
اختصاص ۴۰۰میلیارد 
به مسکن اجتماعی 

بازنشستگان

هشدار »ظریف« نسبت به اجرای کم رمق تعهدات برجامی آمریکا
اجرای  به  نسبت  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
آمریکا  دولت  توسط  برجامی  تعهدات  کم رمق 

هشدار داد.
در  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
حساب توئیتری خود نوشته است: »توافق ایران، 
با همان  آمریکا  بود.  بر زور  پیروزی دیپلماسی 
انتخاب آشکار روبرو است و یادآور می شوم که: 
روش های قدیمی، همان شکست های قدیمی را 

به بار می آورند.«
رجزخوانی های  که  زمانی  »تا  می افزاید:  وی 
کوته بینانه، اجرای کم رمق تعهدات و شعارهای 
ابهام  در  پیشرفت  امکان  باشند،  ارجح  نخ نما 
تعهدات  اجرای  و  متقابل  احترام  بود.  خواهد 

برجامی برای اطمینان از رسیدن به مزایای معهود، افق های جدید خواهد گشود.«

امامی کاشانی:
آل سعود اسم جنایت هایش را دفاع از حق می گذارد

 شنبه
 26  تیر 1395 

 11 شوال 1٤3٧ 
16  Jul 2016 

 د      ور جد      ید       سال د  وازد  هم 
 شماره 32٧9     

 تک شماره 1000 تومان 
 12 صفحه

صادرات نفت
 2/8 میلیون بشکه 

می شود

مردم بدون کد 
رهگیری قرارداد 

مسکن نبندند

معاون بهداشت وزیر بهداشت:

انتقال جنسی ایدز دو برابر شده است
الگوی انتقال جنسی ایدز رو به افزایش و کنترل آن نیازمند اطالع رسانی شفاف به مردم است
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پیشنهادهای باور نکردنی ؛
آشفتگی دربازار اجاره بها

با توجه به آگهی های موجود، ارزان ترین و  گروه اقتصاد: 
گران ترین خانه ها در شهر تهران به ترتیب با قیمت های 60 
می رسند  فروش  به  تومان  میلیارد   22.5 و  تومان  میلیون 
که این نشان می دهد گران ترین خانه 375 برابر ارزان ترین 
اثرگذار  زیادی  عوامل  خانه  قیمت  دارد.در  قیمت  خانه 
محله های  در  شدن  واقع  آنها  مهمترین  از  که  هستند 

مختلف است.

واکنش جهانی به کشتار شهر »نیس«

ایران حادثه تروریستی 
فرانسه را به شدت 

محکوم کرد
حادثه تروریستی که ۸۴ نفر از شهروندان فرانسه را به کام مرگ 
فرستاد، بار دیگر لزوم مبارزه با تروریسم را به رهبران جهان یادآور 

شد.

خبراقتصاد
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چرا گرایش به سپرده گذاري قرض 
الحسنه پس انداز کم شده است؟

مهدي خندان

نمای خاکستری 
دوره دوازدهم برای دولت

حجت پیری

  بروز مشکالت در بازار 
سرگردان مسکن

مریم بهنام راد 

یادداشت

سرمقاله

گزارش

۴

نوبخت: 

دولت در برخورد با تخلفات 
خط قرمز نمی شناسد

 برجام فرصت استفاده از سرمایه گذاری خارجی را فراهم کرد

2 111۰ 1

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش دو برابری انتقال جنسی ایدز خبر داد و گفت: حدود یک دهه پیش 15 درصد موارد انتقال ایدز از طریق جنسی 
بود و اکنون به 30 درصد افزایش یافته است.

1

سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی گفت: برجام فرصت استفاده از سرمایه گذاری 
خارجی و استفاده از منابع ارزی بلوکه شده در خارج 

را فراهم کرد.
 محمدباقر نوبخت درخصوص گذشت یک سال از 
پذیرش برجام و نتایج آن اظهارکرد: همان طور که 
دکتر روحانی در حاشیه جلسه هیات وزیران تصریح 
کردند در تیرماه سال گذشته قرارداد برجام پذیرفته 
شد، اما اجرای برجام از 26 دی ماه سال 9۴ انجام 
شد و اکنون کمتر از 6 ماه است که از اجرایی شدن 

برجام می گذرد. 
وی ادامه داد: در این فاصله بر اساس آنچه این توافق 
نامه بود تحریم نفتی جمهوری اسالمی ایران برچیده 
شد و ما توانستیم از منابع ارزی خودمان که در خارج 
بود استفاده کنیم؛ ضمن اینکه فرصتی فراهم شد که 
از مشارکت بین المللی برای سرمایه گذاری در داخل 

کشور بهره مند شویم. 
باید  نفتی  تحریم  رفع  خصوص  در  افزود:  نوبخت 
بگویم سال گذشته در چنین ایامی میزان صادرات 
تحریم در حد یک  به ضابطه  توجه  با  نفت کشور 
میلیون بشکه نفت خام بود که با میعانات گازی به 

حدود یک میلیون و 200 هزار بشکه می رسید. 
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که بر اساس 
گزارش رسمی وزارت نفت میزان صادرات نفت ما در 
خرداد ماه امسال روزانه دو میلیون و 56۸ هزار بشکه 
شد و این وضعیت نشان می دهد رفع تحریم نفتی 
عمال اتفاق افتاده و سقف تحریم یک میلیون بشکه 
برداشته شده و ما اکنون به راحتی می توانیم صادر 
کنیم و از در آمدهای نفتی در بودجه برای توسعه 

عمرانی استفاه کنیم. 
سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی گفت: این روزها عده ای اظهار می کنند که 
از بودجه دفاعی کشور کاسته شده است، در حالی 
آزاد شدن حدود  با  برجام  از  بعد  که سال گذشته 
1.7 میلیارد دالر از منابع ما در آمریکا، این رقم را به 
اضافه مبالغی که در هند و کشورهای دیگر داشتیم 

در بودجه سال گذشته استفاده کردیم. 
وی ادامه داد: عده ای تصور می کردند این مبلغ در 
سال 1395 استفاده خواهد شد در حالی که ما کل 

پول را در سال گذشته دریافت و استفاده کردیم. 
دیگری  فضای  برجام  از  بعد  کرد:  اظهار  نوبخت 
وزیران  نخست  روسای جمهوری،  و  ایجاد شد  نیز 
جمله  از  مختلف  کشورهای  مجالس  روستی  و 
کشورهای اروپایی، در قالب هیات های بلند پایه برای 
امضای یک سلسله قراردادها برای سرمایه گذاری به 

ایران سفر کردند. 
وی افزود: از 27 دی ماه سال گذشته تا به امروز بیش 
از سه میلیارد و ۴1۸ میلیون دالر برای ۴1 طرح در 
سراسر کشور سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام 

شده است. 
سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
 200 و  میلیارد  چهار  همچنین  داد:  ادامه  ریزی 
الکتریکی سرمایه گذاری  انرژی  برای  میلیون دالر 

خارجی داشته ایم که با پیگیری استاندار آذربایجان 
شرقی از طریق وزارت نیرو و با مجوز شورای اقتصاد 
بخشی از این سرمایه گذاری خارجی به این استان 

جذب شد. 
وی تاکید کرد: انتظار داریم که بانک های خارجی 
را  بلندتری  ما گام های  بانک های  با  ارتباط  برای 
بردارند؛ البته ما نیز باید تالش کنیم تا صورت های 
مالی بانک هایمان اصالح شده و مناسب تر تنظیم 
شود تا بانک های خارجی که برای سرمایه گذاری 

می آیند، مشکل نداشته باشند. 
نوبخت خاطرنشان کرد: به همین دلیل اکنون الیحه 
اصالح قانون بودجه سال 1395به مجلس ارایه شده 
و بخش عمده این اصالح برای الحاق دو تبصره 35 
و 36 برای اصالح نظام بانکی است تا شرایط به گونه 
ای شود که با برداشته شدن موانع آن ها نیز بتوانند 
بیایند و بانک های ما نیز زمینه الزم را داشته باشند. 
از دستاوردهای  افراد  اینکه برخی  وی در خصوص 
ابتدا  از  کرد:  اظهار  کنند،  می  پوشی  برجام چشم 
عده ای در داخل کشور بنا به هر دلیلی و یا اگر به 
صورت خوشبینانه نگاه کنیم، بیشتر بخاطر دلواپسی 

و نگرانی، موافق با مذاکرات برجام نبودند. 
سخنگوی دولت تدبیر و امید گفت: به همین ترتیب 
تندورهای آمریکا نیز با این موضوع مخالف بودند و 
توجه به سخنان نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا 
در  موفقیت  در صورت  برجام  کردن  پاره  بر  مبنی 
انتخابات نشان می دهد برجام به نفع آمریکا نیست، 

زیرا چنین بود، اجرای آن را ادامه می دادند. 
وی اضافه کرد: همچنین رژیم اشغالگر اسراییل نیز 
از ابتدا تا به امروز با برجام مخالفت کرده است و اگر 
سران این رژیم به این نتیجه می رسیدند که برجام به 
زیان جمهوری اسالمی است این کار را نمی کردند. 

