتدای  از  اینکه 
شرکت های ژاپنی بیش از سقف قرارداد نسبت 
اند،  کرده  اقدام  ایران  از  خام  نفت  واردات  به 
برای  مشکلی  فعلی  شرایط  در  کرد:  تصریح 
پاالیشگرهای  به  خام  نفت  فروش  و  صادرات 

ژاپنی وجود ندارد.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت از ژاپن 
به عنوان یکی از بازارهای سنتی نفت خام ایران 
یاد کرد و خاطرنشان ساخت: در یک دوره به 

دلیل انجام تعمیرات پاالیشگاه ها امکان کاهش 
فروش نفت به هر خریداری وجود دارد اما به 
میالدی   2016 سال  ابتدای  از  متوسط  طور 
تاکنون روند فروش نفت خام نسبت به سال 

گذشته روندی افزایشی داشته است.
قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت 
قراردادهای  تمامی  یکساله  تمدید  از  اخیرا 
گفته  و  داده  خبر  ژاپن  به  ایران  نفت  فروش 
است: صادرات نفت ایران به ژاپن بین 120 تا 

130 هزار بشکه در روز است.

مدیر امور بین الملل شرکت 
ملی نفت خبر داد:

رد کاهش صادرات 

نفت ایران به ژاپن
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ضعف در استراتژي ورود به بازار هاي بین المللي
é رمضانعلی سبحانی فر

 نماینده مجلس نهم شوراي اسالمي
 

کشور  اقتصاد  بیمار  ساختار  به  توجه  با 
مشکالتی چون رکود بسیاری از مشاغل و 
صنایع بویژه بخش کشاورزي را با معضالت 
بسیار مواجه کرده است.برای رفع یا کاهش 
رکود موجود در اقتصاد باید راهکارهای کوتاه 
مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر گرفته 

شود.اهمیت ورود به بازار هاي بین المللي که در نتیجه ارتقاء و رشد حمایت از 
تولید داخل را بهمراه دارد در حال حاضرکمرنگ شده است .باید به سمت و 
سویی برویم که تنها به صادرات مازاد تولید،اقدام کنیم،زیرا کشورهای موفق 
با اقدام به تولید با هدف صادرات توانسته اند اقتصاد خود را از مشکالت بسیار 
برهانند.استراتژی کشور ما باید برحمایت از تولید با هدف صادرات و ارزآوری 
باشد. توانمندی های بسیار کشور نشان می دهد که به خوبی می توان اقتصاد را 
متحول کرد.اقتصاد دولتی به رکود ساختاری در کشور دامن زده است .اقتصاد 
باید با توجه به اجراي مقاومتي ، از آحاد فعاالن و تولید کنندگان به بهترین 
نحواستفاده کند  درحال حاضر بیش از ۸0 درصد اقتصاد کشور دولتی بوده 
که این موضوع تحرک را از اقتصاد سلب کرده است.دولتی بودن اقتصاد معایب 
بسیاری را بر کشور مترتب کرده است .زمانی که اقتصاد در کشوری دولتی 
باشد به محض بروز مشکل کل مجموعه اقتصادی کشور درگیر معضل خواهد 
شد.برخی مولفه های متغیر اقتصادی چون نرخ بهره،نرخ بیکاری،نرخ سود 
بانکی به صورت کوتاه مدت بر وضعیت اقتصاد کشور تاثیرگذار هستند.توجه به 
مزیت های پایدارصادراتی می تواند به جذب بازارهای بین المللی کمک کند.

توجه به صادرات باید از منطقه ای فکر کردن خارج و به بازارهای بین المللی 
معطوف شود.باید در راستاي حمایت از تولید و صادرات سیاست هاي وی ژه اي 
را توجه داشت . حذف مالیاتی و ایجاد مشوق های صادراتی نیاز امروز صادرات 
محصوالت کشاورزي به ویژه محصوالتي که مي تواند بازار خوبي داشته باشد، 
در نظر گرفت و اجرا کرد.کشاورز از واسطه گری،عدم فرآروری محصول  و نبود 
مشوق های صادراتی لطمه می خورد.حذف مالیات و مشوق های صادراتی  
باید در راستای صادرات  محصوالت کشاورزی در دستور کار قرار گیرد  و 
این در حالی است که باید امتیازاتی برای سرمایه گذار در صنعت کشاورزی 
درنظرگرفته شود تا سرمایه گذار محصول را با قیمت مناسب از کشاورز 

خریداری کند و با بهای مناسب در بازار بین المللی  بفروش برساند.
صنایع تبدیلی و فرآروری مناسب باید در راستای صادرات  بیشترین محصوالت 
کشاورزي  نهادینه شود تا محصول  با ارزش افزوده صادر شود.کشاورز از 
واسطه گری ها،عدم فرآوری محصول  و نبود مشوق های صادراتی لطمه می 
خورد و از همین رو در صنعت کشاورزی اگر خواهان تقویت بنیه اقتصادی 
کشاورز هستیم؛باید  محصوالت کشاورزی را خرید تضمینی کنیم تا کشاورز 
بتواند برای کشت های بعدی در صنعت کشاورزی برنامه ریزی بلندمدتی کند.

بازارهای کشاورزی  مناسبی در حیطه بین المللی  برای ما مهیا شده است،اما 
متاسفانه از موقعیت های  ایجاد شده استفاده بهینه نکرده ایم  .برای استفاده از  
فرصت های اقتصادی بین المللی در عرصه کشاورزی باید رایزنی های اقتصادی 
درگام نخست فعال شود و سپس ارتباطی اقتصادی میان بازرگانان ایرانی با 
خارجی  برقرار شود.با استفاده از ظرفیت های داخلی  می توان ارتباط موثری 
با بازار کشاورزی روسیه برقرار کرد و این در حالی است که  باید صادرات  
محصوالت کشاورزی  به روسیه  با رعایت  استاندارهای بین المللی  قرار بگیرد.

سرمایه گذاری ها در بخش داخلی و خارجی باید به سمت و سوی تولید با 
هدف توسعه پایدار هدایت شود.

 
سكه وطال

در انتظار افزایش قیمت سکه و طال
رئیس اتحادیه طال و جواهر از ایجاد شوک در بازار سکه و طال به دلیل 
افزایش نرخ بهره در آمریکا خبر داد که موجب شد قیمت سکه در اواخر 
هفته گذشته به باالترین رقم خود طی یک ماهه اخیر برسد.محمد کشتی 
آرای در خصوص وضعیت بازار سکه و طال در هفته گذشته، اظهار کرد: 
هرچند پیش بینی می شد با آغاز ماه مبارک رمضان قیمت سکه و طال دچار 
افزایش نشود، اما به علت افزایش نرخ بهره در آمریکا به یکباره شاهد افزایش 
قیمت جهانی طال بودیم که به تبع آن قیمت سکه و طال در ایران نیز افزایش 
یافت به طوری که قیمت سکه در یک ماه اخیر به باالترین میزان خود یعنی 
یک میلیون ۴9 هزار تومان هم رسید.به گزارش ایسنا  ،وی افزود: قیمت هر 
گرم طالی ۱۸ عیار در اوایل هفته گذشته حدود ۱0۴ هزار تومان بود که در 
اواخر هفته به حدود ۱07 هزار تومان رسید تا با افزایش چند باره قیمت طال 
در هفته اخیر منتظر افزایش تقاضا در بازار طی هفته آینده به دلیل ترس 

ناشی از افزایش بیشتر آن باشیم.
 

