
توطئه ای جدید از 
سوی غرب در راه است

مصوبه دولت درباره تشکیل کارگروهی برای کاهش آلودگی هوا

بـا تصویـب هیئـت وزیـران، کارگروهـی بـه 
اجـرای  بـر  نظـارت  و  هماهنگـی  منظـور 
آلودگـی  کاهـش  بـرای  برنامه هـا  مطلـوب 

شـود. مـی  تشـکیل  کالنشـهرها  هـوای 
رییس  اجرایی  معاون  ریاست  به  کارگروهی 
جمهور به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای 
مطلوب برنامه ها و نیز انجام اقدامات الزم برای 
هوای  آلودگی  کاهش  جامع  برنامه  تحقق 

کالنشهرها تشکیل می شود. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، اعضای 
این کارگروه شامل وزارتخانه های کشور، راه و 

شهرسازی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 
سازمان حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 

ایران و شهرداری کالنشهر ذی ربط هستند. 
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رقابت 480 شطرنج 
باز قاره کهن در تهران

بیکاری جوانان بسیار 
جدی است

صالحی: همزمانی اظهارات بان کی مون و مرکل توطئه ای جدید است

برجام برهم بخورد زیانش برای همگان خواهد بود
  برجام را قبول داریم و آغاز کننده نقض آن نخواهیم بود                  برجام درست اجرا شود آثار مثبتی خواهد داشت
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تحقق اقتصاد پویا با 
توسعه صادرات غیر نفتی

شـورای  مجلـس  معـادن  و  صنایـع  کمیسـیون  عضـو 
از  حمایـت  و  محـور  تولیـد  نـگاه  بـا  گفـت:  اسـالمی 
شـهرک های صنعتـی کوچـک می توانیـم شـاهد توسـعه 

باشـیم. غیرنفتـی  صـادرات 

ابالغ آیین نامه جدید مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز؛ بزودی

قاچاق کاال و ارز که سـاالنه به ۲۰ میلیارد دالر می رسـد 
و حـدود ۶۰۰ هـزار فرصـت شـغلی را از بیـن می بـرد، 
بسـترها و منافـذی دارد کـه خألهـای قانونـی یکـی از 

اصلی تریـن آن هـا محسـوب می شـود

اقتصادخبر

2
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برگزاری رزمایش 
دریایی والیت 95 

در بهمن ماه

انصاری: 

خط قرمز دولت 
اجرای قانون 
برای همه است

جمهوری اسالمی 
ایران اظهارات صدر 
اعظم آلمان را رد کرد

خبر

خبر

خبر
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سبزی محیط زیست 
به قیمت سرخی محیط بانان
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 آگهی مناقصه عمومی 
دستگاه مناقصه گذار : شهرداری ایزدشهر 

موضوع مناقصه : خرید و نصب دوربین پایش تصویری در سطح شهر 
برآورد اولیه : به مبلغ 1/000/000/000 ریال 

ریال   50/000/000 مبلغ  به  ایزدشهر  شهرداری  وجه  در  بانکی  ضمانتنامه   : مناقصه  در  شرکت  تضمین   نوع 
نام شهرداری  به  به حساب ٧٧٤٤5  واریز  نقد  یا وجه  و  تاریخ صدور  از  ماه  اعتبار سه   ) تومان  )پنج میلیون 

ایزدشهر و بانک تجارت 
مهلت و تحویل اسناد مناقصه : از تاریخ 95/٤/1٤ لغایت 95/٤/30 در محل شهرداری ایزدشهر – امور مالی 

تاریخ و محل ارسال اسناد مناقصه : تاپایان اداری روز شنبه مورخ 30/٤/95 
تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت )مناقصه ( روز دوشنبه ساعت 11 صبح مورخ 95/5/1 
برای اطالعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و یا سایت شهرداری ایزدشهر رجوع گردد 

تلفن ٤٤536000-٤٤53٤068
تاریخ انتشار نوبت اول 95/4/14 تاریخ انتشار دوم 95/4/20

حسن یحیی پور شهردار ایزدشهر 

 نوبت دوم

شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 95-03

دارد  نظر  در  هرمزگان  استان  ای  منطقه  برق  سهامی  شرکت 
خرید 2 دستگاه ترانس قدرت 230/63/20 کیلوولت 160 مگاولت 
آمپر به همراه ترانسهای کمکی و زمین را از طریق مناقصه عمومی 2 مرحله ای به 

پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید، جهت دریافت اسناد مناقصه ضمن 
در دست داشتن معرفی نامه از شرکت متبوعه  از تاریخ 95/٤/19 لغایت 95/٤/21 و 
فیش بانکی به مبلغ 2/000/000 ریال )دو میلیون ریال( به حساب  21٧5095٤02002 
به نام سایر درآمدهای شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان نزد بانک ملی شعبه 
مرکزی بندرعباس کد ٧801 واریز و با ارائه فیش مزبور به فروشنده اسناد )مشاور 
پروژه(  به آدرس تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از چهارراه سهروردی، پالک 82 
معاونت مهندسی شبکه های انتقال و توزیع شرکت مهندسی قدس نیرو با تلفن 

تماس 882٤0٤00  و88٤03613 و 88٤30٤5٤ و 82٤0٤999  مراجعه فرمایند.
توضیحات:

1- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 3/800/000/000 ریال )سه میلیارد و هشتصد 
میلیون ریال( که می بایستی به صورت تضمین معتبر بانکی یا واریز نقدی باشد.

2- دستگاه نظارت: معاونت طرح و توسعه شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان 
می باشد و شرکتهای متقاضی می توانند در خصوص سئواالت فنی خود با داخلی 
2039 مجری امور پستها و با مشاور پروژه شرکت قدس نیرو تماس حاصل فرمایند.
3-  بازگشایی پاکات راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 95/05/03  در دفتر 

امور تدارکات و قراردادهای این شرکت می باشد.
٤-  به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از 
موعد مقرر به دبیرخانه این شرکت ارسال گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای استان هرمزگان

 نوبت دوم

شرکت سهامی برق منطقه ای
 استان هرمزگان

بیمه  سوزی  آتش  بیمه های  مدیر  گفته  به 
وارده  خسارت  مجموعه  این  کارشناسان  ایران، 
حدود  را  ماهشهر  سینای  بوعلی  پتروشیمی  به 
۶۰ میلیون یورو تخمین زده اندکه دراسرع وقت 
پرداخت  این خسارت  بررسی ها،  تکمیل  از  پس 

می شود.
به گزارش ایسنا، محمد رضایی با اشاره به اینکه 
کارشناسان این شرکت به دستور مدیرعامل بیمه 
سوزی  آتش  حادثه  بروز  اولیه  ساعات  از  ایران 
در محل حاضر شدند تا بتوانند هرچه سریع تر 
از  افزود:  کنند،  برآورد  را  وارده  خسارت  میزان 
آنجا که این مجموعه دارای بیمه نامه تمام خطر 
نزد کنسرسیومی متشکل از شرکت های بیمه به 
تعیین  غرامت  بزودی  است  ایران  بیمه  راهبری 

شده در وجه بیمه گذار کارسازی خواهد شد.
مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه ایران در پاسخ 
کنسریوم  دراین  که چند شرکت  این سئوال  به 
عضو هستند، اظهار کرد: ۱۱ شرکت بیمه ای در 
این کنسرسیوم عضو هستند واین درحالی است 

که تا سال ۲۰۱۰ این واحد تحت پوشش بیمه ای 
شرکت »اسکور« فرانسه بوده است و قبول اتکایی 
این واحد به راهبری بیمه ایران، به توانمندی این 

مجموعه باز می گردد.
درخصوص  دیگری  سئوال  به  درپاسخ  رضایی 

فنی  نقص  کرد:  تصریح  حادثه،  این  بروز  دلیل 
موجب  تقطیر  برج  گانه  سه  پمپ های  از  یکی 
که  ابرشده  به صورت  زا  اشتعال  بخارمواد  ایجاد 
به کوره مجاور سرایت و باعث آتش سوزی شده 

است.

محققان روسی پیش بینی کردند که در کمتر از دو 
عاطفه  و  احساس  دارای  کامپیوتری  از  آینده  سال 
و  فکر  انسان  مانند  تواند  می  که  کنند  رونمایی 

اعتمادسازی کند.
هیچ  بدون  که  هستند  هایی  دستگاه  کامپیوترها 
عملی  مصارف  برای  احساسی،  درگیری  گونه 
استفاده می شوند. اما این مفهوم با رونمایی روس 
ها از یک دستگاه جدید در عرض یک سال و نیم 

آینده تغییر خواهد کرد. 
محققـان دانشـگاه ملـی تحقیقـات هسـته ای در 
مسـکو مـی گوینـد کـه رایانـه موسـوم بـه بازیگـر 
مجـازی مـی توانـد ماننـد یک انسـان بیاندیشـد و 

اعتمـاد ایجـاد کنـد. 
انگیزه انتخاب نام بازیگر مجازی برای رایانه یاد شده 
این است که بازیگری و نقش آفرینی به عنوان یک 

فرد خاص، از کاربردهای اصلی آن خواهد بود. 

به گفته پژوهشگران روسی، درک مفاهیم و دنبال 
از توانایی های این سیستم رایانه  کردن رویدادها، 

ای است. 
این پژوهشگران در پی آن هستند که دستگاه یاد 
شده همچون یک انسان اندیشمند، توانایی مطالعه 
و بررسی را بیابد، اهدافی برای یادگیری تعیین کند، 
پرسش هایی را برای تحقق آن اهداف تنظیم نماید 

و در پی یافتن پاسخ برای آن پرسش ها برآید. 

خسارت ۶۰ میلیون یورویی آتش سوزی در پتروشیمی ماهشهر

رونمایی ازکامپیوترهای بااحساس، تا2سال دیگر

رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی ایــران بــا اشــاره بــه ســخنان اخیــر مــرکل و بانکــی مــون علیــه ایــران گفــت: احســاس مــی کنــم اتفاقاتــی در حــال روی دادن اســت زیــرا آقــای بــان کــی مــون و خانــم مــرکل 
حــرف هــای عجیبــی زده انــد. علــی اکبــر صالحــی ریاســت ســازمان انــرژی اتمــی ایــران در گفتگویــی تصریــح کــرد: جمهــوری اســالمی ایــران توانمندی هــای مختلفــی دارد؛ اگــر طــرف مقابــل در نقــض 

برجــام دســت بــکاری بزنــد همــگان متضــرر مــی شــوند.
3
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کالم  نور

تحقق اقتصاد پویا با توسعه 
صادرات غیر نفتی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
از  و حمایت  تولید محور  نگاه  با  اسالمی گفت: 
شاهد  می توانیم  کوچک  صنعتی  شهرک های 

توسعه صادرات غیرنفتی باشیم.
حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن 
باشگاه  با  گفتگو  در  اسالمی  شورای  مجلس 
صادرات  توسعه  خصوص  در  جوان،  خبرنگاران 
غیرنفتی اظهار داشت: با توجه به محدود بودن 
تولیدات  صادرات  زمینه  باید  داخلی  بازارهای 
به  ورود  و  صادرات  افزایش  چراکه  شود  فراهم 
بازارهای جهانی می تواند عالوه بر افزایش سطح 

فروش، کیفیت تولیدات را بهبود بخشد.
وی افزود: با توجه به لغو تحریم ها و نگاه تولید محور 
و حمایت از شهرک های صنعتی کوچک به زودی 

می توانیم شاهد توسعه صادرات غیرنفتی باشیم.
توسعه  در  موثر  عوامل  خصوص  در  گروسی 
دارای  کشور  داشت:  بیان  غیرنفتی  صادرات 
نفت،  معدن،  حوزه  در  مناسبی  فرصت های 
گردشگری، آب، گاز و کشاورزی و ... است که به 
طور جدی می بایست این حوزه ها و فرصت های 
طالیی کشور حمایت شود چرا که این امر رونق 

اقتصادی و افزایش ارزآوری را به همراه دارد.
اظهار  اقتصادی  کارشناس  دانشمند  مسعود 
داشت:تامین مالی ، اتصال به شبکه بانکی و ثبات 
نرخ ارز از جمله موارد توسعه صادرات غیر نفتی 

به شمار می رود.
وی گفت: در واقع الزم است که مرکزی یکپارچه 
که  چرا  باشیم  داشته  صادراتی  مقررات  برای 
مرکز توسعه صادرات نتوانسته خدمات اطالعاتی 

مناسبی به صادرکنندگان ارائه دهد.
دانشمند تصریح کرد: در راستای توسعه صادرات 
الگوی  از  که  است  الزم  اقتصادی  و  غیرنفتی 

مشخصی استفاده نماییم.
عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس دهم شورای اسالمی گفت: ریشه مشکالت 
نفتی  های  وابستگی  به  مربوط  کشور  اقتصادی 
است از این رو نباید محوریت صادرات خود را بر 

مبنای صادرات نفت قرار دهیم.
را  نفتی  غیر  بایدصادرات  آنکه  به  اشاره  با  وی 
افزایش دهیم، گفت: الزم است که برای افزایش 
صادرات غیرنفتی تالش کنیم تا نقش بسزایی 
حاشیه  کشورهای  باشیم.  داشته  منطقه  در 
روسیه،  کویت،  عراق،  فارس،  خلیج  جنوبی 
آذربایجان، افغانستان به مواد غذایی ما نیازمند 
بندی  بسته  به  مشروط  امر  این  اما  هستند 
مناسب و لزوم رعایت استانداردهای بین المللی 

است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن افزود: اقتصاد 
کشور تنها زمانی موفق خواهد بود که در راستای 
تولید صادرات محور حرکت کنیم از این رو الزم 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  برای  دولت  که  است 
از  حمایت  تولیدی،  مواد  استانداردسازی  زمینه 
غیر  کاالهای  ورود  از  جلوگیری  تولیدکنندگان، 

ضرور و قاچاق را فراهم نماید.

تهدید مردم حلب 
به بمباران شیمیایی

تروریست های جیش الفتح اهالی حلب را تهدید 
تروریست ها،  محاصره  ادامه  صورت  در  کردند 
بمباران  سمی  گازهای  با  را  شهر  این  اهالی 

می کنند.
جوان؛  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
اهالی  جیش تروریستالفتح  تروریست های 
حلب را تهدید کردند در صورت ادامه محاصره 
تروریست ها، اهالی حلب را با گازهای شیمیایی 

و سمی بمباران می کنند.

تداوم اعتراض علیه خشونت پلیس 
آمریکا علیرغم فاجعه »داالس«

حتی قتل پنج نیروی پلیس در شهر داالس نیز 
پلیس  به خشونت  مردم  اعتراض  تداوم  از  مانع 

آمریکا علیه اقلیت سیاه پوست نشد.
به گزارش مهر، آمریکا در حالی جمعه شب را به 
صبح رساند که اکثر شهرهای آن به صحنه ای 
به  اعتراض  در  خیابانی  گسترده  تجمعات  برای 
پوست  نژادی سیاه  اقلیت  علیه  پلیس  خشونت 

تبدیل شده بود.
معترض  مردم  از  نفر  هزاران  راستا  همین  در 
کهنه سرباز  آنکه یک  از  روز پس  درست یک 
جنگ افغانستان در اعتراض به تبعیض نژادی 
به  را  پلیس  نیروی  پنج  پوستان،  سیاه  علیه 
ضرب گلوله از پا درآورد، همچنان خیابان های 
»آتالنتا«،  »نیویورک«،  چون  بزرگی  شهرهای 
و  فرانسیسکو«  »سان  حتی  و  »فیالدلفیا« 
برای  ای  صحنه  به  را  »فونیکس«  همچنین 

نشان دادن خشم خود بدل کردند.
یا  جراحت  بر  مبنی  گزارشی  کنون  تا  اگرچه 
بازداشت معترضین ارائه نشده است، حداقل در 
یک مورد پلیس ضد شورش شهر فونیکس برای 
پراکنده کردن مردم به اسپری فلفل متوسل شد.

آتالنتا  شهر  در  معترضین  حضور  ترین  پررنگ 
گزارش شده است که در آن هزارن نفر از مردم با 
سر دادن شعارهایی خواهان اجرای عدالت شدند.
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جمهوری اسالمی ایران اظهارات 
صدر اعظم آلمان را رد کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهارات اخیر آنگال مرکل صدر اعظم آلمان 
درباره برنامه های موشکی ایران را غیرسازنده توصیف و آن را رد کرد.

 به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی گفت: جمهوری اسالمی ایران، بارها اعالم 
کرده است که برنامه موشکی کشور کامال جنبه دفاعی داشته و به هیچ 
وجه به منظور حمل کالهک هسته ای طراحی نشده است؛ لذا ناقض 

قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست و هیچ ارتباطی با برجام ندارد.
 وی تاکید کرد:  جمهوری اسالمی ایران  بار دیگر اعالم می کند  برنامه 
موشکی خود را بر اساس دکترین های دفاعی  و محاسبات امنیت ملی 
خود با قوت  تمام ادامه می دهد و این گونه اظهارات هیچ تاثیری بر 

برنامه موشکی مشروع کشور نخواهد داشت.

نخست وزیر بلغارستان دوشنبه در تهران

مقامات  با  برای گفت وگو  اواسط هفته جاری  بلغارستان  نخست وزیر 
کشورمان به تهران سفر خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، بویکو بوریسوف 21 و 22 تیرماه در تهران خواهد 
بود و با حسن روحانی رئیس جمهوری و اسحاق جهانگیری معاون اول 

رییس جمهور دیدار می کند.
نخست وزیر  داد:  گزارش  صوفیه  خبرگزاری  نیز  گذشته  هفته  اواخر 

بلغارستان برای گسترش روابط اقتصادی به تهران می آید.
این خبرگزاری بلغارستانی به نقل از بوژیدار لوکارسکی وزیر اقتصاد این 
کشور نوشت که بویکو بوریسوف نخست وزیر بلغارستان، 21 تا 22 تیر 

در ایران خواهد بود.
یک  ایران  به  بلغارستان  نخست وزیر  سفر  در  گزارش،  این  اساس  بر 
توافق نامه در زمینه همکاری میان شرکت های کوچک و متوسط و 

توافق نامه ای در زمینه سرمایه گذاری امضا خواهد شد.
هم چنین تفاهم نامه ای در زمینه مشارکت سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران و شرکت ملی مناطق صنعتی بلغارستان در 
حال تنظیم است. کابینه بلغارستان پیش نویس این تفاهم نامه را در ماه 

ژوئن تصویب کرد.
به گزارش ایسنا، سابقه روابط دیپلماتیک دو کشور به روایتی به بیش 
از 130 سال بر می گردد. سال 2012، صد و پانزدهمین سالگرد روابط 
سیاسی دو کشور در مراسم هایی در کشور بلغارستان جشن گرفته شد. 
ایران از جمله اولین کشورهای آسیایی بوده است که پس از استقالل 

بلغارستان آن کشور را به رسمیت شناخته است. 
پس از پیروزی انقالب اسالمی، بلغارستان نیز از جمله اولین کشورهای 
اروپایی بود که جمهوری اسالمی ایران را به رسمیت شناخت. دو کشور 
همواره از روابط سنتی توام با احترام و دوستانه برخورد بوده اند و نشانه ای 
از خصوصمت و دشمنی دو جانبه دیده نشده است. فرضیه هم ریشه ای 
نژادی مردم بلغارستان و ایران  که توسط برخی از دانشمندان بلغاری 
ارائه شده است، حس بسیار خوبی را در میان مردم بلغارستان نسبت 
به مردم و نژاد ایرانی برانگیخته و از لحاظ فرهنگی و تمدنی، بسیاری از 
مردم و فرهیختگان بلغاری با نگاه احترام آمیز و ستودنی به ایرانیان و تاریخ 
کهن آن می نگرند. اهمیت مناسبات جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
بلغارستان عبارتند از: موقعیت خاص جغرافیایی و اهمیت استراتژیکی 
عضویت  اروپا،  به  ایران  دسترسی  برای  بلغارستان  ترانزیتی  راه های 
بلغارستان در اتحادیه اروپا، نقش بلغارستان در انتقال انرژی از منطقه 
آسیای میانه و قفقاز به اروپای غربی، گشایش و دستیابی به بازار بلغارستان 
و سپس منطقه بالکان، صدور کاال و خدمات فنی و مهندسی کشورمان 

به این منطقه و اروپا وجود جمعیت قابل توجه مسلمان در بلغارستان.

هشدار در خصوص آسیب های حفاظتی فضای مجازی

معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش در خصوص آسیب های 
حفاظتی فضای مجازی به کارکنان پایور و وظیفه این نیرو هشدار داد.

به گزارش ایرنا، این مطلب را امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده در 
نهاجا برگزار شد، عنوان کرد  نیرو که در ستاد  این  مراسم صبحگاه 
و ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید سعید فطر به 
کارکنان گفت: فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مورد رصد بسیاری 
از دشمنان قرار دارد و به همین دلیل باید در این خصوص دقت عمل 

باالیی داشت.
وی اضافه کرد: یکی از مسائلی که همواره مورد تأکید نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی و به خصوص نیروی هوایی ارتش بوده است حفاظت 
دقیق از اطالعات طبقه بندی شده نظامی است زیرا انتشار هر اطالعاتی 
حتی بسیار ناچیز می تواند تبعات بسیار زیادی برای کشور در بر داشته 
باشد. معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش در ادامه پوشیدن 
لباس نظامی در ارتش جمهوری اسالمی را مصداقی از سربازی امام 
زمان )عج( معرفی کرد و افزود: این لباس روزی بر تن بزرگ مردانی 
همچون شهیدان ستاری، بابایی، لشکری و بسیاری از بزرگ مردان بوده 

که افتخار تاریخ ایران زمین هستند.
وی به هجمه دشمنان اسالم و انقالب برای ضربه زدن به بنیان های 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: نیروی 
هوایی ارتش با تکیه بر دانش بومی و توان نظامی خلبانان و کارکنان 
زبده و با استعداد ایرانی ستونی محکم برای بنای انقالب مردم ایران 
است. امیر سرتیپ نصیرزاده آمادگی رزمی نیروی هوایی از ابتدای شروع 
انقالب و هشت سال دفاع مقدس را مناسب دانسته و افزود: ویژگی 
اصلی یک نظامی نیروی هوایی، شجاعت، سرعت و عکس العمل به 

موقع در تمامی تصمیم گیری ها و همه دوران خدمتی است. 
وی اعتماد و توکل به خدا را عامل قدرت بخشیدن به رزمندگان اسالم 
معرفی و تصریح کرد: موفقیت امروز جبهه اسالم در همه زمینه ها و 
در جهاد با استکبار جهانی به دلیل همین توکل بر خدا و بهره برداری 

از فضای معنوی ماه های پربرکتی همچون ماه مبارک رمضان است.

کشف محموله بزرگ هروئین در خراسان رضوی

گمرک جمهوری اسالمی ایران از کشف 536 کیلو و 795 گرم هرویین 
جاسازی شده در داخل یک محموله ترانزیتی و رد رشوه 10 هزار دالری 

در لطف آباد استان خراسان رضوی خبر داد.
به گزارش ایرنا، گفته می شود این محموله بزرگ ترین و با ارزش ترین 
کشف مواد مخدر توسط ماموران گمرک در سال های گذشته به شمار 
می رود.  محموله مزبور در یک دستگاه تریلی قرمز رنگ ولوو که بار 
مبل، میز و صندلی داشته، جاسازی شده و راننده تریلی نیز از توابع 

کشور ترکیه است. 
برپایه این گزارش، کشنده ای که این میزان هرویین را حمل می کرد 
تحت مالکیت یک شرکت حمل ونقل بین المللی قرقیزستانی بوده که با 
پالک این کشور تردد و محموله یادشده را از مبدا ترکیه حمل می کرد 
و قرار بود پس از تحویل محموله در عشق آباد به سمت قزاقستان ادامه 

مسیر بدهد.
ماموران گمرک لطف آباد استان خراسان رضوی، با استفاده از سامانه 
جامع گمرکی و بدون دخالت عامل انسانی، کامیون را به ایکس ری 
از  چادری  تریلی  این کشنده  دادن  عبور  از  پس  و  می کنند  هدایت 
ایکس ری کانتینری و بررسی تصاویر اسکن شده، به قسمت ابتدای 
تریلر چادری کشویی و پشت کابین راننده مشکوک شده و خودرو را 
برای انجام کنترل های بیشتر به بخش ارزیابی فیزیکی هدایت می کنند. 
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سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
تاکید  با  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
بر اینکه آزمایش های موشکی ایران ناقض 
گفت:  نیست،  المللی  بین  قطعنامه  هیچ 
ملل  سازمان  و  آلمان  صدراعظم  اظهارات 

متحد غیرحرفه ای و سیاسی است.
اینکه  بر  تاکید  با  بروجردی  عالءالدین 
به  ارتباطی  ایران  موشکی  های  فعالیت 
ایران  های  موشک  ندارد،افزود:  برجام 
و  نداشته  ای  قابلیت حمل کالهک هسته 
صرفا برای افزایش توان دفاعی کشور بوده 

که امری طبیعی است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس در ادامه با 
بیان اینکه جمهوری اسالمی تاکنون حسن 
نشان  برجام  مفاد  اجرای  در  را  خود  نیت 
داده است، گفت: ایران اجازه دارد تا هرجا 

تجهیزات خود  و  ها  دارد سالح  امکان  که 
را برای دفاع از تمامیت ارضی خود دربرابر 

تهدیدات به کار ببندد.
وزارت  و  دفاع  وزارت  مسئوالن  افزود:  وی 

ضرورت  عدم  درباره  بارها  خارجه  امور 
های  آزمایش  درخصوص  کشورها  نگرانی 
که  چرا  اند؛  کرده  صحبت  ایران  موشکی 
توان  افزایش  جهت  صرفا  ها  آزمایش  این 

دفاعی کشور است.
کمیسیون  رئیس  ملت،  خانه  گزارش  به 
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
اظهارات  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای 
همزمان صدراعظم آلمان و دبیرکل سازمان 
جدید  ای  توطئه  راستای  در  متحد  ملل 
سران  کرد:  خاطرنشان  است،  ایران  علیه 
به  دست  خود  کردن  مطرح  برای  غربی 
دامن اظهارات سیاسی و غیرحرفه ای شده 
دیپلماسی  دستگاه  مسئوالن  البته  که  اند 
و  داده  را  آنها  پاسخ  هوشمندی  با  ایران 

می دهند.

بروجردی:

آزمایش های موشکی ایران ناقض قطعنامه های بین المللی نیست
توطئه ای جدید از سوی غرب در راه است

وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرد: 
بر  ایران  اینکه  بر  دال  نشانه ای  هیچ 
تهیه  هسته ای  موارد  برجام  خالف 

کرده وجود ندارد.
امور  وزارت  سخنگوی  کربی  جان 
خارجه آمریکا در نشست خبری روز 
جمعه خود در پاسخ به سوالی درباره  
ادعای اخیر سرویس اطالعاتی آلمان 
کرده  تالش  ایران  این که  بر  مبنی 
خالف  که  کند  تهیه  هسته ای  مواد 
 5+1 گروه  با  هسته ای اش  توافق 
دال  نشانه ای  هیچ  ما  گفت:  است، 
بر نقض برنامه  جامع  اقدام مشترک 
)برجام(  از سوی ایران نداریم، به ویژه 
این که آژانس بین المللی انرژی اتمی 
گزارش داده است که ایران هم چنان 
هسته ای اش  مرتبط  تعهدات  به 
ما  می کند.  عمل  توافق  این  طبق 
گزارش های آلمان را دیده ایم و بر این 
باوریم که این کشور دیدگاهش را به 
اشتراک گذاشته است و نمی گوید که 

ایران برجام را نقض کرده است.
اینترنتی  پایگاه  گزارش  اساس  بر 
کربی  آمریکا،  خارجه  امور  وزارت 
درباره   دیگری  سوال  به  پاسخ  در 
که  ملل  سازمان  دبیرکل  اظهارات 
با  ایران  موشکی  فعالیت  بود  گفته 
نیست،  گار  ساز  برجام  سازنده  روح 
گفت: ما هیچ شواهدی دال بر نقض 
)برنامه  فعالیت ها  این  نداریم.  برجام 
نیست،  برجام  ایران( خالف  موشکی 
هر چند که ما هم چنان نگرانی هایی 
در این زمینه و مسائل حقوق بشری 
برجام  که  می کنم  تاکید  اما  داریم 

نقض نشده است.
بین المللی  آژانس  کرد:  تصریح  وی 
و  راستی آزمایی  وظیفه  اتمی  انرژی 
نظارت بر پایبندی ایران به تعهداتش 
را دارد و هم چنان به انجام مسئولیت 
تعهدات  اجرای  تایید  بر  مبنی  خود 
ایران ادامه می دهد. ما اکنون نظارت 
ایران  هسته ای  فعالیت های  بر  کافی 
داریم تا در صورت تخلف این کشور 
هیچ  ما  کنیم.  متوفقش  بتوانیم 
ایرانی ها  دهد  نشان  که  را  شواهدی 

تخلف می کنند، نداریم.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
تا  خواست  خبرنگاران  از  ادامه  در 
هسته ای  مواد  خرید  این که  درباره  
ایران  توسط  گانه  دو  کاربرد  دارای 
شده  انجام  برجام  انعقاد  از  پیش 
آلمانی  مقامات  با  آن،  از  پس  یا 
بیش تر  توضیحات  و  کنند  گفت وگو 

را از آنها بخواهند.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
ایران،  بالستیک  موشکی  برنامه 
نه،  یا  است  مخالف  برجام  روح  با 
توافق  روح  کارشناس  من  گفت: 
آلمان  مقامات  به  را  شما  و  نیستم 
این  که  همان هایی  می دهم،  ارجاع 
درباره   باید  و  نوشته اند  را  گزارش 
کنند.  صحبت  نتیجه گیری شان 
تعهداتش  به  ایران  می کنم  تاکید 
من  و  است  کرده  عمل  برجام  طبق 
روح  درباره   این  از  بیش  نمی خواهم 

این توافق و معنی آن صحبت کنم.
کربی افزود: برجام هیچ گاه بر مبنای 
درباره   گاه  هیچ  است.  نبوده  اعتماد 
ایران  درباره   احساسی  چه  که  این 
مبنای  بر  بلکه  است،  نبوده  داریم 
بوده  تعهداتش  به  ایران  پایبندی 
است و آنها چنین کرده اند. ما نیز به 
تعهدات مان عمل می کنیم. ابزارهایی 
وجود دارد که در صورت تخلف آنها 
از تعهداتش، آن را متوجه می شویم 
تعهداتشان  به  آنها  زمانی که  تا  و 
نیز  بین الملل  جامعه  بمانند،  پایبند 

به تعهداتش عمل می کند.

به  کارگروهی  وزیران،  هیئت  تصویب  با 
اجرای  بر  نظارت  و  هماهنگی  منظور 
آلودگی  کاهش  برای  ها  برنامه  مطلوب 

هوای کالنشهرها تشکیل می شود.
کارگروهی به ریاست معاون اجرایی رییس 
بر  نظارت  و  هماهنگی  منظور  به  جمهور 
اجرای مطلوب برنامه ها و نیز انجام اقدامات 
الزم برای تحقق برنامه جامع کاهش آلودگی 

هوای کالنشهرها تشکیل می شود. 
دولت،  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
وزارتخانه های  شامل  کارگروه  این  اعضای 
صنعت،  نفت،  شهرسازی،  و  راه  کشور، 
دارایی  و  اقتصادی  امور  تجارت،  و  معدن 
کشور،  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  و 
بانک  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان 
نیروی  ایران،  اسالمی  جمهوری  مرکزی 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی 

شهرداری کالنشهر ذی ربط هستند. 
متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر 

است: 
1- به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای 
مطلوب برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت 
و نیز انجام اقدامات الزم برای تحقق برنامه 
آلودگی  کاهش  جامع  برنامه  بلندمدت 
ریاست  به  کارگروهی  کالنشهرها  هوای 

عضویت  و  جمهور  رییس  اجرایی  معاون 
شهرسازی،  و  راه  کشور،  های  وزارتخانه 
امور  تجارت،  و  معدن  صنعت،  نفت، 
و  مدیریت  سازمان  و  دارایی  و  اقتصادی 
برنامه ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط 
اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  زیست، 
اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  ایران، 
ایران و شهرداری کالنشهر ذی ربط تشکیل 

می گردد. 
رعایت  با  مذکور  کارگروه  تصمیمات   -2
قوانین و مقررات مربوط برای کلیه دستگاه 
های  شهرداری  و  ربط  ذی  اجرایی  های 
که  مواردی  در  است.  االجرا  الزم  کشور 
تصمیم  نیازمند  کارگروه  تصمیمات  تحقق 
قانونی است،  ربط  گیری سایر مراجع ذی 
مراتب به مرجع مذکور برای تصمیم گیری 

نهایی ارسال می شود. 
3- محل استقرار دبیرخانه کارگروه مذکور 
تعیین  جمهور  رییس  اجرایی  معاونت  در 

می شود. 
در  موظفند  اجرایی  های  دستگاه   -4
راستای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای 
جدول  در  مندرج  اقدامات  کالنشهرها، 
پیوست را که تأیید شده به مهر دفتر هیئت 
تعیین  های  بندی  زمان  طی  است  دولت 

شده اجرا و محقق نمایند. 
ساله  یک  برنامه  اجرای  راستای  در   -5
جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل 
هوای  آلودگی  کاهش  برنامه  در  عمومی 
کالنشهرها، بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
و دو هزار  بیست  مبلغ  است  ایران موظف 
ریال  )000ر000ر000ر000ر22(  میلیارد 
را   )%20( درصد  بیست  نرخ  با  تسهیالت 
ملت،  )ملی،  عامل  های  بانک  طریق  از 
جهت  تعاون(  توسعه  و  تجارت  صادرات، 
بار و  ناوگان حمل و نقل عمومی  نوسازی 

مسافر کالنشهرها اختصاص دهد. 
انعقاد  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت   -6
قرارداد خودروسازان را با بانک های عامل 
ذی ربط تعیین شده به نحوی تنظیم می 
نماید که ده واحد درصد از نرخ تسهیالت 
قیمت  تخفیف  محل  از  الذکر  فوق 

خودروهای موردنظر تأمین گردد. 
برنامه ریزی کشور  7- سازمان مدیریت و 
در  را  دولت  بالعوض  کمک  است  موظف 
فرسوده  خودروهای  نوسازی  طرح  اجرای 
اعتبارات  محل  از  عمومی  نقل  و  حمل 
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کل کشور تأمین نماید. 
8- وزارت امور اقتصادی و دارایی )گمرک 

است  موظف   ) ایران  اسالمی  جمهوری 
نسبت به اجرای کامل استفاده از تخفیفات 
 )4( بند  موضوع  بازرگانی  سود  ترجیحی 
126653/ت49208  شماره  نامه  تصویب 
هـ مورخ 1392/7/14 در مورد خودروهای 

فرسوده این برنامه اقدام نماید. 
سازی  بهینه  )سازمان  نفت  وزارت   -9
مصرف سوخت و انرژی( موظف است منابع 
حاصل از صرفه جویی سوخت موضوع ماده 
)12( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کشور- مصوب1394- را 
در فواصل سه ماهه با رعایت سایر قوانین و 

مقررات مربوط هزینه نماید. 
رییس  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق 
جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت 
نفت-  وزارت  شهرسازی-  و  راه  کشور- 
وزارت   - تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری 
وزارت  پرورش-  و  آموزش  وزارت   –
اطالعات- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی- 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- معاونت 
مدیریت  سازمان  جمهور-  رییس  اجرایی 
حفاظت  سازمان  کشور-  ریزی  برنامه  و 
جمهوری  مرکزی  بانک  و  زیست  محیط 

اسالمی ایران ابالغ کرد.