نوبخت با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 
نکنیم  سعی  باید  کرد:  تاکید  برجام  خصوص  در 
و  برخورد  وتفریط  افراط  شکل  به  برجام  مساله  با 
همچنین خیلی مطلق از امتیازاتش صحبت کنیم، 
یا خیلی منفی از کاستی هایش سخن بگوییم؛ برجام 
قراردادی برد- برد است و هر چند در آن خواسته 
افکار  اما  نکرد  پیدا  تحقق  کامل  بصورت  طرفین 
عمومی جهان معتقد است آنچه که انجام شد، به نفع 

جمهوری اسالمی و منطقه شد. 

وی اضافه کرد: هیات نظارت مستمر بر این امر در 
شورای عالی امنیت ملی تعیین شده و موضوع را به 
صورت مرتب رصد می کند و هرجا بخواهند نقصی 
از برجام انجام شود به شدت در این خصوص عکس 
العمل نشان خواهیم داد و از حقوق ملت ایران به 

شایستگی دفاع می کنیم. 
سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی در ارتباط با بحث فیش های حقوقی نیز گفت: 
موضوع حقوق های نامتعارف نشان داد که دولت هیچ 

خط قرمزی در برخورد با تخلفات نمی شناسد. 
وی افزود: متاسفانه طی سال های گذشته برخی از 
دستگاه ها خود را از شمول قانون مدیریت خدمات 
کشوری مستثنی کردند و ضوابط خاصی را مد نظر 

قرار دادند و از امتیازهای قانون استفاده کردند. 
این  با  شدت  به  دولت  خوشختانه  داد:  ادامه  وی 
موضوع برخورد کرد منتهی عده ای خواستند از این 
مساله در جهت نادیده گرفتن تالش بدنه کارشناسی 
و مدیریتی کشور استفاده کرده و آن را بزرگنمایی و 

فضاسازی کنند. 
نوبخت گفت: خوشبختانه مردم ما آگاه هستند و به 
خوبی تشخیص می دهند که این گونه اظهار نظرها 

واقعا چقدر دلسوزانه یا برای فضاسازی است. 
وی اظهار کرد: همان طور که بارها بیان شد دولت 
تدبیر و امید به هیچ وجه خط قرمزی برای مقابله با 
هر نوع تخلفی برای خود قایل نیست و خود را با هیچ 

دولتی مقایسه نمی کند. 
سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشور خاطرنشان کرد: برخی از همین رسانه 
هایی که امروز حاضر نیستند این موضوع را رها کنند 
قبل از این حاضر نبودند برای مقابله با مفاسد وقت 

و انرژی بگذارند. 
وی با تاکید بر اینکه دولت تدبیرو امید بدون توجه به 
این نوع مسایل به فکر توسعه و پیشرفت کشور است 
و ما وارد این دعواها نمی شویم، گفت: همین سفر 
من به آذربایجان شرقی در راستای توسعه و عمران 

کشور است. 
نوبخت تاکید کرد: امروز بیش از هر چیزی ایران نیاز 
به خدمت دارد و ما با پرهیز از تنش ها و وارد شدن 
به دعواهای جناحی تالش می کنیم به مردم خدمت 

کنیم. 

نوبخت: 

دولت در برخورد با تخلفات خط قرمز نمی شناسد
 برجام فرصت استفاده از سرمایه گذاری خارجی را فراهم کرد

حادثه تروریستی که ۸۴ نفر از شهروندان فرانسه را به 
کام مرگ فرستاد، بار دیگر لزوم مبارزه با تروریسم را به 

رهبران جهان یادآور شد.
به گزارش رسانه های خارجی، حادثه شهر »نیس« که 
بار دیگر بعد از گذشت هشت ماه از حمالت تروریستی 
»پاریس« مردم فرانسه را در بهت و حیرت فرو برد، تا 
به این لحظه واکنش های شماری از رهبران جهان را به 

دنبال داشته است.
در همین راستا، »باراک اوباما« رئیس جمهوری آمریکا 
با انتشار بیانیه ای ضمن همدردی با خانواده قربانیان 
که تعداد آنها به ۸6 نفر رسیده است، این حادثه را یک 
حمله تروریستی وحشتناک توصیف و آن را محکوم کرد.

از سوی دیگر، »لی ککیانگ« نخست وزیر چین نیز 
که برای شرکت در یازدهمین نشست اقتصادی آسیا 
– اروپا در شهر »اوالن باتور« مغولستان به سر می برد، 
به نمایندگی از کشورش تاسف عمیق خود را از این 

حادثه ابراز داشت.
این نشست با حضور جمعی دیگر از شخصیت های 
برجسته سیاسی با یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان 
»کریستین  راستا،  همین  در  شد.  آغاز  نیس  حادثه 
جانسن« وزیر امور خارجه دانمارک نیز از این حادثه به 
عنوان دلیلی برای همکاری مشترک در سطوح جهانی 
و اروپایی در راه مبارزه با تروریسم یاد کرد و از تعهد 

کشورش در این زمینه سخن گفت.

»دونالد تاسک« رئیس شورای اروپا نیز از روز کشتار 
مردم نیس یه عنوان روزی غم انگیز برای فرانسه و اروپا 
یاد کرد و از همبستگی اتحادیه با مردم و دولت فرانسه 

سخن گفت.
نیز  ژاپن  وزیر  نخست  آبه«  »شینزو  دیگر،  سوی  از 
تروریستی بودن این حادثه را غیر قابل تحمل توصیف 
کرده و تاسف عمیق خود را نسبت به بازماندگان حادثه 

ابراز داشت.
»پارک گئون های« رئیس جمهوری کره جنوبی نیز از 
اعضای حاضر در نشست اوالن باتور خواست تا نقشی 

سازنده در مبارزه با تروریسم ایفا کنند.
ادامه در صفحه 2

واکنش جهانی به کشتار شهر »نیس«

ایران حادثه تروریستی فرانسه را به شدت محکوم کرد
 تاکید بر لزوم مبارزه با تروریسم
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کالم  نور

طیاحکامجداگانه؛
رهبر انقالب عضویت سه تن از فقهای 

شورای نگهبان را تمدید کردند

رهبر معظم انقالب در احکامی جداگانه عضویت 
آیت اهلل جنتی و حجج اسالم مدرسی یزدی و شب 
زنده دار را برای یک دوره دیگر به عنوان فقهای 

شورای نگهبان قانون اساسی تمدید کردند.
به گزارش  پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی در اجرای اصل ۹۱ قانون اساسی و 
در احکامی جداگانه، عضویت آقایان آیت اهلل احمد 
جنتی، حجت االسالم و المسلمین سّید محمدرضا 
مدرسی یزدی و حجت االسالم و المسلمین مهدی 
عنوان  به  دیگر  دوره  یک  برای  را  دار  زنده  شب 
فقهای شورای نگهبان قانون اساسی تمدید کردند.

سفر رئیس مجلس ملی فرانسه به ایران به 
تعویق افتاد  

سفر رئیس مجلس ملی فرانسه و هیات همراه به 
ایران به دلیل حمله تروریستی در فرانسه،به تعویق 

افتاد.
ملی  مجلس  رئیس  سفر  ملت،  خانه  گزارش  به 

فرانسه و هیات همراه  به ایران به تعویق افتاد.
»کلود بارتلون« رئیس مجلس ملی فرانسه و هیات 
همراه که قرار بود بامداد شنبه وارد ایران شوند و 
با رئیس مجلس شورای اسالمی  علی الریجانی و 
ریاست جمهوری و دیگر مقامات سیاسی، اقتصادی 
پارلمانی کشورمان دیدار دوجانبه داشته باشند،به 
دیگر  زمان  به  فرانسه  تروریستی  حمالت  علت 

موکول شد.