کشاورزي

افزایش ۳۰ درصدی صادرات لبنیات و مرغ 
با یارانه های دولتی

پیشنهاد  با  که  است  مساله ای  مرغ  و  لبنیات  برای  صادراتی  یارانه های 
وزارت جهاد کشاورزی در دولت در حال تصمیم گیری است و قائم مقام 
این  اختصاص  در صورت  است  معتقد  بازرگانی  امور  در  وزیر کشاورزی 
یارانه ها نه تنها برای حفظ صادرات سال گذشته تالش می کنیم بلکه امسال 
حدود ۳0 درصد میزان صادرات این محصوالت پروتئینی افزایش می یابد.

علی اکبر مهرفرد به ایسنا گفت : از آنجا که قیمت تمام شده محصوالت مانند 
شیر و مرغ بیشتر از قیمت های جهانی است و قیمت های جهانی نیز با 
توجه به کاهش قیمت نفت رو به کاهش است برای افزایش قدرت رقابت 
صادرکنندگان این محصوالت پروتئینی که در داخل کشور تولید مازاد آنها 

را داریم باید بتوانیم یارانه های صادراتی برای آن ها در نظر بگیریم.
 

نرخ گوشت گوساله ثابت باقی ماند
رئیس اتحادیه گوشت گوساله با بیان اینکه در جلسه تعیین قیمت جدید 
این نوع گوشت، تصمیم گرفته شد نرخ ها هیچ تغییری نکند، گفت: قیمت 
گوشت گوساله تا حدود ۳ ماه آینده تغییری ندارد.علی خندان روی جوان از 
برگزاری جلسه تعیین قیمت گوشت گوساله در روز سه شنبه گذشته خبر داد 
و اظهارداشت: در این جلسه که با حضور مسئوالن مربوطه برگزار شده بود، 
تصمیم گرفته شد تغییری در قیمت این کاال ایجاد نشود و برهمین اساس، 
هیچ گونه افزایش قیمتی در این زمینه نداریم.وی با بیان اینکه درحال حاضر 
قیمت هرکیلوگرم گوشت گوساله به صورت مخلوط برای مصرف کننده ۳۲ 
هزارتومان است، افزود: پیشنهاد خود ما نیز این بود که قیمت تغییری نداشته 

باشد، چراکه عرضه دام و گوشت فراوان و قدرت خرید مردم کم است.

اصناف

 متولی مشخصی برای تنظیم بازار نمی بینم
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اگرچه شبکه توزیعی کشور بر عهده ما است، اما 
وزارت جهاد هیچ ارتباطی با اصناف در این زمینه ندارد و اصناف نه در تولید 
ملی و نه در واردات کاالی اساسی نقشی ندارند.علی فاضلی در مورد مشکالت 
اجرای قانون انتزاع و پاس کاری وظیفه تنظیم بازار بین وزارتخانه های جهاد 
کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت و بالتکلیفی نظارت بر تنظیم بازار اظهار 
داشت: من هم تقریبا متوجه نشدم که قبل از اجرای قانون انتزاع چرا وزارت 
بازرگانی و صنعت با یکدیگر ادغام شدند و متوجه نشدیم که چرا ستاد تنظیم 
بازار دستخوش تغییرات شد.وی به فارس گفت: اگر چه شبکه توزیع کشور بر 
عهده فردی مانند من است، اما با وزارت جهاد هیچ گونه ارتباطی در این زمینه 
نداریم و در تنظیم بازار هیچ نقشی نداریم، اصناف نه در تولید ملی، نه در واردات 
کاالی اساسی نقشی ندارند و فقط به عنوان واسطه در توزیع کاال نقش بازی 

می کنند و فقط در این حد به ما اختیار دادند.

اردیبهشت  ماه تولید 
یک مینی بوس متوقف شد

اردیبهشت ماه امسال تولید یک مدل مینی بوس 
در خودروسازان داخلی به صفر رسید.به گزارش 
دیزلی  مینی بوس  تولید  مدت  این  در  ایسنا، 
KLQ660۸ شرکت آکیا دویچ با کاهش صد 
درصدی از پنج دستگاه در اردیبهشت ۱۳9۴ 

به صفر رسید.
اردیبهشت ماه امسال دو مدل مینی بوس در 
کشور تولید شده که تولید یک مدل افزایش و 

تولید یک مدل نیز کاهش داشته است
 

۱۵۸ هزار خودرو در ۶۲ روز 
تولید شد

توسط  خودرو  تولید  امسال  اول  ماهه   ۲ در 
خودروسازان داخلی کشور به مرز ۱5۸ هزارو 
و  فروردین  ماههای  رسید.طی  دستگاه   57۱
و  هزار  به ۱۱  وانت  تولید  امسال،  اردیبهشت 
۳۸۴ دستگاه، تولید کامیون به یک هزار و ۱69 
دستگاه؛ تولید اتوبوس به 59 دستگاه و تولید 
مینی بوس به ۲9 دستگاه رسیده است.طی دو 
ماهه نخست امسال بیشترین آمار خودروهای 
سواری تولید شده شامل سمند به تعداد 6۳ 
و  )پراید  پراید  مونتاژ  دستگاه،   ۴۸۳ و  هزار 
دوگانه سوز( ۲5 هزار و ۱6۴دستگاه؛ پژو ۴05 
به تعداد ۲0 هزار و 679دستگاه؛ پژو ۲06 به 
تعداد ۱7 هزار و ۲۱ دستگاه؛ پژو پارس به تعداد 
۱5 هزار و ۱67 دستگاه؛ تیبا X۲00به تعداد 

۱۲ هزار و 9۳ دستگاه گزارش شده است.
 

حمل ونقل

کشتیرانی قرارداد جدید برای ساخت 
کشتی با خارجی ها امضا نکرده است

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران تا کنون هیچ 
کشتی  کارخانجات  با  کشتی  ساخت  قرارداد 
سازی خارجی امضا نکرده و صرفا در پی احیای 
امیر  است.کاپیتان  تحریم  دوران  قراردادهای 
قرارداد ساخت کشتی  ترابی زاده موضوع  سامان 
توسط خارجی ها را رد کرده و اظهار داشت: چنین 
رسانه ها مطرح  از  برخی  در  اخیرا  که  موضوعی 
شده، به هیچ عنوان واقعیت ندارد. وی به فارس 
گفت: در حال حاضر شرکت های کشتیرانی در 
دنیا به هیچ عنوان اقدام به ساخت کشتی با منابع 
مالی خود نمی کنند، بلکه با استفاده از فاینانس 
اوقات  از  بسیاری  در  که  می کنند  عملی  را  آن 
پیشنهادات فاینانس ۱00 درصدی به شرکت های 
کشتیرانی داده شده است.وی افزود: این در حالی 
است که در داخل کشور علی رغم نقل قول های 

متفاوت امکان فاینانس وجود ندارد.
 

تمام محدودیتهای پروازی 
»هما« به اروپا لغو شد

محدودیت های پروازی هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران به اروپا با تصمیم کمیسیون اروپا پس از 6 
سال برطرف شد.در پی سفر متخصصان کمیسین 
اروپا شامل نمایندگان آژانس ایمنی هوانوردی اروپا 
و اعضای منتخب اتحادیه اروپا به تهران و ارزیابی 
ایران  عملیاتی  متخلف  قسمتهای  ایمنی  علکرد 
ایر از جمله عملیات، مهندسی عملیات، خدمات 
سال ۲0۱0  رای  تضمین  و  ایمنی  و  فرودگاهی 
میالدی این اتحادیه مبنی بر ممنوعیت بخشی از 
ناوگان هما برای پرواز به اتحادیه اروپا لغو شد.تصمیم 
محدودیت ةای  رفع  و  و  اروپا  کمیسیون  اخیر 
ایران برای پرواز به  هواپیمایی جمهوری اسالمی 
کشورهای اتحادیه اروپاحاصل تالش متخصصان هما 
در ارائه مستندات کافی مبنی بر انطباق پروازهای 
ایران ایر با تمام استانداردهای بین المللی بوده است.
در شش سال اخیر هما علی رغم همه محدودیتهای 
اعمال شده ازجمله عدم تحویل سوخت در برخی 
فرودگاه ها توانسته بود پروازهای خود را تمام مقاصد 

اروپایی ادامه دهد.
 