مصوبه دولت درباره تشکیل کارگروهی برای کاهش آلودگی هوا

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

ایران برجام را نقض نکرده است

رییس سازمان شیالت ایران نسبت به گشوده 
شدن افق های جدید همکاری های شیالتی با 
فرانسه و افزایش حجم سرمایه گذاری شرکت 
های فرانسوی در ایران و رشد تجارت شیالتی 

بین دو کشور، ابراز امیدواری کرد.
حسن صالحی در آغاز به کار همایش روز شیالت 
ایران و فرانسه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن وکشاورزی ایران ضمن اشاره به این که 
فرانسه از دیرباز در حوزه شیالت همکای های 
خوبی با ایران داشته است، افزود: تامین تخم 
تجهیزات  تامین  باکیفیت،  و  زده سالم  چشم 
بهبود کیفیت آب و پساب و توسعه بازار مصرف 
این  ادامه روند توسعه  الزام های اصلی  از  آن، 
فعالیت است که بخشی از آن در حال حاضر 
از شرکت های اروپایی و از جمله شرکت های 

فرانسوی تامین می شود.
وی گفت: باتوجه به برنامه سازمان شیالت برای 
و  دریاها  در  قفس  در  آبزیان  پرورش  توسعه 
جایگاه ویژه ای که آزادماهیان و ماهیان خاویاری 
می توانند به ویژه در دریای خزر داشته باشند، 
توسعه  این  در  فرانسوی  های  شرکت  جایگاه 

غیرقابل انکار است.
صالحی اظهار داشت: شیالت ایران تالش دارد 
آینده  پنج سال  در  پروری  آبزی  توسعه  برای 
به تولید 820 هزارتن انواع ماهیان پرورشی در 
سال 1400 برسد که تحقق این هدف نیازمند 
توسعه  ازجمله  الزم  های  زیرساخت  توسعه 
دانش فنی تولید خوراک آبزیان، تولید واکسن، 
تامین تجهیزات افزایش بهره وری آب، تامین 
پروبیوتیک ها و همچنین توسعه بازارهای داخلی 

و خارجی مصرف است. 
و  متقدم  کشورهای  توانمندی  وی،  گفته  به 
پیشرو در تحقیق، تولید دانش و تجارت بین 
المللی آبزیان می تواند تولیدکنندگان ایرانی را 

برای رسیدن به اهداف خود کمک کند.
در  کرد:  تصریح  ایران  سازمان شیالت  رییس 
میان فعالیت های کشاورزی و تولید مواد غذایی، 
آبزی پروری یکی از بخش هایی است که در دو 
دهه اخیر از روند توسعه چشمگیری برخوردار 
بوده است، به طوری که میزان تولید آبزیان در 
جهان از 140 میلیون تن در سال 2003 به 190 

میلیون تن در سال 2013 رسید. 
وی اضافه کرد: در حالی که میزان صید از دریاها 
و آب های داخلی از افزایش اندکی برخوردار بوده 
است، سهم آبزیان پرورشی از مجموع کل تولید 
از 30 درصد در سال 2003 میالدی به نزدیک 
50 درصد در سال 2015 افزایش یافت. میزان 

آبزیان خوراکی که از طریق آبزی پروری به طور 
مستقیم وارد سفره مردم شده است، به بیش از 

50 درصد رسید.
 20 از  که  معناست  بدان  این  گفت:  صالحی 
کیلوگرم مصرف سرانه آبزیان در جهان حدود 
10 کیلوگرم آن از مزارع پرورش آبزیان در آب 
های شیرین، لب شور و شور حاصل می شود. در 
کشور ما نیز نرخ رشد پرورش آبزیان بسیار باالتر 
از میانگین نرخ رشد بخش کشاورزی و حتی نرخ 

رشد تولید مواد غذایی است. 
به گفته این مقام مسوول، تولید آبزیان پرورشی 
از 125 هزار تن در سال 1383 به 415 هزارتن 
در سال 1394 رسید که به معنی بیش از سه 
برابر شدن میزان تولید است و با افزودن آبزیان 
صید شده در آب های تحت حاکمیت و آب های 
فراسرزمینی و بین المللی، مجموع تولید آبزیان 
کشور در سال 1394 به بیش از یک میلیون 

تن می رسد.
وی افزود: میزان مصرف سرانه آبزیان کشور در 
سال 1394 بیش از 10 کیلوگرم برآورد شده 
است که هنوز با میانگین مصرف سرانه در جهان 

تفاوت فاحشی دارد. 
رییس سازمان شیالت ایران یکی از اقدام های 
مهم این سازمان را افزایش امنیت غذایی مردم 
کشور از طریق افزایش مصرف سرانه آبزیان در 
سبد مصرفی آنان عنوان کرد و گفت: رویکرد 
توسعه آبزی پروری در جهان توجه به گونه های 
سریع الرشد با ضریب تبدیل غذایی مناسب، 
نبود نیاز به غذای دستی، کاهش تلفات ناشی 
از بیماری ها و نیز استفاده از منابع آب های شور 

و لب شور است. 
وی گفت: از این رو توجه به پرورش ماهیانی 
در  ها  صدف  و  فیلترکننده  کپورهای  مانند 
حال افزایش است و در سال 2013، این گروه 
خود  به  را  تولید  درصد   30 حدود  آبزیان  از 

اختصاص داده اند. 

رییس سازمان شیالت ایران : همکاری 
شیالتی ایران وفرانسه توسعه می یابد
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آگهی ابالغ اجرائیه 
اجرائیه شماره 57تاریخ 95،1،31 به محکوم علیه 1-شهریار آقا مرادی فرزند خسرو2-علی 

موسوی فرزند بیگ رضا خواهان:احد رستمی فرزند آقامراد
خواسته:الزام به تنظیم سند

حسب محتویات پرونده کالسه668،94،1 این مرجع در خصوص دادخواست احد رستمی 
فرزند آقا مراد بطرفیت شهریار آقا مرادی فرزند خسرو 2-علی موسوی فرزند بیگ رضا 
بخواسته الزام به تنظیم سند که به موجب دادنامه 57 تاریخ 95،1،31 محکوم به حضوردر 
یکی از دفاتر جهت تنظیم و انتقال سند خودرو وسواری وانت به شماره پالک 324د26-
ایران 19 بعالوه هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق 
دولت است و در تاریخ 95،2،27 آگهی روزنامه گردیده است و نسبت به آن در مهلت 
مقرر اعتراضی واصل نگردیده لذا رای صادره قطعی تلقی شده و نسبت به آن بخواسته 
خواهان اجرائیه  صادر گردیده است لذا محکوم علیه باید از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه 
به مدت 10 روز مفاد اجرائیه را به مرحله اجرا بگذارد.تاریخ انتشار ،تاریخ ابالغ اجرائیه 

محسوب می شود.
مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری شهرستان اسالم آباد غرب

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای نامخاص احسانی نژادشناسنامه شماره  286 بشرح دادخواست به کالسه 298،95،5از 
این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروانرضا احسانی 
نژادبشناسنامه 5 در تاریخ1395،3،27اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-نامخاص احسانی نژاد شناسنامه 286  پدر متوفی
2-قدم خیر لطفی زاده شناسنامه 183 مادر متوفی 3-سمیرا خجسته شناسنامه 343 همسر 

متوفی  4-آیالر احسانی نژاد 3330704225 دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد ویا وصیاتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالفشهرستان اسالم آباد غرب

اخطاریه 
آبادی 3- مجید عطاریه 4- داریوش  اخطار شونده 1- مینا لطیفی 2- رضا پناه 
محمد نژاد 5- علی اکبریانی نشانی مجهول المکان به حضور شورای حل اختالف 
بابل شعبه 12 با شماره پرونده 12/431/95 چهارشنبه 95/5/27ساعت 10 صبح در 
خصوص دعوی همت ا... میر آقایی فرزند سید حسین با وکالت سعید عیسی زاده 
به طرفیت شما مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ یکصد و چنجاه میلیون ریال به دالیل 

ذیل مقتضی است در تاریخ مقرر شده فوق در شعبه حاضر و از خود دفاع نمایید 
دفتر شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت 125 نامی شماره شهربانی 588-52882 شماره 

موتور 46845 و شماره تنه 9402481مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

صدور سند
رای شماره 139460301022028472- مفاد  استناد  به  اینکه  به  نظر 
و  اسناد  ثبت  دراراده  اسناد عادی مستقر  به  94/12/17هئیت رسیدگی 
امالک شهرستان رباط کریم برحسب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت 
عادی  انتقال  تاکید  بر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
بشماره  ابوالقاسم  فرزند  عباسی  محمود  آقای  متقاضی  مالکانه  وتصرفات 
ششدانگ  به  نسبت  آهنگ    کبودر  قسمتی  از  385صادره  شناسنامه 
پالک  به  مربع  -/105متر  مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
--– فرعی مغروز  و مجزی شده از پالک 3591فرعی قطعه –تفکیکی از 
142اصلی واقع در قریه رباط کریم حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از 
مالکیت رسمی امیر ارسالن قیدر محرز گریده .لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشوددر صورتیکه شخص یا 
باشند  داشته  اعتراض  متقاصی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص 
رابه  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  ازتاریخ  میتوانند 
این اداره تسلیم ورسید اخذ نماید تا به دادگاه صالحه احاطه و اقدامات 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه گردد.بدیهی  است در صورت انقاضای 
صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 
خواهد شد و در هر حال صدور سند مالکیت جدیدمانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود .م الف 531
نوبت اول 95/3/31
نوبت دوم 95/4/15

کفیل اداره ثبت اسناد رباط کریم  ابوالفضل محمد  حسینی

حصر وراثت
خانم راحله احسانی ینگی کند شماره شناسنامه 728 کد ملی 2949402941 فرزند 
نصرت اله متولد 1351 صادره از تکاب به استناد شهادت نامه گواهی فوت و فتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی به شماره  95/ح2/ 155 تقدیم این حوزه نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان گل بهار فتحی زره شوران فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 5 کد ملی 2949467784 طبق گواهی فوت شماره 663902 ف / 17 در 
تاریخ 26 / 6 / 93 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصراست به :
 : ملی  کد  زلفعلی   فرزند:    1313  : متولد  کند    ینگی  احسانی  اله  نصرت   -1

2949696090  شماره شناسنامه : 2  صادره : تکاب   همسر متوفی 
 : ملی  کد  اله   نصرت  فرزند:    1351  : متولد  کند  ینگی  احسانی  راحله   -2

2949402941 شماره شناسنامه : 728  صادره : تکاب دختر متوفی 
اینک به انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و ابالغ گواهی الزم صادر خواهد شد.م/الف 688 
اکبر نیا رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

 ابالغ
خواهان/شاکی ادریس مرادیان دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم بهنام کریمی به خواسته 
فک پالک اتوموبیل تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان بخش چهاردانگه شهرستان اسالمشهر 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه واقع در بخش چهاردانگه 
ارجاع و به کالسه ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن به تاریخ 1395/05/31 و ساعت 09:00 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 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 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م/الف 686 
شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

برگزاریرزمایشدریاییوالیت95دربهمنماه

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به برگزاری رزمایش دریایی والیت 
95 در بهمن ماه سال جاری گفت که این رزمایش با هدف ارتقا و نمایش 
توانمندی های جمهوری اسالمی ایران در دفاع از مرزهای آبی و منافع 

کشور در دریا، برگزار می شود.
امیر دریادار حبیب ا... سیاری در گفت وگو با ایسنا درباره انتصابات اخیر در 
فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه هرگاه تغییر و تحولی 
در کشور به تدبیر مقام معظم رهبری انجام می شود، قطعا نتایج مثبت 
و ارزشمندی در پی خواهد داشت، اظهار کرد: با شناختی که از سردار 
باقری و پشتکار و علم و دانشی که از ایشان داریم، انتظار این است که 
هر روز شاهد پیشرفت های روزافزون در جهت ارتقاء توان رزمی و دفاعی 

کشور باشیم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین با اشاره به برگزاری بیش از 20 
رزمایش تخصصی از سوی این نیرو تا پایان سال اظهار کرد: نیروی دریایی 
ارتش هر روز شاهد برگزاری رزمایش های مختلف در مناطق مختلف 

دریایی است.
وی درباره برگزاری رزمایش بزرگ دریایی والیت 95 نیز گفت: بهمن ماه 
سال جاری و در راستای جمع بندی همه رزمایش های تخصصی انجام 
شده در طول سال، رزمایش بزرگ والیت 95 با هدف ارتقا و نمایش 
توانمندی های جمهوری اسالمی ایران در دفاع از مرزهای آبی و منافع 

کشور در منطقه ای بزرگتری از دریا برگزار می شود.
سیاری در پایان درباره منطقه برگزاری این رزمایش گفت که رزمایش های 

عمده نیروی دریایی در شمال اقیانوس هند برگزار می شود.

چهاروزیربهکمیسیونهایتخصصیمجلسمیروند

وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
ارتباطات و فناوری اطالعات و فرهنگ و ارشاد اسالمی در هفته جاری 

در کمیسیون های تخصصی مجلس حضور می یابند.
به گزارش ایرنا، کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی در هفته 

جاری روزهای دوشنبه تا چهارشنبه جلسه دارند.
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
موضوع بیوتروریسم را روز سه شنبه هفته جاری با حضور وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح و جمعی از مسووالن ذی ربط بررسی می کنند.

اعضای این کمیسیون در جلسه عصر سه شنبه این کمیسیون حادثه 
تصادف اتوبوس که منجر به جان باختن جمعی از سربازان شد را با حضور 

مسووالن ذی ربط رسیدگی می کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه شنبه هفته جاری برای معرفی و ارائه 
برنامه های این وزارت خانه در کمیسیون اجتماعی مجلس حضور می 
یابد. رییس و معاون اقتصادی و بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی برای ارائه گزارشی در مورد آخرین وضعیت قوانین و مقررات بانکی 
و بیمه در روز سه شنبه در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور می یابند.

رییس کل بانک مرکزی و کارشناس مرکز پژوهش های مجلس برای ارائه 
گزارشی در مورد بررسی fatf گروه ویژه اقدام مالی در روز چهارشنبه در 

این کمیسیون حضور می یابد.
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی نیز 
در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری الیحه احکام دائمی توسعه 
اعاده شده از سوی شورای نگهبان و الیحه اصالح قانون بوجه سال 95 
کل کشور را بررسی می کنند. همچنین وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
سه شنبه هفته جاری برای ارائه برنامه های این وزارت خانه در کمیسیون 
صنایع مجلس حضور می یابد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دوشنبه هفته 
جاری برای ارائه برنامه های این وزارتخانه در کمیسیون فرهنگی مجلس 

حضور می یابد.

امنسازیفعالیتهایکاربراندرشبکههایاجتماعی

سازمان فناوری اطالعات در راستای حفظ حریم خصوصی کاربران در 
فضای مجازی کشور، طرح امن سازی فعالیت در شبکه های اجتماعی را 

کلید زد.
سازمان فناوری اطالعات ایران و مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات 
رخدادهایی رایانه ای )ماهر( با همکاری موسسات تحقیقاتی و فناوری برتر 
کشور در حال انجام اقداماتی برای افزایش هرچه بیشتر امنیت و حفظ 
حریم خصوصی شبکه های اجتماعی در فضای مجازی و تسهیل ایجاد 

کسب و کارهای مبتنی بر شبکه های اجتماعی در این فضا، هستند.
براین اساس طرح امن سازی فعالیت شبکه های اجتماعی، به منظور 
با  اجتماعی  شبکه های  متولیان  و  کاربران  آشنایی  و  آگاهی رسانی 
دغدغه های امنیتی و حریم خصوصی و شیوه های مقابله و رفع آن ها، 

سازمان فناوری اطالعات در دستور کار قرار گرفته است.
روزافزون  فراگیری  و  رشد  به  کمک  طرح،  این  اهداف  مهم ترین  از 
شبکه های اجتماعی بومی و داخلی کشور بوده تا اقدامات در دست انجام 
در این حوزه، عالوه بر امن سازی هرچه بیشتر فضای مجازی برای کاربران 
عادی، قابلیت رقابت شبکه های داخلی را با شبکه های اجتماعی خارجی 
فراهم کند. از این رو قرار است اسناد مرتبط با نیازمندی های امنیتی 
و حریم خصوصی حاکم بر شبکه  های اجتماعی تدوین شود و توسعه 
یابد. در همین حال سازمان فناوری اطالعات ایران، مشاوره به شبکه های 
اجتماعی بومی برای حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران را در تمامی 

سطوح، اجرایی می کند.
همچنین ارائه راه کار جامع رایگان توسعه شبکه  های اجتماعی بر پایه 
فناوری  های متن  باز و نیز راهکار مدیریت شبکه های اجتماعی بومی 
به همراه پشتیبانی دانشی از متخصصان این حوزه، از دیگر اقدامات 
ترویجی برای این پروژه است؛ این طرح با هدف ایجاد زمینه  های الزم 
برای ایجاد کسب و کارهای چابک مبتنی بر شبکه  های اجتماعی در 
فضای مجازی و در نتیجه کمک به ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت 

اقتصادی، کلید خورده است.

توضیحدینارونددرباره
محصوالتتراریخته

و دارو در خصوص محصوالت  رئیس سازمان غذا 
تراریخته توضیحاتی را ارائه و در عین حال برخی 

شایعات در این زمینه را تکذیب کرد.
دکتر رسول دیناروند با تکذیب هرگونه نقل قولی 
منسوب به او در خصوص عوارض داشتن محصوالت 
تراریخته گفت: در خصوص محصوالت تراریخته نمی 
توانیم به شایعات توجه کنیم؛ بر اساس قانون نیز 
صرفا موظف به اقدام برمبنای شواهد علمی هستیم.  
وی تاکید کرد: هیچگاه جنبه احتیاط در خصوص 
محصوالت تراریخته، کنار گذاشته نشده و موضع 
سازمان غذا و دارو از همان ابتدا کامال شفاف بوده 
است. دیناروند در پایان خطاب به کسانی که معتقد 
وارداتی  تراریخته  های  فرآورده  داشتن  عارضه  به 
هستند ، گفت : این افراد اگر مستندات علمی خود 

را ارائه دهند حتما مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا، دولت یازدهم در پی قانونی سازی 

محصوالت تراریخته در برنامه ششم توسعه است.
برنامه ششم توسعه قرار است پس از بررسی و تصویب 
در دهمین دوره مجلس شورای اسالمی، به اجرا در 
که  هستند  محصوالتی  تراریخته،  محصوالت  آید. 
کارشناسان با دستکاری که روی ژنتیک آن ها انجام 
می دهند، یک خصوصیت ویژه را در محصول ایجاد 
می کنند یا یک خصوصیت را حذف می کنند؛ به 
عنوان مثال پروتئین هایی داخل محصول، ایجاد می 
کنند که خاصیت آفت کشی دارد و این سموم باعث 

می شود که مثال کرم ساقه در برنج از بین برود.
هرچند قانون تراریخته ها در کشور مصوب شده اما 
همچنان بحث هایی در این زمینه مطرح است به 
آن معنا که برخی ها موافق، برخی ها نیمه موافق و 

برخی ها مخالف اینگونه محصوالت هستند.

لزومجهتدهینقدینگی
بهسمتتولید

یک عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به تصمیم اخیر 
این شورا برای کاهش نرخ سود بانکی گفت که اگر 
شرایط به درستی مدیریت نشود ممکن است با توجه 

به حجم عظیم نقدینگی، بازار داللی تقویت شود.
هادی قوامی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: با توجه 
به اینکه پیش بینی می شود رشد اقتصادی در سال 
95 با احتساب نفت بشکه ای 45 دالر به 6/4 درصد 
تورم 7/8  نرخ  از  ما  پیش بینی  هم چنین  و  برسد 
درصد است، این موضوع تصمیم شورای پول و اعتبار 
را توجیه می کند که باید در جهت تغییر نرخ سود 

بانکی اقدام می شد.
وی افزود: از سال 63 تا 95 همواره نرخ تورم از نرخ 
سود بانکی باالتر بوده است درسال های 64 تا 68 
تورم چیزی حدود 29 درصد و در سال 74 حدود 
50 درصد بوده در حالی که نرخ سود 14 درصد 
بوده است. این مابه التفاوت بدان معناست که سپرده 
گذاران حداقل 35 درصد جریمه شده اند. هم چنین 
در سال 92 تورم 34 درصد و نرخ سود 17 درصد 
بوده است. از حاال که نرخ تورم به 7/9 درصد در 
خرداد 95 کاهش پیدا کرده، تقریبا 6 درصد سود 
واقعی مثبت در بانکهاست. در این شرایط نرخ سود 
15 درصد وتورم زیر 10 درصد بهتر از نرخ سود 24 

تا 27 درصد و نرخ تورم 40 درصد است.
با  شد:   یادآور  مجلس  در  اسفراین  مردم  نماینده 
کاهش نرخ تورم انتظار افکار عمومی هم این است که 
نرخ تسهیالت نیز کاهش یابد لذا تصمیم شورای پول  
و اعتبار این بود که نرخ تسهیالت از 21 به 18 درصد 
و نرخ سود بانکی به 15 درصد کاهش یابد که تفاوت 
نرخ سود و نرخ تسهیالت وام نیز در واقع مربوط به 

هزینه های شبکه بانکی است.
قوامی ادامه داد:  ما باید کم کم به این سمت برویم 
که هم مردم و هم نظام بانکی درآمدهایشان را از 
طریق سودهای واقعی تامین کنند نه نرخ های شبه 
ربوی که مشکالت زیادی را نیز برای کشور ایجاد 
کرده است. به ویژه اینکه الگوی استقرار نقدینگی و 
جمعیت در کشور ما بهینه نیست در حالی که این 
کار موجب می شود الگوی استقرار جمعیت بهینه 

شودو به اقتصاد کشور کمک شود.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تغییر رفتار مردم و 
جهت گیری سرمایه گذاری ها به سمت تولید خاطر 
نشان کرد: در حال حاضر 62 درصد نقدینگی در 
استان تهران 38 درصد در سایر نقاط کشور استقرار 
دارد اما با کاهش نرخ سود بانکی امید این می رود که 
جریان مهاجرت معکوس رشد کند و اتکای کشور 
بیشتر به سمت نوآوری، تالش و کوشش برای رشد 
برون زا باشد. این عضو شورای پول و اعتبار با اشاره 
به رشد نقدینگی 30 درصدی در سال 94، تصریح 
کرد: از این 30 درصد، 17 درصد ناشی از رشد پولی و 
2/11 درصد ناشی از ضریب فزاینده نقدینگی بوده که 
در نتیجه حجم نقدینگی به بیش از هزار هزار میلیارد 
تومان رسیده است.این میزان رشد نقدینگی در حالی 
است که تولید واقعی کشور کمتر از 2 برابر شده و 
این نشان می دهد مردم عادت کرده اند نقدینگی را به 

سمت بخش های داللی ببرند.

خبرخبر

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به 
سخنان اخیر مرکل و بانکی مون علیه ایران 
گفت: احساس می کنم اتفاقاتی در حال روی 
خانم  و  مون  بان کی  آقای  زیرا  است  دادن 

مرکل حرف های عجیبی زده اند.
علی اکبر صالحی ریاست سازمان انرژی اتمی 
جمهوری  کرد:  تصریح  گفتگویی  در  ایران 
دارد؛  مختلفی  توانمندی های  ایران  اسالمی 
اگر طرف مقابل در نقض برجام دست بکاری 

بزند همگان متضرر می شوند.
وی افزود: ما برجام را قبول داریم و آغاز کننده 
نیز  آنها  امیدوارم  و  بود  نخواهیم  آن  نقض 

عاقل باشند و آن را نقض نکنند.
ادامه  در  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
افزود: اگر برجام درست اجرا شود آثار مثبتی 
و  منطقه  و  مقابل  طرف  کشورمان،  برای 
برجام  اگر  الملل خواهد داشت؛  بین  جامعه 
برهم بخورد زیانشان برای همگان خواهد بود.
طرف  که  است  این  تصورم  گفت:  صالحی 
آسیب  برجام  که  کرد  خواهد  تالش  مقابل 
نبیند زیرا خوب می دانند که آسیب رسیدن 
به توافق هسته ای قبل از آن که به ما ضرر 

بزند به آنان آسیب خواهد زد.
ها  آمریکایی  به  آسیب  نخستین  افزود:  وی 
آنان زیر سوال  اعتبار سیاسی  این است که 
زیادی  هزینه  آن  کسب  برای  که  رود  می 
کرده اند و اگر در دنیا جا بیفتد که این قدر بد 

عهدی کرده اند هزینه های بسیاری برایشان 
خواهد داشت.

صحبت  برای  بنده  البته  داد:  ادامه  صالحی 
کنم  می  احتیاط  خصوص  این  در  کردن 
اما  بگویند بحث سیاسی است  نگرانم که  و 
احساس می کنم اتفاقاتی در حال روی دادن 
است زیرا آقای بان کی مون و خانم مرکل 

حرف های عجیبی زده اند.
وی با اشاره به ادعاهای مقامات آلمانی مبنی 
بر تالش ایران برای خرید تجهیزات مرتبط 
چنین  اول  گفت:  ای  هسته  های  سالح  با 
ادعاهایی مطرح کردند و بعد گفتند سازمان 
انرژی اتمی چنین خریدی نکرده بلکه بیشتر 

برای وزارت دفاع ایران بوده است.
صالحی هشدار داد:  احساس می کنم در حال 
زمینه چینی و پخت و پز علیه ما هستند و ما 

باید گوش به زنگ باشیم.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی 
به طور  افزود:  ادعاها  این  به  اتمی در پاسخ 
برجام  در  خرید  کانال  یک  وقتی  منطقی 
که  ندارد  ضرورتی  دیگر  ایم  کرده  تعبیه 
را  دستگاهی  بخواهد  اتمی  انرژی  سازمان 
خریداری  سیاه  بازار  از  غیرمستقیم  طور  به 
کند که هم هزینه بیشتری دارد و هم خطر 

آلودگی احتمالی خواهد داشت.
وی گفت: می توانیم تجهیزات الزم را از منشأ 

اصلی اش بخریم به کانال خرید اعالم کنیم 
و آنان شرایطش را مهیا می کنند تا با قیمت 
ارزان تر در زمان سریع تر با کیفیت بهتر و با 

اطمینان بیشتر تجهیزات الزم را بخریم.
سازمان  که  ندارد  ضرورتی  افزود:  صالحی 
انجام  غیررسمی  خرید  بخواهد  اتمی  انرژی 
برجام  و  این همه زحمت کشیدیم  ما  دهد 
را به اینجا رساندیم که یک کانال خرید هم 
داشته باشیم و خرید را هم از این کانال انجام 
دهیم اکنون چگونه ممکن است خودمان را 

به دردسر بیندازیم؟
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: البته این به ما 
مربوط نیست به وزارت امور خارجه مربوط است 
و دوستان حتماً رصد می کنند، متوجه هستند 
و قطعاً با پیش بینی های الزم اقدامات الزم را 

خواهند کرد تا این را در نطفه خفه کنند.
مون  کی  بان  آقای  به  باید  کرد:  تاکید  وی 
مرکل  به خانم  و  پهلویش  دو  بابت سخنان 
نظر شخصی  من  البته  شود  اعتراض جدی 
ام را به عنوان یک هموطن می گویم و این 
موضوع ربطی به سازمان انرژی اتمی ندارد اما 

امیدوارم زودتر جلو این توطئه گرفته شود.
بان  اظهارات  همزمانی  به  اشاره  با  صالحی 
کی مون و مرکل بار دیگر افزود: به نظر بنده 
توطئه ای در حال ایجاد است وگرنه دلیلی 
ندارد که آقای بان کی مون و خانم مرکل داد 

و بیداد و فریاد راه بیندازند.

صالحی: همزمانی اظهارات بان کی مون و مرکل توطئه ای جدید است

برجام برهم بخورد زیانشان برای همگان خواهد بود

معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: رئیس جمهوری و دولت تدبیر 
و امید خط قرمزی به جز اجرای قانون برای همه ندارند.

حجت االسالم و المسلمین مجید انصاری روز شنبه در نشست خبری 
و در پاسخ به ایرنا درباره موضوع فیش های حقوقی نامتعارف افزود: 
رئیس جمهوری اثبات کرد که با کسی عقد اخوت ندارد. این دولت به 
دنبال اصالح امور و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بیت المال است.
با  های حقوقی  فیش  موضوع  در  رییس جمهوری  داشت:  اظهار  وی 
کرد،  پیدا  ورود  پاسخگویی  روحیه  و  شجاعت  صداقت،امانت،  کمال 

پاسخ گفت و پاسخگو خواهد بود.
انصاری گفت: در موضوع فیش های حقوقی، انتظاری که مردم از دکتر 
و  پاسخگو، شجاع  رییس جمهور  یک  قالب  در  وی  داشتند،  روحانی 
صادق ظاهر شد. در این مساله دولت هیچ موضوعی را مخفی نگذاشت، 
سعی در توجیه نکرد و اگر در جایی هم اشتباهی شده زبان این دولت 

در عذرخواهی از مردم در هر موردی که الزم باشد، لکنت ندارد. 
وی اضافه کرد: عده ای ممکن است به انگیزه سرپوش گذاشتن یا به 
فراموشی سپردن فسادهای بزرگ مالی گذشته و پرونده های عظیم 
افسانه ای به این موضوع دامن بزنند اما دولت به هیچ عنوان در این 
مسایل وارد حاشیه نشده و نخواهد شد و از ابتدا با موضوع مسووالنه 

برخورد کرده است.
معاون پارلمانی رییس جمهوری ادامه داد: مساله فیش های حقوقی 
به هر علت یا انگیزه ای که مطرح و احیانا به هر انگیزه ای که به آن 
دامن زده شده باشد، از دید دولت و شخص آقای رییس جمهور خیری 
برای کشور بود که زمینه اصالح یک ناهنجاری اداری و بی عدالتی و 

بی انضباطی مالی را سامان دهد. 
انصاری اظهار داشت: از همان ابتدا که این مساله مطرح شد در اولین 
جلسه دولت ، دکتر روحانی با صراحت اعالم کرد، اصال به دنبال انگیزه 
یابی طرح مساله نباشید و از این موضوع به عنوان یک فرصت در جهت 

حل یک ناهنجاری بزرگ استفاده کنید.
وی ادامه داد: رییس جمهوری بارها تاکید کرده است طرح این موضوع 
و اقدامات انجام شده را برای نظام اداری و کل کشور خیر می دانیم لذا 

وی از رسانه های طرح کننده این مساله تشکر کرد.
معاون رئیس جمهوری یادآور شد: درست است که عده ای این مساله 
را دستاویزی برای سرپوش گذاشتن بر فسادهای بزرگ مالی گذشته 
و یا به فراموشی سپردن پرونده های عظیم افسانه ای همچون پرونده 
های ده هزار میلیاردی، سه هزار میلیاردی، تامین اجتماعی که به این 
زودی از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد و هنوز پرونده های قضایی 
و حقوقی آنها در جریان است، قرار دادند اما امیدواریم دستگاه قضایی 
با قاطعیت هم آن پرونده ها و احیانا اگر پرونده های مشابه دیگری 

بوده را به اتمام برسانند.
انصاری گفت: این پدیده ریشه های طوالنی در نظام اداری و پرداختی 
نظام  مقررات،  و  قوانین  نقص  به  آن  از  بخشی  است،  داشته  کشور 

هماهنگ پرداخت، قانون خدمات اداری و غیره مربوط است.
معاون پارلمانی رییس جمهوری ادامه داد: بنابراین یک عامل پرداخت 
های غیرمتعارف؛ نقص قوانین و وجود استثنائات بیش از حد در قوانین 
است، بخشی هم مربوط به اختیارات حداقلی و حداکثری هیات مدیره 
ها، مجامع، مراکز تصمیم گیری مثل هیات مدیره بانک ها و شرکت 
ها است و موضوع بعدی کاستی و کوتاهی دستگاه های نظارتی است.

اکثریــت جمهوری خــواه مجلــس نماینــدگان 
ــا برجــام و توافــق  آمریــکا کــه غالــب آنهــا ب
هســته ای مخالــف هســتند در طــول روزهــای 
و  پیگیری کــرده  را  برنامــه ای  گذشــته 
بــه تصویــب رســانده اند کــه نتیجــه آن 
فــروش  بــرای  بویینــگ  راه  ســخت کردن 
کــه  راهــی  اســت،  ایــران  بــه  هواپیمــا 
ــن  ــام ای ــود تم ــا وج ــد ب ــر می رس ــه نظ ب

شــد. نخواهــد  مســدود  محدودیت هــا 
ــاراک  ــه ب ــاس آنچ ــزارش ایســنا، براس ــه گ ب
ــاالت متحــده  ــوری ای ــا – رییــس جمه اوبام
– وعــده کــرده دولــت او هــر مصوبــه ای و یــا 
تصمیمــی را کــه بــه تضعیــف و یــا ضربــه زدن 
ــو خواهــد کــرد.  ــه برجــام منجــر شــود وت ب
قــدرت  بــه  توجــه  بــا  کــه  موضوعــی 
ــکا  ــی آمری ــام سیاس ــور در نظ ــس جمه ریی
ــادی از  ــش زی ــد بخ ــده و می توان ــرح ش مط

نگرانی هــا را برطــرف کنــد.
هرچنــد تاکنــون بــا توجــه بــه پیشــبرد 
ــده  ــاالت متح ــام در ای ــر برج ــداف مدنظ اه
هنــوز رییــس جمهــور آمریــکا مجبــور نشــده 
ــتفاده  ــود اس ــی خ ــار قانون ــن اختی ــه از ای ک
کنــد، امــا شــاید در صــورت لــزوم ایــن 
گزینــه در زمــان نهایــی شــدن عقــد قــرارداد 

ــود. ــرح ش ــگ مط ــا بوئین ب
شــرکت  و  ایران ایــر  قبــل  هفتــه  چنــد 
در  کردنــد  اعــالم  بوئینــگ  هواپیماســاز 
ــن نتیجــه  ــه ای ــدت ب ــق بلندم راســتای تواف
هواپیمــای   109 فــروش  کــه  رســیدند 
ــواده  ــدل خان ــه م ــران از س ــه ای ــافری ب مس

قــرار داد. را در دســتور کار  بوئینــگ 

ایــن توافــق کــه نخســتین مرحلــه از اجــرای 
ــا  ــه ارزش دهه ــی ب ــادی بزرگ ــرارداد اقتص ق
هفته هــای  طــول  در  بــود،  دالر  میلیــارد 
ــرد  ــا ک ــه پ ــادی ب ــروصدای زی ــته س گذش
و بســیاری آن را مقدمــه ای بــرای ســبقط 
گرفتــن بوئینــگ از ایربــاس در آســمان ایــران 

ــد. ــی کردن تلق
موضوعــی کــه باعــث شــد جمهوری خواهــان 
بیشــتری  ســرعت  بــا  برجــام  مخالــف 
طرح هــای خــود را پیگیــری کــرده و در 
نهایــت بــه تصویــب منــع فــروش هواپیمــای 

ــد. ــران برس ــه ای ــافرتی ب مس
ایــن مصوبــه در مرحلــه ی نخســت خــود 
قــرار دارد و بــرای اجرایــی شــدن ابتــدا 
ــذرد و در  ــکا بگ ــنای آمری ــان س ــد از خ بای
صــورت تصویــب آن کار بــه ورود دولــت 
ایــاالت متحــده خواهــد رســید. نقطــه ای کــه 
اوبامــا وعــده کــرده بــا تمــام قــدرت خــود در 
ــن  ــه ای ــان برجــام بایســتد و ب ــل مخالف مقاب
ترتیــب راه فــروش هواپیمــا بــه ایــران را بــاز 

ــذارد. بگ
ــت  ــورد دول ــد برخ ــر می رس ــه نظ ــد ب هرچن
آمریــکا بــا مصوبــه نماینــدگان کنگــره ظــرف 
هفته هــای آینــده اتفــاق خواهــد افتــاد، امــا 
در صــورت تغییــر دولــت در ایــن کشــور 
رییــس جمهــور  یــک  آمــدن  کار  و روی 
ــر  ــه تغیی ــد روی ــر می رس ــه نظ ــرات ب دموک
ــه ای کــه نتیجــه  خاصــی نخواهــد کــرد. روی
ــای  ــدن راه ورود هواپیماه ــی آن بازمان قطع
مســافرتی آمریکایــی و غیرآمریکایــی بــه 

ــود. ــد ب ــران خواه ای

برجام و بویینگ در انتظار تصمیم اوباما

راهورودهواپیماهایآمریکاییبهایرانبازاست
انصاری:خطقرمزدولتاجرای

قانونبرایهمهاست
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مراسمی  رمضان  مبارک  ماه  پایانی  روزهای  در 
در  زیست  محیط  شهید   119 بود  یاد  جهت 
مسجد شهرک غرب تهران برگزار شد. شهیدانی 
که بدست افراد خودی با نیت طمع و چشم دوزی 
به طبیعت هموطنان خود را فدای خودخواهی 
کرده اند. افرادی که به استخدام سازمان محیط 
زیست درآمده و در حفظ و کنترل عرصه های 

طبیعی و حیات وحش تالش می کنند. 
تاریخچه محیط بانی

هر  جنگل بان  و  محیط بان  مفهومی  تعریف  در 
سرزمین  این  طبیعی  عرصه های  حافظ  دو 
هستند و در حوزه جنگل شرح وظایف مشابهی 
حفاظت  یگان  به  مربوط  هرکدام  لیکن  دارند، 
محیط بانان  و  می باشند  هم  از  جدا  سازمانهایی 
گستردگی وظایف بیشتری نسبت به جنگل بانان 

دارند.
اولین احکام قانونی در باب شکار در تاریخ 18 
اردیبهشت 1307 تدوین و تصویب شده  است و 
نسبتا  و  مستقل  مقررات   1335 اسفند   14 در 
به  وحش  حیات  از  حفاظت  زمینه  در  جامعی 
تصویب مجلس وقت رسید و کانون شکار و صید 
تشکیل گردید که اعضاء آن را تعدادی از افراد 
عالقه مند به شکار و صید تشکیل می دادند و به 
منظور اجرای قوانین تدوین شده وزیر کشور و 
کانون  عضویت  به  نیز  وقت  ارتش  ستاد  رئیس 
مذکور در آمدند. در 16 خرداد 1346 سازمان 
کانون  جایگزین  صید  بر  نظارت  و  شکاربانی 
یک  عنوان  به  رسما  سازمان  این  و  شد  شکار 
دستگاه مستقل دولتی فعالیت خود را با آموزش 
نیز  را  مناطق  و  کشورآغاز  سطح  در  شکاربانان 
داد.  قرار  حفاظت  مورد  وحش  پارک  عنوان  به 
زیست  مسائل  شدن  مطرح  با   1350 سال  در 
تغییر  با  سازمان  این  جهان،  در سطح  محیطی 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  نام  به  عنوان 
و  شد  کشور  محیط  زیست  مسایل  دار  عهده  
المللی  بین  سازمان های  با  را  خود  همکاری 
ادامه داد. سازمان حفاظت محیط زیست طبق 
تحت  را  مناطقی  المللی  بین  استانداردهای 
قرار  حفاظت  مورد  چهارگانه  مناطق  عنوان 
شرایط  دارای  مناطق  از  یک  هر  که  داده است، 
و مقررات خاص بوده وهم اکنون تعداد آن ها در 