غلبهبرتروربااقدامجهانی؛
چندگانگی به مخالفت مطلق با ترور 

تبدیل شود
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری  بر ضرورت 
اقدام جهانی و یکپارچه برای غلبه بر تروریسم تاکید 
کرد و گفت: جهان که دغدغه مبارزه با ترور دارد، 
باید این چندگانگی را به مخالفت مطلق با ترور 

تبدیل کند.
حمید ابوطالبی در یادداشتی که در صفحه توئیتر 
خود منتشر کرد، نوشته است: واقعا رنج آور است، 
در میان قساوت و وحشت، بوی خون شنید؛ و در 
فضای تیره و تار جنایت،شاهد انباشته شدن کشته 
ها بود؛ و برای رهایی ازمرگ، بی هدف ازصحنه 
گریخت.  وی ادامه داده است: جنایت تروریستی 
نیس در روز ملی که نماد وحدت ، افتخار و ارزش 
های باستیل است، جهان را تکان داد؛ باید در غم 

مردم فرانسه شریک و همراه درد و رنج آنان بود.
معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری اضافه کرده 
است:  اکنون ترور ابزار پیشرفته خود را به کناری 
جنایت  به  دست  روشها  ترین  ساده  به  و  نهاده 
این دگردیسی فقط  با  زند؛ مبارزه  و کشتار می 
یکپارچگی جهانی را می طلبد.  ابوطالبی با بیان این 
که ترور، شرق و غرب، خاورمیانه واروپا، پاکستان 
و افغانستان ،ترکیه، سوریه و یمن نمی شناسد، 
افزوده است: نمی توان برخی را محکوم کرد، بعضی 
را حمایت و تعدادی را تشویق.  جهان که دغدغه 
مبارزه با ترور دارد، باید این چندگانگی را به مخالفت 
مطلق با ترور تبدیل کند؛ بدون اقدامی جهانی و 

یکپارچه نمی توان بر ترورغلبه کرد.
است: دولت  تصریح کرده  یادداشت،  این  در   وی 
فرانسه نیز باید درجهت احترام به آرمان های ملت 
آزاداندیش خود یعنی مبارزه قاطع با ترور، سیاست 
تروریست خوب و بد را به تاریخ بسپرد.»باور کنیم 

مقابله با ترور باید با همه انواع و اشکال آن باشد.«

نارضایتی نعمت زاده از خودروسازان
از  خودرو  سیاستگذاری  شورای  سخنگوی 
نارضایتی وزیر صنعت از ایران خودرو و سایپا بابت 
سرعت کار طراحی پلت فرم های جدید خبرداد و 
گفت: در خصوص آخرین وضعیت این موضوع، 

خودروسازان به وزیر گزارش می دهند.
ساسان قربانی با اشاره به آمارهای تولید خودرو 
مدت  این  طی  گفت:   امسال  خردادماه  پایان  تا 
هزارو ۸۳ دستگاه خودرو خودروی  حدود ۲۶۵ 
سبک و سنگین تولید شده است. همچنین میزان 
پایان ۲۰  تا  ابتدای سال  از  تولیدی  خودروهای 
تیرماه رقم ۳۲۶ هزار و ۴۵۵ دستگاه خودرو بوده 
است که این میزان  خودروی  تولیدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل حدود نیم درصد افزایش 
نشان می دهد. سخنگوی شورای سیاستگذاری 
خودرو افزود: بر این اساس در جلسه روز گذشته 
تولیدکنندگان خودرو با وزیر صنعت مقرر شده 
تا با توجه به عدم دستیابی به اهداف صادراتی، 
با حضور شرکت های خودروساز،  کمیته ویژه ای 
تشکیل  وزارت صنعت،  مسئوالن  و  قطعه سازان 
برنامه بررسی شود؛ ضمن  و عوامل عدم تحقق 
اینکه قرار است برنامه جبرانی برای تحقق اهداف 
بعدی  در جلسه  و  تهیه  پایان سال  تا  صادراتی 
برنامه  شورای سیاستگذاری صنعت خودرو یک 
ماندگی گذشته  برای جبران عقب  تدوین شده 

ارائه شود.

نمای خاکستری دوره دوازدهم برای دولت

حجتپیری

کمتر از یک سال به دو انتخابات مهم دیگر در 
تاریخ پر فر از و نشیب انقالب اسالمی مانده 
است و اینبار نیز مقرر است رئیس جمهور و 
برای ۴ سال  و روستا  اعضای شوراهای شهر 
دیگر انتخاب شوند. در این شرایط است که عده 

ای از هم اکنون تهیه حضور می بینند تا در کوران رقابت دچار قصور 
نشوند.

رقابت برای کرسی های شورای شهر قاعده خاص خود را داشته و بعد از 
تجربه شکست سنگین سیاسیون در دور اول، هم اکنون روند معقوالنه 
تری پیدا کرده است و نگاه های تخصصی در امور شهری فعال جایگاه 
خوبی را در این انتخابات پیدا کرده است هر چند هنوز سیاسی کاری ها 

در آن به صفر نرسیده و کماکان احزاب و جناح ها برای آن برنامه دارند.
تنها مولفه مهم در زمینه شوراهای شهر سواستفاده های برخی اعضا است 
که طی سال گذشته شاهد تعدادی از آنها در برخی استاها بودیم. این 
عامل در برخی از شهرها فراگیر بوده و تعداد زیادی از اعضا شورای یک 
شهر را درگیر کرده بود و در برخی دیگر منحصر به اقلییت یک یا دو نفره 
در یک شورا بود ولی هرچه که بود این مهم هم در تایید صالحیت افراد 
برای دور بعد انتخابات شورای شهر تاثیر خواهد داشت و هم مردم نسبت 

به آن حساسیت داشته و در انتخاب خود معیار قرار خواهند داد.
حال اما با وجود مشاهده تحرکات محسوسی در عرصه انتخابات شورای 
شهر، بیشتر فعاالن سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری دست به 
کار شده اند. عده ای از حامیان دولت با تجربه دو دوره ای بودن ریاست 
جمهوری دل خوش نشسته و نگرانی چندانی به خود راه نمی دهند اما 
عده ای دیگر از همین طیف با شرایط روز باالخص بحث فیش های 
حقوق به شدت نگران وضعیت دولت برای دور آینده هستند چه که به 
زعم تحلیلگران ادامه یافتن این بحث می تواند نقش »گاز انبر« را برای 

این دولت رقم زند.
در جناح مقابل که به زعم حامیان دولت با خالء کاندیدای نقش آفرین 
مواجه است، شرایط متفاوتی رقم می خورد زیرا قائله فیش های حقوقی 
بعالوه برخی ناتوانی های دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی این 
جناح را به شدت امیدوار ساخته و از هم اکنون بحث ریاست جمهوری 

یک دوره ای را سر داده اند.
البته نباید از حق گذشت که شرایط درآمدهای دولت یازدهم نیز به نسبت 
دول نهم و دهم رو به وخامت گذاشته و بنا به گفته اقتصادیون دولتی 
بدهی های هنگفت دولت قبل نیز سر رسید شده است که باید این دولت 

ادا کند.
مهمتر از همه اینها برجام نیز عایدی فوری در اختیار دولت نگذاشت که 
بتواند از اموال بلوکه شده در خارج از کشور برای تعالی وضعیت رکودی 
استفاده کند و هر آنچیزی که دولت حجت االسالم روحانی در دست برای 

ارائه دارد وعده و وعید بهبود اوضاع در آینده است.
به هر تقدیر باید منتظر بود و دید دولت یازدهم باالخره از این منجالب 
مشکالت و معظالت پی در پی سر برخواهد آورد تا در آوردگاه انتخاباتی 
سال آینده توانی برای مبازه داشته باشد یا حلقه تنگ شده مشکالت 
اقتصادی اجتماعی و سیاسی نای او را می گیرد و اجازه عرض اندام بدان 

نمی دهد.