انعقاد تفاهمنامه میان بانک ملت 
و شرکت بیمه کارآفرین

 بانک ملت و شرکت بیمه کارآفرین با هدف ارتقای 
امضا  تفاهمنامه  متقابل،  های  همکاری  سطح 
کردند.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، هدف از 
انعقاد این تفاهمنامه که به امضای محمد بیگدلی 
رییس هیات مدیره بانک ملت و غالمعلی غالمی 
عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت 
بیمه کارآفرین رسیده، ارتقای سطح همکاری های 
متقابل و مراودات بانکی از طریق تمرکز بخشی از 
حساب های شرکت و گسترش بسترهای مناسب 
الکترونیک  بانکداری  خدمات  تمامی  ارائه  برای 
عنوان شده است.اعتبار این تفاهمنامه سه سال 
تعیین شده است که با توافق طرفین قابل تمدید 
خواهد بود.بر اساس این تفاهمنامه، بانک ملت با 
رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین نامه 
ها و دستورالعمل های اجرایی مربوطه و مقررات و 
ضوابط اجرایی، انواع خدمات خرد و ویژه بانکداری 
تامین  و  گذاری  سرمایه  خدمات  و  الکترونیک 
سرمایه را به شرکت بیمه کارآفرین ارائه خواهد 
کرد.محمد بیگدلی، رییس هیات مدیره بانک ملت 
در مراسم امضای این تفاهمنامه با بیان این نکته 
که این بانک به دلیل داشتن زیرساخت های قوی 
الکترونیک و ارائه خدمات متنوع و منحصر به فرد 
کشور،  بزرگ  بیمه  های  شرکت  اکثر  با  بانکی، 
که  است  امیدوار  و  دارد  مطلوبی  های  همکاری 
با انعقاد این تفاهمنامه، باب همکاری خوبی را با 

شرکت بیمه کارآفرین باز کند. 

يادداشتخودرو

گروه اقتصاد: طبق گزارش  مرکز آمار ایران، نرخ 
نرخ  و  استان کشور ۲ رقمی شده  بیکاری ۲۱ 
بیکاری جوانان نیز به نرخ کم سابقه ۳0 درصد 
رسیده است.براساس نتایج آمارگیری نیروی کار 
زمستان سال 9۴ نرخ بیکاری در کل کشور ۱۱,۸ 
درصد گزارش شد که نسبت به زمستان سال 9۳ 
این  می دهد.براساس  نشان  افزایش  درصد   0,۳
نیروی کار در جمعیت  گزارش، شاخص عمده 
۱0 ساله و بیشتر در کشور  حاکی از ان است ۲۱ 
استان بیکاری دو رقمی را تجربه می کنند و در این 
میان ۳ استان در شرایط بحرانی قرار داشته و نرخ 
بیکاری باالی ۲0 درصد را ثبت کردند.به گزارش 
فارس ، بدین ترتیب استان کرمانشاه با نرخ بیکاری 
۲۳,۱، کهگیلویه و بویراحمد با نرخ بیکاری ۲۲,9 
و کردستان با ۲۱,۲ درصد در زمره استان های رده 
اول تا سوم دارای بیشترین نرخ بیکاری هستند.
براین اساس ۱0 استان نیز بیکاری تک رقمی 
داشته و کمترین نرخ بیکاری مربوط به ۳ استان به 
ترتیب مربوط به استان سمنان با 7,۴ درصد، تهران 
۸,۳ درصد و بوشهر و استان مرکزی با 9,0 درصد 
است.طبق این گزارش، باالترین سهم اشتغال در 
بخش خدمات مربوط به استان تهران با 65,۲ 
درصد، بوشهر با 6۱,۲ درصد و کرمانشاه 56,7 
درصد است.در این بین باالترین سهم اشتغال در 
بخش صنعت نیز به استان های یزد با سهم ۴۸,6 
درصد، البرز ۴۳,5 درصد و اصفهان ۴۳,۳ درصد 
تعلق دارد.همچنین باالترین سهم اشتغال در بخش 
کشاورزی مربوط به استان های خراسان شمالی با 
خراسان  و  درصد   ۳۴,5 کرمان  درصد،   ۳9,6
جنوبی ۳۱,۸ درصد است.استان یزد که طی دوره 
سالهای گذشته همواره نرخ بیکاری تک رقمی را 
یدک می کشید، سال گذشته نرخ بیکاری دو رقمی 
۱۲,۳ درصد را تجربه کرد که حکایت از افزایش 
بیش از ۳ درصد نرخ بیکاری در این استان دارد.
براساس گزارش مرکز آمار، باالترین نرخ بیکاری 
برای رده سنی ۲0 تا ۲۴ سال در زمستان سال 9۴ 
یعنی رقم بحرانی ۳0 درصد به ثبت رسیده که در 
نوع خود کم سابقه تلقی می شود. پس از آن رده 
سنی ۲5 تا ۲9 سال نرخ بیکاری ۲۲,۲ درصدی 
را ثبت کرده است.همچنین پایین ترین نرخ اشتغال 
در این مدت مربوط به رده سنی ۲0 تا ۲۴ سال و 
پس از آن مربوط به رده سنی ۱5 تا ۱9 سال است.

é پشت پرده رواج بازار موقت اشتغال
در  نیروهای شرکتی  فعالیت  وجود سال ها  با 
به  را  اشتغال  نوع  این  کار  قانون  دولت،  بدنه 

رسمیت نمی شناسد و اساس شکل گیری این 
نوع اشتغال صرفا موقتی سازی کل بازار کار و 
ارزان سازی نیروی کار بوده است.سال هاست 
در بازار کار ایران نوع جدیدی از اشتغال شکل 
گرفته که از آن به عنوان نیروهای شرکتی و 
پیمانکاری یاد می شود. تقریبا از زمان دولت 
سازندگی، بدنه دولت اقدام به واگذاری برخی 
امور به صورت پیمان به شرکت های خصوصی 
کرد. این شرکت ها بعدها شرکت های تامین 
نام گرفتند و کار آنها این بود  انسانی  نیروی 
که هر یک در رشته ای وارد شده و با داشتن 
نیروهای آماده به کار، انجام برخی امور را می 
پذیرفتند.به گزارش مهر، در عین حال، با وجود 
اینکه سازمان و یا بنگاه دولتی واگذارنده کار به 
انجام طرح واگذار شده نیاز داشته و هزینه آن 
را هم می پرداخت، اما ارتباطی با نیروی کار 
شرکت پیمانکاری نداشته و امور واگذار شده 
را از طریق شرکت پیمانکار دنبال می کرد و 
بالتبع موارد مروبط به حق و حقوق نیروی کار، 
بیمه، عیدی، پاداش، حقوق و دستمزد و ... از 
طریق شرکت پیمانکار پرداخت می شد.با اینکه 
اساس انجام کار شرکتی و پیمانکاری در دنیا 
گسترش فضاهای اشتغال و ایجاد زمینه های 
تازه کار برای بیکاران است، اما در ایران این 
رویکرد دنبال نشد و دستگاه ها برای جلوگیری 
از افزایش مسئولیت خود در قبال نیروی کار 
و دسترسی ارزان به نیروی کار، امور خود را 
واگذار کردند. در عین حال، پیمانکاران نیز در 
رقابت با سایرین و همچنین برای برنده شدن 
در مزایده ها، تمام تالش خود را برای کاهش 
انجام  انسانی  نیروی  به  مربوط  های  هزینه 
به مخدوش شدن  نهایت منجر  در  دادند که 

حقوق نیروی کار شاغل در پیمانکاری ها شد؛ 
بنگاه های دولتی و کارفرمای  اینکه  با وجود 
اصلی در اغلب مواقع، پرداخت های خوبی را 

داشته است.