کل کشور به 153 منطقه رسیده  است. 
وضعیت محیط بان و محیط بانی

محیط   از  حفاظت  وظیفه  بان  محیط   هزار  سه 

زیست ایران را به دوش می کشند در حالی که 
طبق استاندارد جهانی باید از هر 2 هزار هکتار 
عرصه خشکی و هر یک هزار هکتار عرصه تاالبی، 
یک محیط بان حفاظت کند. برای کشوری مانند 

ایران به 11 هزار محیط بان نیازمندیم.
محیط بانان  از  نفر   119 تاکنون  که  حالی  در 
مسلحانه  درگیری های  جریان  در  رسما  ایرانی 
و جنگل های کشور  ملی  پارک های  در  اشرار  با 
جان خود را از دست داده اند اما برخی منابع غیر 
از این اعداد دانسته و  رسمی این آمار را باالتر 

معتقدند بیش از این کشته شده اند.
عرصه  در  که  هایی  سختی  و  ناچیز  حقوق 
محیط  عزیزان  گریبان  زیست  محیط  حفاظت 
این  به  تا کمتر کسی  باعث شده  گرفته  را  بان 
شغل رغبت نشان دهد در واقع این عزیزان نان 
مرگ  خورند.  می  و  زده  خود  در خون  را  خود 
119 نفر تاکنون کم نیست که براحتی از کنار 
افراد  با  نابرابر  جنگی  در  گویی  کرد  گذر  آنها 
قادر  داشتن سالح  با  و  اند  گرفته  قرار  سودجو 
به محافظت از خود نیستند. نبود حمایت های 
الزم توسط سازمان حفاظت محیط زیست و خال 
قانونی باعث شده تا عرصه برای این افراد بازتر 
از  که  اند  رسانده  حدی  تا  را  جسارت  و  شده 
کشتن انسانها برای رسیدن به اهداف پلید خود 

ابایی ندارند.
اگر چنانچه محیط بانی با شکارچیان غیر مجاز 
او  برای  از سوی دادگاه  درگیر شود حکمی که 
صادر می شود آنقدر سنگین هست که عطای آن 

را با دادن جانش به زنده بودنش ببخشد.
در  که  ایم  داشته  پیش  سالها  را  آن  نمونه 
درگیری با شکارچیان یا قادر به استفاده از سالح 
حمایت  آنها  از  سازمان  که  چرا  نبودند،  خود 
نخواهد کرد و یا به علت مشکالتی که همواره در 
خصوص سالح خود دارند این شکارچیان پیش 

دستی کرده و برویشان سالح می کشند.
بر  که  دهد  می  رخ  حالی  در  حوادثی  چنین 
اساس ماده  27دستور العمل خدمتی گارد محیط 
اجرایی  نامه  ماده 31آیین  استناد  به  که  زیست 
است  تدوین شده  زیست  قانون حفاظت محیط 
»آندسته  از مأمورین  سازمان  که  ضابط  دادگستري  
مي باشند صرفاً هنگام  انجام  وظایف  قانوني  و در 
اجراي  مأموریتهاي  محوله  براي  کشف  و تعقیب  
جرائم  مصرح  در قانون  حفاظت  وبهسازي  محیط  
زیست  در شمار نیروهاي  مسلح  موضوع  ماده  یک  
»قانون  بکارگیري  سالح  توسط  مأمورین  نیروهاي  

مسلح  در موارد ضروري »محسوب  و در چارچوب  و 
موازین  دقیق  قانون  مذکور حق  استفاده  از اسلحه  

سازماني  را دارند.«
است  وارد  کسانی  چه  سوی  از  ایراد  براستی 
با سیاسی کاری  ضعف قانونی و یا مدیرانی که 
هرگز مشکل این قشر از جامعه را حل نکرده و 

بدنبال حل این مشکل نیستند.
به  توجه  با  افراد  این  جان  از  حفاظت  متولی 
خالهای قانونی با چه کسی است؟ نکند باز این 
با تسلیت و همدردی برخی  و  قصه تکرار شود 
مسووالن با خانواده های محیط بانان این غم به 
فراموشی سپرده شود و باز افراد دیگری به دامان 

مرگ سوق داده شوند؟
گذشته  هفته  الریجانی  علی  خصوص  این  در   
با اشاره به ضرورت حمایت از محیط بانان گفت 
که الزم است کارگروه مشترکی میان کمیسیون 
کشاورزی و دولت برای تدوین قوانین حمایتی از 
محیط بانان تشکیل شود. در واقع بعد از گزارش 

سازمان  رئیس  ابتکار  معصومه  که  عملکردی 
حفاظت محیط زیست ارائه کرد، علی الریجانی 
تاکید کرد که الزم است که کمیسیون کشاورزی 
با دولت تشکیل دهد که در  کارگروه مشترکی 
برای  قوانینی  الزم  صورت  در  خصوص  این 
حمایت از این افراد تدوین شود. برخی مسووالن 
اصرار  بان  محیط  اخیر سه  به شهادت  توجه  با 
رفع شده  مدیریتی  و  قانونی  تا خال های  دارند 

و محیط زیست حامی محیط بانان خود باشد.
علی محمد شاعری؛ رئیس کمسیون کشاورزی 
مجلس نیز پیشنهاد تدوین الیحه جامع حمایت 
و  داده  ارائه  را  بانان  جنگل  و  بانان  محیط  از 
در  جامع  ای  الیحه  تدوین  برای  که  گوید  می 
باید سازمان حفاظت محیط زیست،  این زمینه 
سازمان جنگل ها و معاونت حقوقی و پارلمانی 
ای  الیحه  و  کنند  پیدا  ورود  جمهوری  ریاست 
جامع و بی نقص را برای حمایت از محیط بانان 

تدوین کرده و به مجلس ارائه کنند.

وی که زمانی مسوولیت ریاست سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور را عهده دار بوده با انتقاد از 
مشکالت عدیده محیط بانان شاغل در سازمان 
حفاظت محیط زیست و نبود مدیریت قوی برای 
رسیدگی به مشکالت زیست محیطی گفت که 
باید برای رفع این مشکالت کاری کرد و از جمله 
این مشکالت ناچیز بودن حقوق و مزایای کافی، 
مقایسه  در  کافی  تجهیزات  نداشتن  اختیار  در 
با برخی شکارچیان غیر مجاز، وجود خال های 
قانونی و راه گریز برای شکارچیان غیر مجاز، و... 
می باشد که نداشتن امنیت جانی یکی از اساسی 

ترین مشکالت این قشر از جامعه است.
از طرفی کمبود نیرو و نامتناسب بودن عرصه های 
تحت کنترل محیط بانان و دور بودن این مسوولیت 
از استانداردهای جهانی باعث شده تا فشار مضاعفی 

بر دوش این افراد سنگینی کند.
نبود  را  خود  های  گالیه  از  دیگر  یکی  وی 
که  برد  نام  زیست  محیط  حفاظت  وزارتخانه 

همین امر باعث شده تا مسووالن در مقابل مردم 
و مجلس پاسخگو نبوده و در صورتت به سرانجام 
و  از مدیرانی چابک  توان  ایده می  این  رسیدن 

ورزیده در این عرصه استفاده کرد.
کمبود  با  که  دیگری  های  بخش  مانند  ایران 
از  نیز  بانی  محیط  بخش  در  است  مواجه  نیرو 
استاندارهای جهانی بسیار فاصله دارد، چرا که بر 
اساس استانداردهاي جهاني هر سه هزار هکتار 
باید یک محیط  بان داشته باشد در حالي که هر 
تا   25 از  گاهي  است  ناگزیر  ایراني  بان  محیط  
30 هزار هکتار حفاظت کند.  این وضعیت باعث 
مي شود که هر محیط  بان، کاري مضاعف انجام 

دهد و معادل سه نفر کار کند. 
سختي کار محیط بان ها، نداشتن امنیت جاني و 
قوانینی  آنان، وجود  کار  بحراني  و شرایط  مالي 
موارد  بیشتر  در  و  نداشته  چندانی  کارایی  که 
بودجه  نبود  همچنین  و  نیستند  اجرا  قابل 
کافی برای اجرای برخی دستورات و وظایف در 
زمینه هاي کشف جرایم تا دستگیري متخلفان، 
تا  درجات  ارتقاي  و  امتیازبندي  جدول  از 
او  یک  درجه  بستگان  و  بان  محیط   عمر  بیمه 
و  سالح  تجهیزات،  لباس ها،  تهیه  همچنین  و 
برنامه هاي کار و ماموریت و تشویقات و تنبیهات 
است.  و...  رفاهي  امور  و  آموزشي  برنامه هاي  و 
دستورالعمل  این  از  نیمي  حتي  همه  این  با 
البته دیگر پرسنل سازمان  بانان و  براي محیط  
حفاظت محیط زیست به اجرا در نمي آید و در 
این میان علت، تنها یک چیز است و آن »کمبود 
بودجه« است 174 میلیارد تومان بودجه 94 که 
باید با آن حقوق پرسنل را پرداخت کرد و هم از 
یک دهم ذخایر ارزشمند، خاک، آب، هوا و تنوع 
کرد.  حفاظت  کشور  گیاهي  و  جانوري  زیستي 
یازدهم و حساسیتی که  اهتمام دولت  با وجود 
برای محیط زیست دارد این گونه قدم ها تاثیر 
محیط  مقوله  مدتهاست  که  چرا  نیست؛  گذار 
زیست به حال خود رها شده و حال که به مرز 
نابودی کشیده شده به فکر بهبود اوضاع هستیم. 
پیرامون خود  به محیط زیست   از هر طرف که 
می نگریم جز نابودی و خرابی که هموطنان ما 
بانی آن بوده اند چیزی نمی بینیم و این همت 
و  همگام  تا  طلبد  می  را  مردمی  تالش  و  ملی 
زیست  محیط  فعاالن  و  بانان  محیط  با  همسو 
فکری به حال آن کرده تا بیش از این تیشه به 

ریشه خود نزنیم که فردا بسیار دیر است...

سبزی محیط زیست به قیمت سرخی محیط بانان

آگهی ابالغ
تیموری  شهاب  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زاده    آقاجان  صدیقه  خواهان 
پالک  فک  به  الزام  و  موقت  دستور  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته   به 
خودرو    تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
در  واقع  تهران  مطهری  شهید  قضایی  مجتمع  خانواده  دادگاه   شعبه 182    به 
تهران یافت آباد کوی ولیعصر مجتمع قضایی شهید مطهری   ارجاع و به کالسه 
9509980213400198  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن   95/6/15  و ساعت   
10 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد
  110/39697    منشی دادگاه حقوقی شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید مطهری   تهران

دادنامه 
مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه  شعبه 19  پرونده کالسه 9409980227900586 

قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره 9509970227900273
خواهان-فریبرز نیک نام فر فرزند علی با وکالت محمد تقی زارعی فرزند رضا 

خواندگان –شهره امیر فیروز کوهی فرزند محسن-اکبر افیونی فرزند محمد جواد –زهره 
امیر فیروز کوهی فرزند محسن-اکرم الملوک مظفری فرزند محمد ابراهیم 
خواسته ها –مطالبه خسارت دادرسی –الزام به تنظیم سند رسمی اجاره 

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 ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
رای دادگاه –در خصوص دادخواست فریبرز نیکنام فر فرزند علی با وکالت محمد 
تقی زارعی به طرفیت شهره امیر فیروز کوهی فرزند محسن –اکبر افیونی فرزند 
محمد جواد –زهره امیر فیروز کوهی فرزند محسن –اکرم الملوک مظفری بهخواسته 
–مطالبه خسارتدادرسی –الزام به تنظیم سند رسمی اجاره خواهان در دادخواست 
تقدیمی اظهارداشته است موکل اینجانب فریبرز نیک نام فر به اتفاق اکبر افیونی به 
از دفت  موجب قرارداد رسمی اجاره به شماره 60200 مورخ 1355/5/25 صادره 
رخانه شماره 127 تهران شش دانگ هر یک از دو باب مغازه که از جنوب به شمال 
مغازه سوم و چهارم است به انضمام زیر زمین زیر مغازه چهارم جز پالک ثبتی به 
شماره 5 فرعی از 4284 واقع دربخش دو تهران خ صفی علیشاه شماره آبی 174 
ثبت شده به شماره 70399 بااین توضییح که محدود است غربا به خیابان و سه 
طرف دیگر به ملکی که برای کارگاه دوزندگی اجاره شده و به تصرف مستاجرین در 
آمده است و حقوق صنفی مستاجر قبلی با سند صلح شماره 60199 این دفتر به 
مستاجرین واگذار شده است از مرحوم محسن امیر فیروزکوهی طی دادخواستی در 
سال 1361 تقاضای تعدیل اجاره نموده که طی حکم شماره 576 مورخ 61/9/10 
اجاره ماهانه ده هزارریال تعیین و موکل از آن تاریخ تا کنون نسبت به واریز اجور 
امیر فیروز کوهی طی دادخواستی تحت  اقدام نموده است مرحوم محسن  ماهانه 
کالسه 68-225 در شعبه 68 دادگاه حقوقی دو تهران تقاضای صدور حکم تخلیه 
به طرفیت موکل نسبت به مورد اجاره را نموده که طی دادنامه شماره 1080 مورخ 
68/12/6 شعبه 68 دادگاه حقوقی دو تهران با این وصف که با توجه به اقرار صریح 
وی بشرح صورتجلسه مورخه 68/12/6 تنظیمی در دادگاه که اعالم داشته تمامی 
شش دانگ مورد اجاره به مدت یازده سال است که در اختیار آقای خوانده موکل بوده 
و بابت شش دانگ اجور را پرداخت و خواهان ضمن دریافت رسید تسلیم داشته و 
عمال تصرفات استیجاری خوانده در شش دانگ مورد اجاره موضوع سند فوق را پذیرا 
گردیده علیهذا دعوی مطروحه غیر ثابت و ناصحیح تشخیص و حکم به بطالن آن 
صادر و اعالم می گردد نظر به اینکه موکل در خصوص سه دانگ مورد اجاره دارای 
سند رسمی اجاره بشرح شماره فق می باشد ولیکن نسبت به سه دانگ دیگر دارای 
قرارداد اجاره شفاهی بوده که به موجب دادنامه شماره 1080 رابطه استیجاری موکل 
بر سه دانگ دیگر نیز احراز گردیده است و باعنایت به اینکه موجر مرحوم محسن امیر 
فیروز کوهی وفات یافته و به حکایت گواهی حصر وراثت شماره 76/12/12-1520 
صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی تهران خواندگان خانمها اکرم الملوک مظفری و 
زهره امیر فیروزکوهی و شهره امیر فیروز کوهی وراث حین الفوت متوفی می باشند 
لذابه مستندا به مواد 219-220 قانون مدنی و ماده 232 قانون امور حسبی و مواد 
198-515-519رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خواندگان به حضور در دفتر 
خانه و تنظیم سند رسمی اجاره وفق شرایط مقرر در سند رسمی اجاره 60200 به 
انضمام کلیه خسارت قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست با 
عنایت به محتویات پرونده و مدارک و مستندات ابرازی خواهان از جمله سند رسمی 
اجاره 60200 و دادنامه حصر وراثت به شماره 1520-76/12/12 شعبه 212 دادگاه 
عمومی تهران و دادنامه 1080 دادگاه عمومی تهران و پاسخ استعالم ثبت به شماره 
 2 ردیف  خوانده  استنادی  خواندگان  مورث  مالکیت  از  حاکی   95/3/7-5/13110
نسبت به پالک ثبتی مورد اجاره که همگی سازگار با داعای خواهان است خواندگان 
دردادرسی حاضر نشده اند تکذیبی نسبت به اصل دعوی و مستندات آن اقامه و ابراز 
نکرده اند دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت تشخیص مستندا به مواد 12 
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خواندگان به استنادی خوانده ردیف 2 به تنظیم سند اجاره بر 
مبنا و حدود و تکلیف و شرایط مقرر در سند مشابه 602001355/5/25 افزون بر 
خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل هر یک به سهم خود از مالکیت نسبت به عرصه 
صادر و اعالم می نماید این دعوی متوجه خوانده ردیف 2 نیست مستندا به بند 4 
ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد این 
رای در فراز نخست غیابی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه به هر حال ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر 

استان تهران می باشد
110/39693رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی تهران

آگهی ابالغ
وقت دادرسی و دادخواست  و ضمایم به خواندگان  مهدی آقایی –فاطمه اخباری 
–عمران آقایی –عادله آقایی –آمنه آقایی –حکیمه خاتون حاجی اقای بزرگی   

کالسه  پرونده  930830/216 
وقت رسیدگی  95/6/9 ساعت 9/00 

خواهانها   علی –محمود- زهرا- ابوالحسن  شهرت همگی فیلی  و همگی با وکالت 
اقای محمد علی عامری 

خوانده    فوق الذکر 
خواسته ابطال سند )قرار رسیدگی توامان با پرونده کالسه 930830 شعبه 216( 

با احتساب خسارت دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل    
به  رسیدگی  که جهت  نموده  عمومی  های  دادگاه  تسلیم  دادخواستی   خواهان  
بعلت   تعیین شده  ارجاع گردیده  و وقت رسیدگی  شعبه 216 عمومی حقوقی  
مجهول المکان بودن خوانده به در خواست  خواهان  و دستور  دادگاه و به تجویز  
کثیر  جراید   از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده 
االنتشار  آگهی میشود  ناخوانده  از تاریخ  نشر اخرین آگهی  ظرف ده روز بدفتر 
دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه دوم دادخواست و ضمایم  
را دریافت نماید  و در وقت  مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند  واال وفق 

مقررات اقدام خواهد شد  
110/40706    مدیر دفتر شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران  

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست  و ضمایم به  

کالسه  پرونده  139/763/95
وقت رسیدگی  95/5/20 ساعت 16/00 

خواهان   محمد احمدی 
خوانده    محمدرستمی 

خواسته الزام به تنظیم سند  استرداد مال امانی ابطال سند    
به  رسیدگی  که جهت  نموده  عمومی  های  دادگاه  تسلیم  دادخواستی   خواهان  
المکان  بعلت  مجهول  تعیین شده  و وقت رسیدگی  ارجاع گردیده   شعبه 763 
بودن خوانده به در خواست  خواهان  و دستور  دادگاه و به تجویز  ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید  کثیر االنتشار  آگهی میشود  
ناخوانده  از تاریخ  نشر اخرین آگهی  ظرف ده روز بدفتر دادگاه  مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود  نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت نماید  و در 
وقت  مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند  چنانچه  بعدا ابالغی  به وسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت  منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود 
110/40696 مدیر دفتر شعبه 763 دادگاه عمومی شورای حل اختالف 

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
رای شماره 1828مورخه  پرونده کالسه 777و  آباد بشرح ذیل:   شهرستان خرم 
95/2/27به تقاضای آقای فضل اله شهبازی فرزند میر عباس نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 131/08متر مربع مجزی شده از پالک 9-9  فرعی  
مالک  مالکیت  از  آباد خروجی  در بخش چهار شهرستان خرم  واقع  اصلی    5-1
اولیه )رسمی( آقای سید محمد موسوی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2734
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/4

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 745 و رای شماره 22553 مورخه 
یکباب  ششدانگ  به  نسبت  شفیع  فرزند  نعمتی  محمد  تقاضای  95/12/24به 
ساختمان به مساحت 135/47متر مربع مجزی شده از پالک 41 اصلی واقع در 
بخش2  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای /خانم 
تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و  رسیدگی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف 2846
تاریخ انتشارنوبت اول : 1395/4/20 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/04

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

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود پالک 589 واقع در اهرم قطعه یک بخش چهار بعمل 
مع  عادی  قولنامه  و  سند  برابر  در  را  خود  مفروزی  قسمت  یک  مالک  و  نیامده 
الواسطه به آقای علی محمدی فرزند غالمحسین فروخته است لذا به موجب تبصره 
و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  تکلیف  تعیین  قانون   13 ماده 
ماده 13 آئین نامه قانون مذکور وقت تحدید ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به 
مساحت 6633/50 متر مربع شماره پالک 589/6 متخذه از پالک فوق الذکر روز 
دوشنبه مورخه 1395/05/11 تعیین و عملیات تحدید از ساعت 8 صبح در محل 
از متقاضی و کلیه مجاورین  این آگهی  اینک بوسیله  شروع و بعمل خواهد آمد. 
طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت می گردد که در وقت مقرر در محل وقوع ملک 
حضور بهم رسانند واخواهی مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید به مدت 30 روز خواهد شد 
که بایستی کتبا به اداره ثبت تنگستان تسلیم و رسید عرض حال دریافت نمایند.

ضمنا معترض از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت یکماه فرصت خواهد داشت که 
دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 

اداره ثبت ارائه نماید وال حق از او ساقط خواهد شد.
م الف:112 تاریخ انتشار: 1395/04/20
  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تنگستان- علی زنگنه نژاد

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

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

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139560316001002587مورخ 1395،03،29هیات اول /دوم 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرمانشاه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
آقاجانبشماره شناسنامه  فرزند  بالمعارض متقاضیاعیان صادق غالمی خشکرودی 
586 صادره ازکرمانشاهدر ششدانگ اعیان یک باب خانهبه مساحت191،50متر 
مربع پالک1و5 اصلیبا عرصه موقوفه واقع در جعفرآباد خ شریعتی محرزگردیده 
بنام مالک  فاصله 15 روز  به  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب در دو  است.لذا 
عرصه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395،04،20
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395،05،06

جعفرنظری رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم هدیه محبی آزرم دارای شناسنامه شماره 3254995910 بشرح دادخواست 
به کالسه 440،95از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
تاریخ86،9،12  در  بشناسنامه3255015189  قنبری  داریوش  شادروان  که  داده 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته   زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 

است به:
1-آرش قنبری  نام پدر  داریوش 3241963535 فرزندمتوفی

2-شایان قنبری نام پدر داریوش  3242347064 فرزند متوفی
3-پرهام قنبری نام پدر  داریوش 3243130190 فرزند متوفی
4-شهال قنبری  نام پدر داریوش 3242735153 فرزند متوفی

5-هدیه محبی آزرم نام پدر بابامراد 3254995910 همسر متوفی
6-توران علی محمدی  نام پدر قربانعلی 3255013178 مادر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیاتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به شوراتقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه دو شورای حل اختالف کرمانشاه

آگهی  تحدید حدود اختصاصی
چون از ششدانگ پالک اصلی واقع در شهرستان داالهو بخش پنج کرمانشاه تحدید 
حدود بعمل نیامده است لذا از پالک مرقوم ذیال تعریف شده است طبق ماده 14 
قانون ثبت اسناد و امالک در زمان مقرر قید شده تحدید حدود بعمل خواهد آمد 
لذا بدین وسیله از کلیه مجاورین و کسانیکه نسبت به تحدید حدود اعتراض دارند 
برابر ماده 20 قانون ثبت تا سی روز اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و رسید 

دریافت دارند در غیر اینصورت حق آنان ساقط خواهد شد .
1-خانم قمرتاج کرمخانی فرزند نقدعلی به شماره شناسنامه 87 صادره از کرندغرب 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 173،05 متر مربع تحت پالک قسمتی از 1490 
اولیه واقع در کرند غرب پشت سپاه ، در  از مالکین  ابتیاعی  از یک اصلی  فرعی 

مورخه 1395/5/11تحدید حدود بعمل خواهد آمد . تاریخ انتشار : 1395/4/21
خلیل بساطی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان داالهو

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل 85 با شماره شهربانی 418ج47 ایران 72 با شماره موتور 
1662294 و شماره شاسی s1412285923532مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل 

é خانی نژاد
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

 ثبت شهرستان خرم آباد 

وفق  نیز  و  کشور  امالک  و  اسناد  ثبت  قانون   14 ماده  و  نوبتی  های  آگهی  پیرو 
بند 289 مجموعه بخشنامه های ثبتی تحدید حدود امالک و مستغالت واقع در 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل به اطالع میرساند :
پالک 2-452 فرعی : خانم حمیده عبدی قالئی فرزند حواس نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت بمساحت 98/50 متر مربع تحت پالک 452 فرعی مجزی شده از 
پالک 2اصلی باقیمانده در مورخه 95/5/12 لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت اسناد 
و امالک کشور به صاحبان و مجاورین شماره فوق الذکر در این آگهی اخطار میشود 
در ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا 
نماینده قانونی آنها در وقت تحدید حدود حضور نداشته باشند برابر ماده 15 قانون 
ثبت اسناد و امالک یا حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد 
هرگاه مجاورین نیز حضور نداشته باشند مورد تحدید حدود از ردیف خارج خواهد 
شد مهلت اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده 20 و 86 اصالحی قانون 
ثبت تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 30 روز خواهد بود که معترض اعتراض 
خود را به دادگاه صالحه تحویل داده و دادخواست تنظیم نمایند و یک نسخه از 
دادخواست یا طرح دعوی را جهت ضبط در پرونده به اداره ثبت شهرستان خرم 
آباد تحویل نمایند در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر سند مالکیت بنام 
متقاضیان صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع مراجعه معترض به دادگاه 

نخواهد بود. م الف 2847 
تاریخ انتشار :1395/4/20 

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شماره 1000531  رای  و   639 کالسه  پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان 
نسبت  اسد  فرزند  ریمله  ریحانه طالئی  خانم   / آقای  تقاضای  به   95/2/1 مورخه 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 28/40متر مربع مجزی شده از پالک 
24فرعی 2091اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت 
مالک اولیه )رسمی( آقای / خانم رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای 
نوبت  فاقد سند رسمی دو  اراضی و ساختمان های  تکلیف  تعیین  قانون  ماده 3 
به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2747
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/4

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 639  و رای شماره 2325 مورخه 
95/3/4به تقاضای آقای / خانم مستانه قاسم پور فرزند علی نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 56/70 متر مربع مجزی شده از پالک - فرعی 2اصلی 
اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  4شهرستان  بخش  در  واقع  باقیمانده 
)رسمی( آقای / خانم احمد علی زینی وند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2751
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/4
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 1402  و رای شماره 2341 مورخه 
به  نسبت  اله  کرم  فرزند  مفرد  رحیمیان  نازار  خانم   / آقای  تقاضای  به   95/3/5
پالک  از  شده  مجزی  مربع  150/77متر  مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ 
- فرعی 38اصلی واقع در بخش دو شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
اولیه )رسمی( آقای / خانم جان میرزا دریکوند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده 
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در 
تا  الصاق  بر آن در روستاها  انتشار و عالوه  االنتشار و محلی آگهی  روزنامه کثیر 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
تقدیم  ارائه گواهی عدم  با  اینصورت متقاضی  باشد در غیر  نهایی می  ارائه حکم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2746
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/4
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 1467 و رای شماره 1209 مورخه 
به  نازل خان نسبت  فرزند  زاده  ابراهیم  / خانم عیسی  آقای  تقاضای  95/2/14به 
از پالک 41  مربع مجزی شده  به مساحت 135متر  یکباب ساختمان  ششدانگ 
اصلی واقع در بخش 2شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
آقای / خانم سید شیر خدا حسینی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در 
اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2749
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/4
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 87/95 و رای شماره 3326مورخه 
95/3/23 به تقاضای آقای محمود جاودانه فرزند خسرو نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 4386/76 متر مربع مجزی شده از پالک - فرعی 16 اصلی 
واقع در بخش دو  باقیمانده واقع در بخش یک  شهرستان خرم آباد خروجی از 
و مرتضی  / خانم سید محمد حسن جزایری  آقای  اولیه )رسمی(  مالک  مالکیت 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین  تائید و  سگوند  رسیدگی و 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2803 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/4
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
 1635 شماره  رای  و   4857 کالسه  پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان 
مورخه 95/2/25 به تقاضای آقای / خانم زینب امینی فرزند عباس مراد نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 126/79 متر مربع مجزی شده از پالک 1 
فرعی 5 اصلی واقع در بخش 4شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( آقای / خانم نجف علی چنگاوی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2736
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/4
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های
 فاقد سند رسمی 

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 1451 و رای شماره 1422 مورخه 
95/2/20  به تقاضای آقای / خانم غالم عباس شاهوردی فرزند عبدا... نسبت به 
از پالک  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 117/98 متر مربع مجزی شده 
7فرعی 1اصلی واقع در بخش 4شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( آقای / خانم محمد کاظم جباری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2748
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/4
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

مفقودی
سند کمپانی پراید جی تی  ایکس آی مدل 84 با شماره شهربانی 72-963و53 
و شماره موتور 01325871 و شماره شاسی s141228467739 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد مالک متعهد میگردد مسئولیت ناشی از ضمانت 

کشف هرگونه فساد احتمالی را بعهده خواهد گرفت
 محمود آباد 

متن آگهی
در پرونده کالسه 725،94 شعبه اول کیفری 2 اسالم آباد غرب خانم مریم نظری 
چقابوری فرزند رستم شکاتی را به علیه آقای سعید تام فرزند علی دائر بر ترک انفاق 
مطرح نموده که به علت مجهول المکان بودن نامبرده بدینوسیله از طریق نشر آگهی 
به وی )سعید تام( ابالغ تا در جلسه رسیدگی مورخه 1395،6،14 ساعت 12 حضور 

یابند در غیر این صورت دا دگاه به شکل غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نومد.
رئیس شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان اسالم آباد غرب-اسدی

آگهی احضار متهم
قانون  ماده 174  اعمال  راستای  نادر در  فرزند  پور  علیرضا حسین  به  بدینوسیله 
که ظرف  گردد  می  ابالغ  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی 
مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود )ورود به عنف 
و ضرب و جرح با چاقو( به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
تنگستان معرفی نمایند در غیر اینصورت وفق ماده 406 قانو مذکور در خصوص 

شما مقتضی اتخاذ خواهد شد.
م الف:114 بازپرس دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تنگستان- مختاری

متن آگهی
در پرونده کالسه 60،94 شعبه اول کیفری 2 اسالم آباد غرب آقای جلیل فتاحی 
فرزند خیراله شکایتی را علیه آقای خداکرم رستمی چناری فرزند جوانمیر دائر بر 
مزاحمت تلفنی مطرح نموده که به علت مجهول المکان بودن نامبرده بدینوسیله 
از طریق نشر آگهی به وی)خداکرم رستمی چناری فرزند جوانمیر(ابالغ تا درجلسه 
رسیدگی مورخه 1395،5،25 ساعت 12 حضور یابند در غیر این صورت دادگاه به 

شکل غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
رئیس شعبه اول دادگاه کیفری دو شهر اسالم آباد غرب-اسدی

خدمات اپتومتری بیمه شود 

رییس انجمن علمی اپتومتری کشور،  ضمن انتقاد از جایگاه اپتومتریست ها 
در طرح تحول نظام سالمت و برنامه پزشک خانواده،  بیمه خدمات اپتومتری 

را خواستار شد.
علی میرزاجانیدرباره آخرین وضعیت غربالگری تنبلی چشم و آمارهای 
مرتبط با آن گفت: اپتو متریست ها حدود 20 سال است که در زمینه 
غربالگری تنبلی چشم و درمان به کمک سازمان بهزیستی فعالیت می کنند.  
هیچ آمار دقیقی که بتوانیم در باره تغییر نرخ تنبلی چشم ارائه کنیم، تا امروز 
نداشته ایم، اما سازمان بهزیستی آمارهایی دارد که نشان می دهد شیوع این 
بیماری در تمام کشور رو به کاهش است. برای داشتن آمار دقیق در این 
زمینه، باید از یک معیار مشخص به صورت فراگیر در تمام کشور استفاده 
کنیم.رییس انجمن اپتومتری ادامه داد: بهزیستی کودک دچار تنبلی چشم 
را شناسایی می کند و به اپتومتریست ارجاع می دهد، او هم درمان را شروع 
می کند ولی این درمان ها به صورت دوره ای انجام می شود؛ یعنی کودک 
باید پنج یا شش جلسه در ماه به پزشک مراجعه کند، اما  بسیاری از 
خانواده هایی که از نظر مالی متوسط یا رو به پایین هستند، امکان دارد در 

همان جلسه های اول یا دوم درمان را رها کنند و آن را ادامه ندهند.
گفت:  و  کرد  انتقاد  اپتومتریست ها  خدمات  نشدن  بیمه  از  میرزاجانی 
اپتومتریست ها تنبلی چشم را  درمان می کنند، ولی هیچ یک از خدمات 
معاینه آنها تحت پوشش بیمه نیست. بیمه ها هم همیشه می گویند بودجه 
نداریم. در آمریکا و کشورهای پیشرفته، بیمه برای برداشتن نمره عینک، 

هزینه نمی کند چون در جامعه خطر زا نیست.

بیش از4٠ پروژه درمانی و بیمه ای تامین 
اجتماعی افتتاح می شود

همزمان با هفته تامین اجتماعی )19 تا 25 تیر(، بیش از 40 پروژه 
کشور  استان   18 در  اجتماعی  تامین  سازمان  درمانی  و  ای  بیمه 
افتتاح می شود.به گزارش پیام زمان ،این طرح ها با هدف دسترسی 
بهتر و مناسب تر بیمه شدگان، بازنشستگان و مستمری بگیران به 
مراکز درمانی و بیمه ای این سازمان و با حضور مسئوالن کشوری و 

سازمانی به بهره برداری می رسد.
شعب 3 رشت، آستانه اشرفیه، 2 سنندج، سقز، بانه و ساختمان جدید 
شعبه 3 یزد از مراکز بیمه ای به شمار می آیند که در هفته تامین 

اجتماعی قرار است به بهره برداری برسند.
درمانگاه های شهدای نورآباد، شهدای پلدختر، آستانه اشرفیه، مریوان، 
خمین، استهبان، المرد و ساختمان جدید درمانگاه رهنان هم از مهم 
ترین مراکز درمانی تامین اجتماعی است که در هفته تامین اجتماعی 
راه اندازی می شود.به گزارش سازمان تامین اجتماعی ، ایجاد بخش 
و تجهیز مراکز درمانی به پیشرفته ترین دستگاه های پزشکی از دیگر 
پروژه های سازمان در هفته یاد شده است که راه اندازی اورژانس و 
دستگاه رادیوگرافی دیجیتالی بیمارستان خرم آباد، بخش نوزادان و 
و  اسکن  تی  سی  های  دستگاه  دورود،  نرگس  بیمارستان   NICU
 ICU فلوروسکوپی بیمارستان پیامبر اعظم کرمان و افزایش 6 تخت
در بیمارستان رازی قزوین از آن جمله است.بهره برداری از ارتقای 
اراک،  امام خمینی)ره(  تهران،  نژاد  لبافی  های  بیمارستان  هتلینگ 
سبالن اردبیل و سنندج از دیگر پروژه های درمانی سازمان در هفته 
درمان  های  مدیریت  و  کل  ادارات  است.ساختمان  اجتماعی  تامین 
تامین اجتماعی در استان های خوزستان و خراسان شمالی نیز در 

هفته مورد نظر افتتاح می شوند.

ایرانی ها رکورددار رشد قد
 در دنیا

وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: ایران 
شاخص  در  سریعتی  رشد  اخیر  سال   40 در 
های سالمت داشته است، سن امید به زندگی 
زنان به 80 و در مردان به 76.5 سال رسیده 

است.
به  زاده  ملک  رضا  پزشکی،  آموزش  و  درمان 
معتبر  مجالت  در  اخیر  شده  منتشر  مطالعات 
دنیا که مبنای آنها مقایسه وضعیت سالمت و 
شاخص های مهم سالمت در سطح جهان بوده 
است اشاره کرد و افزود: براساس این مطالعات، 
ایران پیشرفت های بسیار محسوسی در رابطه 
با شاخص ها و وضعیت سالمت در دنیا داشته 

است.
گرفته  صورت  مطالعات  براساس   : افزود:  وی 
سال،   40 فاصله  در  نفر  میلیون   40 میان  در 
ایرانی ها  افزایش قد  مشخص شد که متوسط 

بیشتر از تمام کشورهای دنیا بوده است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یکی 
اجتماعی  مهم  های  شاخص  و  ها  پیشرفت  از 
کرد  بیان  ایران  در  زندگی  به  امید  افزایش  را 
زنان  در  تولد  بدو  در  زندگی  به  امید  گفت:  و 
به 76.5 سال  به 80 سال و در مردان  ایرانی 

رسیده است.
ملک زاده به بررسی و مطالعه میزان کم خونی 
در کشورهای مختلف در فاصله 10 تا 14 سال 
اشاره کرد و افزود: ایران در کاهش میزان کم 
داشته  توجهی  قابل  پیشرفت  کشور  در  خونی 

است.
وی گفت: در حال حاضر میزان کم خونی در 
انقالب  از  قبل  های  سال  با  مقایسه  در  ایران 
میزان  بیشترین  و  است  یافته  کاهش  اسالمی 
و  جهان  کشورهای  میان  در  خونی  کم  بهبود 

منطقه داشته ایم.
وی افزود: این مسئله نشان می دهد که عالوه 
کشور  در  اقتصاد  و  تغذیه  وضعیت  بهبود  بر 
های  شاخص  گذشته،  های  سال  به  نسبت 

سالمت بهبود چشمگیری داشته است.
دیگـر  هـای  شـاخص  از  یکـی  زاده  ملـک 
سـالمت کـه در کشـور ایـران پیشـرفت خوبی 
داشـته اسـت را قـد افـراد بیـان کـرد و افزود: 
بـر اسـاس مطالعـات صـورت گرفتـه در میـان 
40 میلیـون نفر در فاصله 40 سـال، مشـخص 
شـد که متوسـط افزایش قـد ایرانی ها بیشـتر 
از تمـام کشـورهای دنیـا بـوده و افزایـش قـد 
مـردان ایرانی نسـبت به مردان سـایر کشـورها 

بیشـتر بوده اسـت.