کابینه جدید انگلیس شروع به کارکرد
وزیران کابینه جدید انگلیس با پایان چینش آن توسط خانم › ترزا می‹ 

نخست وزیر محافظه کار این کشور عمال فعالیت خود را شروع کردند.
از ۲۳عضو کابینه جدید انگلیس، ۱۶ نفر ، به عالوه ترزا می نخست وزیر، 

از حامیان ادامه حضور در اتحادیه اروپا و 7 نفر حامی برگزیت بوده اند.
این میان وزیران کلید کابینه، سه وزیر امور خارجه، تجارت بین الملل و 
مسئول خروج از اتحادیه اروپا، طرفدار برگزیت هستند و وزیران دارایی، 
کشور و دفاع از حامیان ماندن این کشور در اتحادیه اروپا محسوب می 

شوند.
وزیر  مایکل گوو‹   ‹ از جمله  کامرون  کابینه  اعضای  از  نفر  در کل ۵ 
دادگستری، ›جورج آزبورن‹ وزیر دارایی و ›نیکی مورگان‹ وزیر آموزش 
در کابینه ›ترزا می‹ حضور ندارند و جایشان را به شخصیت های دیگری 

داده اند. 
›ترزا می‹ با حذف مایکل گوو از رقبای اصلی اش در رقابت رهبری حزب 
محافظه کار، از وزارت دادگستری، خانم ›الیزابت تراس‹ را جایگزین او کرد.

این برای اولین بار در تاریخ بریتانیا است که یک زن به سمت وزیر 
دادگستری این کشور انتخاب می شود.

با خروج جورج آزبورن وزیر دارایی دولت کامرون از کابینه‹ ترزا می‹، 
›فیلیپ هاموند‹ وزیر خارجه انگلیس جایگزین او شد.

بوریس جانسون شهرداری جنجالی لندن نیز پس از رفتن هاموند به 
وزارت دارایی، راهی وزارت خارجه انگلیس شد و هدایت سکان دیپلماسی 

این کشور را در دست گرفت.
ترزا می همچنین با کنار گذاشتن ›نیکی مورگان‹ از وزارت آموزش، 
›جاستین گرینینگ‹ وزیر سابق توسعه بین الملل انگلیس را به این سمت 

انتخاب کرد.
›لیام فاکس‹ وزیر دفاع پیشین انگلیس و از حامیان اصلی برگزیت به 

سمت وزیر توسعه بین الملل و جانشین گرینینگ انتخاب شده است.
›دیوید دیویس‹ از حامیان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نیز به سمت وزیر 

برگزیت، در کابینه جدید این کشور برگزیده شده است.
این برای اولین بار است که پستی در کابینه انگلیس برای خروج این کشور 
از اتحادیه اروپا ایجاد می شود. در کابینه جدید گرک کالرک به سمت 
وزیر تجارت، انرژی و صنعت انگلیس انتخاب و جانشین ساجد جاوید شد.

ساجد جاوید که در جریان بحران صنعت فوالد انگلیس با انتقاداتی مواجه 
شده بود به سمت وزارت حکومت های محلی منصوب شده است.

اما جرمی هانت وزیر بهداشت انگلیس به رغم اینکه با بحران ناشی از 
اعتصابات مکرر پزشکان سیستم بهداشت عمومی این کشور مواجه و مورد 
انتقاد قرار داشت توانسته است در کابینه ترزا می پست خودش را حفظ 

کند.
در این میان‹آندریا لدسام ›رقیب اصلی ›ترزا می‹ در رقابت رهبری حزب 

محافظه کار، به سمت وزیر محیط زیست انتخاب شده است.
تراز می با کناره گیری آندریا لدسام از رقابت رهبری حزب محافظه کار، 
توانست زودتر از پیش بینی صورت گرفته به رهبری این حزب رسیده و 

مامور تشکیل کابینه شود.
در کابینه خانم ›ترزا می › در کل شش زن فعالیت دارند که چندان فرقی 
از این نظر با کابینه دیوید کامرون نکرده و تناسب در کل 7۰ به ۳۰ است.

سقوط اف 16سعودی متجاوز به خاک یمن به دست 
نیروهای مقاومت مردمی

پایگاه یمنی ›خبر‹ روز جمعه سقوط یک فروند هواپیمای جنگی اف ۱۶ 
عربستان سعودی را بر اثر شلیک نیروهای مقاومت مردمی یمن که به 

خاک این کشور تجاوز کرده بود، گزارش داد.
این پایگاه خبری به نقل از یک مسئول نظامی یمنی بدون بیان نام وی، 
افزود: نیروی دفاع هوایی ارتش و کمیته های مردمی یمن پنجشنبه 
شب توانستند یک فروند هواپیمای جنگی اف ۱۶ عربستان سعودی را 
در منطقه نهم در شرق صنعا پایتخت این کشور هدف قرار داده و آن را 

سرنگون کنند.
براساس این گزارش، این هواپیمای نظامی قبل از رسیدن به پایگاه نظامی 
هوایی ›خالد‹ در منطقه خمیس مشیط عربستان سرنگون شد و یکی از 

خلبان های آن کشته و دیگری نجات پیدا کرد.
منطقه نهم یمن طی ساعات گذشته هدف بمباران های شدید هواپیماهای 

جنگی سعودی قرار گرفته است.

خبر

سرمقاله

گفت:  تهران  هفته  این  جمعه  نماز  خطیب 
در سراسر  امروز  آنها  امثال  و  آمریکا  آل سعود، 
جنایت هایشان  نام  اما  می کنند،  جنایت  جهان 
را دفاع از حق می گذارند. باید به آنها گفت که 

تروریست خود شما هستید.
آیت اهلل امامی کاشانی، خطیب این هفته نماز 
جمعه تهران  اظهار کرد: رهبر معظم انقالب در 
روز عید فطر مساله حقوق های ظالمانه را مطرح 
کردند. گرچه کسانی که این حقوق های ظالمانه 
را دریافت کردند با اجازه هایی که در آیین نامه ها 
کرده  تعیین  مقرراتی  برای خودشان  بود  آمده 
بودند اما کارشان ظالمانه بود. باید به این موضوع 
به طور جدی پرداخته شود. اینکه این موضوع از 
گذشته بوده و ادامه پیدا کرده درست نیست و 
باید جلویش ایستاد. رهبری دستور داده اند که با 

دقت و اهتمام این مساله پیگیری شود.
وی با قرائت بخشی از نامه چهل ویکم حضرت 
علی )ع( خطاب به حاکم بصره گفت: این بخش 
برداشت های  که  کسانی  برای  را  نهج البالغه  از 
غیرمتعارف داشته اند و برای سه قوه می خوانم. 
حضرت علی)ع( آن حاکم را مواخذه کرده و از 
او می پرسد تو از روز قیامت نمی ترسی؟ من این 
موضوع را مطرح کردم تا آن کسانی که از این 
حقوق ها برداشت کرده اند قبل از روز قیامت در 
همین دنیا پول ها را به بیت المال بازگردانند و 

همینجا پاسخگو باشند.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران ادامه داد: 
این موضوع مهم است که به فرمایشات حضرت 
خزانه  به  مربوط  بحث  کنند.  توجه  )ع(  علی 
دولت، غیردولت و یا موقوفات نیست. باید مراقب 
تمام اموال بود. برداشتن پول به اسم ها و نام ها 

کار اشتباه، ظلم و ستم است.
یادآور  حجاب  و  عفاف  هفته  به  اشاره  با  وی 
عصر)عج(  امام  طرف  به  باید  ما  جامعه  شد: 
به  است.  همه  نفع  به  حجاب  و  عفاف  برود. 
حجابش  خودش  که  خانمی  آن  بچه های  نفع 
عفاف  که  وقتی  نیز هست.  نمی کند  رعایت  را 

و حجاب در جامعه رعایت نمی شود جوانان به 
سمت ازدواج نمی روند.