é  پیمانکاران دائمی  مشتری  دولت ها؛ 
نیروی انسانی

البته در طول  و  دارد  ادامه  روند همچنان  این 
فعالیت دولت سابق که معتقد به جلوگیری از 
اینگونه فعالیت ها بوده و عنوان می شد که اگر 
دستگاهی نیازمند نیروی کار است خود مستقیما 
نیرو را بپذیرد و واسطه در این بین تنها نقش 
دالل را بازی می کند، روند اینگونه فعالیت ها را 
ُکند کرد، اما متوقف نشد. در نهایت نیز مجلس 
نهم، تمامی مصوبات دولت دهم درباره نیروهای 
مشکل  کلی،  صورت  کرد.به  ابطال  را  شرکتی 
فعالیت شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی 
و  با حمایت  ایجاد شد که  زمانی  از  خصوصی 
تمایل دستگاه های دولتی به واگذاری امور خود 
به صورت پیمان به این شرکت ها، کارها از ریل 
و  قوانین  باید گفت  و  قانون خارج شد  اجرای 
دستورالعمل های روشن و محکمی نیز در این 
زمینه وجود نداشت. در عین حال، بحث بروز 
فسادها و رانت هایی نیز در زمینه واگذاری مزایده 
های دولتی به پیمانکاران خصوصی همیشه وجود 
داشته و در نهایت هم بی قانونی های فراوان و 
تامین  حق کشی های بی شمار شرکت های 
انسانی در قبال حق و حقوق نیروهای  نیروی 
تا دولت سابق تالش کند  باعث شد  شرکتی، 
فعالیت این بنگاه ها در بازار کار ایران را متوقف 
کند که البته نتوانست؛ بنابراین کلید حل مشکل 
اشتغال نیروهای شرکتی و پیمانکاری در ایران، 

تنها در دستان دولت ها است و بس.
گزارشی  در  مجلس  های  پژوهش  مرکز  حاال 
جدید به ابعاد مشاغل پیمانکاری در ایران پرداخته 
و پیشنهادهایی برای رفع مباحث و مشکالت این 
نوع اشتغال ارائه کرده است. در این گزارش آمده 
است: با تطبیق وضعیت کار پیمانکاری موقت، 
تنها  نه  که  دارد  این  از  حکایت  حاصله  نتایج 
شکاف زیادی بین کار پیمانکاری موقت در سطح 
بین المللی و در ایران وجود دارد بلکه این سبک 
از اشتغال در عمل از وضعیت مطلوب منحرف 
شده است.انحراف از هدف به عنوان مهم ترین 
در  موقت«  پیمانکاری  »کار  کاربرد  در  مولفه، 
ایران به خوبی مشهود است. در حالی که هدف 
از به کارگیری این سبک از اشتغال در کشورهای 
پیشرو عمدتاً کاهش نرخ بیکاری بوده، در ایران 
ارزان سازی و موقتی سازی نیروها با هدف کاهش 
هزینه برای استفاده از این شیوه اشتغال در نظر 
المللی  بین  قوانین  لحاظ  است.به  گرفته شده 
ایران از جمله کشورهایی است که به مقاوله نامه 
شماره ۱۸۱ که توسط سازمان بین المللی کار 
پیرامون آژانس های خصوصی استخدام ارائه شده 
ملحق نشده است. همچنین در سطح ملی و با 
توجه به قانون کار، تجربه کشورهای موفق نشان 
می دهد که این کشورها با توجه به دستور کار 
شایسته سازمان بین المللی کار رویکرد قانون 
کار خود را از حمایت صرف از حقوق نیروی کار 
به اشتغال پایدار در کنار رعایت حقوق نیروی 
کار تغییر داده اند، این به معنای اتخاذ رویکرد 
کار  قانون  در  توامان  امنیت  و  پذیری  انعطاف 
قانون  که  است  حالی  در  این کشورهاست.این 
بر  تاکید  با  در بخش رسمی  اگرچه  ایران  کار 
رعایت حقوق نیروی کار تنظیم شده اما در رابطه 
با بخش غیررسمی ساکت بوده و نه تنها بحث 
انعطاف پذیری در این قانون مورد بی توجهی 
واقع شده، بلکه سختی از امنیت نیروها نیز به 
میان نیامده است.در حقیقت این سبک از اشتغال 
در چنین بستر و شرایطی بوده که توفیق داشته 
است و قطعا چنین بستری در ایران فراهم نیست. 
به لحاظ بازار کار پیمانکاری موقت در ایران نه 
تنها حقوق نیروی پیمانکاری رعایت نشده بلکه 
موانعی هم در برابر کار پیمانکاری اعمال شده و 
این سبک از اشتغال هنوز به رسمیت شناخته 
نشده، این در حالی است که این سبک از اشتغال 
در سطح بین المللی به عنوان شکل جدیدی از 
اشتغال پذیرفته شده که تنظیم گری هم پیرامون 

آن صورت گرفته است.

دومينوي بيكاري در سراسر کشور؛3 استان در شرایط بحرانی

نرخ بیکاری 21 استان کشور به ۳۰ درصد رسید

شرکت  داخلی  بازرگانی  معاون  گفته  به 
بازرگانی دولتی، واردات گندم تا اطالع ثانوی 
برای مصرف در بازار داخلی ممنوع است 
و واردات روغن خام نیز برای کارخانه های 
روغن نباتی با تعرفه 5 و ۲0 درصد بسته 
به خریدن یا نخریدن دانه روغنی تولیدی 
داخل مقدور است.حسن عباسی معروفان 
اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت گندم 
و  میلیون  استان حدود ۳  از ۲۴  تاکنون 
۸00 هزار تن به ارزش ۴900 میلیارد تومان 
گندم خریداری شده است که تاکنون سه 
هزار میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی آن 
نیز به زودی و با تامین تسهیالت و اعتبارات 

مورد نیاز پرداخت می شود.
وی افزود: این میزان خرید نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۲۸ درصد افزایش یافته 
است که پیش بینی می شود خرید تضمینی 

گندم از کشاورزان به 9.5 میلیون تا ۱0 
میلیون تن برسد که نسبت به سال قبل 
بیش از ۲0 درصد افزایش خواهد داشت.