خبر خبر

درمان  بهداشت،  وزیر  بهداشتی  امور  معاون 
میلیون   10 از  بیش  گفت:  پزشکی  آموزش  و 
اغلب  که  شهرها  ساکنان  از  نفر  هزار   200 و 
به  دسترسی  امکان  هستند  حاشیه نشین 

امکانات بهداشتی و درمانی را ندارند.
جمع  در  دیروز  صبح   سیاری  اکبر  علی 
سیستم  کرد:  اظهار  اردبیل  در  خبرنگاران 
بهداشتی ما از سال 63 در قالب طرح توسعه 
فعالیت های  درمانی  و  بهداشتی  شبکه های 
داده  انجام  مرکز  راه اندازی  در  را  خوبی 
مشخص  اعتباری  ردیف  دو  در  به طوری که 
برای توسعه و استانداردسازی این مراکز منابع 

اعتباری تخصیص می یافت.
اعتباری  این دو ردیف  افزود: در دهه 80  وی 
در  و  شد  منفک  درمان  و  بهداشت  وزارت  از 
تدریج  به  اما  گرفت  قرار  استان ها  اختیار 
گذاشت  ضعف  به  رو  اعتبارات  این  تخصیص 
اعتباری  هیچ  استان ها  از  برخی  که  حدی  به 
تجهیز  و  توسعه  استانداردسازی،  بهبود،  در  را 
مراکز و خانه های بهداشتی شهری و روستایی 

دریافت نکردند.
درمان  بهداشت،  وزیر  بهداشتی  امور  معاون 
میلیون   10 از  بیش  گفت:  پزشکی  آموزش  و 
اغلب  که  شهرها  ساکنان  از  نفر  هزار   200 و 
به  دسترسی  امکان  هستند  حاشیه نشین 

امکانات بهداشتی و درمانی را ندارند.
به  تا  شد  سبب  کار  این  کرد:  تصریح  سیاری 
فاقد  و  فرسوده  ما  بهداشتی  مراکز  تدریج 
استانداردهای الزم باشد و در کنار آن در این 
شده  برابر   2.3 کشور  جمعیت  رشد  سال   35

اما جای تعجب است که جمعیت شهری ما در 
این مدت 5 برابر افزایش یافته به طوری  که ما 
مهاجرت های بی رویه ای را از روستاها به شهرها 

شاهد هستیم.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی ما به بهبود و 

تامین  حتی  و  فیزیکی  فضای  استانداردسازی 
داشتیم  نیاز  روستاها  و  شهرها  در  فضاها  این 
و  شهری  مناطق  در  نیازها  این  عمده  که 

حاشیه های احساس شد.
درمان  بهداشت،  وزیر  بهداشتی  امور  معاون 
 10 حاضر  حال  در  گفت:  پزشکی  آموزش  و 
حاشیه  ساکنان  از  نفر  هزار   200 و  میلیون 

شهرها از دسترسی به امکانات بهداشتی محروم 
قرار  تحول سالمت  طرح  قالب  در  که  هستند 
جبران  کسری ها  و  عقب ماندگی ها  این  است 
شود تا در کنار تعمیر، تجهیز و بهبود استاندارد 
توجه  مورد  جدید  بهداشتی  فضاهای  ساخت 

قرار گیرد.
خدمات  از  بهره مندی  برای  دسترسی  سیاری 
رویکردهای  از  عادالنه  شکل  به  را  بهداشتی 
وزارت بهداشت و درمان بیان کرد و گفت: در 
به  امکانات  تا  است  این  بر  ما  راستا سعی  این 
فیزیکی  فضای  کمبود  تا  شود  توزیع  گونه ای 

برطرف شود.

برای  را  خیرین  ورود  و  خدمات  خرید  وی 
اعالم  بسیار ضروری  آموزشی  ساخت فضاهای 
کرد و گفت: تمام تالش ما بر این است تا این 
فضاها به گونه ای احداث شود تا در نزدیک ترین 
محل ساکنان مناطق شهری و روستایی بتوانند 

از خدمات بهداشتی و درمانی استفاده کنند.
و  درمان  بهداشت،  وزیر  بهداشتی  امور  معاون 
داریم  آمادگی  ما  کرد:  اظهار  پزشکی  آموزش 
و  شهرداری  سوی  از  زمین  تامین  صورت  در 
کمک 50 درصدی استان دانشگاه علوم پزشکی 
از  نیز  را  اعتبارات  مابقی  و خیرین 50 درصد 
طریق وزارت بهداشت تامین کنیم تابه سرعت 
شهرها  حاشیه  در  بهداشتی  فضاهای  کمبود 

برطرف شود.
سیاری افزود: در اکثر شهرها به ویژه در اردبیل 
روبه رو  امکانات  کمبود  با  شهرها  حاشیه   در 
پایگاه های  تا  است  این  بر  و سعی مان  هستیم 
تا  کنیم  احداث  گونه ای  به  را  سالمت  جامع 

امکان  بهره برداری و دسترسی مهیا شود.
وی سه رویکرد وزارت بهداشت را فراهم کردن 
امکانات برای دسترسی راحت مردم، باال بردن 
همچنین  و  باال  بهره وری  درراستای  خدمات 
وبه  مردم  سوی  از  مالی  هزینه های  کاهش 
برای  اقتصادی  آسیب های  رساندن  حداقل 
خانوارها توصیف کرد و افزود: مردم در شرایط 
هزینه  کمترین  با  و  رایگان  شکل  به  کنونی 
خدمات بهداشتی دریافت می کنند و در حوزه 
را  هزینه ها  برخی  پرداخت  بستری  و  درمان 
شاهد هستیم که در قالب طرح تحول سالمت 

این پرداختی ها به حداقل رسیده است.

معاون وزیر بهداشت:

1٠ میلیون حاشیه نشین دسترسی به امکانات بهداشتی ندارند

شرکت آلمانی »بی یو تست« از شرکت های 
پالسما،  حوزه  در  جهان  دارویی  مهم 
خاورمیانه  خون  پالسما  پاالیشگاه  نخستین 
شرکت  یک  همکاری  با  را  مدیترانه  شرق  و 

ایرانی در ایران راه اندازی می کند.
چند  تا  است  قرار  پروژه  این  اجرای  قرارداد 
نمایندگان دو  با حضور  آینده در تهران  روز 

طرف به امضا برسد.
ناصر ریاحی -  رئیس اتحادیه واردکنندگان 
دارو و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران -  در 
این باره عنوان کرد که راه اندازی پاالیشگاه 
ای  ویژه  بسیار  اهمیت  از  کشور  در  پالسما 
برخوردار است، چرا که تنها 9 کشور جهان 

پاالیشگاه  روز  تکنولوژی  از  حاضر  حال  در 
های پالسما بهره می برند که شامل آمریکا و 
هشت کشور اروپایی دیگر می شود. البته دو 
کشور چین و کره هم پاالیشگاه های پالسما 
دارند ولی تکنولوژیشان به روز نیست و حاال 
اتفاق  کشور  در  پاالیشگاه  این  اندازی  راه  با 
این  قطب  به  ایران  و  داد  خواهد  رخ  مهمی 
تبدیل  ماجرا در خاورمیانه و شرق مدیترانه 

خواهد شد.
با  پاالیشگاه  این  است  قرار  وی،  گفته  به 
سرمایه گذاری مشترک آلمانی و یک شرکت 
داد  قرار  این  ارزش  و  اندازی شود  راه  ایران 

حدود 200 میلیون دالر است.

مشارکت آلمان در راه اندازی پاالیشگاه پالسما خون 

غذایی،  های  فرآورده  بر  نظارت  مدیرکل 
دارو  و  غذا  سازمان  بهداشتی  و  آرایشی 
مصرف  شدن  گیر  همه  از  نگرانی  ابراز  با 
گفت:  قاچاق  و  تقلبی  آرایشی  های  فرآورده 
این روزها فروش این لوازم خارج از ضابطه و 
غیربهداشتی در بازارهای خرده فروشی ، زیاد 

به چشم می خورد.
بهروز جنت افزود: متقلبان این نوع محصوالت 
به قدری حرفه ای عمل می کنند که گاهی 
تشخیص محصوالت تقلبی از غیرتقلبی دشوار 
این  متخصصان  و  کارشناسان  حتی  و  است 
حرفه نیز به سختی قادر به شناسایی محصول 

تقلبی و اصل آن هستند.

سهم  شده  مطرح  آمار  کرد:  تصریح  وی 
سالمت  کاالهای  قاچاق  و  تقلبی  محصوالت 
محور در سطح جامعه، واقعا تکان دهنده است 
بازار  نیست  مشخص  نباشد،  مدیریت  اگر  و 

عرضه و تقاضا چه سرانجامی خواهد داشت.
غذایی،  های  فرآورده  بر  نظارت  مدیرکل 
آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با تاکید 
بر لزوم فرهنگ سازی در مصرف لوازم آرایشی 
و بهداشتی بین مردم اظهار کرد: فرهنگسازی 
در این حوزه باید از مردم، اصناف، نمایشگاه 
های  نمایشگاه  برگزارکنندگان  و  داران 
ارگان های نظارتی،  تخصصی، فروشندگان و 

آغاز شود.

همه گیر شدن مصرف فرآورده های
 آرایشی تقلبی 
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رای دادگاه
متهمین: 1- آقای حامد پورقلی فرزند حسن به نشانی 
کوچه  دهقان-  شهرک  نیار-  راه  اردبیل-  شهرستان 
آقای   -2 اردبیل(  زندان  )فعال   15 پالک  رحیمی- 
ابراهیم روحنواز فرزند فوالد به نشانی اردبیل راه نیار 
 -3  –  103 محسنی پ  شهید  کوچه  مقدس  محله 
آقای یوسف مهدوی فرزند مسلم به نشانی اردبیل خ 
بهار آباد ک شهید صابری پ 6 )فعال زندان اردبیل( 
4- آقای ضرغام محمدنژاد ف فیروز اردبیل خ زکریای 
محمد  آقای   -5  99 پ  محمدنژاد  شهید  ک  رازی 
عزیزی فرزند عزیز به نشانی شهرستان اردبیل شهرک 
 -6 اردبیل(  زندان  )فعال   30 فجر پ  کوچه  کاشانی 
آقای چنگیز فکری)متواری( 7- بالل اشتری به نشانی 

اردبیل- کمربندی- راه نیار- کوچه شهید صابری
اتهام: سرقت- خرید مال مسروقه

شکات: 
نشانی  به  قلی  موال  فرزند  فدایی  ابراهیم  1-آقای 
نجاران  کوی  پیرعبدالملک  اردبیل-  شهرستان 

پیرایش گلسار
2-آقای علیرضا گل محمدی کرکرق فرزند سیف ا... 
به نشانی شهرستان اردبیل خ جام جم کوچه احمدیه 

3 پ 56 – 09147478115 
به  فرزند سلیم  بگلو  قوجه  پوررضا  بخشعلی  3-آقای 
نونهال  خیابان  میراشرف  اردبیل  شهرستان  نشانی 

جنب مسجد موسی ابن جعفر پ 38 
4-آقای محسن ابی زاده نیاری فرزند فرامرز به نشانی 

شهرستان اردبیل نیار کوچه شهید علی رضا اطهری
به  فرزند سلیمان  آغچه کهل  آقایی  علیرضا  5-آقای 
 1 رازی-  ک  رازی-  شهرک  ایثار  م  اردبیل-  نشانی 

پ 206
6-آقای بهنام روشنی الطران فرزند ایمانعلی به نشانی 
اردبیل آخر معجز- خیابان دکتر باهنر- نرسیده به پل 

ارجستان پالک 98
نشانی  به  نجفقلی  فرزند  پور  زارع  مراد  7-آقای 
آموزگار 3  بعثت 2  بعثت.  اردبیل شهرک  شهرستان 

پالک 15
تهران  نشانی  به  رضا  فرزند  نوبخت  محمود  8-آقای 
خ ستارخان خ شادمان )شادمهر( کوی جوزانی کهن 

پ34 
به  محمد  فرزند  اردبیلی  دار  دیده  ا...وردی  9-آقای 
نشانی شهرستان اردبیل باکری خیابان 13 آبان کوچه 

یاس 2 پالک 143
10-آقای رضا علیزاده چنذاب فرزند مظفر به نشانی 

شهرستان اردبیل یعقوبیه ک سیف اله زاده پ 68 
به  بایرامعلی  فرزند  ثمرین  زاهدی  نوشین  11-خانم 
نشانی اردبیل شهرک حافظ جنب اداره آب کوچه 12 

متری اول ط 1 پ 490 
12-آقای معرفت اسماعیل زاده انزابی فرزند جبرائیل 
رجایی  شهید  شهرک  اردبیل  شهرستان  نشانی  به 

کوچه شهدای چهارم پالک 4
به  مسعود  فرزند  سقزچی  آزاد  سخاوت  13-آقای 

داور  شهید  کوچه  یعقوبیه  محله  اردبیل-  نشانی 
جبرائیل پور پهلوان قاسم پ 70

نشانی  به  اباذر  فرزند  سوها  المعی  صابر  14-آقای 
شهرستان اردبیل باالتر از میدان حکیم نظامی جنب 

مسجد حسینیه طالبی فرعی 2
درویش  فرزند  ثمرین  زاهدی  بایرامعلی  15-آقای 
اردبیل حافظ خ 100 ساله 12  به نشانی شهرستان 

متری اول پ 490 
نشانی  به  اروج  فرزند  جابلو  نیکنام  مسلم  16-آقای 
اردبیل- شهرک زره ناس کوچه زره ناس 3 پالک 38
نشانی  به  قباد  فرزند  درآباد  اسدی  مهدی  17-آقای 
کوچه  سیمان  انبار  پشت  گلمغان  اردبیل  شهرستان 

شهید فتحی 2 پ 1
نشانی  به  حسن  فرزند  شیرانی  حسین  18-آقای 
شهرستان اردبیل شهرک حافظ خیابان شهید حمزه 

زاده کوچه حسین پورجعفری پالک 5
به  نصیب  فرزند  چمن  قیه  نوعی  شهباز  19-آقای 
نشانی شهرستان اردبیل فلکه علی آباد جنب مخابرات 

بعثت کوچه حسنی دوم پالک 17 
20-آقای محمد قهرمان پور خیارک فرزند یوسف به 
کوچه  عموقین  راه  گلمغان  اردبیل  نشانی شهرستان 

شهید فتحی
میرعلی  فرزند  ثمرین  حسنی  میرحبیب  21-آقای 
النقی به نشانی شهرستان اردبیل- میدان قیام خیابان 

حسینیه کوچه شهید چراغی پالک 232
به  ا...ویردی  فرزند  عبدالخالق  ابراهیم  22-آقای 
 –  2 پ   7 کوچه  ناس  زره  شهرک  اردبیل  نشانی 

 09393609625
نشانی  به  یاور  فرزند  احمدزاده  بابک  23-آقای 
شهرستان اردبیل کمربندی دوم خیابان شهریار کوچه 

شهریار 3 پالک 2
یوسف  فرزند  کرگان  آذر  لطفی  توصیف  24-آقای 
ش  ک  نیروگاه  راه  سه  اردبیل  شهرستان  نشانی  به 

یعقوبی پ 97
به  میرهاشم  فرزند  هاشمی  سیدمحمود  25-آقای 
کوچه  النبیبین  خاتم  آخر  اردبیل  شهرستان  نشانی 

امید پالک 1
نشانی  به  ادریس  فرزند  اکبر خدمتی حور  26-آقای 
شهرستان اردبیل شهرک توحید ک صدا و سیما پ 

126
رای دادگاه: 

فرزند  پورقلی  حامد   )1 آقایان  اتهام  خصوص  در 
حسن 24 ساله شغل آزاد مجرد باسواد و دارای سابقه 
کیفری 2( ابراهیم روحنواز فرزند فوالد متولد- شغل 
آزاد متاهل و دارای سابقه کیفری دائر بر مشارکت در 
سرقت اموال شکات به شرح مذکور در قرار نهایی و 
اتهام آقای 3( یوسف مهدوی فرزند مسلم  همچنین 
25 ساله مجرد و دارای سابقه کیفری دائر بر سرقت 
نیز  و  آقائی  علیرضا  آقای  شکایت  موضوع  دوچرخه 
 39 فیروز  فرزند  محمدنژاد  ضرغام   )4 آقای  اتهام 
بر  دایر  فاقد سابقه کیفری  و  آزاد متاهل  ساله شغل 

خرید اموال مسروقه بشرح کیفرخواست با عنایت 
عمومی  دادسرای  ناحیه  از  صادره  کیفرخواست  به 
و  صریح  اقرار  به  نظر  و  اردبیل  شهرستان  انقالب  و 
مقرون به واقع متهمین ردیف اول و دوم به ارتکاب 
تمامی سرقت ها )به غیر از دوچرخه متعلق به آقای 
متهمین  دیگر  دخالت  عدم  و  خود  جانب  از  آقایی( 
به  اقرار متهم ردیف سوم  به  با عنایت  و  امر  این  در 
ارتکاب بزه از جانب خود)سرقت مربوط به دوچرخه 
متعلق به علیرضا آقایی( و همچنین عنایتا به اظهارات 
متهمین ردیف های اول و دوم و سوم به ارتکاب جرم 
سرقت و فروش تمامی آنها به متهم ردیف چهارم در 
جهت تامین مواد مخدر مورد نیاز خود، دادگاه صحت 
انتساب اتهام موصوف به نامبردگان را محرز تشخیص 
لذا مستندا به مواد 656 و 662 و 667 قانون تعزیرات 
و مجازات های بازدارنده هر یک از متهمان ردیف اول 
و دوم را عالوه بر رد عین مال و در صورت فقدان رد 
مثل یا قیمت به تحمل بیست و چهار فقره سه سال 
حبس و 74 ضربه شالق هر دو تعزیری که صرفا یک 
می  قرار  اجرا  مورد  اشد  مجازات  عنوان  به  مجازات 
گیرد و متهم ردیف سوم را عالوه بر رد عین مال و 
در صورت فقدان رد مثل یا قیمت به تحمل شش ماه 
حبس و 30 ضربه شالق هر دو تعزیری و متهم ردیف 
چهارم را به سه سال حبس و 74 ضربه شالق هر دو 
تعزیری محکوم می نماید )حبس های مورد حکم با 
احتساب ایام بازداشت قبلی خواهد بود( مضافا اینکه 
به وجود سایقه های متعدد کیفری  با توجه  دادگاه 
همچنین  و  چهارم  و  دوم  و  اول  ردیف  متهمین 
خصوصیات  به  توجه  با  و  آن  تعداد  و  سرقت  نوع 
بر  عالوه  را  نامبردگان  آنان  اجتماعی  و  شخصیتی 
با استناد به ماده 23 قانون  بر مجازات تعیین شده 
اجباری  اقامت  به  یکسال  مدت  به  اسالمی  مجازات 
اول(  ردیف  ریز)متهم  نی  شهرهای  در  ترتیب  به 
مسجد سلیمان)متهم ردیف دوم( و خورموج )متهم 
خصوص  در  نماید.  می  محکوم  نیز  چهارم(  ردیف 
اتهام متهمین دیگر پرونده بنامان 5( محمد عزیزی 
کیفری  سابقه  دارای  مجردو  ساله   37 عزیز  فرزند 
جهت  به  تکمیلی  اطالعات  )فاقد  فکری  چنگیز   )6
اطالعات  )فاقد  اشتری  بالل   -7 بودن(  متواری 
تکمیلی به جهت متواری بودن( دائر بر مشارکت با 
متهمین ردیف اول و دوم در سرقت با توجه به اقرار 
انتساب سرقت  به  دوم  و  اول  ردیف  ردیف  متهمین 
ارتکاب  در  متهمین  سایر  عدم حضور  و  خود  به  ها 
با توجه به دفاعیات متهم ردیف پنجم در  سرقت و 
با  اثباتی  ادله  کفایت  عدم  به جهت  دادگاه  محکمه 
برائت  به  حکم  اساسی  قانون   37 اصل  به  استناد 
متهمین از اتهامات انتسابی صادر و اعالم می دارد. 
این رای حضوری بوده ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان اردبیل می باشد.    
دادرس شعبه 105 دادگاه کیفری 2 اردبیل-  قاسم آبلوچ

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 1295 و رای شماره 22847 مورخه 
نسبت  یعقوب  فرزند  تاج دولت خورشیدوند  / خانم  آقای  تقاضای  به   94/12/26
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 98/58متر مربع مجزی شده از پالک 
4فرعی 1 اصلی واقع در بخش 4شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( آقای / خانم حاج سبزی دره گرمی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2754
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/4
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
 2103 شماره  رای  4479و  کالسه  پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان 
به  نسبت  محمد  فرزند  سگوندی  فرنگ  خانم   / آقای  تقاضای  مورخه95/2/30به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 250 متر مربع مجزی شده از پالک 40  
اصلی واقع در بخش 2 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
آقای / خانم موسی صارمی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 
3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2755
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/4
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 1228و رای شماره 2476 مورخه 
به ششدانگ  نسبت  رستم  فرزند  سوری  یارولی  خانم   / آقای  تقاضای  95/3/8به 
از پالک - فرعی 1392  به مساحت 6/15 متر مربع مجزی شده  یکباب دکان  
اصلی واقع در بخش 1 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
آقای / خانم معصومه و مهرزمان حقیر رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در 
اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2752
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/4
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
  1840 شماره  رای  و   592/92 کالسه  پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان 
مورخه95/2/27 به تقاضای آقای / خانم روبخیر پرنده فرزند محمد علی نسبت به 
از پالک  به مساحت 116/29 متر مربع مجزی شده  ششدانگ یکباب ساختمان 
–فرعی 41  اصلی واقع در بخش 2 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
اولیه )رسمی( آقای / خانم سید شیرخدا حسینی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده 
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در 
تا  الصاق  بر آن در روستاها  انتشار و عالوه  االنتشار و محلی آگهی  روزنامه کثیر 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
تقدیم  ارائه گواهی عدم  با  اینصورت متقاضی  باشد در غیر  نهایی می  ارائه حکم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2775
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/4
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

برگ اجرائیه 
مشخصات محکوم له قربان امیری فرزند رمضان به نشانی بابل موزیرج ارشاد 15 کوچه 

شهید رجائی رجائی 10 منزل شخصی 
مشخصات محکوم علیه اصغر سمیع پور فرزند عباس به نشانی مجهول المکان 

بموجب رای شماره 1077 تاریخ 94/10/27 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان 
بابل 

محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 24/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک 730225به تاریخ 94/3/15لغایت 
هنگام پرداخت آن و مبلف یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بابل 

دادنامه
شاکی :مرتضی حیدری فرزند ولی به نشانی شهرستان اسالم آباد غرب-شهرستانی –ک 

ش باقری –پ 24 متهم:اسکندرصانعی فرزند علی عسکر مجهول المکان
اتهام:مزاحمت تلفنی

مرجع رسیدگی:شعبه اول دادگاه کیفری 2 اسالم آباد غرب
گردشکار:آقای مرتضی حیدری فرزند ولی طی شکایتی از اشخاص ناشناس به اتهام 
مزاحمت تلفنی از سوی خط شماره 09184927582 برای خط ثابت ایشان به شماره 
8345226821 تقاضای رسیدگی نموده است با استعالم به عمل آمده از شرکت مخابرات 
خط مزاحم به نام آقای اسکندر صانعی فرزند علی عسکر می باشد در آدرس اعالم شده 
به علت ساکن نبودن احضار و جلب وی مقدور نشده است پرونده سپس با صدور کیفر 
خواست به دادگاه ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است که جلسه رسیدگی به تاریخ 
95،3،22 تعیین شده و طرفین علیرغم ابالغ حاضر نشده اند دادگاه سپس ختم رسیدگی 
را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به 

صدرو رای می نماید.
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای اسکندر صانعی فرزند علی عسکر بالقید آزاد به لحاظ 
عدم دستیابی دائر برمزاحمت تلفنی موضوع شکایت آقای مرتضی حیدری فرزند ولی 
دادگاه از توجه به شکایت شاکی –گزارش مرجع انتظامی –صورت جلسه مامورین –
تحقیقات معموله-استعالم به عمل آمده از شرکت مخابرات –عدم حضورمتهم در کلیه 
مراحل تحقیق و رسیدگی در جلسه دادگاه و سائر قرائن وامارات موجود بزه انتسابی محرز 
ومسلم مستندا به ماده 641 قانون مجازات اسالمی وی را به تحمل سه ماه و یک روز 
حبس محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 

استان کرمانشاه می باشد.
اسدی رئیس شعبه اول دادگاه کیفری 2 اسالم آباد غرب-رونوشت برابر با اصل و اداریست 
مدیردفتر شعبه اول دادگاه کیفری 2 اسالم آباد غرب-نیازی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان

آگهی دعوت افراز و معاینه محل 
در سنوات گذشته ششدانگ پالک 202 فرعی از 1950 فرعی از 1953 اصلی بخش 
یک خرم آباد به ثبت رسیده و احدی از مالکین مشاعی بنام حامد حقانی فرزند حمید 
رضا طی دادخواستی به اداره ثبت خرم آباد تقاضای افراز سهم مشاعی خود را از پالک 
مرقوم را دارد لذا جهت معاینه و بازدید محل در مورخه 95/5/10 توسط نماینده و 
نقشه بردار ثبت خرم آباد بازدید بعمل می آید و مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر 
االنتشار منتشر و از کلیه مالکین مشاعی دعوت می شود در موعد مقرر در محل وقوع 
ملک حاضر باشند بدیهی است عدم حضور شما مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شد 

و متعاقبا نتیجه افراز از طریق روزنامه اعالم می گردد. م الف 2893
تاریخ انتشار :95/4/20 

تاریخ بازدید : 95/5/10 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای محمد رضایی فر دارای شماره شناسنامه 298 به شرح دادخواست به کالسه 
10/540/95از این درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
خود  دائمی  95/4/6اقامتگاه  تاریخ  343در  بشناسنامه  مهرپرور    میترا  شادروان 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
 1369 متولد  ش2050258860  ش  میترا  و  محمد  فرزند  فر  رضایی  1-سامان 

بابل پسرمتوفی
2ـ صبا رضایی فر فرزند محمد و میترا ش ش 2050069911 متولد 1368 بابل  

دختر متوفی
3ـ محمد  رضایی فر فرزند محمد و میترا ش ش 298متولد 1340همسر متوفی                                      
4ـ باجی حکیم پور فرزند محمد علی و صدیقه ش ش 866  متولد   1322    مادر 

متوفی
متولد        755 گدا   ش ش    و  فرزند حسینقلی  مهرپرور  اسماعیل  محمد  5ـ 

1320     پدر 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 
قاضی شعبه  دهم  شورای حل اختالف بابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   53 شماره  شناسنامه  دارای  وحیددژآهنگ  آقای 
317،95،5 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده 
که شادروان علی زمان دژآهنگ بشناسنامه1205در تاریخ94،4،18 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر پسر متوفی

غرب- آباد  اسالم  از  شناسنامه 3330203218 صادره  دژآهنگ شماره  2-حامد 
پسرمتوفی

3-آرزودژآهنگ شماره شناسنامه 90 صادره از اسالم آباد غرب-دخترمتوفی
4-شیرین احمدی شماره شناسنامه 868 صادره از اسالم آباد غرب-همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیاتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به شوراتقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف اسالم آباد غرب

ابالغ وقت دادرسی 
نظر به اینکه آقای بانک مهر اقتصاد با مدیریت محمد مهدی بازیاری با وکالت مهدی 
پهلوان نژاد فرزند علی اکبر دادخواستی به خواسته مطالبه  وجه به طرفیت 1- شهرام 
شعبانپورفرزند یار علی  2- محمد تقی ثقفی فرزند بابا  3- قاسم اکبر نتاج فرزند 
حبیب 4- رستم حیدری فرزند ناصر در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام 
مقدمات قانونی به کالسه 11/201/95 ثبت و برای مورخه 95/5/30 ساعت 10:15 
صبح تعیین گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان 
به استناد 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 که در 
وقت رسیدگی در شعبه 11 حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمایم آن به دفتر شعبه 11 مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و 

ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه یازدهم شورا حل اختالف شهرستان بابل  

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
امالک شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 687و رای شماره 1801 
کرم  علی  فرزند  اصل  مختاری  ابراهیم  خانم   / آقای  تقاضای  به  مورخه95/2/26 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 144/36متر مربع مجزی شده از 
پالک 41  اصلی واقع در بخش 2 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
اولیه )رسمی( آقای / خانم سید شیرخدا حسینی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده 
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در 
تا  الصاق  بر آن در روستاها  انتشار و عالوه  االنتشار و محلی آگهی  روزنامه کثیر 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
تقدیم  ارائه گواهی عدم  با  اینصورت متقاضی  باشد در غیر  نهایی می  ارائه حکم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2786
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/4

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
شماره  رای  1629و  کالسه  1-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان  امالک 
22667مورخه 94/12/25به تقاضای آقای محمد شاکری فرزند علی عباس نسبت 
به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 63725/97متر مربع مجزی شده از پالک 
0 فرعی  41 اصلی واقع در بخش 9شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
شماره  رای  1713و  کالسه  پرونده   -2 شکری  عباس  علی  آقای  )رسمی(  اولیه 
22581مورخه 94/12/24 به تقاضای علی مهرزاد فرزند احمد نسبت به ششدانگ 
یک قطعه باغ به مساحت 68779/43متر مربع مجزی شده از پالک 0فرعی  39 
اصلی واقع در بخش 9شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 

آقای / خانم قنبر سعید پور 
3-پرونده کالسه 1631و رای شماره 22578مورخه 94/12/24 به تقاضای آقای 
علی رحم شاکری فرزند قنبر بیک نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
بخش  در  واقع  اصلی  فرعی  41   0 از پالک  مربع مجزی شده  متر   50470/98
بیگ  قنبر  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  9شهرستان 
شاکرمی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
آگهی  محلی  و  االنتشار  کثیر  روزنامه  در  سایر صاحبان حقوقی  و  مالکین  اطالع 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند 
و گواهی  اقدام  قضایی ذیصالح  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2807
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/4

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
 2504 شماره  رای  6237و  کالسه  پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان 
فرزند شفالی نسبت  اله دریکوندی  / خانم ذبیح  آقای  تقاضای  به  مورخه95/3/8 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 190/14متر مربع مجزی شده از پالک 
–فرعی 38  اصلی واقع در بخش 2 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
اولیه )رسمی( آقای / خانم نصرت اله میردریکوند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده 
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در 
تا  الصاق  بر آن در روستاها  انتشار و عالوه  االنتشار و محلی آگهی  روزنامه کثیر 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
تقدیم  ارائه گواهی عدم  با  اینصورت متقاضی  باشد در غیر  نهایی می  ارائه حکم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2737
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/4
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 171و رای شماره 1932 مورخه 
95/2/28 به تقاضای آقای /خانم مریم سبزی دره گرمی  فرزند بهروز نسبت به 
از  شده  مجزی  مربع  متر   270 مساحت  به  ساختمان  عمارت  یکباب  ششدانگ 
پالک 5183 فرعی  3.1 اصلی واقع در بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی 
از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای احسان سبزی دره گرمی  2- پرونده کالسه 
294 و رای شماره 1920مورخه 95/2/28 به تقاضای آقای / خانم بهروز سبزی دره 
گرمی فرزند محمد بزرگ نسبت به ششدانگ یکباب عمارت ساختمان به مساحت 
324/17 متر مربع مجزی شده از پالک 5183 فرعی  3.1اصلی واقع در بخش 
احسان  آقای  اولیه )رسمی(  مالک  مالکیت  از  آباد خروجی  چهار شهرستان خرم 
سبزی دره گرمی 3- پرونده کالسه 619و رای شماره 1929مورخه 95/2/28 به 
بهروز سبزی دریکوند فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب  آقا خانم  تقاضای 
عمارت ساختمان به مساحت 302/43 متر مربع مجزی شده از پالک 5183 فرعی  
3.1 اصلی واقع در بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( آقای احسان سبزی دره گرمی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2735
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/4

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

آگهی ابالغ 
ایرج  آقای  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
دادنامه  وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  مظفر 
شماره  پرونده  6در  شعبه  از  صادره   9409971110601222 شماره 
و  خواسته  اصل  ریال   120000000 مبلغ  به  محکوم   9409981110600510
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای شرکت تعاونی اعتبار 
ثامن و مبلغ 6000000 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 طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.

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

دادنامه
پرونده کالسه 9309981110601002 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

بابل دادنامه شماره 9409971110600352
کریم  سید  آقای  وکالت  با  مازندران  استان  شعب  مدیریت  ملت  بانک  خواهان: 
جعفری کالگر فرزند سیدرحیم به نشانی بابل بحرارم شرقی ک کمیل 2 ساختمان 

شایان طبقه همکف دفتر وکالت
خواندگان: 1- آقای علی پور آقاجان فرزند خیراله به نشانی شهرستان بابل قاضی 
بابل مجتمع  کتی نمایشگاه حبیب 2- آقای جواد کاظمی فرزند ب به نشانی - 
به  اسماعیل  فرزند  نخی  پور  یداله  محمد  آقای   -3  29 پالک  بختیاری  تجاری 

نشانی–بابل روستای رمنت اول محل کوچه گلزار 11 منزل یداله پور 
خواسته: مطالبه وجه بابت...