با ضرورت پیشگیری  ارتباط  امامی کاشانی در 
کشور  گفت:  معلول  کودکان  آمدن  دنیا  به  از 
که  است  پیشرفته ای  کشورهای  جمله  از  ما 
دنیا  به  از  پیشگیری  برای  مهمی  دستگاه های 
آمدن فرزندان معلول دارد. وزیر محترم بهداشت 
صداوسیما  دارد.  ویژه ای  توجه  موضوع  این  به 
تکیه  با  و  کند  کار  موضوع  این  روی  باید  هم 
بر تشکیالت علمی و اهتمام صداوسیما زنان و 
مردان بدانند که با پیشگیری به موقع می توانند 

از به دنیا آمدن فرزندان معلول جلوگیری کنند.
وی در خطبه عبادی نماز جمعه امروز تهران 
نیز با اشاره به آیات اخباری قرآن تصریح کرد: 
آیات اخباری قرآن در گذشته مطرح شده اما 
در دنیای امروز شاهد اتفاق افتادنش هستیم. 
از  هستیم.  تروریستی  حرکات  شاهد  امروز 
دیگر  طرف  از  می کوبند  را  یمن  طرف  یک 
اما  می کشد  را  بزرگ  و  کوچک  سعود  آل 
است.  درست  کارشان  که  می دهند  نشان 
مناطق  و  عراق  و  سوریه  در  می بینیم  وقتی 
مختلف اراذل و اوباش ها را با پول آل سعود و 
نام جنایتشان  و  آمریکا جمع می کنند  قدرت 
اخبار  حقانیت  به  می گذارند  حق  از  دفاع  را 
کنگره  در  که  می بینیم  می بریم.  پی  قرآن 
آمریکا مصوبه می گذارند که ایران از تروریسم 
حمایت می کنند. باید به آنها گفت تروریسم و 

جنایتکار شما هستید.
خطیب این هفته نماز جمعه تهران ادامه داد: 
این حوادث همه یک روزی خواهند شکست و 
تغییر خواهد کرد.  برداشت ها  و  افکار  فرهنگ، 
ظهور  که  باشند  کسانی  شاید  امروز  همین 
حضرت مهدی)عج( را ضرورت ندانند اما قرآن 
کریم در آیات شریفه ای این پیش آمد را قطعی 
می داند. دنیا با ظلم و فساد چنان روبه رو شده 
است که حاال بشر می گوید چاره ای جز حضور 

منجی نیست.

امامیکاشانی:

آل سعود اسم جنایت هایش را دفاع از حق می گذارد

امروز  گفت:  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده 
که  است  این  انقالب  متوجه  خطر  مهم ترین 
در  انقالبی گری  روحیه  تخلیه  دنبال  دشمن 
جامعه است و برخی در داخل دارند به دشمن 

کمک می کنند.
حجت االسالم علی سعیدی نماینده ولی فقیه 
آموزشی  مجتمع  افتتاحیه  آئین  در  سپاه  در 
فرهنگی امامت وابسته به نمایندگی ولی فقیه 
نظام  درون  استحکام  داشت:  اظهار  سپاه  در 
مشکالت  حل  برای  بیرون  به  توجه  عدم  و 
داخلی، جامعیت دین و مقابله با دین حداقلی، 
تاکید  موارد  از  انقالبی گری  و  نفوذ  استقالل، 

شده رهبرمعظم انقالب است.
مگر کسی  اینجاست  سوال  کرد:  تصریح  وی 
مسائل  این  درباره  ایران  اسالمی  جامعه  در 
تردیدی دارد این موارد نشان می دهد جامعه 
معظم  مقام  فرمایشات  به  نسبت  باید  ما 
رهبری بیش از همیشه حساس و پیگیر باشد.
به  اشاره  با  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده 
کرد:  خاطرنشان  انقالبی گری  اهمیت 
نظیر  متعدد  جلسات  در  انقالب  رهبرمعظم 
و  پنجم، طالب  خبرگان  نمایندگان  با  دیدار 
که  کردند  تاکید  مسئله  این  بر  دانشجویان 

نشان از اهمیت مسئله دارد.
بین زن  نقاط مشترک  کرد:  تصریح  سعیدی 
واقع  در  است  مسئله  این  اول  نکته  مرد  و 

مردان  و  زنان  بین  کالن  موارد  بسیاری  در 
نسبت  باید  نیز  بانوان  و  دارد  وجود  اشتراک 

به مسائل زمان حساس باشند.
وی خاطرنشان کرد: در مسائل نظام و انقالب 
وجود  فردی  تکالیف  مثل  بسیاری  اشتراکات 
تکالیف  از  یکی  انقالبی گری  واقع  در  دارد 
و  زنان  در  باید  روحیه  این  و  است  اجتماعی 

مردان حفظ شود.
اینکه  به  اشاره  با  فقیه در سپاه  نماینده ولی 
در حوزه انقالبی گری با چالش روبه رو هستیم 
گفت: حوزه نظری و رفتاری باید مورد توجه 
قرار گیرد و در حوزه نظری برخی انقالب را 
دارای یک دوره خاص می دانند که اقتضائات 
و روحیات خود را دارد و نمی توان انقالبی گری 

را ادامه داد.
سعیدی  با اشاره به اینکه سلطانیسم و قدرت 
کاریزماتیک افرادی مثل گاندی و مائو موقتی 
حکومت  نظیر  سنتی  قدرت  گفت:  هستند 
تشکیل  و  عقالنی  نوع سوم  و  است  انگستان 
اینجاست  جامعه مدنی است که خطر عمده 
قرار  اول  دسته  در  را  خمینی)ره(  امام  که 
سمت  به  باید  و  است  مقطعی  که  می دهند 

عقالنیت رفت.
نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به سخنان 
در  انقالب  اینکه  بر  مبنی  مطهری  آیت اهلل 
وقتی  گفت:  درونی  تحول  یعنی  قرآن  لسان 

عنصر  برید  غیرالهی  عناصر  همه  از  انسان 
ا...  آیت  فرمایشات  طبق  و  می شود  انقالبی 
مطهری اگر تحول الی ا... باشد انقالب تکاملی 
و اگر به سمت شیطان شود انقالب ارتجاعی 

می شود که به ارتداد رفتاری منجر می شود.
تحول  برخی  امروز  اینکه  بیان  با  سعیدی  
داشت:  اظهار  ندارند  قبول  را  ا...  الی  درونی 
رهبرمعظم  مدنظر  امروز  که  نظری  چالش 
انقالب است فاصله گرفتن نهادهای وابسته به 

انقالب از اصول انقالب بوده است.
از  گسستن  عنصر  دو  کرد:  خاطرنشان  وی 
غیرخدا و پیوستن به راه خدا در ال اله اال ا... 
نهفته است و معنای انقالبی گری همین است.
نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به ضرورت 

در  انقالبی  قاضی  و  انقالبی  نماینده  داشتن 
متوجه  خطر  مهم ترین  امروز  گفت:  جامعه 
تخلیه  دنبال  دشمن  که  است  این  انقالب 
برخی  و  است  جامعه  در  انقالبی گری  روحیه 

در داخل دارند به دشمن کمک می کنند.
می گویند  برخی  اینکه  به  اشاره  با  سعیدی 
مشکالت  نمی توانیم  دشمن  به  اتکا  بدون 
شده  تاکید  محورهای  گفت:   کنیم  حل  را 
قرار دهند؛  باید مورد توجه  را  انقالب  رهبر 
فرهنگی  و  آموزشی  موسسه  یک  تشکیل 
باشد  تاثیرگذار  راستا  این  در  که  مشهد  در 
حاضر  حال  در  واقع  در  و  بود   من  آرزوی 
فعالیت  و  بصیرت افزایی  خدمت  بهترین 

آموزشی است.

وزارت خارجه سوریه اعالم کرد مادامی که کشورهای 
دارند،  وجود  عرب  اتحادیه  در  سوریه  علیه  گر  توطئه 

دمشق به فکر عضویت در اتحادیه عرب نیست.
خارجه  وزارت  در  رسمی  منبع  یک  العهد،  گزارش  به 
ابوالغیط«  »احمد  اخیر  سخنان  به  واکنش  در  سوریه 
دبیرکل اتحادیه عرب اظهار داشت: سوریه درخواستی 
برای عضویت مجدد در اتحادیه عرب مطرح نکرده است.
این منبع گفت: جمهوری عربی سوریه بار دیگر تاکید 
می کند که هیچ درخواستی برای احیای کرسی خود 
اتحادیه ای که در  ارائه نکرده است؛  اتحادیه عرب  در 
مسئول  اکنون  و  کرد  فعالیت  لیبی  به  حمله  راستای 

اوضاع وخیم این کشور است.
وی افزود: سوریه بار دیگر تاکید می کند که تا زمانی 
به  اتحادیه عرب تحت سلطه کشورهایی است که  که 
توطئه علیه سوریه معروف هستند به فکر عضویت در 

این اتحادیه نیست.
سوریه  بود  کرده  اعالم  اخیرا  عرب  اتحادیه  دبیرکل 
تنها با توافق دولت و مخالفان می تواند بار دیگر عضو 
اتحادیه عرب شود و موضوع این کشور بسیار پیچیده 

است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: 
به  تومان  میلیارد   ۴۰۰ جاری  سال  در 
بازنشستگان  اجتماعی  مسکن  طرح 