به گزارش ایسنا ، عباسی ادامه داد: با توجه 
به میزان ذخایر گندم و خرید تضمینی 
این محصول، نیازی به واردات آن نداریم 
کشاورزی  جهاد  وزیر  دستور  براساس  و 
واردات گندم تا اطالع ثانوی ممنوع است. 
البته واردات گندم برای صادرات مجدد آن 
به صورت محصول خام یا محصول ثانویه 
آزاد است اما برای مصرف در بازار داخلی 
واردات گندم مجوز ندارد.به گفته معاون 
دولتی  بازرگانی  شرکت  داخلی  بازرگانی 
امسال با توجه به میزان تولید و مصرف 
گندم پیش بینی می شود پتانسیل صادرات 
محصول  این  از  میلیون  یک  از  بیش 
استراتژیک وجود داشته باشد البته برای 
مصرف داخلی یا صادرات ایران محصول 
که  دارد  وظیفه  دولتی  بازرگانی  شرکت 
که  را  کشور  مختلف  مناطق  گندم های 
دارای کیفیت های گوناگونی هستند را به 
گونه ای با هم مخلوط کند که از استاندارد و 
کیفیت مطلوبی برای بازار داخلی و خارجی 
بیشترین  کرد:  اظهار  شود.وی  برخوردار 
گلستان،  استان های  به  گندم  کیفیت 
خوزستان و فارس تعلق دارد و استان هایی 
مانند سمنان و حاشیه کویر از کیفیت به 

نسبت پایین تری برخوردار هستند.

با این که اتمام ۳۴۱ هزار واحد باقی مانده 
نظر  به  بعید  سال  پایان  تا  مهر  مسکن 
می رسد ولی مسووالن از عزم دولت برای 
تعهدات خود سخن می گویند. به  عمل 

به نظر می رسد دولت تمام تالش خود 
را برای اتمام مسکن مهر در پایان سال 
جاری به کار گرفته اما اتمام این واحدها 
و  پرند  پردیس،  همچون  شهرهایی  در 
هشتگرد تا پایان سال دور از ذهن است 
اذعان  آن  به  مسووالن  برخی  حتی  که 
و  کافی  آب  نبود  از  پردیس  دارند.هنوز 
بهداشتی رنج می برد، پرند 7 هزار واحد 
بدون متقاضی و ۳0 هزار واحد نیمه تمام 
مشابه  وضعیتی  با  نیز  هشتگرد  و  دارد 

مواجه است. 
واحدی   ۱0۲0 مهر  مسکن  آن  نمونه 
معلوالن هشتگرد است که پس از گذشت 
بیش از هشت سال فقط ۱۲0 واحد آن با 
70 درصد پیشرفت فیزیکی ساخته شده 
واحد  هزار   ۳۴۱ مشکالت  است.عمده 
مشتری،  نبود  مهر،  مسکن  مانده  باقی 
کشمکشهای  و  نامناسب  یابی  مکان 
گزارش  به  شود.  می  عنوان  ها  تعاونی 
حداقل  واحدها  این  اغلب  ، البته  ایسنا 
را  برق و گاز  انواع خدمات آب،  از  یکی 
ندارند و فاضالب نیز در نوع خود معضل 
دیگری شده که چالشهایی بین وزارتخانه 

ایجاد  نیرو  با وزارتخانه  راه و شهرسازی 
مهرآبادی  خصوص  این  است.در  کرده 
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح 
مسکن مهر، عدم همکاری مناسب و به 
موقع از سوی دستگاه های خدمات رسان 
را یکی از دالیل اصلی و جدی موجود در 
اعالم  باقی مانده  واحدهای  افتتاح  تأخیر 
و  روبنایی  خدمات  تأمین  گفت:  و  کرد 
زیربنایی که نیازهای مهم و اصلی سایت 
شمار  به  تحویل  زمان  در  مهر  مسکن 
کمک  به  وابسته  شک  بدون  می روند 
سایر دستگاه ها دارد. این دستگاه ها باید 
پایان  تا  خود  مشخص  وظایف  براساس 
سال جاری اقدامات الزم را انجام دهند 
و  راه  وزارت  برنامه  و  دولت  سیاست  تا 
شهرسازی در تکمیل سایت مسکن مهر 

در سال جاری محقق شود.

تكاپو برای اتمام مسكن مهر

۳۴۱ هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال 
واگذارمي شود؟

ممنوعیت و محدودیت مشروط 
واردات گندم و روغن

رئیـس کل بانـک مرکزی رمز خـروج از رکود 
را در تخصیـص بهینـه منابـع مالی دانسـت و 
گفـت: بـرای تحـول در اقتصـاد بایـد از هـدر 
رفـت منابـع جلوگیـری کـرد و تصمیمـات 
کارگروه هـای تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد 
بـرای بانک ها الـزام آور اسـت.رییس کل بانک 
مرکـزی بـا اشـاره به اهمیـت سـال 95 برای 
اقتصـاد کشـور در مـورد تالش هـای صورت 

گرفتـه برای تحرک بخشـی به اقتصاد کشـور 
گفـت: نظـام بانکـی بـرای تحـرک بخشـی 
و نیـز پویایـی اقتصـاد احسـاس مسـئولیت 
می کنـد، امـا در این راه مشـکالت سـاختاری 
انباشـته شـده در دو دهه گذشته از معضالت 
اساسـی اسـت. همچنین انجمـاد دارایی های 
نظـام بانکـی موجب می شـود، تـا تنها نیمی 
از ظرفیت اسـتفاده شـود.رییس شـورای پول 

واعتبـار بـا اشـاره بـه دیـدگاه مقـام معظـم 
رهبـری مبنـی بـر نقـش جـدی بنـگاه های 
کوچـک و متوسـط در ایجـاد اشـتغال پایدار 
گفـت: در حـال حاضـر 7500 تـا ۱0 هـزار 
بنـگاه اقتصـادی کوچک و متوسـط غیرفعال 
و راکـد در کشـور وجـود دارد و نظـام بانکـی 
سـعی مـی کند تـا تسـهیالت مورد نیـاز آنها 

را تأمیـن کند.

ابزارهای  تعریف  از  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
جدید مالی برای بازار مسکن خبر داد و گفت: این 
ابزارهای مالی در بخش های مختلف بورس، بانک 
مرکزی و شورای پول و اعتبار در حال بررسی است.

حامد مظاهریان در خصوص آمار معامالت مسکن 
در ابتدای امسال، گفت: آمار معامالت مسکن نشان 
می دهد که  در اردیبهشت ۸.۲ درصد افزایش تعداد 
معامالت مسکن را داشتیم.وی با بیان اینکه اگر رقم 
افزایش معامالت تا دو ماه دیگر ادامه پیدا کند به 

به  هم  دولت  البته  افزود:  می شود،  تبدیل  جریان 
دنبال این است که با اجرای تمهیداتی به افزایش 
در  برنامه ها  این  که  کند  مسکن کمک  معامالت 
دست بررسی است.معاون وزیر راه و شهرسازی با 
اشاره به ابزارهای جدید مالی برای بخش مسکن، 
اظهار داشت: ابزارهای جدید تامین مالی از سوی 
حال  در  که  شده  مطرح  شهرسازی  و  راه  وزارت 
بررسی در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است.

مظاهریان با اشاره به اینکه این ابزارها در بخش های 

مختلف از جمله بورس مطرح است، گفت: نهادهای 
مالی مختلف مانند بانک مرکزی، بورس و شورای 
پول و اعتبار در حال بررسی این طرح ها و روش 
های تامین مالی جدید هستند.وی با اعالم اینکه 
سیاست های دولت در این راستا است که مسکن 
با تورم مواجه نشود، افزود: تسهیالتی که تاکنون در 
این بخش پرداخت شده در این جهت بوده است تا 
توان متقاضیان افزایش پیدا کند اما موجب تورم در 

بازار نشود.

تاثري انجامد 

دارایی های نظام 

بانکی در اقتصاد

تعریف ابزارهای جدید مالی 
برای بازار مسكن

افزايش 8.2 درصدی 
تعداد معامالت مسكن 

در ارديبهشت
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اوقات شرعی

و  پوشش  با  آن  در  مرا  ده  زینت  خدایا 
و  قناعت  آن جامه  بپوشانم در  و  پاکدامنی 
خودداری و وادارم نما در آن بر عدل و انصاف 
و آسوده ام دار در آن از هر چیز که می ترسم 

به نگاهداری خودت ای نگه دار ترسناکان.