رای دادگاه- در خصوص دعوی بانک ملت مدیریت شعب استان مازندران با وکالت 
آقای سید کریم جعفری کالگر بطرفیت 1- محمد یداله پور نخی2- آقای جواد 
انضمام  به  مطالبه 62933332ریال  بخواسته  آقاجان  پور  علی  آقای   -3 کاظمی 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست به ماخذ 20 درصد ساالنه و کلیه 
 89501138/80 شماره  قرارداد  موضوع  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  خسارات 
دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی و بقاء اصول مستندات 
و  نماید  می  مستصحب  را  خواندگان  ذمه  استدامه  و  اشتغال  که  خواهان  ید  در 
ابرازی دفاع و تعرضی ننمودند  خواندگان نیز نسبت به دعوی خواهان و مدارک 
لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و وارد تلقی مستندا به مواد 198و519 قانون 
پرداخت  به  متضامنا  را  قانون مدنی خواندگان  و 10و 230  دادرسی مدنی  آئین 
و  دادرسی  هزینه  ریال   2990000 و  خواسته  اصل  بعنوان  ریال   62933332
حق  در  الضرر  و  تسبیب  قواعد  رعایت  باب  از  اوکاله  حق  ریال   2265599 نیز 
از  را  تادیه  تاخیر  خسارت  است  مکلف  احکام  اجرای  نماید  می  محکوم  خواهان 
تاریخ 94/10/9 بماخذ بیست درصد به نسبت اصل مانده بدهی بملغ 39915719 
ریال لغایت وصول محکوم به محاسبه و در حق محکوم له ایصال نماید. رای صادره 
غیابی بوده و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست 
مازندران  استان  مرکز  تجدیدنظر  محترم  محاکم  در  تجدیدنظر خواهی  قابل  روز 

می باشد.
رئیس شعبه ششم دادگاه حقوقی بابل- صادق غالم نتاج
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آگهی ابالغ
خواهان  مسعود محمدولی  دادخواستی به طرفیت خوانده عباس فرج زاده اوغانی 
اوغانی و بهروز شیخ حسن و پرویز جاللی و بهارک حاتمی و  و پرویز فرج زاده 
جالل باغبان و بانک ملی ایران شعبه گلستانه کد 609 به خواسته مطالبه خسارت 
و الزام به فک رهن و مطالبه وجه بابت و مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظیم 
سند رسمی ملک   تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت 
به شعبه 182   دادگاه  خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری تهران  رسیدگی 
واقع در تهران یافت آباد کوی ولیعصر مجتمع قضایی شهید مطهری   ارجاع و به 
کالسه  9509980213400127 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن95/6/13  و 
ساعت    9:30تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
  110/39707    منشی دادگاه حقوقی شعبه 182  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید مطهری   تهران

آگهی ابالغ
خواهان  یوسف میرزائی دادخواستی به طرفیت خوانده  علیرضا جباری و محمود 
رسمی  تنظیم سند  به  الزام  و  دادرسی  خواستهمطالبه خسارت  به  وطن خواهی 
رسیدگی  جهت  که  نموده  تهران  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  ملک  
در  واقع  تهران  مطهری  شهید  قضایی  مجتمع  خانواده  دادگاه   شعبه 182    به 
تهران یافت آباد کوی ولیعصر مجتمع قضایی شهید مطهری   ارجاع و به کالسه  
9509980213400178 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/6/14    و ساعت  
8:30  تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد
  110/39702    منشی دادگاه حقوقی شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید مطهری   تهران

آگهی ابالغ
خواهان بانک صادرات ایران   دادخواستی به طرفیت خوانده  محسن محبی به خواسته 
به غیر و مطالبه خسارت دادرسی   تقدیم دادگاههای عمومی  انتقال منافع  تجویز 
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 182   دادگاه  خانواده مجتمع قضایی 
شهید مطهری تهران واقع در تهران یافت آباد کوی ولیعصر مجتمع قضایی شهید مطهری   
ارجاع و به کالسه 9509980213400072  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  95/6/9و 
ساعت 10:30   تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
  110/39705 منشی دادگاه حقوقی شعبه 182  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید 
مطهری   تهران

آگهی ابالغ
خواهان طاهره عیوضی  دادخواستی به طرفیت خوانده  مجتبی مومنی به خواسته 
الزام به فک پالک خودرو  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که 
به شعبه 182   دادگاه  خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  جهت رسیدگی 
تهران واقع در تهران یافت آباد کوی ولیعصر مجتمع قضایی شهید مطهری   ارجاع 
و به کالسه  9509980213400181 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/6/15  
و ساعت  9  تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد
  110/39699    منشی دادگاه حقوقی شعبه 182  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید مطهری   تهران

حصر وراثت
اقای علی شاهی آذر مزرعه  به شماره شناسنامه 1610174739 مطابق دادخواستی 
تقدیمی به کالسه پرونده 9500231/791از این شعبه در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد شاهی آذر مزرعه   به شماره 
شناسنامه 175 در تاریخ 95/2/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
 1- رقیه اسدزاده روشنق    ش ش  169 متولد 1343  صادره از میانه    نسبت 

به متوفی  همسر
 2- نوبهار شاهی آذر    ش ش 1610174720متولد 1365 صادره از مغان نسبت 

به متوفی  فرزند
 3-زهرا شاهی آذر  ش ش 0022179194 متولد 1378 صادره از تهران نسبت 

به متوفی  فرزند
4- فاطمه شاهی آذر مزرعه    ش ش 1610204328 متولد 1371صادره از تهران 

نسبت به متوفی  فرزند
ازتهران  مزرعه  ش ش 1610174739متولد 1367 صادره  آذر  5- علی شاهی 

نسبت به متوفی  فرزند
6-گل بس بیک نژاد   ش ش 211 متولد 1363  صادره از تهران نسبت به متوفی  

فرزند
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور  با  اینک  و مرحوم ورثه دیگری ندارد 
تا هرکس  مینماید  آگهی  نوبت  در یک  امور حسبی  قانون  ماده 361  باستناد  را 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت 

یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/40691   رییس شعبه 791 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران 

حصر وراثت
به  تقدیمی  دادخواستی  مطابق   20 شناسنامه  شماره  به  نظری    صفرعلی  اقای 
کالسه پرونده 9500230/791 از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان رضا نظری   به شماره شناسنامه 3469در تاریخ 
95/3/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به
 1- زهرا دهقانی شهرابی   ش ش  20462 متولد 1355  صادره از تهران   نسبت 

به متوفی  همسر
تهران   از  صادره   1380 0024462926متولد  نظری   ش ش  محمد  امیر   -2  

نسبت به متوفی  فرزند
 3-صفرعلی نظری   ش ش 20 متولد 1329 صادره از اردستان  نسبت به متوفی  

پدر
به  اردستان نسبت  از  4- فاطمه دهقانی    ش ش 11520 متولد 1333صادره 

متوفی مادر
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور  با  اینک  و مرحوم ورثه دیگری ندارد 
تا هرکس  مینماید  آگهی  نوبت  در یک  امور حسبی  قانون  ماده 361  باستناد  را 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت 

یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/40688   رییس شعبه 791 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران 

آگهی موضوع ماده3قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک اهواز
نظر به اینکه دراجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 
فاقد سندرسمی برایر رای 3000734-1395-95/2/6    1 -تصرفات آقای سید 
کد  رامهرمز  1557صادره  شناسنامه  شماره  به  هاشم  سید  فرزند  موسوی  عادل 
100/73مترمربع  مساحت  به  ساختمان  یکباب  به  6629918673نسبت  ملی 
حسین  مالکیت  از  خروجی  دواهواز  2692/12بخش  پالک  قسمتی/ششدانگ  در 
نوبت  دردو  مزبورمراتب  قانون  برابرماده3  لذا  گردیده  بصدوررای  منجر  نواصری 
به  نسبت  کس  هر  تا  گردد  می  آگهی  عموم  اطالع  جهت  روز  پانزده  فاصله  به 
اول  نوبت  انتشار  ازتاریخ  باشد  داشته  اعتراض  ایشان  ومالکیت  مفروزه  تصرفات 
این آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رامستقیما به اداره ثبت اسناد وامالک اهواز 
تسلیم ورسید دریافت نمایند ومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تقدیم دادخواست  تقدیم و گواهی  به مقامات قضائی  اعتراض دادخواست  تسلیم 
اخذ وبه اداره ثبت محل تحویل نمایند بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض 
درموعدمقرراداره ثبت برابرمقررات اقدام بصدورسندمالکیت خواهد نمود.شماره م 

الف:)5/971(
تاریخ انتشار نوبت اول :1395/4/5

تاریخ انتشار نوبت دوم:1395/4/20
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز –قادریان 

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

فاقد سند رسمی 
برابر رای بشماره 139560324009001180مورخ95/2/14 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
فرزند  خداکریمیان  محمدرضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  ثبتی 
علی اصغر بشماره شناسنامه 26 صادره از همدان به شماره ملی 3873245795 
از  به مساحت 66/45 متر مربع پالک 158 فرعی  باب خانه  را درششدانگ یک 
دو  بخش  در  واقع  اصلی   2099/56 پالک  از  مجزی شده  و  مفروز  اصلی   2099
بوشهر خریداری از مالک رسمی  آقای مسعود موسوی محرز گردیده است . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی مذکور اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/4/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/5/4

م الف 564 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر- سهراب خواجه

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 689/94و رای شماره 2879مورخه 
95/3/16 به تقاضای آقای میررضا تقی زاده فرزند شیر محمد نسبت به ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 106/25متر مربع مجزی شده از پالک - فرعی از 
2091 باقیمانده  اصلی واقع در بخش یک  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت 
مالک اولیه )رسمی( آقای محمد حسین والیزاده معجزی رسیدگی و تائید و انشاء 
گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی 
ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم 
نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و 
پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر 
اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2804
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/04

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  مذکور  قانون  اختالف  حل  هیات  صادره  آرای 
رای شماره  و  پرونده کالسه 1025/94  بشرح ذیل:   آباد  امالک شهرستان خرم 
به  نسبت  میرولی  فرزند  امین حسنوند  آقای  تقاضای  به  3781مورخه 95/3/31 
از پالک  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 107/34 متر مربع مجزی شده 
1/10  فرعی 3اصلی واقع در بخش 4 باقیمانده واقع در بخش یک  شهرستان خرم 
آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای / خانم رضا فرهمند رسیدگی 
و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  در  مراتب  گردیده  انشاء  و  تائید  و 
ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین 
انتشار و عالوه  االنتشار و محلی آگهی  و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
اعتراض  الصاق به مدت دو ماه  تاریخ  از  اولین آگهی و در روستاها  تاریخ نشر  از 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف 2805
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/4

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 676 و رای شماره 1730مورخه 
95/2/26 به تقاضای آقای مصطفی میر دریکوند فرزند سپهدار نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 128/75 متر مربع مجزی شده از پالک 38 ا اصلی 
واقع در بخش 2شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای 
سید محمد میر دریکوندی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 
3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2806
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/04
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

آگهی احضار متهم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 940679 شعبه دوم دادیاری آقای سجاد احدی به 
اتهام سرقت و اسیدپاشی خودرو تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نگردیده، لذا در اجرای ماده 174 ق. آ. د. 
ک مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از 
خود در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اردبیل حاضر شود در صورت 

عدم حضور به موقع اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب اردبیل- مرتضی طاهری فرد

آگهی مفقودی
برگ سبزخودرو پژو 206مدل 1383 به رنگ بژ- متالیک به شماره انتظامی ایران 
82-182 ل 24 و شماره موتور 4385641 و شماره شاسی 83641981 به نام 

بابلسررقیه رمضان پورمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

سهمیهالمپیکدوومیدانیایرانبه10رسید

دو پرتابگر چکش ایران با شکستن رکورد ملی این رشته دو سهمیه 
المپیک را کسب کردند البته این سهمیه ها در حالی که فدراسیون 

ایران و بالروس تایید کنند به سهمیه های ایران اضافه می شود.
به  گزارش  ایسنا، رقابت های دوومیدانی بالروس جمعه شب برگزار شد 
و پژمان قلعه نویی و کاوه موسوی موفق شدند ورودی  المپیک 2016 

ریو را کسب کنند.
کاوه موسوی با پرتاب معادل 77 متر و 40 سانتیمتر و پژمان قلعه نویی 
با پرتابی 77 متر و 18 سانتیمتری با شکستن رکورد ملی این رشته 

جواز حضور در  المپیک 2016 ریو را به دست آوردند.
رکورد ملی پرتاب چکش با 75 متر و 96 سانتیمتر در اختیار پژمان 

قلعه نویی بود. ورودی  المپیک 77 متر است.
البته تایید این سهمیه ها منوط به گرفتن تست  دوپینگ از این دو 

ورزشکار و هم چنین تایید فدراسیون بالروس است.
تیم ملی دوومیدانی ایران در دوره قبل این رقابت ها که ورزشکاران با 
ورودی A و  B المپیکی می شدند نیز 10 سهمیه گرفتند. اما در حال 
حاضر تیم ملی با وجود اینکه تنها یک ورودی برای کسب سهمیه 

المپیک تعیین شده است 10 سهمیه را تاکنون کسب کردند.

رکابزنانالمپیکیایرانمشخصشدند

ترکیب تیم ملی دوچرخه سواری ایران برای حضور در المپیک 
ریو اعالم شد.

به گزارش ایسنا ، جلسه کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری 
تصمیم  المپیکی  نفرات  انتخاب  مورد  در  اعضا  و  شد  برگزار 

گرفتند.
آروین  نهایت   تیم ملی در  اردوی  نفر حاضر در  از میان شش 
میزبانی  قادر  و  مهدی سهرابی  پورسیدی،  میر صمد  گودرزی، 
این  میان  از  البته   انتخاب شدند.  ریو  المپیک  در  برای حضور 

نفرات، یک رکابزن رزرو خواهد بود.
 رکابزنان قرار است تا چند روز دیگر در تور کینگ هایلک چین 

شرکت کنند  و پس از آن راهی المپیک ریو می شوند.
بهنام ملکی و  محمد رجبلو و محمد گنج خانلو خط خوردند، 
احد کاظمی نیز قبال از حضور در اردوی تیم ملی انصراف داده 

بودند.

پیروزیجوانانوالیبالیستایرانبرابرترکمنستان

تیم  ملی والیبال جوانان ایران برابر ترکمنستان به برتری رسید.
به  گزارش  ایسنا، تیم  ملی والیبال جوانان ایران در اولین بازی 
خود در رقابت های قهرمانی آسیا به مصاف ترکمنستان رفت و 

در سه ست پیاپی این تیم را شکست داد.
شاگردان بهروز عطایی در تیم  ملی والیبال جوانان سه ست این 
بازی را با نتایج 25 – 12 ، 25 – 18 و 25 – 22 به نفع خود 

به پایان رساندند.
هجدهمین دوره از رقابت های والیبال قهرمانی جوانان آسیا به 

میزبانی چین تایپه برگزار می شود.

»علینادری«مربیتیمملی
فوتبالساحلی

از  فوتبال  و  فوتسال  توسعه  و  فنی  کمیته  رئیس 
انتخاب »علی نادری« به عنوان مربی تیم ملی فوتبال 

ساحلی خبر داد.
»عباس ترابیان« رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال 
و فوتبال ساحلی در باره انتخاب علی نادری به عنوان 
مربی تیم ملی فوتبال ساحلی بزرگساالن گفت: پیرو 
نشست قبلی کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال 
ساحلی در خصوص حضور نادری به عنوان مربی تیم 
ملی فوتبال ساحلی بزرگساالن، مقرر شد تا وی به 
عنوان مربی در این رده فعالیت خود را آغاز کند، چرا 
که تفکراتش با کادر فنی بزرگساالن بسیار نزدیک 
بوده و بدون شک حضورش می تواند کمک به سزایی 

در راستای رشد و موفقیت این تیم باشد.
وی گفت: نادری پیش از این به مدت دو سال و نیم 
عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی »ب« بوده و 

فعالیت های خود را در این رده نیز دنبال می کند.
به گفته ترابیان، علی نادری مدرک سطح یک فوتبال 
ساحلی را از کنفدراسیون فوتبال آسیا کسب کرده و 
با تجارب ارزشمندی که در مدت 12 سال حضور 
خود در تیم ملی فوتبال ساحلی به دست آورده، 
می تواند نقش تعیین کننده ای در راستای موفقیت 

فوتبال ساحلی ایفا کند.

احتمالجداییمسیازبارسلونا
رئیس لیگ فوتبال اسپانیا )اللیگا( نسبت به احتمال 
جدایی لیونل مسی از بارسلونا و پیوستن او به یک 
کشور دیگر بعد از محکوم شدن به فرار مالیاتی ابراز 

نگرانی کرد.
به گزارش ایرنا، دادگاه اسپانیا چندروز پیش مسی 
و پدرش را به دلیل فریب مالیاتی به 21 ماه زندان 
محکوم کرد. خاویر تباس رئیس اللیگا، بعد از اعالم 

حکم دادگاه از مسی دفاع کرد.
مالیاتی  اداره  پدرش  و  دادگاه، مسی  رای  براساس 

اسپانیا را مبلغ4.1 میلیون یورو فریب داده اند.
از جدایی مسی  البته که  روز جمعه گفت:   تباس 
می ترسم. تنها چیزی که می توانم به او بگویم این 
است که ما معتقدیم که او گناهکار نیست و از حضور 
او در اینجا خوشحالیم. روز چهارشنبه، دادگاه اسپانیا 
مسی و پدرش خورخه را به 21 ماه زندان محکوم 
کرد.  در اسپانیا، محکومیت کمتر از دو سال برای 
اولین جرم معموال تعلیق می شود. یعنی احتماال 
مسی و پدرش به زندان نمی روند.  تباس خاطرنشان 
کرد که دادگاه مسی و پدرش را در سه فقره فرار 
مالیاتی مقصر شناخته است.  وی افزود:  هر فقره هفت 
ماه حبس داشته است. حکم آنها شدید نیست. فکر 
نمی کنم که مسی مجرم باشد. او قربانی یک ساختار 

مالی معیوب شده است که تغییر خواهد کرد. 

خبرخبر

رئیس فدراسیون شطرنج گفت: 480 شطرنجباز 
قاره کهن از امروز در تهران در دوازدهمین دوره 
رقابت های شطرنج قهرمانی مدارس آسیا با یکدیگر 

رقابت می کنند.
»مهرداد پهلوان زاده« گفت: این رقابت ها تا 28 تیر 
ماه در شش رده سنی هفت تا 17 سال و سه بخش 

استاندارد، سریع و نیمه سریع برگزار می شود.
رئیس  ایلیومژینوف«  »کیرسان  گفت:  وی 
فدراسیون جهانی شطرنج مهمان ویژه این دوره از 
رقابت های شطرنج مدارس آسیا در ایران است. 
آنکه »آناتولی کارپف« قهرمان 17 دوره  ضمن 
شطرنج جهان نیز دعوت فدارسیون شطرنج ایران 

را برای حضور در ایران پذیرفته است.
رئیس فدراسیون شطرنج که به همراه »آناتولی 
کارپف« و »احسان قائم مقامی« استاد بزرگ 
با خبرنگاران حاضر  نشست  در  ایران  شطرنج 
مدارس  شطرنج  های  رقابت  در  گفت:  شد، 
ایران،  چین،  کشورهای  شطرنجبازان  آسیا، 
هند،  عراق،  اردن،  قرقیزستان،  نیوزلند، سنگاپور، 
مالزی،  فیلیپین،  مغولستان،  ترکمنستان، 
سریالنکا، قزاقستان، ازبکستان، سوریه، نپال و 

تاجیکستان شرکت می کنند.

پهلوان زاده گفت: 100 شطرنج باز دختر ایرانی و 
180 شطرنج باز پسر ایرانی نیز در این رقابت ها 
حضور دارند. وی در خصوص برگزاری رقابت های 
موسوم به »جام ستارگان« گفت:  جام ستارگان از 
امروز به میزبانی ایران در منطقه آزاد بندر انزلی 

برگزار می شود. 
رئیس فدراسیون شطرنج گفت: 10 نماینده از 

ایران و 10 شطرنج باز نیز از کشورهای انگلستان، 
ارمنستان،  آمریکا، فرانسه، اوکراین،  چین،  روسیه، 
هلند، گرجستان و هندوستان در این رقابت ها با 

یکدیگر رقابت می کنند.
علیرضا فیروزجا، آرین غالمی،  پرهام مقصودلو، 
 احسان قائم مقامی،  شاهین لرپری زنگنه،  پویا 
ایدنی، پوریا درینی، امیررضا پوررمضانعلی، سید 

الشریعه  خادم  سادات  سارا  و  موسوی   خلیل 
نمایندگان ایران در جام ستارگان هستند.

این رقابت ها تا 30 تیر ماه ادامه دارد.
»گابریل سرگیسیان« از کشور ارمنستان با درجه 
بین المللی 2679، »الکسی دریف« روسه با درجه 
انگلیسی  شورت«  »نایجل  المللی 2664،  بین 
سکولوف«  »ایوان  المللی 2652،  بین  درجه  با 
هلندی با درجه بین المللی 2642، »رومین ادوآرد، 
»یوگنی  المللی 2639،  بین  درجه  با  فرانسوی 
المللی  بین  درجه  با  اوکراینی  میروشنیچنکو« 
2616، »لو شانگلی« چینی با درجه بین المللی 
گرجستانی  مچدلیشویلی«  »میخائیل   ،2611
میرزویف«  »آذر   ،2604 المللی  بین  درجه  با 
المللی 2525 و  »یان  بین  با درجه  آذربایجانی 
الوست« آمریکایی با درجه بین المللی 2524 در 

این رقابت ها حضور دارند.
این رقابت ها به روش »اسخیفنینگن« که در ایران 
به نام »روش شونینگن« معروف است، برگزار می 
شود. در این روش بازیکنان کشورمان با یکدیگر 
روبرو نخواهند شد و بازیکنان دو تیم با یکدیگر به 
رقابت می کنند و برنده تیمی است که بیشترین 

امتیاز را کسب کند.

رقابت 48٠ شطرنج باز قاره کهن در تهران

بهنام اسبقی و ابوالفضل یعقوبی در 
آمادگی  و  پشتوانه سازی  راستای 
برای  تکواندو  تیم ملی  بهتر  هرچه 
گرندپری  مسابقات  در  حضور 
2016 و المپیک 2020، به جمع 
کشورمان  تکواندوی  ملی پوشان 

اضافه شدند.
اردوهای آماده سازی تیم ملی تکواندو 
برای حضوری پرقدرت در بازیهای 
المپیک ریو 2016، در مرکز جهانی 
فدراسیون تکواندو درحال برگزاری 
است که با تصمیم کادرفنی، برای 
آماده سازی تیم ملی ایران جهت شرکت در رقابت های گرندپری که بعد از 
بازیهای المپیک انجام می شود و همچنین پشتوانه سازی برای المپیک 2020، 

بهنام اسبقی و ابوالفضل یعقوبی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.
فرزان عاشورزاده، مهدی خدابخشی و سجاد مردانی 3 مرد المپیکی تکواندوی 
ایران به همراه آرمین هادی پور، مسعود حجی زواره و امید عمیدی نفرات دوم 
این ورزشکاران، تمرینات خود را زیر نظر بیژن مقانلو بعنوان سرمربی و مهدی 
بی باک و مهرداد یوسفی بعنوان مربی پیگیری می کنند که روز شنبه، اسبقی و 

یعقوبی هم به جمع تکواندوکاران ملحق شده اند.

تیم های فوتبال پرتغال و فرانسه یکشنبه شب به امید 
قهرمانی در فینال جام ملت های اروپا )یورو( 2016 به 

مصاف یکدیگر می روند.
تیم فرانسه با پیروزی 2 برصفر برابر آلمان در دیدار نیمه 
نهایی یورو2016 صعود کرد. میزبان  به مرحله  نهایی، 
جام در حالی با هدایت دیدیه دشان در ورزشگاه استاد 
دو فرانس به مصاف پرتغال می رود که بخت زیادی برای 
قهرمانی دارد. تیم پرتغال به سرمربیگری فرناندو سانتوس 
در مرحله نیمه نهایی اولین پیروزی خود را در مدت 90 
دقیقه وقت قانونی در این تورنمنت برابر ولز کسب کردند 
و ولز به علت محرومیت ها و غیبت آرون رمزی ستاره از 

صعود به مرحله بعد بازماند.
دیدار تیم های فرانسه و پرتغال در نیمه نهایی یکی از بهترین 
بازیهای این تورنمنت بود. بعید است که دیدار فینال بتواند 
با بازی فرانسه مقابل آلمان از نظر کیفیت رقابت کند. با این 

حال باید بازی جذابی باشد. 
پرتغال بخت کمی برای پیروزی دارد. این تیم در 10 مسابقه 
خود مقابل فرانسه از جمله دو دیدار خود در مرحله مقدماتی 
یورو 2016 ، مغلوب حریف شد.  پرتغال 12 سال پیش در 
فینال یورو 2004 که خود میزبان جام بود، مغلوب یونان 
شد. در حالی که انتظار می رفت تیم میزبان به سرمربیگری 
اسکوالری با شکست یونان به اولین قهرمانی خود دست یابد. 
یونان در دو بازی از پنج دیدار پیروزی شده بود و شاگردان 

اسکوالری بخت قهرمانی را داشتند.  کریستیانو رونالدو ستاره 
نوظهور آن زمان بود که انتظار می رفت در کنار لوئیس 
فیگو، رویی کاستا و دکو بسیار بهتر از یونان ظاهر شوند. ولی 
پرتغال بطور غیرمنتظره مغلوب شد.  در تورنمنت امسال، 
این نقش معکوس شده است. پل پوگبا، دیمیتری پایت و 
آنتوان گریژمان در تیم پراستعداد فرانسه بازی می کند، 
ولی پرتغال مطمئن است که می تواند فرانسه را نومید کند، 
همانگونه که یونان این تیم را نومید کرد.  پرتغال، با وجود 
آنکه دیدارش مقابل کرواسی و لهستان به وقت اضافه کشیده 
شد، در مرحله حذفی فقط یک گل خورد.  اما فرانسه از 
وقتی که گریژمان در نیمه دوم مرحله یک هشتم نهایی 
برابر ایرلند به میانه زمین رفت، روند موفقیتهای خود را آغاز 
کرد. گریژمان تیمی کامال متفاوت ایجاد کرد. مهاجم اتلتیکو 
مادرید تا مرحله نیمه نهایی شش گل به ثمر رساند و دومین 
بازیکنی شد که بعد از میشل پالتینی بیش از 5 گل در 

مسابقات یورو به ثمر رسانده است.  
اولیویه ژیرو مهاجم آرسنال نیز عملکرد موثری دارد، او در 
مرحله یک چهارم نهایی مقابل ایسلند امتیاز کامل 10را 
گرفت. گریژمان، با کسب امتیاز 9.76 برابر آلمان در مرحله 
نیمه نهایی بازیکن برتر شد. فرانسه در مرحله حذفی 
عملکرد بهتری در مقایسه با سه دیدار مرحله گروهی 
مقابل تیم های ضعیف تر داشته است. با توجه به عملکرد 

گریژمان پرتغال برای مهار او باید سخت تالش کند. 

چالشدشوارفرانسهمقابلپرتغالبرایتصاحبقهرمانیاروپا بهناماسبقیوابوالفضلیعقوبی
دراردویتیمملیتکواندو
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3٠ درصد تاکسی های ارومیه 
فرسوده است

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست 
شورای شهر ارومیه گفت: 30 درصد تاکسی های 

ارومیه فرسوده است.
محمد ستارپور با اشاره به فرسودگی تاکسی های 
در  تاکسی های  درصد  داشت: 30  اظهار  ارومیه، 
حال استفاده ارومیه فرسوده بوده و نیازمند نوسازی 
هستند. وی با بیان اینکه 7 هزار تاکسی در ارومیه 
فعالیت دارند، تصریح کرد: این تاکسی ها به صورت 
گردشی، خطی، تلفنی و پالک قرمز در حال فعالیت 

بوده و ارائه خدمات می کنند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست 
تاکسیرانی  ناوگان  نوسازی  ارومیه  شهر  شورای 
ارومیه را مورد تاکید قرار داد و اذعان داشت: برای 
اینکه رغبت مردم در استفاده از حمل و نقل عمومی 
را باال ببریم نیازمند نوسازی ناوگان حمل و نقل به 

ویژه تاکسی هستیم.
این  در  فرهنگ سازی  اینکه  بیان  با  مسؤول  این 
زمینه نیز موثر است، اعالم کرد: سهم تاکسی ها در 
حمل و نقل عمومی ارومیه بسیار کم بوده و مردم 
رغبت بیشتری برای استفاده از خودرو شخصی در 

مسافرت های درون شهری دارند.

ریزگردها نماینده سازمان ملل را به ایالم کشاند
نماینده سازمان ملل متحد در ایران گفت:سازمان 
ملل سال گذشته با پیشنهاد ایران قطعنامه ای مبنی 
بر ارزیابی وضعیت گرد و غبار در جهان مصوب کرد 
که اجرای این قطعنامه با تمرکز بر وضعیت ایران 

آغاز شده است.
کمیته  مشترک  نشست  در  لوییس«  »گری 
راهبردی ستاد مقابله با گرد و غبار کشور و شورای 
هماهنگی مدیریت بحران استان ایالم که با حضور 
رییس سازمان حفاظت محیط  زیست کشور، اظهار 
کرد: اولین بار است که به ایالم می آید می آیم و 
چیزی که شاهد آن هستم بسیار ناراحت کننده 

است.

 در ایام تعطیالت عید سعید فطر؛
سواحل مازندران، تلفات ناشی از غریق نداشت

مدیرعامل جمعیت هالل احمر مازندران گفت: در ایام تعطیالت عید 
سعید فطر، هیچ موردی از تلفات ناشی از غریق در سواحل مازندران 

به ثبت نرسید.
مجتبی اکبری با اشاره به اینکه با وجود گستردگی منطقه عملیاتی 
در سواحل مازندران و پوشش 351 نقطه حادثه خیز و ممنوعه توسط 
نجاتگران و ناجیان غریق، حتی یک غریق هم در ایام تعطیالت عید سعید 
فطر در سواحل استان نداشتیم که این وضعیت نشان دهنده کار بزرگی 
است که در مجموعه جمعیت هالل احمر استان مدیریت، برنامه ریزی و 

عملیاتی شده است.
وی با تبریک این دستاورد ارزشمند به همه نجاتگران و ناجیان غریق مستقر 
در ساحل و همکاران حوزه های مختلف جمعیت هالل احمر استان و 
همچنین تقدیر از همکاری و تدبیر اعضای کمیته پیشگیری و کاهش غریق 
که با مدیریت جمعیت هالل احمر مازندران فعالیت می کنند، تصریح کرد: 
تحقق این مهم نشان دهنده ظرفیت عظیم و راهبردی جمعیت هالل احمر 

استان در پیشگیری و مدیریت حوادث است.

جایگزیني موفقیت آمیز دستگاه آنالیز سرباره آزمایشگاه 
فوالدسازي فوالد مبارکه

بهادری-اصفهان: نصب و راه اندازي دستگاه XRF آنالیز سرباره آزمایشگاه 
فوالدسازي، توسط واحد مهندسي کارخانه با موفقیت به پایان رسید.

آنالیز  جهت  افزود:  سازي  فوالد  آزمایشگاه  رییس   ، احمدي   حسن 
نمونه هاي سرباره در ناحیه فوالدسازي و به منظور کنترل فرآیند در 
قسمت کوره هاي قوس الکتریکي و کوره هاي پاتیلي)سرباره ورودي و 
خروجي(، از روش اسپکترومتري فلورسانس اشعه X)XRF ( استفاده 
مي شود که به این منظور دستگاه قبلي مورد استفاده در آزمایشگاه 
فوالدسازي به دلیل فرسوده بودن و عدم پشتیباني شرکت سازنده و 
غیرقابل تعمیر بودن، از سرویس خارج شده و جوابگوي نیازهاي تولید 
نبود.همچنین باتوجه به افزایش تعداد نمونه ها در توسعه 7.2 میلیون 
تن، احتمال اختالل در آنالیز نمونه ها با دقت و صحت موردنیاز تولید 
ناحیه فوالدسازي وجود نداشت، در عین حال از آنجایي که آنالیز ترکیباتي 
 ،Mno، Sio2 ،Feo، Cao،  Mgo،  Al2o3 ،Tio2 همچون
P2o5 نیاز به دقت و صحت باالیي دارد، امکان جایگزیني روش دیگري 
براي آنالیز نمونه هاي سرباره وجود نداشت که به منظور حل این مشکل 
با هماهنگي واحدهاي مربوط دستگاه جدید با اعتباري بالغ بر 22 میلیارد 

ریال خریداري و مورد بهره برداري قرارگرفت.

مروی  ضمیری  مهرداد  زمان،  خبرنگار 
زاده: علیرضا رئیس اوژن، رئیس اداره فرهنگ 
ارتقای  و  آموزش  مالرد  شهرستان  ارشاد  و 

علمی خبرنگاران را امری ضروری بیان کرد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان مالرد 
خانه  مدیره  هیئت  اعضای  با  نشستی  در 
مطبوعات شهرستان های استان تهران آموزش 
و پرورش خبرنگاران را از مسوولیت های این 
تشکل دانست و تشریح کرد: پیشنهاد میکنم 
کالس های عملی و تئوری تخصصی مختلفی 
با  خبرنگاری  اخالق  و  خبرنویسی  جمله  از 
آن  از  پس  و  تشکیل  معتبر   اساتید  تدریس 
گواهینامه هایی به خبرنگاران اعطاء شود. وی 
افزود: آموزش تئوری و عملی در کنار هم است 

که معنا می یابد.
مطبوعات  خانه  تشکل  اوژن  رئیس  علیرضا 
دلیل  به  را  تهران  استان  های  شهرستان 
با  تشکلی  کاری،  های  حیطه  و  سالیق  تنوع 
حساسیت های ویژه ی کاری خود دانست و 

گفت: با توجه به این که افرادی که اکنون عضو 
هیئت مدیره ی خانه مطبوعات شهرستان های 
در  و  خبرنگاران  رای  با  هستند  تهران  استان 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران 
جامعه  با  خوبی  تعامل  قطعا  شدند،  انتخاب 

خبرنگاران خواهند داشت.

های  و سختی  مشکالت  یادآوری  وی ضمن   
پیش رو برای این تشکل اظهار داشت: با توجه 
به حساسیت کاری این تشکل، الزم است اعضا 
آستانه ی تحمل خویش را باال برده و برای تعامل 

هرچه بیشتر و رفع موانع پیش رو آماده باشند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 

مالرد با یادآوری قوانین و آیین نامه ی تنظیم 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  توسط  شده 
همچون مالک ها و شرایط الزم برای احتساب 
یک شخص به عنوان خبرنگار گفت: این آیین 
نامه راهکار و شاکله ی اصلی کار خبرنگاران را 
تعریف میکند که به عنوان دستورالعملی برای 

شناخت خبرنگاران جامعه نیز صادق است.
سامانه  کرد:  خاطرنشان  اوژن  رئیس  علیرضا 
امور  معاونت  توسط  جامعه رسانه های کشور 
و  فرهنگ  وزارت  رسانی  اطالع  و  مطبوعاتی 
ارشاد اسالمی پیش بینی شده که راهکارها و 
قوانینی یکپارچه برای رسانه ها و خبرنگاران 
ممکن  افزود:  وی  نماید.  می  ارائه  کشور  کل 
از  برخی  قدیمی  خبرنگاران  از  بعضی  است 
شروط الزم برای ورود به این سامانه را نداشته 
باشند. لذا الزم است برای برقراری هرچه بیشتر 
عدالت، خانه مطبوعات شهرستان های استان 
تهران به شناسایی و ساماندهی چنین افرادی 

پرداخته و آنان را مورد حمایت قرار دهد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان مالرد تاکید کرد:

لزوم ارتقای علمی خبرنگاران
خبر خبر

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه متهم آقای علی قاری فرزند شکراله از طرف دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
سرعین به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز زمین زراعی، موضوع شکایت اداره جهاد کشاورزی 
شهرستان سرعین، تحت تعقیب می باشد و به جهت معلوم نبودن محل اقامت ایشان، ابالغ 
آئین دادرسی کیفری  قانون  ماده 174  اجرای  بدین وسیله در  لذا  نگردیده.  احضاریه ممکن 
مصوب 1392 به نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه اول دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سرعین جهت پاسخگویی به اتهاماتشان حاضر شوند. 
در صورت عدم حضور در مدت معین )یک ماه از تاریخ نشر آگهی( وفق مقررات رفتار خواهد 

شد.
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سرعین- مرتضی بابایی

آگهي تجدید مناقصه
شهرداري ماهدشت در نظر دارد نسبت 
و  سبز  فضاي  نگهداري  و  حفظ  به 
طریق  از  شهرداري  وابسته  تاسیسات 

پیمانکاران واجد شرایط داراي:
آخرین  گواهي  و  شرکت  ثبت  اسناد  و  اساسنامه  الف- 

تغییرات
ب- گواهي نامه صالحیت پیمانکاري مرتبط

ج- گواهي ثبت نام در نظام و مالیات بر ارزش افزوده
د- کد اقتصادي

ه- گواهي حداقل دو مورد سوابق اجرایي مرتبط
اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت مي شود جهت دریافت 
نشر  تاریخ  از  شرائط  از  آگاهي  و  مناقصه  و  اساسنامه 
مورخ  شنبه  پنج  روز  اداري  وقت  پایان  تا  حداکثر  آگهي 
دریافت  به  نسبت  الذکر  فوق  اسناد  ارائه  با   1395/4/31
با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  یا  و  اقدام  مناقصه  اسناد 

شماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمائید.
مختار  پشنهادات  از  یک  هر  قبول  یا  رد  در  -شهرداري 

است.
-هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

شهرداري ماهدشت

 نوبت دوم

شهرداري ماهدشت

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 شماره139460331009007253 و 139460331009007254 مورخ 
اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات    94/12/19
ثبتي حوزه ثبت ملک کرج-  فاقد سند رسمي مستقر در واحد  و ساختمانهاي 
ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم رضوان پاالش فرزند غالمرضا 
بشماره شناسنامه 14761 کدملي 2000837425 و آقاي پیام جامعي زاده فرزند 
عبدالمحمد بشماره شناسنامه 2120 کدملي 0321746899 در یک باب خانه که 
سهم هر کدام به صورت سه دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 133/8 مترمربع 
مفروزي  ومجزي شده از پالک 8312 فرعي از 155 – واقع در جوادآباد خریداري 
از مالک رسمي خانم قدم خیر عاقلي که سند مالکیت وي ذیل ثبت صفحه 160 
انتقال ملک از نامبرده به  دفتر 1581 به نام نامبرده صادر و تسلیم شده و نیز 
متقاضیان به صورت مبایعه نامه عادي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تسلیم کنند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 42151 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/4/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/4/20

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمي
برابر راي 139460331009007276- 94/12/24 هیات اول/دوم موضوع قانون 
مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه  کرج-  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
 12 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  هادي  محمدحسن  خانم  آقاي/  متقاضي 
تمامي  به صورت  احداثي  بناي  با  زمین  کدملي 0321181166 در یک قطعه 
ششدانگ به مساحت 686/83 مترمربع به شماره پالک 244 فرعي از 20- اصلي 
خور  روستاي  در  واقع  باشد(  مي  متقاضي  تصرف  در  مزبور  پالک  کل  )ضمنا 
خریداري از مالک رسمي خانم زهرا هیدخ و انتقال ملک از نامبرده به متقاضي 
به صورت سند عادي محرز گردیده است )ضمنا برابر نامه سازمان آب به شماره 
94/8787/261-94/11/1 مساحت )68/98( مترمربع از مورد تقاضا جزو حریم 
نهر مي باشد که حریم نهر مذکور جزو حقوق ارتفاقي ذینفعان  وحق آبه بران 
مي باشد(. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
تسلیم  تاریخ  از  یکماه  اخذ رسید ظرف مدت  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است در صورت 
مالکیت صادر  مقررات سند  اعتراض طبق  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضاي 

خواهد شد. 41941 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/4/5  تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/4/20