اختصاص یافته است.
در  مهر  با  گفتگو  در  نوربخش  تقی  سید 
مورد ارائه خدمات به بازنشستگان در سال 
تسهیالت  ارائه  منظور  به  افزود:  جاری 
بیشتر به بازنشستگان تحت پوشش سال 
این  شدن  دار  خانه  برای  طرحی  گذشته 
افراد که هنوز فاقد مسکن هستند در نظر 

گرفته شد.
وی از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان برای 
طرح مسکن اجتماعی خبر داد و گفت: در 
سال جاری نیز اعتباری در بودجه سازمان 
تامین اجتماعی برای مسکن اجتماعی در 
نظر گرفته شد و درحال حاضر این طرح 
بررسی  دست  در  امر  کارشناسان  توسط 

است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید 
به  اجتماعی  مسکن  طرح  در  هنوز  کرد: 
مرحله ثبت نام و اولویت بندی نرسیده ایم 
و به محض اتمام کار کارشناسی عملیات 

اجرایی طرح آغاز خواهد شد.
نیز  به طرح کرامت رضوی  وی همچنین 
اشاره کرد و افزود: این طرح به منظور ارائه 
مقدس  مشهد  به  سفر  و  زیارتی  خدمات 
برای بازنشستگان تامین اجتماعی از سال 
گذشته آغاز شده و براساس برنامه ریزی 
سهمیه  جاری  سال  در  شده  انجام  های 

سفر افزایش یافته است.
به گفته نوربخش ، در سال جاری امکان 
تامین  بازنشسته  هزار   ۳۰ زیارتی  سفر 
اجتماعی فراهم می شود که البته تمامی 
هزینه های این سفر از ابتدا تا انتها رایگان 
دریافت  افراد  این  از  مبلغی  هیچ  و  است 

نمی شود.

وزارتخارجهسوریه:

دمشق به فکر عضویت در اتحادیه 
عرب نیست

اختصاص ۴۰۰میلیارد به مسکن اجتماعی بازنشستگان

ادامه از صفحه 1
در حادثه تروریستی در شهر نیس مردی ۳۱ ساله که گفته می 
راندن کامیون در مصافتی حدود دو  با  است  تبار  تونسی  شود 
کیلومتر در امتداد ساحل و در میان جمعیتی که برای تماشای 
شمار  بودند،  آمده  گرد  فرانسه  ملی  جشن  بازی  آتش  مراسم 
زیادی را کشته و زخمی کرد. همچنین گفته می شود وی پیش 
از کشته شدن به دست پلیس فرانسه به روی مردم آتش گشود.

ایرانحادثهتروریستیفرانسهرابهشدتمحکوم
کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حادثه جنایتکارانه 
تروریستی در نیس فرانسه را به شدت محکوم کرد.

وزارت  سخنگوی  قاسمی،  بهرام  ایسنا،  گزارش  به 
و  عمیق  تأسف  اظهار  ضمن  کشورمان  امورخارجه 
گفته ایم،  بارها  که  همان گونه  کرد:  تاکید  تسلیت 
تروریسم پدیده شومی است که جز با همکاری و اجماع 

بین المللی ریشه کن نخواهد شد.
او یادآور شد: در برخورد با تروریسم هر 
گونه سهل انگاری و برخورد دوگانه، امری 

مذموم و محکوم به شکست است.
روز  تجمع  در  حاضر  مردم  کامیون  دستگاه  یک 
بر  بنا  ملی فرانسه در شهر نیس را زیر گرفت و 
را کشته و ۱۳۰  این کشور ۸۴ تن  پلیس  اعالم 

دیگر را زخمی کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از رسانه های فرانسوی در 
مراسمی که به مناسبت روز ملی فرانسه در شهر 
نیس در حال برگزاری بود یک دستگاه کامیون با 
سرعت به سمت جمعیت هجوم آورده و دست کم 
۸۴ تن از حاضران را کشته و تعدادی را زخمی 
گزارش  وخیم  از زخمی ها  تن  که حال ۱۸  کرد 

شده است.
و  خوانده  آشکار«  »حمله ای  را  اتفاق  این  فرانسه  خبرگزاری 

پلیس می گوید حمله  تروریستی بوده است.
بنا بر اعالم پلیس، لحظاتی پس از اقدام راننده کامیون، بین وی 
و نیروهای امنیتی درگیری مسلحانه روی داده که در نهایت به 
نیس  شهر  در  مردم  از  پلیس  انجامید.  مهاجمان  شدن  کشته 

خواسته است از خانه بیرون نروند.
پلیس فرانسه که ابتدا از کشته شدن ۶۰ نفر سخن گفته بود، 
پس از دریافت گزارش های بیمارستانی، مرگ ۸۴ تن را تایید 

کرده است.

واکنشجهانیبهکشتارشهر»نیس«

ایران حادثه تروریستی فرانسه را به شدت محکوم کرد
تاکیدبرلزوممبارزهباتروریسم

نمایندهولیفقیهدرسپاه:

انقالبی گری تکلیف اجتماعی است



شنبه 26 تیر 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 33279
اخبار

پرداخت تنها 2۰ میلیارد دالر برای مبازره 
با قاچاق کاال!  

ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد  معاون 
مهمترین ضرورت های بازنگری قانونی برای مبارزه 
با قاچاق را تشریح کرد و گفت: از سال ۱۳۹۲ به 
بعد درآمدهای حاصل از مبارزه با قاچاق کاال به 
خزانه واریز و فقط ۲۰ میلیارد دالر برای مبارزه 
مبلغ حق  همچنین  می شود.  پرداخت  قاچاق  با 
کشف یا پاداش آنی نیروهای انتطامی و نظامی در 
قانون جدید منتفی شده که این موضوع می تواند 
در انگیزه مبارزه با قاچاق تاثیرگذار باشد.علیرضا 
گلستانی زاده به ایسنا، گفت: قانون فعلی مبارزه با 
قاچاق، قانون مطلوبی است که کار را برای مبارزه 
تسهیل و آماده کرده است؛ هر چند که در حوزه 
اجرا برخی مشکالت وجود دارد.وی افزود: به عنوان 
مثال در زمینه کاالهایی که باید امحاء شوند با توجه 
به اینکه هر نوع بازگشت کاال به بازار می تواند اثر 
سوء داشته باشد، در قانون اجازه امحاء داد شده 
است و چند شرط برای انجام امحاء از جمله اینکه به 
تولید داخل ضربه وارد نشود و در صورت فروش به 
لحاظ سالمت مورد تایید دستگاه های مربوطه باشد، 
گذاشته شده است.معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز ادامه داد: معتقدیم زمانی که یک میوه قاچاق 
وارد می شود ولو آنکه وزارت جهاد کشاورزی و 
وزارت بهداشت آن را تایید کند، سبد خانوار را پر 
می کند؛ بنابراین مثال ممکن است بگویم که انگور 
شیلی محصولی است که تولید داخل ندارد اما به 
دلیل آنکه سبد میوه خانوار را پر می کند امکان 
خرید داخل سلب می شود.گلستانی زاده با اشاره به 
موضوع کد رهگیری گفت: در زمینه قوانین مربوط 
به کد رهگیری در بخش اجرای آن مشکالتی ایجاد 
قانون مطرح شده است که هیچ  شده است. در 
کاالیی بدون کد رهگیری نباید از سوی گمرک 
ترخیص شود اما این سوال پیش آمده است که 
کاالیی که می خواهد وارد شود پیش از گمرک باید 
کد رهگیری را در کجا نصب کند و اینکه آیا باید 
کد رهگیری نصب شود یا پرینت شود؟ و همچنین 
برای کاالهای  باید شناسه  اینکه گفته می شود 
وارداتی تهیه شود آیا برای کاالهایی که از کشور 
ثالث وارد می شوند امکان تهیه کد رهگیری وجود 
دارد یا خیر؟ این ها برخی مواردی است که به مرور 

زمان در حوزه اجرای قوانین پیش آمده است.
 