اصغر، بیچاره سینما بود
مراسم ختم و بزرگداشت اصغر بیچاره – عکاس 

پیشکسوت سینما – برگزار شد.
به گزارش ایسنا، این مراسم در حالی برگزار شد 
که به علت مشکل بودن روند اداری، پیکر این 
هنرمند هنوز از آمریکا به ایران انتقال نیافته و 

خاکسپاری نشده است.
پسر این هنرمند در گفت وگویی با ایسنا بیان 
کرده بود: پیکر پدرم پس از درگذشت به یک 
مرکز مطالعات علمی و تحقیقاتی در آمریکا برده 
شد و بین چهار تا شش هفته در آنجا خواهد 
ماند. این کار با رضایت خود او که پیش از مرگ، 
فرم های مربوط را امضا کرده بود، انجام می شود. 
برنامه   ابتدا  ایران  به  پدرم  پیکر  انتقال  برای 
آقای  بسیار  مساعدت  با  اما  نداشتیم  خاصی 
ارشاد  وزارت  هنری  امور  معاون   - مرادخانی 
- این اتفاق خواهد افتاد. آقای مرادخانی چند 
ساعت بعد از فوت پدرم تماس گرفت و اعالم 
کرد که تمام امکانات و شرایط را برای انتقال او 
به تهران و خاکسپاری اش در قطعه هنرمندان 
بهشت زهرا )س( فراهم می کند. این خبر ما را 

بسیار خوشحال کرد.
در مراسم بزرگداشت این هنرمند که 27 خرداد 
در خانقاه صفی علیشاه برگزار شد، افرادی مانند 
مسعود جعفری جوزانی، فخرالدین فخرالدینی، 
شاندیز،  محسن  منعم،  مهدی  عالمی،  اکبر 
محمدعلی سجادی، سیف ا... صمدیان، هارون 
شاهرودی،  افشین  زنده روح،  مسعود  یاشایی، 

مهران عفت رخ حضور داشتند.
سیف ا... صمدیان که در این مراسم حاضر شده 
اظهار  بیچاره  درباره  در جمع خبرنگاران  بود، 
کرد: اصغر بیچاره زمانی که وارد کار سینما شد، 
دیگر آن را رها نکرد. سینما نیز او را رها نکرد. 
من پیش از این نیز گفته ام که اصغر، بیچاره 
سینما بود. او در زمینه های متفاوت سینمایی 
و در نقاطی که از یکدیگر بسیار دور هستند، 

کار کرد.
او ادامه داد: تا آخرین روزهایی که او را دیدم، 
اما  هستم«  زیرخاکی  »من  می گفت:  همیشه 
مطمئن هستم تمام روی خاکی ها را نیز دوست 
داشت. خاطره عجیبی که از او دارم به مراسم 
خاکسپاری پرویز فنی زاده برمی گردد. بیچاره از 
این مراسم یک فیلم »سوپر هشت« تهیه کرد و 
آن را در تاالر وحدت به نمایش گذاشت. در آن 
دوره کسی به فکر این  حرف ها نبود و مانند االن 

همه با گوشی موبایل خود فیلم نمی گرفتند.
این  در  که   - فیلمساز  و  عکاس   - صمدیان 
گفت:  همچنین  بود،  شده  حاضر  بزرگداشت 
بزرگ ترین مشکل ایران این است که با وجود 
موزه  خود،  عکس  استثنایی  دارایی های  تمام 
عکس ندارد. تمام آرشیوهای ما باید در دل موزه 
عکس جمع آوری شود. من امیدوارم با رسمی تر 
کردن  کار  جدی تر  و  عکاسان  انجمن  شدن 
هیات  مدیره آن، این موضوع پیگیری شود. تا 
پراکنده  آثار  نباشد، همه  موزه  این  که  زمانی 
بیچاره،  خانواده  کمک  با  امیدوارم  و  هستند 

آرشیو او در دل این موزه بروند.

ماموریت جدید بعد از توقف حج
رییس سازمان حج و زیارت در سفر دو روزه اي 
که به عراق داشت اعالم کرد که ظرفیت اعزام 
برابر  دو  عراق  عالیات  عتبات  به  ایراني  زائران 

مي شود.
مانع  عربستان  آنکه  از  پس  ایسنا،  گزارش  به 
حضور زائران ایراني در حج تمتع شد، سازمان 
حج و زیارت مأموریت جدیدي را تعریف کرده 
که برنامه ریزي براي افزایش ظرفیت اعزام زائران 
ایراني به عراق است. این سازمان تصمیم دارد 
نََفر را براي  در سال ٩٥ بیش از یک میلیون 

زیارت عتبات مقدس به این کشور اعزام کند.
تحرکات  واسطه  به  عراق  روزها  این  چند  هر 
امنیت  از  شمالي  مناطق  در  داعش،  جدید 
کمتري برخوردار است، اما این سازمان تصمیم 
نیز  را  سامرا  شهر  به  زائر  اعزام  برنامه  گرفته 
گسترده تَر کند. سامرا در نزدیکي بغداد و شمال 
این کشور است که مدتي است امنیت نسبي در 
آن برقرار شده و ایران از اوایل امسال، زیارت آن 

را در برنامه اعزام برخي کاروانها گذاشته است.
سعید اوحدي - رییس سازمان حج و زیارت 
با  دیداري  عراق  به  روزه اش  دو  سفر  در   -
باستانی  آثار  و  گردشگری  وزارت  مسؤوالن 
عراق داشت تا مسائل زائران ایراني در عتبات 

را بررسي کند.

دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان
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 آگهی مزایده نوبت اول 

بـه  دارد  قصـد  ایزدشـهر  شـهرداری 
اسـتناد مصوبـه شـورای اسـالمی شـهر 
ایزدشـهر عملیـات سـاخت و نگهـداری 
حمـام عمومـی ایزدشـهر – واقـع در جنـب مجتمـع مسـکونی 
پزشـکان را از طریـق مزایـده عمومـی در جراید کثیر االنتشـار 
اقـدام نمایـد عالقمنـدان مـی توانند جهـت دریافـت و تحویل 
اسـناد مناقصـه به امـور مالـی شـهرداری مراجعه نماینـد ضمنا 
مـدت تحویـل پیشـنهادها 1٧ روز بعـد از انتشـار آخرین آگهی 

بود  خواهـد 
نوبت اول 95/3/19 نوبت دوم 95/3/26

 حسین یحیی پور شهردار ایزدشهر 

)) 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 حداکثر 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 کلیه پیشنهادات مختار است .

- هزینه درج آگهي و کارشناسي 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

غیرهمسـطح شـهید  تقاطع  پروژه های 
در  ملـت  خانـه  سـاختمان  و  کیانپـور 
حالـی بـا اعتبـاری بالـغ بـر میلیاردها 
ریـال و بـا حضور خیـل عظیـم مردم، 
خانواده های معظم شـهداء و مسـئوالن 
اسـتانی و شـهری مـورد بهـره برداری 
نایـب  بـود  قـرار  کـه  گرفتنـد  قـرار 
رئیس مجلس شـورای اسـالمی مهمان 
ویـژه ایـن افتتاحیـه هـا باشـد اما در 
غیـاب پزشـکیان نیـز ایـن مراسـمات 
بـا شـکوه خاصی برگـزار شـدند و کار 
و تالش جهـادی مدیریت شـهری کرج 
و  اقـدام  مقاومتـی،  اقتصـاد  در سـال 
عمـل را بـه ُرخ کشـیدند؛ طـرح هایی 
کـه از آنها بـه عنـوان هدایـای بهاری 
شـهر  اسـالمی  شـورای  و  شـهرداری 
ایـران کوچـک بـه شـهروندان فهیـم 

ایـن کالنشـهر یاد شـد.