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمي
اول/دوم موضوع  راي شماره 139460331009007263- 94/12/20 هیات  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کرج- ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
کدملي   1028 شناسنامه  بشماره  مراد  فرزند  یکي  و  داودي  فتاح  خانم  آقاي/ 
4371208770 در یک باب خانه به صورت ششدانگ به مساحت 67/15 مترمربع 
مفروز و مجزي شده از پالک 36 فرعي از 159 - اصلي واقع در قریه بیلقان خریداري 
از مالک رسمي آقاي حیدر بیک زرندي و انتقال ملک از نامبرده به متقاضي به صورت 
سند عادي محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایي تسلیم کنند. بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. )ضمنا پالک فوق در جریان ثبت مي باشد(42266 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/4/5 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/4/20

سیروس قنبرپور- رئیس ثبت اسناد و امالک

حصر وراثت
خانم کوثر رهنمای لشکامی   به شماره شناسنامه 599 مطابق دادخواستی تقدیمی 
وراثت  این شعبه در خواست گواهی حصر  از  پرونده 9500228/791  به کالسه 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان هیبت اله سلیمی   به شماره شناسنامه 
22 در تاریخ 95/3/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به
از تهران   نسبت به   1- فرح سلیمی    ش ش  28732متولد 1354  صادره 

متوفی  فرزند 
 2- معصومه سلیمی    ش ش 2 متولد 1351 صادره از سربند  نسبت به متوفی  

فرزند
 3-رضا سلیمی   ش ش 18 متولد 1344 صادره از شازند نسبت به متوفی  فرزند
4- امراله سلیمی    ش ش 488 متولد 1348صادره از تهران نسبت به متوفی  

فرزند
5- عبداله سلیمی   ش ش 28733متولد 1356 صادره ازتهران نسبت به متوفی  

فرزند
اشرفیه   آستانه  از  متولد 1332  صادره  لشکامی  ش ش 599  رهنمای  6-کوثر 

نسبت به متوفی  همسر
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور  با  اینک  و مرحوم ورثه دیگری ندارد 
تا هرکس  مینماید  آگهی  نوبت  در یک  امور حسبی  قانون  ماده 361  باستناد  را 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت 

یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/40682   رییس شعبه 791 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران 

آگهی ابالغ
غالمحسین  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  سامنی    قاسمی  غالمعلی  خواهان 
خسارت  مطالبه  و  خودرو  پالک  فک  به  الزام  خواسته  به  جوینانی  صبوری 
دادرسی   تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
در  واقع  تهران  مطهری  شهید  قضایی  مجتمع  خانواده  دادگاه   شعبه   182  به 
تهران یافت آباد کوی ولیعصر مجتمع قضایی شهید مطهری   ارجاع و به کالسه  
9509980213400129 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن95/6/13  و ساعت  
8:30  تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد
  110/39709    منشی دادگاه حقوقی شعبه 182  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید مطهری   تهران

آگهی ابالغ
خواهان قاسم خانی فراشاه  دادخواستی به طرفیت خوانده اباصلت عزیزخانی و 
بابک اصغری ساریجلو و علی سرابی داریانی و فاطمه دوستیان کالته نو و زبیده 
دهقانپور فراشاه و مسعود پور رمضانی  و محمد پور رمضانی و دادستان محترم  
بشماره  پارس  کران سازه  پوشش  و شرکت  نو  و مجتبی دوستیان کالته  تهران 
ثبت 274394 و معصومه  خانی فراشاه  به خواسته  مطالبه خسارت دادرسی 
جهت  که  نموده   تهران  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  داور   تعیین  درخواست  و 
مفتح   شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  عمومی  دادگاه   221 شعبه  به  رسیدگی 
تهران واقع در شهرزیبا  _خیابان مخابرات جنب کانون اصالح وتربیت مجتمع 
قضایی شهید مفتح ارجاع  و به کالسه 9509982164600195ثبت گردیده که 
و وقت رسیدگی آن  1395/6/3 ساعت 9/30تعیین شده است  به علت مجهول  
بابک اصغری ساریجلو و علی سرابی  اباصلت عزیزخانی و  المکان  بودن خوانده 
داریانی و مسعود پور رمضانی و محمد پور رمضانی  و در خواست  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  کثیراالنتشار  آگهی  
میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و 
ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در 

وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/40699    مدیر دفتر  شعبه 221دادگاه  حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح  تهران

آگهی ابالغ
ابالغ دادخواست و ضمایم تجدیدنظر خواهی به داریوش ربیعی 

کالسه پرونده 9409982164000573 تجدیدنظر خواه مجتبی زارع زردینی 
تجدیدنظر خواسته  نسبت به دادنامه شماره 9509972164000327 تجدیدنظر 
خواه دادخواستی به طرفیت تجدیدنظر خوانده به شرح فوق  فوق تسلیم  دادگاه 
های عمومی حقوقی تهران واقع در مجتمع قضایی شهید مفتح نموده که به کالسه 
باال ثبت گردیده و به لحاظ  مجهول  المکان  بودن تجدیدنظر خوانده  و به تجویز 
ماده 73 و346 قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  مراتب یک 
نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تاتجدیدنظر خوانده پس از 
تاریخ نشر  آگهی ظرف ده روز به دفتر دادگاه مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل 
خود.نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و ظرف مهلت فوق پاسخ خود را 

کتبا به این دفتر ارائه نماید 
110/40703    مدیر دفتر  شعبه 215دادگاه  عمومی حقوقی  تهران

آگهی احضار متهم

در پرونده کالسه 950247/104 در خصوص گزارش مرجع انتظامی اردبیل علیه 
متهم آقای شهزاد جمالی فرزند علی دایر بر جعل چک و استفاده از سند مجعول 
به این شعبه و ارجاع و وقت رسیدگی در مورخه 95/5/16 ساعت 9 صبح تعیین 
در  و  متهم  به  و عدم دسترسی  بودن  المکان  به مجهول  عنایت  با  است  گردیده 
اجرای ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  متهم جهت  تا  منتشر  نوبت  یک  مراتب 
دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی بعمل خواهد آمد. 
منشی شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اردبیل )104 جزایی سابق(- مرتضی طاهری فرد

آگهی مفقودی
برگ سبز سواری پژو 206 آریان مدل 1385 به شماره انتظامی ایران 82-747 ص 
66 و شماره موتور FX7M2787722 و شماره شاسی 18902494 به نام ماهان 

بهرام خان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم گل خندان گل زاری دارای شناسنامه شماره 258 بشرح دادخواست 
نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   297،95،5 کالسه  به 
3در  پروربشناسنامه  دولت  بهزاد  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین 
تاریخ95،3،27اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به: 1-گل خندان گل زاری ش ش 258 مادر متوفی
2-ندا گل زاری ش ش 49670 همسر متوفی

3-امیر عباس دولت پرور ش ش 3330752440 پسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیاتنامه از متوفی نزداو باشد از تاریخ 
صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  دادگاه  به  یکماه  ظرف  آگهی  نخستین  نشر 

خواهد شد.
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان اسالم آباد غرب

ابالغ وقت دادرسی 
وکالت  با  بازیاری  با مدیریت محمد مهدی  اقتصاد  مهر  بانک  آقای  اینکه  به  نظر 
مهدی پهلوان نژاد طبری فرزند علی اکبر دادخواستی به خواسته مطالبه  وجه به 
طرفیت 1- حسن غالمزاده کالیی فرزند عیسی   2- زهره نادی حیدری فرزند 
رجبعلی   در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 
تعیین  صبح   :10 ساعت  شنبه  روز   95/5/30 مورخه  برای  و  ثبت   11/229/95
گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد 
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 که در وقت 
رسیدگی در شعبه 11 حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمایم آن به دفتر شعبه 11 مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و 

ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه یازدهم شورا حل اختالف شهرستان بابل  

ابالغ 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی خواهان مرتضی حاجی اسماعیل پور 

1-محمد بهرام پور جویباری فرزند نور علی با کد ملی 5829038641 به نشانی مازندران 
– بابل مکربندی غربی بهاران 4 ساختمان افالک 

تاریخ حضور 95/6/17 چهارشنبه ساعت 9:30 محل حضور استان مازندران – شهرستان 
آمل – خیابان امام رضا – جنب خیابان قدیر 2- دادگستری آمل 

علت حضور در خصوص دعوی موکل شما به طرفیت سعید یدالهی عمران و مجید رزاقی 
دالرستاقی در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و در خواست 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 خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
منشی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل 

اخطار اجرایی 
 : اقامت  نشانی محل  موسوی  علی  یاشینی 2-  علی  علیه 1-  مشخصات محکوم 

همگی مجهول المکان 
مشخصات محکوم له 

رعنا عمویی فرزند قاسم به نشانی محل اقامت بابل – کمربندی غربی نبش خیابان 
فردوسی 10- آژارتمان سه طبقه سوم کدپستی 4718979914 

محکوم به 
بموجب رای شماره 70 تاریخ 95/1/26 حوزه 12 شورای حل اختالف بابل محکوم 
علیه محکوم اسه به محکومیت تضامنی به پرداخت مبلغ بیست پنج میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 1189-38989715 در تاریخ 89/2/25 به 

عهده بانک ملت لغایت تاریخ وصول در حق خواهان صادر گردید 
شعبه دوازدهم شورای حل اختالف بابل 

در حکمی از سوی قائم مقام وزیر تعاون،کار و 
رفاه اجتماعی »محمدتقی آبایی هزاوه« به عنوان 
استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  سرپرست 
هزاوه  آبائی  تقی  محمد  شد.  منصوب  مرکزی 
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان مرکزی در   گفت: ایجاد فضای آرام و با 
نشاط در بین همکاران به منظور خدمت رسانی 
بهتر به آحاد جامعه، استفاده و بهره مندی از نظرات 
مدیریت  استقرار  و  تصمیمات  در  کارشناسان 
در  مشاوره ای  هسته های  تشکیل  با  مشارکتی 
خود  برنامه های  جمله  از  را  کل  اداره  مجموعه 
عنوان کرد.آبائی افزود:  در جهت توسعه و تقویت 

تشکل های کارگری، کارفرمایی و تعاونی و استفاده 
از تمام ظرفیت های شرکای اجتماعی در راستای 
برون رفت از مشکالت جامعه در حوزه کارگری 
و تعاونی پیگیری و تالش مستمر انجام خواهم 
داد.وی تعامل مستمر با مدیریت ارشد استان با 
به کارگیری ظرفیت همه بخش های اقتصادی و 
سیستم بانکی به منظور رفع معضالت و مشکالت 
جامعه تولید و کارگری از دیگر برنامه های خود 
برشمرد و ضمن تاکید به استفاده از مشارکت 
فعال نمایندگان کارگران، خاطرنشان کرد: قصد 
داریم اصل سه جانبه گرایی را در استان مرکزی 

احیا کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی 
گفت: پیرو ضرورت اجرای سیاست های 
دولت برای خروج از رکود فعال کردن 
تعاونی های غیرفعال و نیمه فعال باید از 
اولویت های تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

استان مرکزی قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی تعاون،کار و 
رفاه اجتماعی استان مرکزی  شکرا... 

حسن بیگی در جلسه تکریم و معارفه مدیرکل 
با  مرکزی   استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
کنونی  شرایط  در  دولت  سیاست های  به  اشاره 
کشور اظهار داشت: تمامی نهادهای استان و نیز 

اداره تعاون باید بدانند که دولت به دنبال خروج 
از رکود و رفع موانع و مشکالت واحدهای تولیدی 
است بنابراین فعال کردن تعاونی های غیرفعال و 
نیمه فعال استان مرکزی باید از اولویت های این 

اداره قرار گیرد.

مدیر کل جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی معرفی شد
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برای اولین بار با این ابعاد در بنادر کشور برگزار شد؛ 
دوره آموزشی ایمنی تخلیه و بارگیری و بسته بندی کاال 

در بندر شهید رجایی
دوره آموزشی ایمنی در تخلیه و بارگیری و بسته بندی کاالی خنکاران 
با هدف آشنایی این افراد با آخرین استانداردهای این بخش در مجتمع 

بندری شهید رجایی برگزار شد.
معاون امور بندری و منطقه ویژه اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان در حاشیه برگزاری این دوره اظهار داشت: برای اولین بار در 
این دوره 150 نفر از خنکاران و فعاالن بندری با آخرین تکنیک ها و 

استانداردهای خنکاری آشنا می شوند.
این مقام مسئول اظهار داشت: دوره ویژه خنکاری از مهمترین عناصر 
عملکرد بنادر به حساب می آید که مستلزم بیشترین توجه از سوی 
مسئولین است. محمد علی اصل سعیدی پور افزود: توجه به نیروی 
انسانی و آموزش آنان برای بروز شدن فعالیت های بندری در بزرگترین 
بندر تجاری کشور اهمیت ویژه ای دارد. از این رو با توجه به حجم 
باالی تخلیه و بارگیری کاالهای حساس آشنایی با علم روز براساس 

استانداردهای بین المللی در دستور کار قرار گرفته است. 
وی شناخت و طریقه صحیح استفاده از ابزار آالت تخلیه و بارگیری، 
موقعیت سنجی محموله در خن کشتی و موارد ایمنی درون خن کشتی 

و محوطه را از سرفصل های مهم این دوره آموزشی برشمرد.
معاون امور بندری و منطقه ویژه اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان گفت: شرکت کنندگان این دوره آموزشی، زیر نظر 6 نفر از 
اساتید موسسه Global Port Training بلژیک به سرپرستی آقای 
آلن رولز با همکاری شرکت خلیج پژم اطالعات خود را با هدف افزایش 

بهره وری بندر بروز می کنند.

در شورای سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان مطرح شد
ارتقا خالقیت و سرزندگی در فضاهای شهر اصفهان

بهادری-اصفهان: شورای سازمان زیباسازی شهر اصفهان با بررسی و 
تحلیل میزان رضایت شهروندان، مدیران و نخبگان شهر از عملکرد 
شهرداری و طرح ها و آثار اجرا شده در نوروز سال 94 و وضعیت عمومی 

نشاط اجتماعی در کالنشهر اصفهان برگزار شد.
شهردار اصفهان در حاشیه شورای سازمان زیباسازی از تشکیل »ستاد 
پیرایش شهری« و »ستاد آذین بندی شهر« خبر داد و از شهروندان و 
همه نهادها خواست تا با همراهی و مشارکت خود مجموعه زیباسازی را 
در افزایش کیفیت عرصه های همگانی، اعتالی شخصیت بصری شهر و 
در نهایت بازآفرینی نشاط و آرامش یاری کنند.  مهدی جمالی نژاد اظهار 
کرد: خط مشی اصلی و سیاست کالن شهرداری در حوزه زیباسازی 
از  استفاده  فرهنگی،  و  اجتماعی  سرزندگی  و  نشاط  گسترش  برای 
همه ظرفیت های هنری،  پرهیز از فعالیت های پراکنده و خرد، اجرای 
طرح ها و فعالیت های فاخر با هدف انتقال مفاهیم به شهروندان، توجه به 
معماری ایرانی-  اسالمی، اجرای پروژه ها با حداکثر ماندگاری و کیفیت 
و همچنین هویت بخشی به ویژه در نقاط سرنوشت ساز و خاطره انگیز 
شهر است. وی با اشاره به اینکه در سال 94 بیش از 290 طرح و اثر 
در حوزه زیباسازی با بیش از 130 میلیارد ریال بودجه اجرا شده است، 
افزود: در سال 95 این بودجه نزدیک به 270 میلیارد ریال خواهد رسید.

شهردار اصفهان تصریح کرد: اولویت شهرداری برای اجرای پروژه های 
نمادها  و  مبلمان  دیوارنگاره ها،  نورپردازی،  روی  بر  ترتیب  به  امسال 
خواهد بود. وی بیان کرد: ایجاد محور صنایع دستی، طراحی و اجرای 
شهر مینیاتور، طراحی و ساخت ابرنماد ملی مذهبی و طراحی و ساخت 
موزه مبلمان شهری از پروژه های شاخصی است که به منظور معرفی 
صنایع آثار تاریخی استان، کشور و شهرهای خواهرخوانده در دستور کار 

سازمان زیباسازی قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان:

تأمین برق پایدار وظیفه اصلي
 شرکت هاي توزیع برق مي باشد

استان  برق  نیروي  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
معاون  سرپرست  معارفه  مراسم  در  کردستان 
تأمین  دیسپاچینگ  و  برداري  بهره  جدید 
دارد  باال  استانداردهاي  با  و  مستمر  پایدار، 
وظیفه اصلي شرکت هاي توزیع برق در سراسر 

کشور دانست.
عمومي  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کردستان  استان  برق  نیروي  توزیع  شرکت 
فعالیت  همه  گفت:  نجفیان  مصطفي  محمد 
هاي شرکت توزیع برق در قسمت بهره برداري 
نمود پیدا مي کند زیرا که تأمین برق مطمئن 
و پایدار و واگذاري انشعاب با استانداردهاي باال 
در همه شرایط آب و هوایي وظیفه اي است که 
بیشتر بر دوش معاونت بهره برداري مي باشد 
و از این رو فردي که در رأس این معاونت قرار 
مي گیرد، باید از همه لحاظ تخصص، جوان و 

پر انرژي و با تجربه کاري باال باشد.
که  سلطاني  مهندس  خوشبختانه  افزود:  وي 
براي سمت معاونت بهره برداري تمامي شرایط 
طي  وي  انتخاب  و  باشد  مي  دارا  را  شده  یاد 
فرآیندي سه ماهه و پس از بررسي شرایط تمام 
کاندیداهاي این سمت انجام شده و امیدواریم 
همکاران  نیز  و  ها  معاونت  سایر  همکاري  با 
مدیران  و  برداري  بهره  معاونت  مجموعه  زیر 
برق شهرستان ها شاهد نیل به اهداف متعالي 
برشمردن  ضمن  ادامه  در  وي  باشیم.  شرکت 
فعالیت هاي ارزشمند مهندس رابطي مقدم و 
برداري  بهره  معاون  عنوان  به  امیني  مهندس 
قائم مقام مدیر عامل در دوره هاي مختلف  و 
خدمت، براي آنان در زمان بازنشستگي سالمت 

و توفیق روز افزون آرزو کرد.
زحمات  از  تقدیر  ضمن  همچنین  نجفیان 
و  برق  انتقال  امور  مدیر  ارشدي،  مهندس 
تبریک بازنشستگي وي،  اظهار امیدواري کرد با 
انتخاب مهندس قادرنژاد به عنوان مدیر جدید 
زمینه تعامل و هماهنگي بیشتر شرکت توزیع و 

امورانتقال فراهم گردد.
وي در ادامه به ارتقاء درجه شرکت به » الف » 
در رتبه بندي توانیر اشاره کرد و این موفقیت 
را مرهون زحمات کلیه پرسنل دانست و افزود: 
درجه  گذشته  سال  شش  ظرف  خوشبختانه 
شرکت دو بار ارتقاء یافته است که نشان دهنده 
نظر  مورد  هاي  آیتم  و  ها  شاخص  به  رسیدن 
توانیر بوده و مي تواند مزایاي خوبي در زمینه 
تغییر چارت شرکت، تخصیص بودجه بیشتر و 
نیز ارتقاء شرایط شغلي همکاران در پي داشه 
باشد. نجفیان تأکید کرد: انتظار مي رود از این 
پس کلیه فرآیندها و فعالیت هاي شرکت تحت 
تأثیر این رتبه بندي قرار گیرد و امیدواریم در 
به  رساني  خدمت  سطح  ارتقاي  شاهد  آینده 

شهروندان باشیم.

خبرخبر

معاون  زمان:  خبرنگار  امیررضاصادقی- 
گسترش  ضرورت  بر  تاکید  با  تهران  استاندار 
کرد:  تصریح  جامعه،  در  دینی  های  فعالیت 
کاهش  دینی،  و  اعتقادی  باورهای  تشدید 

معضالت اجتماعی را به همراه خواهد داشت.
هدایت ا... جمالی پور که در جلسه شورای اقامه 
جمعه  ائمه  حضور  در  و  شهرستان  این  نماز 
مسوالن  از  جمعی  نیز  و  باقرشهر  و  ری  شهر 
دستگاه های اجرایی و اداری سخن می گفت، 
اهمیت ترویج فرهنگ اقامه نماز را مورد اشاره 
در  که  ای  هزینه  هر  اظهارداشت:  و  داده  قرار 
راستای این فرهنگ سازی عالی صورت گیرد 
محسوب  معنوی  گذاری  سرمایه  حقیقت   در 

می شود که می تواند جامعه را از ورطه سقوط 
به بلندای ایمان و خداباوری سوق دهد. 

الزم  تمهیدات  اتخاذ  ضرورت  یادآوری  با  وی 
در  نماز  الهی  فریضه  ترویج  و  آموزش  جهت 
پرداختن  و  احکام  آموزش  گفت:  مدارس، 
جوانان  میان  در  ویژه  به  نماز  مقوله  به  جدی 
و نوجوانان، فرصتی را برای حفظ و صیانت از 

داشته های معنوی جامعه فراهم می آورد.
اقدامات  به  اشاره  با  ری،  شهرستان  فرماندار 
مناسب صورت گرفته در حوزه ترویج فرهنگ 
فصل  این  برای  تاکنون  که  اعتباراتی  و  نماز 
یافته  اختصاص  فرهنگی- دینی در شهرستان 
هدایت  در  مساجد  جماعات  ائمه  نقش  است، 

سمت  به  نوجوانان  و  جوانان 
دینی  جمعی  های  حرکت 
خاطرنشان  و  خوانده  مهم  را 
نظیر  اقداماتی  چنین  ساخت: 
دوران اوایل انقالب، می تواند با 
بسیج فکری نسل جدید، زمینه 
نیز  را  کشور  اقتصادی  رشد 

فراهم سازد.
جمالی پور، از تصمیم فرمانداری 
ویژه شهرستان ری برای تجلیل 
فرهنگ  ترویج  حوزه  فعاالن  از 
نماز در سطح بخش ها و ادارات 

خبر داد.

آگهی وقت دادرسی 
بدینوسیله به اقای محمد شیرازیان فرزند رضا که فعال مجهول المکان بوده و در 
دسترس نمی باشد بنا به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری و حسب 
اتهام  از  دفاع  جهت  میشود  ابالغ  روزنامه  طریق  از  نوبت  یک  در  دادگاه  دستور 
انتسابی خود مبنی بر غیبت پس از مرخصی زندان  در کالسه 950416 در تاریخ 
ورامین  دادگستری  عمومی  دادگاه  جزایی   102 شعبه  10:00در  ساعت   95/6/4
رای  و  اقدام  غیابا  دادگاه  نبوده  از رسیدگی قضایی  مانع  حاضر شود عدم حضور 

مقتضی را صادر خواهد نمود
م الف 195 مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو دادگستری ورامین

حصر وراثت
اقای جالل طالبی  به شماره شناسنامه 969 مطابق دادخواستی تقدیمی به کالسه 
پرونده 9500224/791 از این شعبه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان نایب علی طالبی  به شماره شناسنامه 2361 در تاریخ 
95/2/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به
 1- منصوره علی خانی   ش ش  1136 متولد 1324  صادره از همدان   نسبت 

به متوفی  همسر
 2- رضا طالبی   ش ش 71978 متولد 1367 صادره از تهران  نسبت به متوفی  

فرزند
 3-مصطفی طالبی  ش ش 2325 متولد 1354 صادره از تهران نسبت به متوفی  

فرزند
4- داریوش طالبی   ش ش 4593 متولد 1357صادره از تهران نسبت به متوفی  

فرزند
متوفی   به  نسبت  ازتهران  متولد 1358 صادره  طالبی  ش ش 5398  کمال   -5

فرزند
6-جالل طالبی  ش ش 969 متولد 1363  صادره از تهران نسبت به متوفی  فرزند
7- بهروز طالبی  ش ش 0012585211متولد 1369  صادره از تهران نسبت به 

متوفی  فرزند
8- فاطمه  طالبی  ش ش 10167 متولد 1348  صادره از تهران نسبت به متوفی  

فرزند
9- افسانه  طالبی  ش ش 13198متولد 1363  صادره از تهران نسبت به متوفی  

فرزند
به  نسبت  تهران  از  صادره    1366 متولد   50745 طالبی  ش ش  پروانه    -10

متوفی  فرزند
به  نسبت  تهران  از  صادره    1355 متولد   4976 طالبی  ش ش  مجتبی    -11

متوفی  فرزند
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور  با  اینک  و مرحوم ورثه دیگری ندارد 
تا هرکس  مینماید  آگهی  نوبت  در یک  امور حسبی  قانون  ماده 361  باستناد  را 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت 

یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد
110/40727   رییس شعبه 711 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران 

آگهی ابالغ
خواهان عباس فتوحی فیروزآباد و شبنم صالحی   دادخواستی به طرفیت خواندگان 
و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  سلطانی  کاظم  محمد  و  عالمتر  مصطفی 
تسلیم مبیع )تحویل مورد معامله ( مالی غیر منقول پالک ثبتی 40021 فرعی 
از 124 اصلی و الزام به تنظیم سند رسمی مالک پالک ثبتی از 40021 فرعی از 
124 اصلی بخش 11 تهران تقدیم دادگاه های عمومی  شهرستان تهران نموده  که 
جهت رسیدگی به شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح  
وتربیت مجتمع  اصالح  کانون  مخابرات جنب  _خیابان  در شهرزیبا   واقع  تهران 
قضایی شهید مفتح ارجاع  و به کالسه 9509982164000103 ثبت گردیده که 
و وقت رسیدگی آن  1395/5/24 ساعت 9/30تعیین شده است  به علت مجهول  
المکان  بودن خوانده  و در خواست  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  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی 
و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود.نسخه 
دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/40723 منشی دادگاه حقوقی   شعبه 215دادگاه  عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید مفتح  تهران

آگهی ابالغ
خواهان محمد حسن پناهی  دادخواستی به طرفیت خوانده حسن لطفی به خواسته 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک بشماره 
786861/018 مورخ 95/2/5 مبلغ 210000000 ریال  تقدیم دادگاه های عمومی 
به شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  نموده  که جهت رسیدگی  تهران 
قضایی شهید مفتح  تهران واقع در شهرزیبا  _خیابان مخابرات جنب کانون اصالح 
وتربیت مجتمع قضایی شهید مفتح ارجاع  و به کالسه 9509982164000211 
ثبت گردیده که و وقت رسیدگی آن  1395/6/20 ساعت 10تعیین شده است  به 
علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  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  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده 
پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  
جهت  فوق  وقت  در  و  دریافت  را  ضمایم   و  دادخواست  دوم  خود.نسخه  کامل 

رسیدگی حاضر  گردد 
110/40724 منشی دادگاه حقوقی   شعبه 215دادگاه  عمومی حقوقی مجتمع قضایی 

شهید مفتح  تهران

دادنامه 
حقوقی   عمومی   دادگاه   218 شعبه   9409982164301135 کالسه  پرونده 
مجتمع قضایی شهید مفتح تهران تصمیم نهایی شماره 9509972164300335

خواهان  اقای جعفر هاشمی خرسند فرزند عبدالهاشم 
خوانده اقای نجات علی سهیلی تواضع فرد فرزند مهرعلی 

خواسته ها دستور موقت  الزام به فک پالک خودرو  مطالبه خسارت دادرسی 
گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این مرجع و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق 
پرونده ختم  به محتویات  توجه  با  و  است  تشکیل  زیر  امضاکننده  بتصدی  العاده 

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

به طرفیت  عبدالهاشم  فرزند  اقای جعفر هاشمی  دادخواست خواهان  در خصوص 
خوانده اقای نجات علی سهیلی تواضع فرد فرزن مهرعلی مبنی بر فک پالک خودرو 
سوزوکی گرند ویتارا به شماره انتظامی 243ب 33 ایران 22 و خسارات دادرسی با 
توجه به محتویات و اوراق  پرونده و عنایتا به اظهارات خواهان مبنی بر اذعان و اقرار 
به انتقال شرعب و قانونی اتومبیل مذکور به موجب مبایعه نامه عادی واخذ کل ثمن 
معامله و تفویض اختیار جهت انتقال قطعی سند و فک پالک به موجب وکالتنامه 
شماره 36334 مورخ 92/11/29 تنظیمی در دفتر خانه 711 تهران و عدم اقدام 
خوانده نسبت به فک پالک و عدم حضور و دفاع خوانده  علیرغم ابالغ دادرسی به 
وی عنایتا با توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی که پالک های منصوبه در اتومبیل 
ها اختصاصی و پالک ملی و از حقوق هرشخصی حقیقی به طور انحصاری است و 
اشخاص نمیتوانند  بدون اذن و اجازه مالک حق استفاده از پالک های اختصاصی 
دیگران را داشته باشند همچنین مطابق اصل 40 قانون اساسی  جمهوری اسالمی 
با اعمال حق خویش  موجبات تضرر دیگران شده لذا  ایران  اشخاص  نمیتوانند 
دادگاه بنا به مراتب یاد شه  دعوی خواهان را وارد  تشخیص و مستندا به اصل 40 
قانون اساسی و ماده 1 قانون آیین دادرسی  مدنی دادگاه عمومی و انقالب و بند ب 
سند مالکیت اتومبیل مورد توافق حکم به الزام خوانده به فک پالک شماره انتظامی 
243ب 33 ایران 22 سپس پرداخت کلیه جرایم قانونی و بررسی اصالت شماره موتور 
شاسی های از سوی اداره آگاهی و پرداخت کلیه خسارات دادرسی در حق خواهان  
صادر و اعالم مینماید و در خصوص دستور موقت با توجه به عدم تودیع خسارات 
احتمالی قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز بعد از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز 

قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد 
110/40719 رئیس شعبه 218 دادگاه حقوقی تهران 

خبرنگار پیام زمان : فاطمه حسن زاده : 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
مازندران به مناسبت روز ملی صنعت و معدن 
در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اصل توسعه 
حوزه  در  کرد:  اضافه  برمی گردد،  تولید  به 
صنعت وضعیتی که تحویل گرفتیم در رکود 
کامل بود چون انحراف طرح های زودبازده در 

استان بیش از نُرم کشوری بود.
سیاست های  اینکه  به  اشاره  با  مسؤول  این 
انقباضی در استان ما نسبت به کشور بیشتر 
واحدهای  از  گره گشایی  کرد:  تصریح  بود، 
نیمه تمام  واحدهای  از  بهره برداری  و  موجود 

از اهداف ما بود.
پایه گذاری  به  اشاره  با  عمران  محمدپور 
در  گفت:  مازندران،  در  صنعت  کلینیک 
برتری  سبب  اقدام  این  تسهیل  کارگروه 
مازندران از نظر رسیدگی به امور و مشکالت 

واحدهای موجود، شد.
از  را  موجود  واحدهای  از  بهره برداری  وی 
 541 امسال  افزود:  و  دانست  اقدامات  دیگر 
رساندیم  بهره برداری  به  را  صنعتی  واحد 
با  تومان  میلیارد   713 و  یک هزار  با  و 
سرمایه گذاری انجام شده که 39 درصد از نظر 

حجم سرمایه گذاری بیشتر بود.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
مازندران با اشاره به اشتغال 8 هزار و 750 نفر 
به صورت  نفر  به صورت مستقیم و 19 هزار 
صنعتی  اشتغال  در  کرد:  بیان  غیرمستقیم، 

مازندران عنوان هفتم کشور را به دست آورد.
این مسؤول افزود: یک هزار و 838 فقره مجوز 
جدید صادر شد که در قالب 6 هزار میلیارد 
می شود  مدیریت  تومان سرمایه گذاری جدید 
تا این تعداد واحدهایی که مجوز صادر شد کار 

را شروع کنند.
محمدپور عمران از سرمایه گذاری خارجی در 
مازندران خبر داد و گفت: 27 میلیارد تومان 
صورت  مازندران  در  خارجی  سرمایه گذاری 

گرفت.

 20 از  صنعت  حوزه  در  اینکه  بیان  با  وی 
مجوز  برای  استعالم  نیازمند  اجرایی  دستگاه 
هستیم،  جدید  صنعتی  واحدهای  تأسیس 
تا  شد  سبب  واحد  پنجره  ایجاد  کرد:  اضافه 
زمان  در  استعالمات  و  هماهنگی ها  فرآیند 

کمتری انجام شود.
از  را  معدنی  اکتشاف  پروژه  عمران  محمدپور 
نیازهای استان دانست و ادامه داد: پروژه غدیر 
با 5 هزار و 300 کیلومتر مربع در مازندران با 

جدیت پیگیری می شود.
سامانه  الکترونیک  سامانه  راه اندازی  از  وی 
ثبت و مجوزهای معدنی در مازندران خبر داد 
و گفت: سیاست کلی ما در روند فعالیت های 
به  اختیار  تفویض  و  امور  کردن  الکترونیکی 

شهرستان ها است.
جواز  تعداد  اینکه  عنوان  با  عمران  محمدپور 
رودخانه های صادرشده در مازندران 90 درصد 
اکوسیستم  رودخانه  افزود:  یافت،  کاهش 
حساس است و صدور مجوز در این بخش با 

حساسیت انجام می شود.
 450 اینکه  به  اشاره  با  عمران  محمدپور 

میلیارد تومان برای رونق بخش تولید در حوزه 
کشاورزی به ویژه محصوالت لبنی پیش بینی و 
ایجاد صندوق حمایت از این محصوالت درنظر 
گرفته شد، اضافه کرد: 200 میلیارد تومان در 

این بخش جنبه حمایتی دارد.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
به  استان  پروازی  خط  راه اندازی  از  مازندران 
کشتیرانی  خط  گفت:  و  داد  خبر  آستراخان 
منظم و پرداخت یارانه برای کشتی یخچال دار 
درنظر گرفته شد و پایانه صادراتی هم در غرب 

استان راه اندازی شد.
کشور  برنج  پایانه  اینکه  اعالم  با  مسؤول  این 
بیان  می شود،  راه اندازی  مازندران  در  امسال 
کرد: با ایجاد این پایانه صادرات برنج افزایش 
می یابد. محمدپور به صورت گرفتن سند جامع 
تولید مرکبات در مازندران اشاره کرد و یادآور 
و  ساماندهی  قاچاق  برندهای  با  مبارزه  شد: 
برخورد  غیرمجاز  مصرف  با  و  شد  سامانه ای 
شد؛ مازندران در برخورد با کاالی قاچاق مقام 

برتر را دارد.
 370 اقتصادی  رونق  برای  اینکه  بیان  با  وی 

واحد به بانک ها معرفی شدند، افزود: در البرز 
در  زغال شویی  مجموعه  مدرن ترین  مرکزی 
مازندران راه اندازی می شود که در حال حاضر 
500 هزار تن ظرفیت پذیرش زغال را دارد و 

به دنبال کک  سازی نیز هستیم.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
واحدهای  تمامی  اینکه  اعالم  با  مازندران 
زغالی ما باید خودشان فعالیت را آغاز کنند و 
ما هم آمادگی فعال کردن آن را داریم، تصریح 
با  و  شد  زده  چاه  کیلومتر   16 از  بیش  کرد: 
این اکتشافات به عمل آمده به رگه های زغال 
رسیدم و 18 میلیون تن به ذخایر زغال استان 

اضافه شده است.
از  حمایت  در  اینکه  بیان  با  مسؤول  این 
قوی تری  حمایتی  ابزارهای  سرمایه گذاری 
بانکی  تسهیالت  گفت:  به کارمی بریم،  را 
از  حمایت  برای  استانی  اختیارات  با 
سرمایه گذاری و امحال پرداخت اقساط بانک 
به بدهکاران کمتر از یک میلیارد تومان درنظر 

گرفته شد.
شد  مقرر  اینکه  اعالم  با  عمران  محمدپور 
افزود:  خودروهای روسی وارد مازندران شود، 
برای خرید مواد اولیه به استان ها تفویض شد 

و مشوق های صادراتی هم تفاهم شد.
مازندران  صنعتی  میانگین  اینکه  بیان  با  وی 
در مقابل سایر استان ها کم بوده است، تصریح 
شرق  در  زمین  هکتار  یک هزار  امسال  کرد: 
مازندران در نظر گرفته شد و سرمایه گذار هم 
از طریق پنجره واحد در مازندران وارد و زمین 
تحویل شد تا پروژه 600 میلیارد تومان را در 

مازندران شروع کند.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
حقوقی  مشکالت  اینکه  بیان  با  مازندران 
باید  معدن  خانه صنعت  تشکل های  نیروهای 
افزود: تشکل های  به صورت داخلی حل شود، 
در  تولید  بدنه  به  باید  معدن  و  صنعت  خانه 
مازندران متصل شوند که در این بخش 3 هزار 

و 700 واحد تولید در مازندران فعال است.