  سایپا پراید را گران کرد
قیمت کارخانه ای انواع پراید ۳۰۰ تا ۵7۰ هزار 
در  سایپا  خودروسازی  یافت.گروه  افزایش  تومان 
جدیدترین ابالغیه به نمایندگی های فروش خود، 
قیمت انواع پراید را افزایش داد.بر این اساس، قیمت 
جدید هر دستگاه سایپا ۱۳۱ مدل SE با موتور 
جدید معادل ۲۰ میلیون و ۶7۰ هزار تومان تعیین 
به  نسبت  را  تومانی  هزار  افزایش ۴7۰  که  شده 
قیمت قبلی نشان می دهد.همچنین قیمت جدید 
سایپا ۱۳۲ مدل SE با موتور جدید با افزایش ۵7۰ 
هزار تومانی معادل ۲۰ میلیون و ۵7۰ هزار تومان 

تعیین شده است.
در مورد سایپا ۱۱۱ مدل SE نیز باید به رشد ۳۰۰ 
هزار تومانی قیمت این خودرو و تعیین قیمت ۲۰ 
میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی برای این خودرو اشاره 
کنیم.طبق مصوبه جدید گروه خودروسازی سایپا، 
قیمت سایپا ۱۴۱ مدل SE با موتور جدید نیز ۱۹ 
میلیون و ۴7۰ هزار تومان تعیین شده است.سایپا 
در حالی قیمت محصول پرفروش خود را افزایش 
داده که بازار خودرو راکد است و تقاضای چندانی 

برای خرید خودرو وجود ندارد.

انجام ۴۸ درصد کل واگذاری های 
دولتی در بورس

 بالغ بر ۴۸ درصد کل واگذاری های دولتی از سال 
۸۰ تاکنون در بورس اواق بهادار انجام شده است.
و ۲۱۸  هزار  بر ۱۴۱۸  بالغ  تاکنون  سال ۸۰  از 
میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده که از این 
میزان ۶۸۸ هزار و 7۰۵ میلیارد ریال معادل ۴۸.۶ 
درصد واگذاری ها از طریق بورس اوراق بهادار انجام 
شده است.همچنین در این مدت، ۵۴۵ هزار و7۵۰ 
از طریق مزایده، ۱۸۰ هزار و ۶۶۲  میلیارد ریال 
میلیارد ریال از طریق فرابورس و ۳۰۳۸ میلیارد 
ریال از طریق مذاکره به فروش رسیده است که 
به ترتیب ۳۸.۵، ۱۲.7 و۰.۲ درصد کل واگذاری 
های سازمان خصوصی سازی از سال ۸۰ تاکنون 

را شامل می شود.

 استقرار اولین پایانه صادراتی شهرک های 
صنعتی در شمس آباد

استقرار اولین پایانه صادراتی شهرک های صنعتی 
و  شمس آباد  سنگ  فروش  و  خرید  مرکز  در 
راه اندازی خدمات درگاه واحد شهرک های صنعتی 
در سه ماه آینده، خبرهایی است که مدیرعامل 
کوچک  صنایع  و  صنعتی  شهرک های  شرکت 
بدر  قاهری  کرد.محمدرضا  اعالم  تهران  استان 
شهرک های  پارچه  یک  سامانه  راه اندازی  درباره 
صنعتی گفت: سازمان صنایع کوچک روی این 
به  این طرح  که  است  قرار  و  می کند  کار  طرح 
صورت پایلوت در تهران انجام شود که البته فرایند 
همین  در  ، وی  ایسنا  گزارش  دارد.به  زمان بری 
رابطه با اشاره به این که این طرح ابتدا نیاز به 
این  واقعیت  داد:  ادامه  دارد،  واحد  پنجره  وجود 
است که اول باید درگاه و پنجره واحد راه بیفتد، 

بعد در قدم دوم این سیستم اجرایی شود.

روحانی:
 مجاهدان راه خدا، مدافعان مرزهای ایمان هستند

رئیس جمهور با تجلیل از شهدای مدافع حرم تاکید کرد: کسانی که 
عمر خود را برای جهاد در راه خدا سپری کرده اند، مدافعان مرزهای 

ایمان هستند.
حجت االسالم حسن روحانی با حضور در منزل شهید حاج سیاح 
واالمقام، گفت:  این شهید  با خانواده  طاهری ضمن دیدار صمیمی 
خداوند به اندازه صبوری و دلتنگی های خانواده شهدا برای عزیزانشان، 

به آنان اجر و پاداش می دهد.
رییس جمهور با تجلیل از مجاهدت ها و فداکاری های شهدا، جانبازان 
و ایثارگران و خانواده های معظم آنان، خاطرنشان کرد: مدافعان حرم 
و کسانی که در برابر گروههای تکفیری و تروریستی مبارزه می کنند، 
برای دفاع از جان و حیثیت مسلمانان و کشورهای اسالمی، از جان، 

مال و خانواده خود گذشته اند که این بسیار ارزشمند است.
روحانی اظهار امیدواری کرد »بتوانیم راه و اهداف شهدا را دنبال کرده 
پایان مسیر سعادت و فیض شهادت، نصیبمان  ادامه دهیم و در  و 

گردد.«
همسر و فرزندان شهید سیاح طاهری نیز در این دیدار ضمن ابراز 
با  مستمر  دیدار  برای  جمهور  رییس  اهمیت  و  توجه  از  خرسندی 
خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، برای وی و سایر مسووالن 
در دولت تدبیر و امید آرزوی موفقیت در خدمت به مردم و محرومان 

کردند.
شهید حاج سعید سیاح طاهری که در مبارزات ملت ایران علیه رژیم 
ستم شاهی و پس از پیروزی انقالب در عرصه های مختلف دفاع از 
کشور، از جمله غائله ضدانقالب در کردستان و خط التقاط و فتنه 
منافقین، مشارکتی فعال داشت، در طول ۸ سال دفاع مقدس نیز 
در مسئولیت فرماندهی رده های مختلف رزمی در جبهه های مختلف 
حضور یافت و بارها در عملیات های مختلف مجروح گردید.آن شهید 
افتخار  به  خود  یک چشم  اهدای  با  عملیات،  این  از  یکی  در  عزیز 

جانبازی 7۰ درصد نائل آمد.
در عرصه های  دفاع مقدس  دوران  از  شهید سیاح طاهری که پس 
مختلف فرهنگی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بویژه در بین جوانان 
با روحیه ای پرتالش و خستگی ناپذیر حضوری فعال و تاثیر گذار 
داشت،  برای دفاع از حرم اهل بیت)ع( در مسئولیت مستشاری به 
صف مجاهدان علیه گروههای تروریستی و تکفیری در سوریه پیوست 

و سرانجام در روز ۲۳ دی ماه سال ۹۴ به فیض شهادت نائل آمد.
در  رییس جمهور  معاون  االسالم شهیدی  دیدار که حجت  این  در 
امور ایثارگران و رییس بنیاد شهید نیز حضور داشت، لوح تقدیری به 
رسم یادبود از سوی روحانی به خانواده این شهید واالمقام تقدیم شد.

پاسخ وزارت خارجه به موضع گیری فرانسه درباره 
گروهک منافقین

امور  وزارت  گیری  موضع  به  خارجه  امور  وزارت  در  آگاه  مقام  یک 
خارجه فرانسه درباره گروهک منافقین پاسخ داد.

توجه  با  وزارت خارجه،  ای  رسانه  دیپلماسی  اداره کل  گزارش  به   
به موضع گیری سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در تاریخ ۲۳ 
تیرماه ،یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به 
سوالی در مورد موضعگیری مذکور اظهار کرد: تروریست و خشونت 
طلب خواندن گروهک منافقین و اشاره به رفتار فرقه گرایانه آنها به 

تنهایی کافی نیست. 
وی یادآور شد: این موضع فرانسه در حالی است که در سال های اخیر 
همواره فرانسوی ها خود را یکی از قربانیان اروپایی اقدامات تروریستی 
گروه های تکفیری مورد حمایت برخی کشورهای مرتجع و پدران و 
حامیان القاعده و داعش می دانند و بر مقابله با تروریسم و گروه های 

افراطی تاکید کرده اند.
پاریس پایتخت فرانسه میزبان تعدادی از اعضای گروهک منافقین 
بود که به دنبال آن ایران نیز سفیر این کشور را به وزارت خارجه فرا 

خوانده و اعتراض شدیدی را تسلیم وی کرد.
سفیرفرانسه در تهران نیز با اعالم این موضوع که دولت فرانسه با این 
گروهک تروریستی هیچ گونه ارتباطی ندارد و آن را به رسمیت نمی 
شناسد بیان کرد:»مراتب اعتراض جمهوری اسالمی ایران را در اسرع 

وقت به مقامات فرانسوی منتقل خواهد کرد.