به گزارش خبرنگار شهری »پیام زمان«، 
کیانپور  شهید  غیرهمسطح  تقاطع  پروژه  دو 
چهارشنبه  روز  صبح  ملت  خانه  ساختمان  و 
حضور  با  خرداد   26 مورخ  گذشته  هفته 
جمعی از مسئوالن ارشد استانی، شهرستانی 
و  گرفتند  قرار  برداری  بهره  مورد  شهری  و 
به شهروندان  رسانی  توسعه خدمت  با هدف 
نشینان  کرج  تقدیم  شهری  مشکالت  رفع  و 

شدند.
عزیز  البرز،  استاندار  طهایی،  حمید  سید 
نمایندگان  کولیوند  محمدجواد  و  اکبریان 
مردم کرج در مجلس شورای اسالمی، حجت 
دفتر  مسئول  سعیدی،  المسلمین  و  االسالم 
شورای  اعضای  و  رئیس  کرج،  جمعه  امام 
معاونین  و  شهردار  کرج،  شهر  اسالمی 
و  گانه   12 مناطق  مدیران  کرج،  شهرداری 

مدیریت  تابعه  های  سازمان  عامل  مدیران 
تابعه  شهرهای  شهرداران  کرج،  شهری 
شهداء  معظم  های  خانواده  کرج،  شهرستان 
حاضرین  جمله  از  خبر  و  رسانه  اصحاب  و 
الذکر  فوق  های  پروژه  افتتاحیه  مراسم  در 
بودند که در نهمین روز از ماه مبارک رمضان 

المعظم در مدار بهره برداری قرار گرفتند.
پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید کیانپور که با 
اعتباری بالغ بر 1٩0 میلیارد ریال ظرف مدت 
راستای صرفه  در  احداث شد،  ماه   18 زمان 
جویی و کاهش هزینه ها به صورت جهادی و 
نمادین افتتاح شد و مراسم خاصی در اطراف 
پل برگزار نشد تا شهروندان شاهد باشند که 
خادمین بی ادعای ایشان در مدیریت شهری 
صادقانه  رسانی  خدمت  دنبال  به  تنها  کرج 
می باشند و تشریفات و هزینه تراشی معنا و 

مفهوم خاصی برایشان نداشته و ندارد.
استانی،  مسئوالن  حضور  با  و  ادامه  در 
ساختمان  محل  در  شهری  و  شهرستانی 
خانه ملت که محل اسقرار نمایندگان مردم 
خبرگان  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  کرج 
منظور  به  مختصری  افتتاحیه  است،  رهبری 
سوی  از  گرفته  صورت  زحمات  پاسداشت 
نخستین  که  شد  برگزار  طرح  مجریان 
شورای  رئیس  دادگو  محمود  آن  سخنران 

اسالمی شهر کرج بود.
رئیس پارلمان محلی کرج با عرض خیرمقدم 
به مسئوالن، خبرنگاران و شهروندان حاضر در 
مراسم، قبولی طاعات و عبادات روزه داران را 
از درگاه احدیت خواستار شد و از اینکه این 
از خیر و برکت  پروژه ها در روزهای سرشار 
و رحمت رمضان مورد بهره برداری قرار می 

گیرند، ابراز رضایت و خرسندی کرد.
تکریم  افزود:  دادگو  محمود  مهندس 
اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان 

این  که  چرا  است؛  شهروندان  تکریم  با  برابر 
دغدغه  و  مشکالت  رفع  راستای  در  عزیزان 
های موکلین خویش تالش می کنند و از آنجا 
که حجم مراجعات مردمی به دفاتر ارتباطات 
ساختمان  اما  بوده  باال  بسیار  ایشان  مردمی 
مناسبی برای پاسخگویی به آنها موجود نبود 
احداث  مقام  در  کرج  شهری  مدیریت  فلذ 

ساختمان خانه ملت برآمد.
مسئوالن  حضور  به  اشاره  با  و  ادامه  در  وی 
جایگاه  تضعیف  از  مراسم،  در  استان  ارشد 
ساله ششم  پنج  برنامه  در  اسالمی  شوراهای 
گرچه  گفت:  و  کرد  انتقاد  شدت  به  توسعه 
در  مردم  نمایندگان  اکبریان،  و  کولیوند 
مجلس برای رفع این مشکل قول مساعد داده 
اند اما دولت سعی دارد وجوه واریزی از سوی 
مردم به حساب شهرداریها را به سمت خزانه 
طرح  احداث  برای  آن  از  پس  تا  دهد  سوق 
های عمرانی به دنبال دریافت بودجه از ردیف 

های دولتی باشیم.
در  نیز  کرج  شهردار  ترکاشوند  علی  دکتر 
مراسم افتتاح خانه ملت استان البرز و تقاطع 
از ظهر  غیرهمسطح شهید کیانپور که پیش 
مطالعات  به  شد،  انجام  گذشته  چهارشنبه 
اشاره  کرج  ترافیک  نقل  و  طرح جامع حمل 
کرد و گفت: دلیل احداث تقاطع غیرهمسطح 
شهید کیانپور حجم باالی ترافیک در خیابان 

شهید بهشتی بود.
این  اینکه  بر  تاکید  با  کلیددار کالنشهر کرج 
تقاطع حرکت شرق و غرب و شمال به جنوب 
را در این منطقه تسهیل می کند، گفت: در 
حال حاضر رمپ شمال به شرق این تقاطع به 
برداری رسیده  بهره  به  غیر همسطح  صورت 
به  غرب  رمپ  آینده  ماه  پنج  ظرف  و  است 

شمال به صورت زیرگذر احداث می شود.
 ٥00 و  میلیارد   28 را  پروژه  این  اعتبار  وی 

میلیون تومان اعالم کرد و گفت: 1٩ میلیارد 
پروژه  این  نخست  فاز  اجرای  برای  تومان 
وجود  به  کرج  شهردار  است.  شده  هزینه 
ایستگاه مترو در محل این پروژه که مشکالتی 

وجود  و گفت:  کرد  اشاره  بود  کرده  ایجاد  را 
ایستگاه مترو مشکالت زیادی را برای اجرای 
این پروژه به همراه داشت چراکه باید مسائل 

فنی مربوط به مترو رعایت می شد.