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 740و رای شماره 1001677مورخه  
یکباب  ششدانگ  به  نسبت  حمید  فرزند  گجری  نسرین  خانم  95/2/25تقاضای 
ساختمان به مساحت 81/15مربع مجزی شده از پالک 10فرعی از یک فرعی از 3 
اصلی واقع در بخش 4شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
آقای عبدالرضا فرهمند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2850
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/04
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی 

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 1241و رای شماره 2013مورخه 
به  نسبت  اله  قدرت  فرزند  مفرد   باقرسهرابی  محمد  آقای  تقاضای  95/2/29به 
ششدانگ یکباب عمارت ساختمان به مساحت 292/77 متر مربع مجزی شده از 
پالک - فرعی  8 اصلی واقع در بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت 
مالک اولیه )رسمی( آقای قدرت اله سهرابی 2- پرونده کالسه 1243و رای شماره 
2010مورخه 95/2/29به تقاضای خانم گل پری سپهوند فرزند صید بزرگ نسبت 
به ششدانگ یکباب عمارت ساختمان به مساحت 1994/71 متر مربع مجزی شده 
از  آباد خروجی  واقع در بخش چهار شهرستان خرم  اصلی  فرعی  8  از پالک - 
مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای قدرت اله سهرابی 3- پرونده کالسه 1246و رای 
شماره 2023مورخه 95/2/29به تقاضای خانم مهری نظری فرزند اسداله نسبت 
به ششدانگ یکباب عمارت ساختمان به مساحت 528/28متر مربع مجزی شده از 
پالک - فرعی  8 اصلی واقع در بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت 
مالک اولیه )رسمی( آقای قدرت اله سهرابی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2785
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/4

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 4024و رای شماره 21727مورخه 
95/12/17 به تقاضای آقای عابد بازگیر فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 98متر مربع مجزی شده از پالک 18 فرعی 10اصلی واقع 
آقای/ )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  شهرستان  بخش2  در 
ماده 3  اجرای  در  مراتب  انشاء گردیده  و  تائید  و  بارانی چراغی رسیدگی  خانم  
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2808
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/4

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 993و رای شماره 22736مورخه 
یکباب  ششدانگ  به  نسبت  برفی  فرزند  علی شمس  آقای  تقاضای  94/12/26به 
از پالک 9فرعی 3-1  به مساحت 160 متر مربع مجزی شده  عمارت ساختمان 
اصلی واقع در بخش 4شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
آقای / خانم نرگس بیرانوند 2-پرونده کالسه 994 و رای شماره 21748 مورخه 
برفی نسبت به ششدانگ یکباب  آقای علی شمس فرزند  تقاضای  به   94/12/17
عمارت ساختمان به مساحت 52/99 متر مربع مجزی شده از پالک 9 فرعی 3-1 
اصلی واقع در بخش 4 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت اولیه) رسمی (آقای 
/ خانم نرگس بیرانوند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2848
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/4

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

آگهی مفقودی
انتظامی  شماره  به   1392 مدل  رانا  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  و   160B0063636 موتور  شماره  و   66 ص   811-82 ایران 
NAAU01FE9DT034137 به نام عین اله حسنی آهنگرمفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.
بابل

فرماندار شهرستان ری:

باورهای دینی، مانع معضالت اجتماعی می شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران خبرداد :

27 میلیارد تومان سرمایه گذاری خارجی در مازندران
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
 22770 شماره  رای  362و  کالسه  1-پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان 
به  نسبت  شاعباس  فرزند  الهی  عزیز  رضا  آقای  تقاضای  94/12/26به  مورخه 
شده  مجزی  مربع  متر  مساحت120/89  به  ساختمان  عمارت  یکباب  ششدانگ 
از  آباد خروجی  در بخش  4شهرستان خرم  واقع  3اصلی  فرعی     13 از پالک 
363و  کالسه  پرونده   -2 جعفرسته  آقای شمشیر  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت 
فرزند  الهی  عزیز  محمد  آقای  تقاضای  به   95/3/8 مورخه   3059 شماره  رای 
متر  به مساحت120/89  یکباب عمارت ساختمان  به ششدانگ  نسبت  شاعباس 
مربع مجزی شده از پالک 13  فرعی  3اصلی واقع در بخش  4شهرستان خرم 
آقای شمشیر جعفرسته رسیدگی  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  آباد خروجی 
و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  اجرای  مراتب در  انشاء گردیده  و  تائید  و 
ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین 
و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه 
بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
نهایی می  ارائه حکم  به  ادامه عملیات ثبتی موکول  و  نماید  اسناد  تحویل ثبت 
اینصورت  باشد در غیر  نهایی می  ارائه حکم  با  اینصورت متقاضی  باشد در غیر 
متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا 
عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع 

قضایی نخواهد بود. م الف 2849
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/4/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/5/4

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

رای هیات/نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
139560301060000887 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین عباسی کنار سری   فرزند 
رجبعلی بشماره شناسنامه 1659 صادره از تهران  در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 136 متر مربع پالک 3 فرعی از 106 اصلی واقع در قریه مزرعه صالحه  
بهنام وسط ورامین خریداری از مالک رسمی اقای ابوالفضل تاجیک ایجدان محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  میشود 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/4/20 تاریخ انتشار نوبت دوم95/5/4

م الف 298 محمد رحیم پور راینی  ورامین

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 2010 و رای شماره 416 مورخه 
94/1/28به تقاضای آقای مراد حسین گندم کار فرزند علی نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 119/24 متر مربع مجزی شده از پالک 10 فرعی 
1-3 اصلی واقع در بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
)رسمی( آقای / خانم عبدالرضا فرهمند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در 
اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
نهایی می  ارائه حکم  با  اینصورت متقاضی  باشد در غیر  نهایی می  ارائه حکم  به 
باشد در غیر اینصورت متقاضی متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و 
پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر 
اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2869
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/4

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

رای هیات/نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139560301060001773 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای عبداله شریفی نیا   فرزند احمد بشماره شناسنامه 540 صادره از هشترود  
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 48/91 متر مربع پالک 962 فرعی از 100 اصلی 
واقع در قریه عمر آباد بخش بهنام وسط ورامین خریداری از مالک رسمی اقای اسماعیل 
شیرکوند صالح آباد  احد از ورثه ولی اله شیرکوند  محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/4/5 تاریخ انتشار نوبت دوم95/4/20

م الف 259 محمود داودی قائم مقام رئیس واحد ثبتی ورامین

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

آگهی موضوع ماده3 
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین 
قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139560331055001012  رای  برابر  رسمی 
در  مستقر  رسمی  فاقد سند  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای باوقار 
باب  اصغربشماره شناسنامه69005در ششدانگ یک  علی  فرزند   وناشی  کاظمی 
ساختمان به مساحت 90/119مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 610فرعی 
بیز  احمدعلی خرمن  آقای  مالک رسمی  از  نظرآبادخریداری  واقع در  اصلی  از69 
صفحه342دفتر77 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  15روز  فاصله  به 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
اعتراض طبق مقررات  انقضای مدت مذکور و عدم وصوا  بدیهی است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد و امالک

رای هیات/نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
139660301060017292 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسن خانی  فرزند حبیب  بشماره 
شناسنامه 616 صادره از ورامین  در یک قطعه زمین مزروعی با بنای احداثی به 
مساحت 159/85 متر مربع پالک 3184 فرعی از 12 اصلی واقع در خیر اباد  طبق 
سند مالکیت مشاعی مبنی بر مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/4/5
تاریخ انتشار نوبت دوم95/4/20

م الف 259 محمد رحیم پور راینی ورامین

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 

آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره139560331055001029 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
نظرآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد زمانی فرزند حاج علی بشماره 
شناسنامه67در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 10000مترمربع که 
مقدار10/233مترمربع ان از طرف شرق حقوق ارتفاعی نهر می باشد مفروز و مجزی شده 
از پالک14 اصلی واقع در یمانجلق خریداری از مالک رسمی آقایان  مهدی و جواد اینانلو 
موضوع سند شماره 32671 مورخ 30/6/1391دفترخانه 41ابیک از صفحه 167دفتر 23 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

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

آگهی رای دادگاه
)جزایی(  عمومی  دادگاه   102 شعبه   9209980204600028 کالسه  پرونده 

دادگستری شهرستان ورامین دادنامه شماره 9309970208200197 
– مدرس  –شهرک  ورامین  نشانی  به  گلعلی  فرزند  قاسمی  وحید  اقای   : شاکی 

بوستان 16 –پالک 52 
متهمین : 1-اقای رضا اژدر زاده فرزند نواز اله به نشانی ورامین باغخواص  خ 15 

خرداد بوستان 5 پ 2 
2-اقای علی حسین وند فرزند امیر به نشانی خوزستان –دزفول ک شهدا پ 103

اتهام : تحصیل مال مسروقه 
به تاریخ 1393/11/1 و در وقت مقرر جلسه شعبه 102 دادگاه جزایی ورامین به 
تصدی اینجانب امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده پیوست تحت نظر است  کفایت 

و ختم رسیدگی اعالم و بشرح آتی مبادرت به اصدار رای می نماید 
رای دادگاه 

در خصوص اتهام متهمین اقایان 1-رضا اژدر زاده فرزند نواز اله 2-علی حسین وند 
فرزند امیر دائر بر تحصیل مال مسروقه موضوع یک دستگاه گوشی تلفن همراه 
متعلق به شاکی اقای وحید قاسمی فرزند گل علی با عنایت به محتویات پرونده و 
با توجه به شکایت شاکی و اظهارات و اقاریر صریح متهمین به تحصیل یک دستگاه 
گوشی تلفن مسروقه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و النهایه اعالم رضایت 
و گذشت شاکی به نظر دادگاه بزه انتسابی به نامبردگان محرز و مسلم است باستناد 
مواد 37 و بند الف 38و 46 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و ماده 662 قانون 
مارالذکر از کتاب پنجم هریک از متهمین به تحمل سه ماه و یک روز حبس و ده 
ضربه شالق که به مدت دو سال تعلیق میگردد محکوم مینماید رای صادره غیابی 
و در مهلت 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه سپس در مهلت قانونی 

قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد
م الف 196  دادرس شعبه 102 دادگاه جزایی ورامین 

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 1757و رای شماره22575 مورخه 
به ششدانگ  نسبت  نامدار  فرزند  فر  مرادی  جهانگیر  آقای  تقاضای  به   95/2/24
 2374 پالک  از  شده  مجزی  مربع  223/72متر  مساحت  به  ساختمان  یکباب 
از مالکیت مالک  فرعی45 اصلی واقع در بخش  2 شهرستان خرم آباد خروجی 
اولیه )رسمی( آقای / خانم فرج جواهری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2868
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/04 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

آگهی وقت دادرسی 
بدینوسیله به اقای دانیال رنجبر فرزند    که فعال مجهول المکان بوده و در دسترس 
و حسب دستور  کیفری  دادرسی  آئین  قانون  ماده 344  تجویز  به  بنا  باشد  نمی 
انتسابی  اتهام  از  دفاع  میشود جهت  ابالغ  روزنامه  از طریق  نوبت  یک  در  دادگاه 
خود مبنی بر ورود به عنف  تخریب تهدید و فحاشی در کالسه 950405 در تاریخ 
ورامین  دادگستری  عمومی  دادگاه  جزایی   102 شعبه  در   8:30 ساعت   95/6/7
رای  و  اقدام  غیابا  دادگاه  نبوده  از رسیدگی قضایی  مانع  حاضر شود عدم حضور 

مقتضی را صادر خواهد نمود
م الف 197 مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو دادگستری ورامین 

آگهی فقدان سند مالکیت
های  وکالتنامه  تفویض  و  وکالتنامه  برابر  وکالتا  پیشه  زارع  شهناز  خانم 
و  کرج   59 خانه  دفتر  3044-83/12/22و3347-84/3/5و87/4/23-11699 
6935-93/11/6دفتر خانه 17 ساوجبالغ از طرف مالک احمد آدمی  بافقی  ضمن 
تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت 0/9)نه 
دهم( هکتار مشاع بانضمام 13/6 دقیقه آب از ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی 
10288فرعی  شماره  به  تفکیکی  دوم  قطعه  مربع  متر   1170000 مساحت  به 
مفروزمجزی شده از قطعه 6 دادنامه افرازی از 137  اصلی واقع در کردان  جزء 
امالک  دفتر  ثبت 195099 صفحه 503  مورد  ثبتی شهرستان ساوجبالغ  حوزه 
1105 بنام آقای علی اصغر کیائی  ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 535543 
صادر گردیده و مورد ثبت برابر سند انتقال  شماره 70418-76/8/26 دفتر خانه 
انگاری   به علت سهل  یافته  انتقال  بافقی  به احمد آدمی  الواسطه  27 کرج محل 
مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است ، لذا مراتب به 
استناد تبصره  یک اصالحی به ماده 120  آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت 
به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن 

ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.
محمد افخمی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی وقت دادرسی 
بدینوسیله به اقایان سعید بابازاده و امیر کریمی دایو فرزندان  محمدرضا که فعال 
مجهول المکان بوده و در دسترس نمی باشد بنا به تجویز ماده 344 قانون آئین 
دادرسی کیفری و حسب دستور دادگاه در یک نوبت از طریق روزنامه ابالغ میشود 
جهت دفاع از اتهام انتسابی خود مبنی بر کالهبرداری  در کالسه 950332 در 
دادگستری  عمومی  دادگاه  جزایی   102 شعبه  در   8:30 ساعت   95/5/26 تاریخ 
ورامین حاضر شود عدم حضور مانع از رسیدگی قضایی نبوده دادگاه غیابا اقدام و 

رای مقتضی را صادر خواهد نمود
م الف 194 مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو دادگستری ورامین

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبزوانت پیکان 1384 به شماره انتظامی ایران 72-693 ج42 
و شماره موتور 11284064292 و شماره شاسی 12140139 به نام سید جان آقا 

حسنی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

ذخیره نیروگاههای کشور
 در حد نامطلوب قرار گرفت

پیک مصرف برق کشور روز جمعه 18 تیر ماه در حالی به بیش از 
44 هزار مگاوات رسید که میزان ذخیره نیروگاههای کشور به حدود 

2980 مگاوات رسید.
بر اساس این گزارش، روز جمعه، پیک مصرف برق کشور 44 هزار و 
266 مگاوات بوده که این میزان در روز مشابه پارسال 46 هزار و 194 

مگاوات گزارش شده بود.
بر این اساس، میزان مصرف برق کشور درمقایسه با روز مشابه پارسال 

1928 مگاوات کاهش داشت.
همچنین میزان ذخیره نیروگاه های کشور در روز گذشته به 2 هزار 
و 980 مگاوات رسید و صنایع کشور نیز سه هزار و 532 مگاوات برق 
مصرف کردند.در روز گذشته میزان مبادله های برون مرزی برق ایران 

با کشورهای همسایه به 1666 مگاوات رسید.
عراق،  افغانستان،  کشورهای  به  ایران  برق  صادرات  میزان  مجموع 
پاکستان، ارمنستان و ترکیه 1306 مگاوات و مجموع واردات برق از 

کشورهای همسایه، به 360 مگاوات رسید.
آرش کردی مدیر عامل توانیر نیز با بیان اینکه سر به سر شدن تولید 
وضعیت  در  برق  ذخیره  میزان  که  شده  ای  گونه  به  برق  مصرف  و 
نامطلوبی است گفت: خاموشی برنامه ریزی شده نخواهیم داشت اما 
به هر حال با افزایش دمای هوا اگر حادثه ای در شبکه رخ دهد قطعا 

خاموشی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
اینکه سر به سر شدن تولید و مصرف برق به گونه ای  بیان  با  وی 
شده که میزان ذخیره برق در وضعیت نامطلوبی است گفت: خاموشی 
دمای  افزایش  با  حال  هر  به  اما  داشت  نخواهیم  شده  ریزی  برنامه 
ناپذیر  اجتناب  خاموشی  قطعا  دهد  رخ  شبکه  در  حادثه ای  اگر  هوا 

خواهد بود.

افزایش تولید نفت آمریکا در راه است

های  شرکت  که  دهد  می  نشان  شده  منتشر  گزارش  جدیدترین 
هفته   6 در  هفته  پنجمین  برای  هفته  این  آمریکا  در  نفت  حفاری 

گذشته تعداد سکوهای حفاری را افزایش داده اند.
بر اساس این گزارش، انتشار این گزارش این تحلیل را تقویت کرده 
که روند کاهش تعداد سکوهای حفاری در آمریکا به اتمام رسیده و 
باید منتظر افزایش تولید نفت این کشور در اوایل سال آینده میالدی 
بود.بر اساس گزارش موسسه خدمات انرژی بیکر هاگز، شرکت های 
اضافه  را  جدید  سکوی   10 جوالی،   8 به  منتهی  هفته  در  حفاری 
کردند و تعداد کل سکوها را به 351 سکو رساندند، در حالی که این 

رقم یک سال قبل 645 سکو بود.
قبل از این هفته، شرکت های حفاری تنها در 5 هفته از 26 هفته 
سال جاری تعداد سکوهای خود را افزایش داده بودند و با کاهش به 
تعطیل کرده  را  طور متوسط هر هفته 8 سکو، مجموعا 195 سکو 
بودند. سال گذشته شرکت های حفاری هر هفته به طور متوسط 18 
سکو را تعطیل کردند و با تعطیل کردن مجموعا 963 سکو بیشترین 
تعطیلی ساالنه سکوهای حفاری را دست کم از سال 1988 تاکنون 

به ثبت رساندند.

افت 8 درصدی قیمت نفت 
در هفته ای که گذشت

گذشته هفته  معامالت  در  نفت  جهانی   قیمت 
 8 درصد کاهش یافت و در پایان معامالت به 46 

دالر و 76 سنت در هر بشکه رسید.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، در حالی که 
بازار کار آمریکا و فرصت طلبی  از  آمارهای قوی 
برخی سرمایه گذاران برای خرید نفت ارزان فضای 
تقاضای ضعیف فصلی را تحت تاثیر خود قرار داده، 
قیمت نفت در معامالت پرنوسان روز جمعه افزایش 
یافت، اما نفت برنت ضعیف ترین عملکرد هفتگی 

خود در حدود 6 ماه گذشته را به ثبت رساند.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت 
در پایان معامالت دیروز با 36 سنت، معادل 0.8 
درصد افزایش به 46 دالر و 76 سنت رسید و در 
طول روز بین 47 دالر و 23 سنت و 46 دالر و 15 

سنت در نوسان بود.
قیمت نفت خام آمریکا نیز در پایان معامالت دیروز 
با 27 سنت افزایش به 45 دالر و 41 سنت رسید و 
در طول روز بین 44 دالر و 77 سنت و 45 دالر و 

97 سنت در نوسان بود.
هر دو شاخص نفتی در این هفته کاهش قیمت 
که ضعیف  و  کردند  تجربه  را  حدودا 8 درصدی 
ماه  از  برنت  نفت  برای  هفتگی  عملکرد  ترین 
ژانویه و بیشترین افت هفتگی برای وست تگزاس 

اینترمدییت از فوریه تاکنون بود.

تحلیلگران: 

ژاپن خواهان افزایش واردات 
نفت از ایران است

روزنامه برخط هلنیک شیپینگ نیوز یونان نوشت، 
تحلیلگران می گویند، ژاپن خواهان افزایش واردات 

نفت از ایران به سطوح پیش از تحریم است.
در حالی که ایران با یک سیاست قیمت گذاری 
تهاجمی، تالش خود را برای به دست آوردن سهم 
است،  بخشیده  شدت  نفت  بازار  از  خود  پیشین 
واردات نفت ژاپن از این کشور برای نخستین بار 
به سطوح  )اردیبهشت-خرداد(  مه 2016  ماه  در 
یافت و احتمال می رود  افزایش  از تحریم  پیش 
دست کم در کوتاه مدت در حول و حوش همین 
سطح باقی بماند. همچنین همزمان با تالش ایران 
برای باز پس گیری سهم خود از بازار ژاپن، برآوردها 
حاکی است واردات نفت ژاپن از ایران در ماه ژوئن 
2016)خرداد-تیر( برای دومین ماه متوالی به بیش 
از 300 هزار بشکه در روز رسیده باشد، که در حدود 
میزانی است که ژاپن پیش از تحمیل تحریم ها بر 

ایران در سال 2012 خریداری می کرد.

کوتاه از انرژی  نفت در جهان

وزیر نفت بیان کرد: مجتمع پتروشیمی بوعلی 
سابق  وضع  به  آینده  هفته  سه  تا   ماهشهر 
زمانی  مدت  پارازایلین  برج  ولی  گردد  بازمی 

بیشتری برای راه اندازی مجدد نیاز دارد.  
آتش  مهار  از  پس  دیروز  بامداد  زنگنه  بیژن 
ماهشهر  بوعلی  پتروشیمی   2001c مخزن 
و  بحران  مدیریت  خوشبختانه  کرد:  اظهار 
بسیار  گسترده  حریق  این  اطفای  عملیات 
حرفه ای و اصولی عمل کرد، تیم آتش نشانی 
مجتمع  پارازایلین  برج  کردن  خاموش  از  پس 
مخزن  دو  آتش  مهار  سینا،  بوعلی  پتروشیمی 
حاوی هیدروکربوری این مجتع را آغاز کردند 
که خوشبختانه یکی از آنها صبح روز پنج شنبه 
اینکه  بیان  با  شد.وی  خاموش  کامل  طور  به 
شرایط  واقعا  بوعلی  پتروشیمی   2001 مخزن 
را سخت کرده بود و چند بار با عملیات ناموفق 
شدیم،  مواجه  مخزن  این  برای  حریق  اطفای 
مخزن  این  کردن  خاموش  برای  کرد:  بیان 
ماموران  کار  دستور  در  آن  حاوی  مواد  انتقال 
قرار گرفت که خوشبختانه این کار به درستی 
صورت گرفت.زنگنه در ادامه به عملیات ضربتی 

و حمله به این مخزن در ساعت 14 روز جمعه 
این  اینکه  بیان  با  و  کرد  اشاره  تیرماه(   18(
حمله به دلیل شدت آتش بی نتیجه بود، بیان 
مخزن  در  موجود  هیدروکربور  کاهش  با  کرد: 
که قابل پیش بینی بود عملیات بهتر انجام شد.

خنک  را  عملیات  بخش  مهمترین  نفت،  وزیر 
کردن مخازن ال پی جی، بنزن، الیتنت و نفتا 
عنوان کرد و افزود: خنک نگهداشتن این مخازن 
کارکنان  سوی  از  که  بود  سنگینی  بسیار  کار 
تندگویان،  شهید  سینا،  بوعلی  پتروشیمی 

بندر امام، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، 
سازمان بنادر و استانداری خوزستان انجام شد 

تا دما و فشار در این مخازن باال نرود.
زنگنه با بیان اینکه تالشها در ساعت 2 بامداد 
و  نشست  نتیجه  به  تیرماه(  )شنبه، 19  دیروز 
آتش پتروشیمی خاموش شد، افزود: فوم ریزی 
و خنک سازی در مخزن این پتروشیمی بعد از 

آن هم ادامه یافن تا زنجیره آتش تکرار نشود.
سینا  بوعلی  پتروشیمی  که  این  بیان  با  وی 
 ظرف دو تا سه هفته آینده به وضع سابق باز
برج  بازگشت  البته  کرد:  تصریح  گردد،  می 
نظر  به  تولید  مدار  به  مجتمع  این  پارازیلین 
همچنین  بکشد.زنگنه  طول  مدتی  رسد  می 
دشواری  و  مهم  کار  ما  همکاران  کرد:  تصریح 
انجام دادند و از همه برای انجام این کار ملی 
چند  اینکه  به  اشاره  با  نفت  سپاسگزارم.وزیر 
روز پراضطراب را سپری کردیم و این سرمایه 
برای کشور حفظ شد، تصریح کرد:  های ملی 
بررسی  مجتمع  این  سوزی  آتش  دالیل  البته 
تنگناهای  و  مشکالت  تا  شود  می  پیگیری  و 

عملیاتی مان را جبران کنیم.

زنگنه: 

پتروشیمیبوعلیسههفتهدیگربهوضعسابقبرمیگردد

بیان  سوخت  داران  جایگاه  اتحادیه  رئیس 
باید  داشت: اگر بنزین 1000 تومان است ما 
عرضه  تومان   200 تا   150 را  جی  ان.  سی. 

کنیم.
جایگاه  اتحادیه  رئیس  محمدرضا  حاج  بیژن 
داران سوخت درباره فاصله کم تفاوت قیمتی 
بنزین و سی. ان. جی گفت: اگر بخواهیم برای 
مصرف سی. ان. جی منطقی جلو برویم باید 
قیمت آن را کاهش دهیم و در حد کشورهای 
و  هندوستان  مثل  فرآورده  این  واردکننده 
آمریکای التین و ایتالیا برسانیم که البته آن ها 
سی. ان. جی را جهت سوخت مصرف نمی کنند 

بلکه تبدیل به ال. پی. جی می کنند.
وی افزود: تمامی کشورهای مثل آلمان و ژاپن 
پی.  ال.  از  گازسوز می کنند  را  اتومبیل ها  که 
جی استفاده می کنند و سی. ان. جی استفاده 
طبیعی  گاز  جی  ان.  سی.  چون  نمی کنند 
استخراجی است تمام آالیندگی ها از جمله آب 
گاز، نمک و CO2 را نیز وارد مخازن می کند.

 حاج محمدرضا تصریح کرد: در تمام دنیا قیمت 
سی. ان. جی بین 15 تا 20 درصد قیمت بنزین 

است یعنی اگر قیمت بنزین 1000 تومان است 
قیمت سی. ان. جی بین 150 تا 200 تومان 
است در صورتی که در کشور ما در کیلو 600 
تومان است یعنی ما عمال نزدیک 350 درصد 

به مردم خودمان گران تر می فروشیم.
وی خاطرنشان کرد: سی. ان. جی از بین برنده 
سیستم موتور ماشین است و در چند ماه اول 
می بندد  جرم  تماما  موتور  ماشین  نشیمنگاه 
که فقط یکبار قابلیت تعمیر و تمیز کردن و 
سمباده کشیدن دارد و بار دوم باید رینگ و 
پیستو ن عوض کنیم و این به صاحب خودرو 
هزینه زیادی تحمیل می کند و در صورت عدم 
تعمیر نیز دود خاک و گازوئیل از اگزوز خارج 

می شود.
وی با تاکید بر لزوم جایگزین شدن ال. پی. جی 
به جای سی. ان. جی گفت: ال.پی.جی در حد 
بنزین سوپر و اروپایی و گاز تصفیه شده است 
اجرام  و  شده  زدایی   CO2 و نمکزدایی  که 
شده  گرفته  معلق  فراورده  آن  داخل  اضافی 
و به   همان شکلی که بنزین سوپر در مخزن 

می سوزد، این سوخت می سوزد.

و پخش  پاالیش  امور  در  نفت  وزیر  معاون 
سه  در  بنزین  مصرف  رشد  کرد:  اعالم 
به مدت مشابه  امسال نسبت  ماهه نخست 

پارسال، تنها یک درصد بوده است.
گفت:  مطلب  این  بیان  با  کاظمی  عباس 
نخست  ماهه  سه  در  بنزین  مصرف  رشد 
در  پارسال  مشابه  مدت  به  نسبت  امسال 
مدت،  این  در  که  بوده  درصد  یک  حالی 
ناوگان  خودروهای  تعداد  به  درصد  هشت 

حمل و نقل کشور افزوده شده است.
مصرف  درصدی  یک  رشد  وی،  گفته  به 
بنزین در این دوره، نشان از کاهش مصرف 

این فرآورده در کشور دارد.
پخش  و  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
منفی  تراز  به  ایران،  نفتی  فرآورده های 
قاچاق بنزین در مرزها اشاره کرد و افزود: 
قیمت  شدن  منطقی  و  شدن  نرخی  تک 
و  مصرف  کاهش  قاچاق،  مهار  به  بنزین 

است. انجامیده  شفاف سازی 
در ادامه این گفتگو، کاظمی در واکنش به 

به  بنزین  مصوبه  برگشت  احتمال  موضوع 
اخیر  روزهای  اصالح که طی  برای  مجلس 
اقدام را  این  از سوی وزیر نفت اعالم شد، 
دولت  این  که  بیان  با  و  کرد  ارزیابی  مثبت 
پیشنهاددهنده دونرخی شدن بنزین نبوده 
است، گفت: این مصوبه، هفته آخر فعالیت 
اجرای  که  رسید  تصویب  به  قبلی  مجلس 
کنونی  شرایط  به  توجه  با  ما  دید  از  آن 
دچار  بنزین  بودن  نرخی  تک  و  مصرف 

بود. اشکال 
تک  بنزین  عرضه  کرد:  خاطرنشان  وی 
بسیار  مالی  تسویه حسابهای  نظر  از  نرخی 
نرخی  دو  قطعا  و  است  روشن  و  شفاف 

بودن در هر کاالیی فسادآور خواهد بود.
پخش  و  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
امیدواری  اظهار  ایران  نفتی  فرآورده های 
به  مجلس  برگشت  با  مصوبه  این  که  کرد 
و  گیرد  قرار  بازبینی  و  اصالح  مورد 
تک  مثبت  آثار  به  توجه  با  نمایندگان 

کنند. تصمیم گیری  بنزین  نرخی شدن 

رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت مطرح کرد:

لزوم جایگزینی ال.پی.جی به جای سی.ان.جی
کنترل مصرف با اجرای سیاست تک نرخی

رشد مصرف بنزین از یک درصد فراتر نرفت



یکشنبه 20 تیر 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3275اقتصادی11

آگهي مزايده عمومي
سازمان پایانه هاي مسافر و بار كرج و حومه در نظر دارد نسبت به واگذاري محلي واقع در جنب معبر پایانه شهید كالنتري جهت گل 

فروشي و كتابفروشي واقع در سالن پایانه شهید كالنتري به شرح ذیل به اشخاص واجد شرایط در مقابل اخذ اجاره بها اقدام نماید.
شرایط: 1-مبلغ پایه اجاره ماهیانه گل فروشي 4/800/000 ریال كتابفروشي ماهیانه 4/000/000 ریال و قرارداد هر یک به مدت یک 

سال می باشد.
2-سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

3-مبلغ سپرده شركت در مزایده گل فروشي 15/000/000ریال و كتابفروشي 12/000/000 ریال میباشد كه مي بایست براساس شرایط 
مندرج در اسناد مزایده به صورت فیش واریزي به حساب شماره 700787375016 نزد بانک شهر شعبه عظیمیه و یا ضمانت نامه 
بانکي معتبر معادل مبلغ مذكور به مدت 45 روز اعتبار داشته باشد و بدون قید و شرط ارائه گردد. برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد 

نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
4-بهاي پیشنهادي باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاكت الك و مهر شده تسلیم شود.

5-ظرف هفت روز به استثناي ایام تعطیل كمیسیون نظر خود را اعالم مي كند.
6-متقاضیان شركت در مزایده مي توانند جهت دریافت و تحویل پاكات تا تاریخ1395/04/30 ضمن پرداخت مبلغ 200/000 ریال به حساب 700787374936 
نزد بانک شهر شعبه عظیمیه و ارائه رسید به دبیرخانه سازمان واقع در فلکه اول رجائي شهر ابتداي خیابان شهید مطهري- نبش خیابان فروردین- طبقه 
سوم مراجعه نمایند. زمان بازگشایي پاكات مزایده در روز شنبه مورخ 1395/05/2 مي باشد جهت اخذ اسناد مزایده ارائه معرفي نامه از طرف اشخاص حقوقي 

الزامیست.
7-شركت كنندگان میبایست كلیه مدارك مورد درخواست در اسناد را تکمیل و به همراه سایر اسناد مزایده در پاكت مربوطه قرار دهند.

8-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاي 34403421-34439346 تماس حاصل نمایید.
 سازمان پايانه هاي مسافر و بار كرج و حومه

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي

آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمي
برابر راي شماره 139460331009007252-94/12/19 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك كرج- ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اسداله جمالي فرزند غالمرضا 
بشماره شناسنامه 469 كد ملي 0650370414 در يك باب خانه به صورت ششدانگ به 
مساحت 256/20 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 811 فرعي از 3- اصلي خريداري 
از مالك رسمي آقاي/ خانم خديجه آقا عالئي كه سند مالكيت وي ذيل ثبت صفحه 277 
دفتر 35 بنام نامبرده صادر و تسليم شده و نيز انتقال ملك از نامبرده به متقاضي به صورت 
سند عادي محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضايي تسليم كنند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 44578 م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 95/4/20 تاريخ انتشار نوبت دوم: 95/5/3

سيروس قنبرپور- رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
موضوع  هيات  بشماره 139560324009002663مورخ95/4/14  رای  برابر 
فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تكليف وضعيت  تعيين  قانون 
سكينه  خانم  متقاضی  بالمعارض  و  مالكانه  تصرفات  ثبتی  واحد  در  مستقر 
جمالی فرزند حسين بشماره شناسنامه 6 صادره از تنگستان به شماره ملی 
3559861446 را درششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 180 متر مربع 
پالك 10 فرعی از 3353 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك 3353 اصلی 
واقع در بخش دو بوشهر خريداری از مالك رسمی  آقای غالمرضا قايدی محرز 
گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی ميشود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضی 
مذكور اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
اعتراض  انقضای مدت مذكور و عدم وصول  نمايند. بديهی است در صورت 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.535869
تاريخ انتشار نوبت اول: 95/4/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 95/5/4

م الف 753 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر- سهراب خواجه

سازمان پايانه هاي مسافر 
و بار كرج و حومه

افخمی راد از وعده ويتنام برای گسترش تجارت با ايران خبر داد
تاکید بر برقراری روابط کارگزاری بانکی تا تسهیل

 در صدور رواديد
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران 
كه به منظور شركت در دومين اجالس كميسيون مشترك اقتصادی ايران 
و ويتنام به اين كشور سفر كرده بود، گفت: در اين نشست بر گسترش 

روزافزون روابط تجاری تهران و هانوی تاكيد شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، 
ولی ا... افخمی راد با اعالم اين خبر گفت: ضرورت برداشتن موانع موجود 
در مسير تجارت ايران و ويتنام و وعده تسهيل تجارت برای تحقق هدف 
دو ميليارد دالری تعيين شده از سوی روسای جمهور دو كشور از جمله 

موضوعات مورد تاكيد از سوی مسئوالن ويتنامی بود.
وی همچنين خاطرنشان كرد: سيستم بانكی ويتنام برای حل مشكل 
كارگزاری بين بانك های دو كشور عالقه مند است و اين عالقه مندی از 
سوی وزير كشاورزی ويتنام كه رييس اجالس كميسيون مشترك دو 

كشور نيز بود مورد تاكيد قرار گرفت.
افخمی راد اظهار داشت: مسئوالن ويتنامی در اين نشست به تسهيل صدور 
ويزا برای تجار ايرانی به عنوان گامی در جهت افزايش حجم تجارت بين 
دو كشور تاكيد داشتند و اعالم كردند كه اين موضوع جزو كارهای مهمی 

است كه با جديت مورد پی گيری قرار خواهد گرفت.
به گفته افخمی راد بررسی چگونگی انعقاد توافق نامه تجارت ترجيحی بين 
ايران و ويتنام نيز از موضوعات مورد عالقه طرفين بود كه در اجالس 

كميسيون مشترك به بحث گذاشته شد.
وی عنوان كرد: در روز پايانی اجالس كميسيون مشترك ايران و ويتنام نيز 
يادداشت تفاهم همكاری در زمينه های مسائل بانكی، موافقتنامه تجارت 
ترجيحی، تبادل كاال، برگزاری نمايشگاه های مشترك، تبادل هيات های 

تجاری و... به امضا رسيد.

بانک
سپرده گذاران ثامن الحجج وارد فاز جديد شدند  

از امروز همزمان با بيستم تيرماه تعيين تكليف پرونده سپرده گذاران تعاونی 
اعتبار ثامن الحجج وارد مرحله جديدی خواهد شد.به گزارش ايسنا، در 
حالی فاز دوم تسويه و پرداخت وجوه و تعيين تكليف حساب های تعاونی 
اعتبار ثامن الحجج از امروز- يكشنبه   شروع می شود كه فاز اول آن از نيمه 
بهمن ماه امسال در دستور كار بانك پارسيان قرار گرفته بود.اين در حالی 
است كه به دنبال مشكالت ايجاد شده برای ثامن الحجج و ناتوانی آن در 
پرداخت سپرده مشتريان شورای پول و اعتبار، بانك پارسيان را به عنوان 
بانك عامل پرداخت سپرده های اين تعاونی انتخاب كرده و بر اين اساس 
در مرحله  اول حساب های تا سقف سه، پنج، 10، 20 و 35 ميليون تومان 
به طور مرحله ای پرداخت و حساب های پنج ميليون تومان و يا كمتر كه 
صاحبان آن در موعد مقرر مراجعه نكردند به بانك عامل منتقل شد. به 
اين ترتيب بيش از يك ميليون و 150 هزار حساب اين تعاونی تعيين 

تكليف شده است.