به همت مدیریت شهری کرج صورت پذیرفت؛

افتتاح جهادی پروژه های پل شهید کیانپور و ساختمان خانه ملت 

اجرای »فیل قرمز« پیش از تهران در دو کشور اروپایی

به  قرمز«  »فیل  نمایش 
کارگردانی مرتضی میرمنتظمی 
برای اولین بار تیرماه امسال در 
اجرا  فرانسه  و  هلند  کشور  دو 

می شود. 
به  قرمز«  »فیل  نمایش  اجرای 
مرتضی  کارگردانی  و  طراحی 
در  اجرا  از  پیش  میرمنتظمی 
و  فرانسه  کشور  دو  در  ایران، 

هلند آغاز می شود.
این نمایش کاری از گروه تئاتر 
فرمانده  مورد  در  و  »مشق« 
جنگ  از  که  است  جنگی 
برگشته و در یک مکان مراقبت 
مکانی  است؛  گرفته  قرار  شده 
خود  خاص  ویژگی های  که 
وضعیت های  در  او  و  دارد  را 
مختلفی  انسان های  با  مختلف 

مواجه می شود.
ادامه ای  می توان  را  آن  و  است  نشده  اجرا  ایران  در  تاکنون  قرمز«  »فیل 
بر نمایش  »فرکانس« که پیش تر توسط میرمنتظمی، سال ٩1، در کارگاه 
نمایش تئاتر شهر اجرا شده است به حساب آورد. شهر آمستردام با سه اجرا 
در سوم و چهارم تیرماه ) 2۳ و 2۴ ژوئن( و شهر پاریس با دو اجرا در 1٥ و 

16 تیرماه )28 و 2٩ ژوئن( میزبان این نمایش خواهند بود.
طبق اعالم دست اندرکاران این تئاتر، با توجه به اجرای موفق سال گذشته ی 
این نمایش در کشور ژاپن )توکیو(، »فیل قرمز« توانست امسال در فرانسه و 
هلند نیز به صحنه برود،همچنین این نمایش سال آینده در ایران به صحنه 

خواهد رفت.
ژاپن، تک  اجرای  قرمز« سال گذشته در  نمایش »فیل  این گزارش،  بر  بنا 
بازیگر داشته است که در این دوره، بر اساس روند تمرین، متن آن توسط 
عباس جمالی بازنویسی شده و حاصل آن اضافه شدن دو شخصیت دیگر به 

نمایش بوده است. 
 در این نمایش که نوشته ی عباس جمالی است، محمدحسین سیاهپوش، 

سپیده صباغ، کاوه مرحمتی به ایفای نقش می پردازند.
مختلف  کشورهای  در  المللی  بین  اجراهای  تاکنون  میرمنتظمی  مرتضی 
ازجمله ایتالیا، لهستان، چک، ژاپن، ارمنستان، بالروس، کره جنوبی  بروی 
»مالی  نمایش های  اجراهای  همچنین  کارگردان  .این  است  برده  صحنه 

سویینی«، »P2«، »ابرها« و »فرکانس« را در کارنامه دارد .

تعویق کنسرت ساالر عقیلی 

کنسرت ساالر عقیلی که قرار بود، جمعه )28 خردادماه( در کرمان برگزار 
شود، لغو و به گفته ی تهیه کننده ی این کنسرت به 2۴ تیرماه موکول شد. 

سعید کوشش مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
کرمان، درباره ی تعویق در برگزاری کنسرت ساالر عقیلی، گفت: کنسرت این 
برگزار شود،  بود، 28 خردادماه در کرمان  قرار  ایرانی که  هنرمند موسیقی 

لغو شده است.
این در حالی بود که این مسئول درباره ی دالیل لغو کنسرت هیچ توضیحی 

ارائه نداد.
اما مجید ملک محمدی تهیه کننده ی کنسرت در همین باره به ایسنا گفت:  به 
دلیل حساسیت های که وجود داشت و اینکه بیان می شد، بی حرمتی هایی به 
ماه مبارک رمضان شده است، زمان اجرای این کنسرت به 2۴ تیرماه تغییر 

داده شده است.
وی اظهار کرد: کسانی که بلیت این کنسرت را خریده اند، در صورت تمایل 
می توانند با همان بلیت در کنسرت روز 2۴ تیرماه شرکت کنند و در غیر این 

صورت هزینه ی بلیت آن ها عودت داده خواهد شد.

ترجمه های تازه  برای بچه ها

تازگی  به  که  نیکزاد  نیلوفر 
و  ترجمه  را  گراف  لیزا  از  کتابی 
راهی بازار کرده، از ترجمه رمان 
راندل  کاترین  اثر  »بام نشینان« 

خبر داد.
این  ایسنا،  خبرنگار  گزارش  به 
این  از  نیمی  کنون  تا  مترجم 
درباره  آن  وقایع  که  را  رمان 
مردی  که  است  دختربچه ای 
می کند  پیدا  را  او  اقیانوس  در 
تنهایی  به  می گیرد  تصمیم  و 
بزرگش کند، ترجمه کرده است.

»چیزی  کتاب  نیز  تازگی  به 
درباره ُجرجی« نوشته لیزا گراف 
با ترجمه این مترجم در انتشارات 
است.  شده  بازار  راهی  پیدایش 
»کالف  رمان  دو  از  بعد  گراف 
به  تابستان«  »چتر  و  پُرگره« 
است.  رفته  تازه  موضوعی  سراغ 
»چیزی درباره ُجرجی« داستان جرجی بیشاب است که در زندگی اش متوجه 
چیزهای تازه ای شده است. این کتاب موفق به دریافت جوایزی از جمله نشان 
برگزیده نات مگ، منتخب جوایز کتاب کودک جرجیا و همچنین اثر برگزیده 

خوانندگان سان شاین فلوریدا شده است.
لیزا گراف را ترجمه کرده معتقد  تابستان«  نیکزاد که پیش تر کتاب »چتر 
است: »چتر تابستان« به اندازه این اثر تازه منتشرشده  خواندنی است چرا که 
در »چتر تابستان« ضمن این که به موضوع مرگ و از دست دادن پرداخته 
برای  هم  و  نوجونان  برای  هم  را،  آن  خواندن  اثر  این  طنز  رگه های  شده، 

بزرگساالن لذت بخش کرده است.
نیلوفر نیکزاد پیش تر با ترجمه قصه های کوتاه ویژه نشریه »دوچرخه« فعال 
بوده است و کتاب های »چیزی درباره ُجرجی« یا »چتر تابستان« در زمره 

اولین آثار ترجمه ای بلند این مترجم به شمار می آیند.

تقریبا  »چشمان  موسیقی  قطعه   از  استفاده  گفت:  صمدیان  سیف اهلل 
و  فرح بخش  همزیستی  از  نمونه ای  من،  ویدئوهای  از  یکی  در  نگران« 

مسالمت آمیز موسیقی و تصویر است.
این عکاس در گفت وگو با ایسنا، درباره  شکل گیری این موزیک ویدئو، 
ابربازی هایم که بیش از سه دهه ادامه داشته،  توضیح داد: در ادامه ی 
زمانی که در حال بازگشت از یکی از ورک شاپ هایم در مکزیک بودم، 
این ویدئو را ثبت کردم. اتفاقا آن ورک شاپ نیز درباره سینمای مستند 
و همین سبک فیلم سازی بود؛ فیلم سازی در لحظه و بدون سناریو که 

سال هاست در این زمینه کار می کنم.
زندگی  خود  از  لحظه،  در  همه چیز  این سبک  در  داد:  ادامه  صمدیان 

ثبت می شود و داستان تصویر و مفهومی که دارد، درجا دکوپاژ می شود.
او همچنین اظهار کرد: مسیر برگشت از مکزیکوسیتی به پاریس طوالنی 
بود و طبق معمول، سعی می کردم بی خوابی های مسیر را با ابربازی هایم 
از یاد ببرم. در همین حال، اتفاق عجیب و بسیار نادری افتاد و همزمان 

با ما، یک هواپیمای دیگر در فاصله ی نزدیک در مسیر ما قرار گرفت.
یک  از  ویدئو  این  برای  خواستم  وقتی  گفت:  فیلم ساز  و  عکاس  این 
قطعه ی  به  و  افتادم  خلعتبری  فردین  فکر  به  کنم،  استفاده  موسیقی 
»چشمان تقریبا نگران« رسیدم و فهمیدم انگار قرار بود این تصویر برای 
این صدا و این صدا برای این تصویر باشد. وقتی با خودش این موضوع 

را در میان گذاشتم، خیلی خوشحال شد.

همزیستی 

فرح بخش 

موسیقی و 

تصویر