افزايش استخراج طال
بساط خام فروشی تا  سال آينده جمع می شود

چندی پيش سازمان توسعه تجارت از آزاد شدن صادرات طالی خام خبر 
داد كه اين خبر شائبه بحث خام فروشی را تداعی كرد اما رييس ايميدرو از 
رسيدن به سطح جديدی از استخراج طال خبر داده و می گويد صادرات از 
مازاد توليد اين فلز گران بها صورت می گيرد.مهدی كرباسيان - معاون وزير 
صنعت،   معدن و تجارت ، با بيان اين كه واحدهای معدنی توليد طال با 
ظرفيتی باال در حال كار كردن هستند،به ايسنا  گفت: با قرار گرفتن معدن 
طالی زرشوران در چرخه توليد و ثبت ركورد خوب در معدن طالی موته 
طی سال گذشته و سال جاری نسبت به سال های قبل و همچنين بهره 
برداری بخش خصوصی از معدن طالی ساريگونی، می شود گفت كه 
جمهوری اسالمی ايران در چرخه توليد طال در صف كشورهايی قرار 
گرفته كه قابل اتكا هستند.وی در ادامه با اشاره به پروژه های در دست 
بهره برداری گفت: با توجه به احداث فاز 2 طالی زرشوران و شناسايی 
معادن مناسبی برای استخراج در حوزه سياه جنگل بلوچستان كه آگهی 
های آنها تا پايان امسال منتشر خواهد شد، ميزان توليد افزايش خواهد 
داشت.كرباسيان همچنين با اشاره به سياست های دولت در خصوص بر 
خورد با بازار گفت: با توجه به اين كه سياست دولت معطوف به تعادل در 
بازار ارز و طال است، بانك مركزی اجازه داد صادرات طال انجام شود تا سود 
آوری در اقتصاد صورت گيرد و عالقمندان خارجی نيز به سرمايه گذاری 

در حوزه طال تهييج و ترغيب شوند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در تشريح مشكالت معادن عنوان 
كرد: يكی از مشكالت معادن در حوزه سنگ آهن به دليل افت قيمت 
جهانی سنگ آهن و صادراتی بود كه دچار مشكالت جدی شد، اما با 
توجه به اين كه كارخانه های كنستانتره به نوبت راه اندازی می شوند 
می توان گفت كه توليدات سنگ آهن برای جلوگيری از خام فروشی 
در چرخه كنستانتره قرار می گيرد. به طوری كه تا حد زيادی در سال 
جاری و در نهايت به طور كل در سال 1396 بساط خام فروشی از اين 
صنعت حذف می شود و اگر سنگ آهنی هم صادر شود عيار بسيار 
پايين خواهد داشت يا هماتيت هايی هستند كه داخل فراوری نمی 
شوند.وی با اشاره به وضعيت ديگر مواد معدنی اظهار كرد: در حوزه هايی 
مانند روی، سرب، زغال سنگ و ... توان توليد خوبی وجود دارد و زمانی 
كه نقدينگی توليد اين معادن تامين شود، می توان گفت اين صنايع 
رونق می گيرند كه به تبع آن چراغ معادن كوچك هم روشن خواهد 
شد.كرباسيان با بيان اين كه بايد چرخه توليد را كامل كرد، گفت: در 
حوزه معادن اگر بتوانيم چرخه ها را كامل كنيم، مثال در برنامه فوالد 
بتوانيم به ظرفيت 55ميليون تن تعيين شده در برنامه 1404 برسيم 
يا در بحث مس پروژه های كنستانتره و كاتد به بهره برداری برسد يا 
در آلومينيوم چرخه تكميل شود، پيش بينی می شود بطور كل ديگر 
با مشكلی با عنوان خام فروشی مواجه نخواهيم شد.وی در خصوص 
وضعيت صادرات برخی محصوالت اظهار كرد: فوالد و مس صادرات 
بسيار خوبی داشته اند؛ به گونه ای كه در سال 1394، فوالد به ركورد 
تاريخی چهار ميليون تن صادرات رسيد و مس هم صادرات خوبی را به 
خصوص در فضای پسا برجام با پيدا شدن خريداران خارجی و سرمايه 
گذاران پيدا كرد، چرا كه حاال شركت های معتبر اروپايی وارد بازار 

خريد مس شده اند.

شاخص بورس 33۲ واحد افت کرد
شاخص بورس در جريان معامالت روزگذشته بازار 
سرمايه 332 واحد كاهش يافت.در پايان معامالت 
شنبه بازار سرمايه داد و ستد تعداد 588 ميليون 
سهم و حق تقدم به ارزش180 ميليارد تومان در 52 
هزار نوبت به ثبت رسيد.شاخص بورس نيز با افت 
332 واحدی به ارتفاع 73 هزار و 716 واحدعقب 
هم  سرمايه  بازار  اصلی  كرد.شاخص های  نشينی 
منفی بودند به طوری كه شاخص قيمت )وزنی ــ 
ارزشی( 120 واحد، كل )هموزن( 25 واحد، قيمت 
)هموزن( 20 واحد، آزادشناور 439 واحد و شاخص 
افت  واحد  دوم 826  بازار  و  واحد  اول 215  بازار 
كردند.در بازارهای فرابورس ايران هم با جابجايی 
102ميليون ورقه به ارزش 94 ميليارد تومان در 13 
هزار نوبت، آيفكس 3.1 واحد افت كرد و در ارتفاع 

 780 واحد قرار گرفت.
اقتصاد كالن

طرح جامع مالیاتی امسال  اجرا می شود
رئيس كل سازمان مالياتی با اعالم اينكه اجرای كامل 
قانون ماليات بر ارزش افزوده از برنامه های اصلی 
سازمان است، گفت: در سال جاری اجرای طرح 
جامع مالياتی به عنوان »اقدام 95« در دستور كار 
است.سيدكامل تقوی نژاد رئيس كل سازمان امور 
مالياتی در پيامی به مناسبت هفته فرهنگ مالياتی 
گفت: نظام مالياتی ايران امروز در بزنگاهی تاريخی 
قرار دارد. در سالی كه »اقتصاد مقاومتی« در ريل 
اقدام و عمل قرار گرفته و اركان مختلف نظام، برای 
سياست،  اين  اساسی  مفروضات  ساختن  محقق 
همدل و همزبان گشته اند، وفاق جمعی و مشاركت 
ملی برای ارتقای نظام مالياتی كشور و شكوفايی 
اقتصاد ايران تبلوری كم سابقه يافته است. خرداد 
و تيرماه امسال، شاهد مشاركت چشمگير شهروندان 
برای ارايه اظهارنامه مالياتی بوديم. مشاركتی كه در 
نوع خود كم سابقه و همراه با همدلی و تعاملی بی 
مانند بود. در كنار اين حماسه ملی، عزم وتالش 
نمودی  كشور،  مالياتی  امور  سازمان  كاركنان 
دوچندان يافته و همنوايی و هم آوايی سازمانی در 
عرصه نظام مالياتی، نقشی تعيين كننده در دستيابی 

 به اين حماسه ماندگار داشت.
 مصوبه شورای عالی اجرای سیاستهای 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابالغ شد

وزير امور اقتصادی و دارايی، تصويب نامه شورای 
عالی اجرای سياستهای كلی اصل 44 قانون اساسی 
را برای اجرا ابالغ كرد.بر اساس اين مصوبه، تمامی 
نهادها و دستگاه های اجرايی متولی حوزه كسب 
و كار موظف شدند به منظور بهبود محيط كسب و 
كار و تشويق عموم به سرمايه گذاری و كارآفرينی به 
گونه ای عمل نمايند كه ضمن فراهم شدن شرايط 
مناسب برای رونق كسب و كار فعاالن اقتصادی و 
بخش خصوصی، رتبه كشور در شاخصهای جهانی 
كسب و كار به ويژه شاخص تجارت فرامرزی، بهبود 
يابد.همچنين وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف 
شده با استفاده از ظرفيتهای قانونی موجود، روند 
حذف و يا اصالح قوانين و مقررات مخل كسب و 
كار را با جديت بيشتری پيگيری و هرچه سريعتر 

 اصالحات الزم را در اين زمينه انجام دهد.
 فن آوری و ارتباطات

کاهش تعرفه موبايل از 7 به 5 درصد
نايب رئيس اتحاديه تلفن همراه با اشاره به كاهش 
قاچاق  انگيزه های  با هدف كاهش  واردات  تعرفه 
موبايل، گفت: با احتساب 5 درصد تعرفه گمركی و 9 
درصد ماليات برارزش افزوده تعرفه واردات حدود 14 
درصد است.نصرا... اورانی پور در دوازدهمين نمايشگاه 
تلفن همراه در بازار موبايل 2 تهران با اعالم اينكه كف 
تعرفه برای واردات گوشی تلفن همراه مصوب شده 
است، به فارس بيان كرد: تعرفه موبايل به 5 درصد 
در سال 95 كاهش يافته كه اين تعرفه با احتساب 
9 درصد ماليات بر ارزش افزوده حدود 14 درصد 
است.وی با بيان اينكه اين رقم در سال گذشته حدود 
7 درصد تعرفه بوده است، گفت: تالش شده تا با 
كاهش تعرفه انگيزه های قاچاق موبايل را كاهش يابد. 
همچنين اتحاديه تالش كرده تا با نظارت بر خدمات 
پس از فروش مناسب انگيزه های الزم را برای تشويق 
مصرف كنندگان به استفاده از گارانتی و خدمات پس 
اتحاديه صنف  رئيس  افزايش دهد.نايب  فروش  از 
فروشندگان دستگاه های صوتی و تصويری، تلفن 
همراه و لوازم جانبی  با اشاره به آمار قابل توجه واردات 
ايران  گوشی های قاچاق در كشور، اظهار داشت: 
كشوری است كه 8 هزار كيلومتر مرز آبی و خاكی 

دارد و كنترل آن كار چندان ساده ای نيست.
سكه و ارز

 قیمت انواع سکه و ارز در بازار
نرخ فروش هر قطعه سكه تمام بهار طرح جديد شنبه 
در بازار يك ميليون و 110 هزار و 500 تومان، طرح 
قديم يك ميليون و 100 هزار و 800 تومان، نيم سكه 
557 هزار تومان، ربع سكه 294 هزارتومان و سكه 
گرمی 191 هزارتومان اعالم شد.همچنين نرخ هر گرم 
طالی زرد 18 عيار در بازار داخلی 113 هزار و 195 
تومان و نرخ هر اونس طال در بازارهای جهانی 1366 
دالر است.در همين حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دالر 
آزاد را برای فروش 3481 تومان، هر يورو را 3912 
تومان، هر پوند را4658 تومان، لير تركيه 1228 و 

درهم امارات را 955 تومان اعالم كردند.

تولید و صادرات بازار سرمایه

آمارها نشان می دهد در فاصله سال های 91 تا 94 
تعداد افراد دلسرد و نااميد از يافتن شغل بيش از 
4 برابر شده و از 400 هزارنفر به يك ميليون و 
670 هزارنفر رسيده كه به معنی سخت تر شدن 
شغل يابی است.به تازگی آماری اعالم شده مبنی 
بر اينكه تعداد افراد دلسرد و نااميد از يافتن شغل 
از 400 هزار نفر در سال 91 به يك ميليون و 617 
است. مركز  يافته  افزايش  نفر در سال 94  هزار 
پژوهش های مجلس عقيده دارد، اين آمار نگران 
كننده به معنی دشوارتر شدن شرايط ورود جوانان 
به بازار كار است كه به تعبيری طوالنی تر شدن 
دوره انتظار و تقاضای كار نيز خواهد بود.همچنين 
اين آمارها می تواند عملكرد دولت ها در طول سال 
های اخير را درباره اشتغال زايی ميليونی به چالش 
كشيده و بر آن ترديد وارد كند. دولت ها از سال 91 
تاكنون آمارهای مختلفی از اشتغال زايی در كشور 
اعالم كرده اند كه اگر آن آمارها می توانيت قابل 
اتكا باشد، احتماال امروز نبايد بيش از يك ميليون 
و 600 هزار نفر جوينده شغل آماده به كار در پشت 
درهای بازار كار مانده و تالش های آنها بی نتيجه 
بماند.پيش از اين وزارت كار در گزارشی اعالم كرده 
بود بدترين دوره انتظار برای كار در ايران مربوط 
به گروه هايی است كه بيش از 19 ماه جستجوی 
بی نتيجه برای شغل انجام داده اند. به عبارتی می 
توان اين گروه از افراد را بدشانس ترين گروه های 

جوينده شغل در ايران هم دانست.
 

é دوره انتظار برای كار طوالنی تر شد؟  
در عين حال، برخی كارشناسان و مردم معتقدند 
شرايط اشتغال جوانان ديگر مانند گذشته نيست 
و امروز مناسبت های ديگری در بازار كار حاكم 
از  اشتغال  آشنابازی،  بازی،  پارتی  رانت،  است. 
طريق دوستان و خويشاوندان و معرفی خارج از 
قوائد؛ موضوعاتی است كه بر رويه های معمول 
جستجوی كار در ايران مانند شركت در آزمون 
های شغلی، گزينش ها، تقاضای مستقيم شغل 
از كارفرما و مانند آن سايه افكنده است.در واقع 

شايد بتوان گفت گرايش كارفرمايان در بخش های 
دولتی و خصوصی نيز بر تشديد اين رويه دامن زده 
و باعث شده تا شيوه جستجوی شغل در ايران به 
شكلی درآيد و كه مهم ترين و اولين گزينه كاريابی 
افراد، گشتن به دنبال يك پارتی و آشنا باشد. وقتی 
جامعه متوجه اين مسئله شد كه كارفرمای دولتی 
و خصوصی، معرفی شده ها و كارجويان سفارشی 
را به آسانی می پذيرد، آنها نحوه تالش و جستجوی 
شغل را تغيير داده و به اين سمت كشيده شدند.

نيست  مهم  معتقدند  كارجويان  از  هايی  گروه 
چقدر تخصص و مهارت داشته باشيد و يا ميزان 
تحصيالت شما چقدر باشد )به غير از مشاغل كامال 
تخصصی(؛ همچنين مهم نيست چقدر در انتظار 
كار مانده باشيد و در چه وضعيتی به سر ببريد، بلكه 
اگر به امكاناتی مانند آشنا و پارتی دسترسی داشته 
باشيد؛ احتماال به فوريت جذب بازار كار شده و 
خيلی زود هم پله های ترقی شغلی را طی خواهيد 
كرد.شايد اين نوع نگاه از نظر برخی بسيار بدبينانه 
باشد ولی نمی توان از واقعيت های موجود در بازار 
كار ايران فرار و آن را ناديده گرفت. البته در كنار 
وجود چنين قوائد غيررسمی كه خود وزارت كار 
هم در گزارش های خود به آن اشاره كرده و اتفاقا 

موثرترين روش های جستجوی شغل در ايران نيز 
است، برخی هم با روش های كامال قانونی و از 
طريق اراده و توان شخصی موفق می شوند تا نظر 

مساعد كارفرمايان را برای كار جلب كنند.

é !3 ساله شغل یابی 4 برابر سخت تر شد
بگوييم  سخن  بخواهيم  اگر  نيز  آماری  زبان  با 
افزايش بيش از 4 برابری تعداد جويندگان شغل 
نااميد و دلسرد شده در اقتصاد ايران طی 3 سال در 
واقع نشان از ضعيف تر شدن بنگاه ها برای جذب 
نيروی كار و اشتغال زايی، احتماال تشديد بيكاری 
و دستكم طوالنی تر شدن دوره انتظار برای كار 
در ايران به بيش از 2 سال دارد.همچنين سخت 
بازار كار و اقتصاد  تر شدن جستجوی شغل در 
ايران حاكی از آن است كه به دليل انباشت باالی 
جستجوی شغل و بيكاری در كشور، احتماال پيك 
تقاضا برای كار كه پيش از اين اعالم می شد تا 
نيمه دهه 90 ادامه و پس از آن اوضاع شغل يابی 
بهتر خواهد شد نيز درست نيست چون به داليل 
های  سال  كار  به  آماده  نيروهای  متعدد، جذب 
گذشته به درستی در بازار كار انجام نشده و هر 
سال كشور با انبوهی از تقاضاهای شغلی باقيمانده 

از سال های گذشته در كنار جويندگان جديد شغل 
مواجه است.بنابراين در شرايط فعلی، يك ميليون 
و 670 هزار نفر از نيروهای آماده به كار كشور به 
دليل ناتوانی در يافتن يك موقعيت شغلی مجبور به 
خانه نشينی شده و روند غيرفعال ماندن آنها ادامه 
خواهد داشت. مشخص نيست كه چه تعداد از اين 
جمعيت ميليونی را جوانان زير 30 سال تشكيل 
می دهند، اما می توان برآورد كرد دستكم نيمی 
دارای  كه  داد  تشكيل خواهد  را جوانانی  آنها  از 

تحصيالت دانشگاهی هستند.

é بیکاری جوانان بسیار جدی است
حميد حاج اسماعيلی در گفتگو با مهر با بيان 
اينكه بحران بيكاری جوانان بايد از سوی سياست 
گذاران و دولت ها جدی گرفته شود گفت: در 
را  كشور  زندانيان  بيشتر  شده  اعالم  گزارشی 
جوانان 15 تا 34 ساله تشكيل می دهد كه اين 
مسئله می تواند با بيكاری آنها ارتباط مستقيمی 
داشته باشد.اين كارشناس بازار كار اظهارداشت: 
به  مانند  می  بيكار  افراد  وقتی  حال  هر  به 
تواند  دنبال كسب درآمد خواهند رفت كه می 
واسطه  داللی،  طريق  از  غيرمشروع  درآمدهای 
باشد.  هم  آن  مانند  و  قاچاق  سوداگری،  گری، 
وقتی چنين می شود هزينه های بسيار بااليی 
خواهد  كشور  متوجه  اجتماعی  های  آسيب  از 
شد.حاج اسماعيلی ادامه داد: هرچند دولت معتقد 
است كه نرخ بيكاری جوانان بيش از 20 درصد و 
دو برابر نرخ عمومی است اما بايد بيكاری جوانان 
را بسيار بيشتر و اوضاع اشتغال آنها را وخيم تر 
بدانيم چون در ايران طی سال های اخير بخش 
خصوصی واقعی چندانی شكل نگرفته و به نوعی 
فعاليت شركت های خصوصی موجود نيز تحليل 
اشتغال در بخش دولتی  افزود:  .وی  رفته است 
نيز كه مسيرهای خاص خودش را دارد و نمی 
توان با چند هزار شغل و يا استخدام تعدادی از 
كارجويان، تاثيری در كاهش نرخ بيكاری ايجاد 

كرد.

بیکاری جوانان بسیار جدی است

خانه نشینی اجباری ،تالش بی نتیجه1.۶ میلیون نفر!

بيان  با  مجلس  اقتصادی  كميسيون  سخنگوی 
طرف  با  موافقتنامه  و  تفاهمنامه  نوع  هر  اينكه 
های خارجی بايد در مجلس تصويب شود، گفت: 
و  اقتصاد  وزارت  تفاهم  مورد  در  اطالعاتی  هيچ 
گروه ويژه اقدام مالی نداريم و اين تفاهمنامه بايد 

در مجلس تصويب شود

تفاهمنامه  مورد  در  اباتری  دلخوش  كاظم  .سيد 
اقدام  ويژه  گروه  با  دارايی  و  اقتصاد  امور  وزارت 
مالی)FATF( و  نگرانی از اين كه اطالعات پولی 
بگيرد،  قرار  گروه  اين  اختيار  در  كشور  بانكی  و 
اطالعاتی  هيچ  مجلس  داشت:  اظهار  تسنيم  به 
از اين تفاهمنامه ندارد و نمی توانيم در مورد آن 

اظهار نظر كنيم.
موافقتنامه ها   و  ها  تفاهمنامه  اصوال  افزود:  وی 
هرگونه  و  شود  می  نوشته  قانون  براساس 
و  با كشورها  نامه   مقابله  و  تفاهمنامه  تعهدنامه، 
انجام  از طريق مجلس  بايد  المللی  بين  نهادهای 

و تصويب شود.

توافق دولت
 با FATF بايد به 

تصويب مجلس برسد

قاچاق كاال و ارز كه ساالنه به 20 ميليارد دالر 
می رسد و حدود 600 هزار فرصت شغلی را از 
بين می برد، بسترها و منافذی دارد كه خألهای 
قانونی يكی از اصلی ترين آن ها محسوب می شود و 
به گفته مدير كل حقوقی و بين الملل ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز، چندين آيين نامه اجرايی در 
اين زمينه تدوين و اصالح شده و دو آيين نامه 
ديگر به زودی اصالح و ابالغ می شود كه می تواند 
بسترهای زمينه ساز قاچاق فردی و سازمان سافته 
و آثار آن را از بين ببرد.به گفته سيد علی معصومی، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به راه اندازی 
سامانه  جامع يكپارچه سازی و نظارت بر فرآيند 
تجارت كشور به عنوان پورتال تجاری كشور شده 
تا ضمن نظارت و اجرای فرآيندهای تجاری از 
سوی اين وزارتخانه بدون عامل فيزيكی و انسانی، 
همه فرآيندها شفاف و قابل رصد باشند.اين مقام 
مسئول گفت كه برخالف قانون قبلی مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز در مواد 55 و 56 آيين نامه اجرايی 
قاچاق كشف  كاالهای  اصالح شده همه  قانون 
شده به غير از استثناهايی كه بر اساس اضطرار 
يا شرايط خاص جغرافيای و اقتصادی خاص به 
وجود می آيد، معدوم می شوند تا ضمن برخورد 
با عامالن قاچاق اجناس قاچاق شده به بازار وارد 
نشوند تا آثار آن از بين برود.گرچه به اعتقاد وی، 
يكی از نقاط عطف اصالحيه و آيين نامه جديد 
نوشته شده اشاره به سازمان يافتگی جرمی مانند 
قاچاق دارد و ممكن است شبكه ای از افراد در 
يك يا چند دستگاه اجرايی اقدام به تبانی برای 
قاچاق يك محموله كنند اما نمی توان آن را به 
پای آن دستگاه اجرايی يا همه پرسنل ان نوشت، 
چرا كه به عنوان مثال سال گذشته چهار نفر 
در راستای مبارزه با قاچاق به شهادت رسيدند.
گفت وگوی ايسنا با سيد علی معصومی - مدير 
كل حقوقی و بين الملل ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز - كه در زمينه های مختلف مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز و آيين نامه اجرايی قانون است را در ادامه 
می خوانی.- طی سال های گذشته تخلفاتی كه در 
دستگاه های اجرايی دارای نقش در فرآيند تجارت 
كشور صورت گرفته يكی از بسترهای قاچاق بوده 
است، آيا با متخلفان در اين دستگاه ها برخورد 
زمينه  اين  در  نظارتی  و  گرفته  صورت  قانونی 
وجود داشته است؟در هر مجموعه ای ممكن است 
متخلفانی وجود داشته باشند، اما اين مساله را 
نمی توان به يك دستگاه اجرايی تعميم داد و از 
سوی ديگر نيز بايد وظيفه مندی و اجرای دقيق 
و درست وظايف از طريق يك دستگاه اجرايی 
و پرسنل آن را نيز در كنار چنين تخلفاتی ديد، 

چرا كه به عنوان مثال ساالنه تعدادی از پرسنل 
و كارمندان در حوزه مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
يا حتی گمرك های مختلف كه در مقابل اجرای 
قانون ايستادگی كرده اند به شهادت رسيده اند اما 
از آنجا كه مظاهر فساد تحريك پذيرند بيشتر قابل 
مشاهده هستند. در اين زمينه نظارت  را به دو 
شكل فردمحور و فرآيندمحور انجام داد.نظارت 
فردمحور گرچه الزم و ضروری است اما با تغيير 
افراد اثر آن از بين می رود اما نظارت فرآيندمحور 
به معنی شناسايی فرآيندهايی است كه منجر به 
فساد می شود و می تواند خألها و نواقص را از بين 
ببرد كه نظارت ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
طی سال های گذشته غالبا در حوزه فرآيندی بوده 
است، چرا كه نبايد در اين زمينه منفعل عمل كرد 
و منتظر ماند تا فساد و قاچاقی صورت گيرد و پس 
از آن با عوامل برخورد كرد، بلكه بايد به صورت 

فعال بسترهای قاچاق شناسايی، آسيب شناسی 
و از بروز آن جلوگيری شود.- در حوزه نظارت 
فرآيندمحور كه به آن اشاره كرديد زيرساخت ها 
و تجهيزات مبادی تجارت كاال يكی از بسترهايی 
است كه بايد به آن توجه كرد، چرا كه به گفته 
مسئوالن گمرك تنها حدود 10 درصد مبادی 
رسمی تجارت كاال در كشور مجهز به سيستم 
نقصان  يك  خود  اين  كه  هستند  ری  ايكس 
به شمار می رود و می تواند بستری برای قاچاق 
كاال باشد؛ به گونه ای كه قاچاقچيان می توانند در 
قالب كانتينرهايی كه به ترانزيت رسمی مشغولند، 
كاالی قاچاق را در آن جاسازی  كنند و به اهداف 
خود برسند، آيا در اين آيين نامه به چنين مسائلی 
همواره  كه  انتقاداتی  از  است؟يكی  كرده  اشاره 
به سيستم تجارت كاالی كشور وارد بود مجهز 
نبودن گمرك های داخلی به تجهيزات الكترونيكی 

از جمله گاما ری و ايكس  ری است كه در قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز به اين تجهيزات اشاره 
شد؛ به گونه ای كه در بند »ب« آن آمده بود كه در 
راستای كنترل مبادی دستگاه های متولی از جمله 
وزارت اقتصاد )گمرك به صورت اخص( و وزارت 
راه و شهرسازی موظف به تجهيز مبادی ورودی 
و خروجی به امكانات فنی مناسب و الكترونيكی 
شدن همه اسناد ورود، صدور و نظاير آن هستند.

زمينه وجود  اين  در  بودجه  تاكنون مشكل  اما 
داشت؛ به گونه ای كه در اليحه  تقديمی به مجلس 
درآمدهای  درصد   100 تا  بود  شده  پيشنهاد 
اما  اجرای آن شود،  قانون صرف  اين  از  حاصل 
مجلس شورای اسالمی در دوره گذشته تنها 20 
ميليارد تومان در سال را به مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز اختصاص داد در حالی كه خريد يك دستگاه 
ايكس ری برای مبادی گمركی حدود 15 ميليارد 
تومان  ميليارد  اين 20  با  و  دارد  هزينه  تومان 
موظف شديم مبادی را تجهيز كنيم و حق الكشف 
اگر  بود.حتی  غيرممكن  بدهيم كه  به كاشفان 
20 ميليارد تومان مصوب مجلس گذشته را به 
پرداخت  بخواهيم  به حق الكشف  كامل  صورت 
كنيم، براساس تعداد پرونده های مورد نظر به هر 
يك از آنها 1500 تا 2000 تومان می رسد. گرچه 
كارمندان و پرسنل های ستاد مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز وظايف قانونی خود را انجام می دهند اما بايد 
برای آن ها راهی برای تشويق و افزايش انگيزه در 
اين راستا پيدا كرد تا قاچاقچيان نتوانند كسی را 
در اين زمينه تطميع كنند.اما در اصالحيه اخيری 
كه در آيين نامه اجرايی انجام و به تصويب هيات 
دولت رسيد، مقرر شد تا 100 درصد از درآمدهای 
حاصل از قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز صرف 
به  می توان  اين صورت  در  كه  شود  آن  اجرای 
و  بود  اميدوار  نظر  مورد  زيرساخت های  تجهيز 
توان پرداخت حق الكشف به پرسنلی كه شبانه روز 
در اين راستا تالش می كنند، افزايش پيدا خواهد 
كرد. برخی از فسادهای بزرگ مانند پرونده های 
و  اطالعاتی  رانت های  طريق  از  غالبا  قاچاق 
داشتن پشتوانه های سازمانی انجام می شود، آيا 
در اين قانون و آيين نامه اجرايی آن كه به تازگی 
اصالح شده است راهكاری برای برخورد با چنين 
فسادهای سيستماتيك و سازمانی پيش بينی شده 
است؟ممكن است پرونده های قاچاق سازمان يافته 
صورت بگيرد، چرا كه قاچاق های بزرگ معموال به 
صورت سازمان يافته به شبكه ای رخ می دهد، اما 
علی رغم تخلف شبكه ای از افراد در يك دستگاه 
اجرايی، نمی توان آن را به حساب يك دستگاه 

اجرايی گذاشت.

 قاچاق ورودی به کشور 7 میلیارد دالر است نه ۲۰ میلیارد دالر 
مشاور رئيس كل گمرك با اشاره به اينكه رقم 20 تا 25 ميليارد دالر قاچاق به كشور واقعی نيست، گفت: 
به نظرم رقم قاچاق ورودی 7 ميليارد دالر باشد.محمود بهشتيان با اشاره به تفاوت تخلف و قاچاق در 
گمرك اظهار داشت: كم اظهاری خالف است و اگر ثابت شود، جريمه به همراه دارد و كاال به صاحب 
آن باز می گردد و ممكن است اين تخلف در گمرك زياد صورت گيرد، ولی قاچاق با جريمه و ضبط كاال 
حل نمی شود.مشاور رئيس كل گمرك با بيان اينكه يكی از مشكالت قاچاق و كم اظهاری كاال مربوط به 
بخش تعرفه ها می شود، گفت: پيدا كردن تعرفه يك كاال بسيار سخت است، گاهی اوقات يكسال يك ماده 
شيميايی بين آزمايشگاه ها می چرخد، تا تعيين تعرفه و ارزش شود.وی با بيان اينكه قاچاق با مخفی كردن 
همراه است، بيان داشت: معموال قاچاق كاال ميان ديگر كاالهای گمركی اظهار شده جاخوش می كند كه 
از سوی صاحب كاال اظهار نمی شود.اين كارشناس در پاسخ به اين سوال كه بخشی از قاچاق رسمی در 
رويه های سبز كه كنترل و نظارت كمتری دارد، وارد كشور می شود، عنوان كرد: محال است همه جای 

دنيا بتواند كاالهايی كه وارد می شود، را باز كرده و بررسی كنند.

ابالغ آيین نامه جديد مبارزه با قاچاق کاال و ارز؛بزودی



با تبریک فرا رسیدن عید سعید فطر؛

المان عید رمضان نصب شد
ماه مبارک رمضان با تمام لحظات شیرین 
و  گرم  روزهای  تمام  ،با  ماندیش  بیاد  و 
و  رسید  اتمام  به  تابستانش  طوالنی 
پایان  مومن  بندگان  برای  الهی  ضیافت 

یافت.
اش  لحظه  لحظه  که  مبارک  ماه  این  در 
بندگان  بندگی  و  عبودیت  از  سرشار 
مومن و روزه داران خداجوی بوده،فرصت 
مغتنمی بود تا روح را در چشمه سار حق 
عزیز  ماه  این  برکات  از  و  داده  شستشو 

بهره ها ببریم.
 به هر تر تیب این ماه نیز به پایان رسید 
و عید بزرگ فطر از راه رسید. عیدی که 
به  سرسپردگی  و  عبادت  یکماه  پاداش 

حضرت حق بوده است.
همزمان  شهر  قائم  شهرداری  زیباسازی 
به  اقدام  بزرگ  عید  این  رسیدن  فرا  با 
طراحی و نصب المان عید سعید فطر در 

میدان جانبازان نموده است.

حاج محمد همیشه دیده میشود

رونمائی از تصویر شهید حرم
همزمان با فرارسیدن عید سعید فطر ،عید بندگی و عبادات مومنین و روزه داران،رونمائی از نقاشی دیواری اولین شهید مدافع 

حرم،شهید حاج محمد بلباسی در قائم شهر صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قائم شهر این پروژه بعنوان اولین نقاشی دیواری بزرگ شهر در راستای زیباسازی شهری 

و با مساحتی بیش از ۱۰۰ متر مربع صورت گرفته است.
یاد همه شهدای جنگ تحمیلی و شهدای حرم استان مازندران بخصوص اولین شهید مدافع حرم قائم شهر شهید حاج محمد 

بلباسی گرامی و راهشان پر رهرو باد.
روابط عمومی شهرداری قائم شهر عروج عارفانه و شهادت این شهید بزرگوار را به ساحت مقدس حضرت بقیه ا... اروحنا لمقدم 

الفداء و بیت معظم و معزز شهید بلباسی تبریک و تسلیت میگوید.

شهید  خلبان  سرلشگر  المان  زنی  کلنگ  آئین 
جعفر مهدوی با حضور جمع کثیری از مقامات 
و مسئولین شهرستانی در ابتدای پل تالر برگزار 

شد. 
به گزارش روابط عمومی شهرداری قائم شهر در 
کلنگ  رمضان،مراسم  مبارک  ماه  از  روز  آخرین 
زنی طراحی و نصب المان شهید سرلشگر مهدوی 
مردم  محترم  نماینده  معلمی  ا...  آیت  حضور  با 
مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه 
شهر  قائم  فرماندار  محمدی  شهر،مهندس  قائم 
و شهرسازی  راه  اداره  ریاست  رحیمی  ،مهندس 
و  ریاست  کوتنائی  میرزائی  مهندس  شهرستان، 
تنی چند از اعضاء شورای اسالمی شهر ،مهندس 
مسئولین  و  مدیران  شهر،  قائم  شهردار  رحیمی 
و  رسانه  اصحاب  و  نهادهای شهرستان  و  ادارات 

خبرنگاران برگزار شد. 
ریاست  میرزائی  مهندس  ابتدا  مراسم  این  در 
محترم شورای اسالمی شهر در سخنان کوتاهی 
ضمن قدردانی از حضور همه مسئولین و مدعوین 
حاضر در این مراسم از حمایتهای بی شائبه امام 
جمعه محبوب شهر تشکر کرد و افزود: اقداماتی 
از این دست در حقیقت گرامیداشت یاد و خاطره 
های  عرصه  دالورمردان  دالوریهای  و  رشادتها 
و  نسلها ی حاضر  به  که  است  و شهادت  ایمان 
بازگو  عزیزان  این  دالورمردیهای  شرح  آینده 

خواهد شد. 
میرزائی اعتبار تخصیصی برای این پروژه را بالغ 
این  افزود:  و  کرد  اعالم  تومان  میلیون   ۱۰۰ بر 
ارتفاع  با  و  پی  بصورت  متر   ۶*۶ ابعاد  با  المان 
سازه ای بیش از ۶ و نیم متر طول از کف از فاصله 

بسیار دور قابل رویت بوده و چنین اقدام تحسین 
برانگیزی قابل ستایش است. 

در ادامه حضرت آیت ا... معلمی نماینده محترم 
مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری ضمن 
اعالم آرزوی قبولی طاعات و عبادات حاضرین و  
با تشکر از اعضای شورای اسالمی در جهت اهتمام 
به اجرای اقدامات فرهنگی ،مضافا« از فعالیتهای 
مختلف شهرداری قائم شهر و در راس آن مهندس 
رحیمی شهردار پر انرژی این شهر قدردانی نمود. 
وی درخصوص اهمیت توجه به اقدامات فرهنگی 
از این دست گفت: بر همه مسئولین و متولیان 
تکلیف است که به مقام شامخ و گرانبهای شهداء 
ادای احترام نمایند و یاد و خاطره آنها را  به هر 

شیوه مقتضی گرامی بدارند.
را  اسالمی  ایران  امروز  آرامش  و  امنیت  ایشان 
مدیون و مرهون خون هزاران شهید این سرزمین 
دانست و افزود: به برکت خون پاک شهداست که 
افتخار و قدرت در مقابل  با  ایران اسالمی  امروز 
به  اندام  اجازه عرض  و  ایستاده  تهاجم دشمنان 

قدرتمندترین دشمنان ما را هم نمیدهد.
سخنان  در  شهر  قائم  شهردار  رحیمی  مهندس 
کوتاهی در خصوص این پروژه خاطر نشان کرد: 
این کمترین کاری است که نسل حاضر میتواند 
حاضر  عصر  انسانهای  پاکترین  خون  قبال  در 
نثار مرز  را  باشد. همانهائی که خون خود  کرده 
و خاک این سرزمین داده و برای سرافرازی ایران 
اسالمی از خود گذشتند تا ما بمانیم و میراث دار 
مکتبی باشیم که بنیانش با خمینی کبیر آغاز و با 
رهبریت مقام معظم رهبری ادامه دارد تا بدست 

حضرت مهدی )عج( برسد.

در آئین کلنگ زنی المان

تجلیل از مقام سرلشگر خلبان شهید مهدوی
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چهار فضیلت آدم واال عبارت است از : 
که  تنهایی  و  ، همدلی  بینی  درون   ، دلیری 

گرایش به آنها سبب پاکی می شود. 
فریدریش ویلهلم نیچه

سخن حکیمانه

عباس کیارستمی به ایران 
برگشت 

پیکر عباس کیارستمی 
از  پس  روز  چهار 
پاریس  در  درگذشتش 

به ایران منتقل شد.
که  کیارستمی  عباس 
پاریس  در  ماه  تیر   ۱4
پیکرش  رفت،  دنیا  از 
شامگاه   ۲۱:۲5 ساعت 

چون  سینماگرانی  همراهی  با  ماه  تیر   ۱8
بهمن  و  صمدیان  سیف ا...  میرکریمِی،  رضا 
به  پاریس  از  هنرمند  این  فرزند  کیارستمی 
تهران  )ره(  خمینی  امام  بین المللی  فرودگاه 

رسید.
پیکر  از  استقبال  برای  سینماگران  از  جمعی 

کیارستمی در فرودگاه حاضر شدند.
کامران ملکی عضو هیات مدیره خانه سینما 
که اجرای این برنامه را برعهده داشت پس از 
 VIP انتقال پیکر عباس کیارستمی به سالن
فرودگاه امام خمینی )ره( در سخنانی خطاب 
کیارستمی  آقای  گفت:  هنرمند  این  پیکر  به 
ما بارها شما را دعوت کردیم تا به روی سن 

بیایید. این برنامه تلخ ترین اجرای من است.
سازمان  رییس  ایوبی  ا...  حجت  از  سپس  او 
سینمایی درخواست کرد تا سخنانی را مطرح 

کند.

در بازار کتاب