تداوم حمایت قاطع تهران ازدمشق
معاون سابق وزیر امور خارجه با بیان اینکه با افتخار و صدای بلند از 
محور مقاومت در منطقه حمایت می کنیم، گفت: تهران به حمایت 

قاطع خود از سوریه ادامه می دهد.
ارشد  دیپلمات  و  خارجه  وزیر  سابق  معاون  امیرعبداللهیان  حسین 
کارگزاران  تکفیری  های  تروریست  اینکه  بیان  با  راهبردی  مباحث 
دستگاههای امنیتی و صهیونیستی در سوریه، عراق و منطقه هستند، 

اظهار کرد: تهران به حمایت قاطع خود از سوریه ادامه می دهد.
وی افزود: رفتار امریکا در قبال تحوالت منطقه و سوریه موذیانه و 

مداخله گرانه  است.
امنیتی و نظامی علیه  امیرعبداللهیان تاکید کرد: تداوم روش های 
مردم و نظام سیاسی سوریه منجر به تقویت بیشتر پدیده تروریسم و 

گسترش مهاجرت به سوی غرب می شود.
معاون سابق وزارت امور خارجه تصریح کرد: با افتخار و صدای بلند از 
محور مقاومت در منطقه حمایت می کنیم و آن را برای حفظ امنیت 
منطقه در مقابل طراحی های خطرناک نظام سلطه، تحرکات رژیم 

صهیونیستی و تروریسم تکفیری ضروری می دانیم.
تمامیت  ملی،  اسد در حفظ وحدت  بشار  رییس جمهور  نقش  وی 
واقعی در  راهکار  افزود:  و  دانست  کلیدی  را  ثبات سوریه   و  ارضی 
سوریه بر پایه دو مؤلفه مبارزه قاطع و موثر با تروریسم  و حل سیاسی 

استوار است.
سوریه  پرونده  در  عربستان   نقش  کرد:  خاطرنشان  امیرعبداللهیان 
به  تنها  منطقه  در  ریاض  رفتار  است.  غیرسازنده  و  کماکان مخرب 

تحقق اهداف جاه طلبانه رژیم صهیونیستی کمک می کند.

خبرخبر

آگهی در خواست گواهی حصر وراثت
خانم/ آقای نازنین رمضان نژاد فرزند نوربخش به شرح درخواستی که به شماره ۱۲7۳ این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که نوربخش رمضان نژاد کفشگری فرزند باباعلی به شماره شناسنامه ۸۳۰ صادره از قائمشهردر تاریخ ۹۲/۹/۲۹ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان تهران فوت 

نموده و ورثه / وراث حین الفوت وی عبارتند از / عبارتست از :
۱ پروانه وهابی سید محله ش ش ۱۲۶7 همسر متوفی

۲ نازنین رمضان نژاد کفشگری ش ش ۲۱۵۰۱۳7۶۰7 دختر متوفی
۳ هزینه شکری ش ش ۵۳۹ مادر متوفی

والغیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.

م الف :۹۵۰۴۱7
قاضیشعبه6شورایحلاختالفقادی

آگهی مزایده
در پرونده کالسه ۹۵۰۰۱۹ اجرای مدنی محکوم علیه سید بهروان قریشی محکوم است به پرداخت مبلغ ۹۹/۶۵۵/۹۸۳ ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی در حق محکوم له محسن 
اسماعیلی و مبلغ ۵/۶۶7/۵۰۰ ریال بعنوان نیم عشر در حق صندوق دولت لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم له یک دستگاه اتومبیل پراید جی تی ایکس به رنگ سفید به شماره شهربانی ۹۱ 

س ۸۳۴ ایران ۸۲ توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده اجرای احکام دادگاه شهرستان سیمرغ تحت شرایط زیر به فروش می رساند.
۱ قیمت کارشناسی شده مبلغ ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۲ مزایده از طریق ارزیابی شده پایه شروع ، کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب می شوند و مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده اخذ و مابقی آن ظرف یک ماه پس از فروش وصول می شود در غیر این صورت مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد.

۳ موعود زمان فروش روز چهارشنبه مورخه ۹۵/۴/۳۰ از ساعت ۹ صبح الی ۱۱ در دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ می باشد و زمان بازدید از یک هفته قبل 
از انتشار اگهی می باشد

۴ کلیه هزینه های فروش به عهده خریدار می باشد. م الف : ۹۵۰۴۵7
احمدیرادمدیردفتراجرایاحکامدادگاهعمومیشهرستانسیمرغ

رسمی  واردات  کاهش  مرتب  آمارها  حالی  در 
می رسد  نظر  به  که  می دهد  نشان  را  کشور  به 
البته  و  واردات بی رویه  برای  زیرگذرهای ویژه ای 
غیررسمی در حال احداث است که چراغ خاموش 

واردات را هدایت می کنند.
آمارهای رسمی این روزها حکایت از کاهش واردات 
قانونی و شفاف به کشور دارد و جداول گمرک، هر 
ماه عدد و رقم هایی را منتشر می کنند که بر اساس 
آن نشان می دهد که تراز تجاری کشور متاثر از 
کاهش واردات، چند ماهی است که مثبت شده 
است. یعنی صادرات آنقدر بر واردات پیشی گرفته 
که نه تنها ارزهای مورد نیاز واردات کشور از طریق 
صادرات تامین می شود، بلکه به هرحال آمارهای 
وارداتی که همیشه مورد مناقشه قرار داشته اند، 
اکنون با خودنمایی کاهشی خود، دستاویزی برای 
خوشحالی دولتمردان از روند تجارت خارجی کشور 
را به دنبال داشته است.فارغ از اینکه پشت پرده 
کاهش واردات و مثبت شدن تراز تجاری کشور 
واردات  چقدر  آماری  دستکاری های  و  چیست 
واقعی را نشان می دهند، اما گشت و گذاری در 
بازار به خوبی نشان می دهد که حداقل، کاالهای 
مصرفی خارجی هنوز در بازار به وفور وجود دارند 
و تنوع آنها آنقدر طی ماههای اخیر زیاد شده که 
همین ها خود، آمارهای کاهش واردات به صورت 
رسمی را هم به نوعی زیرسوال می برند. یعنی اولین 
سوالی که در ذهن با ورود به بازار کاالهای مصرفی 
متبادر می شود این است که چطور آمارهای واردات 
هر ماه کاهشی بوده و دولت مدعی است که واردات 
را کنترل می کند و بخش عمده ای از هر آنچه که 
وارد می شود را کاالهای واسطه ای و مواد اولیه تولید 
و ماشین آالت در برمی گیرد و آنوقت، تنوع کاالهای 
مصرفی خارجی در بازار به شدت زیاد شده است.
پس باید زیرگذرهای ویژه ای برای واردات کاالهای 
آمارهای  اینکه  یا  و  باشد  داشته  وجود  مصرفی 
گمرک، تمام واقعیت را منعکس نکنند. این جا 
است که پای گلوگاههای واردات به میان می آید 
و به نظر هم می رسد که تا زمانی که آنها با قدرت 
و قوت وجود دارند، نمی توان امیدوار بود که واردات 

کشور سر و سامانی یابد و حداقل دیگر، پسوند 
بی رویه را یدک نکشد.این در شرایطی است که 
واردات بی رویه، همواره مورد انتقاد شدید مقامات 
ارشد کشور و حتی مقام معظم رهبری هم بوده 
کاالهای  ورود  به  نسبت  مکررا،  ایشان  و  است 
مصرفی خارجی که اتفاقا مشابه تولید داخلی هم 
دارند، هشدار داده اند. اما آنچه که بازار از واقعیت 
ورود کاالهای مصرفی روایت می کند، بر خالف 
آن چیزی است که دولتمردان اعالم می کنند و 
باالترین مقامات کشور هم نسبت به آن ابراز نگرانی 
می کنند. پس راه واردات بی رویه همچنان باز است 
است. نشده  گرفته  جدی  چندان  هم  هشدار  و 
حتی علیرغم اینکه دولت اعالم کرده که وزارتخانه 
ها حق خرید کاالهای مشابه داخلی را ندارند، باز 
هم ردپای کاالهای وارداتی دارای مشابه داخلی در 
فهرست خریدهای وزارتخانه ها به چشم می خورد و 
همین امر، تولیدکنندگان را نیز نگران کرده است. 
آنها مدام از وارداتی حرف می زنند که به واسطه 
دامپینگ برخی رقبایشان در بازار شکل گرفته و 
دولت هم به آن گردن نهاده است، وزارتخانه های 
دولتی هم به نوعی با دور زدن برخی بخشنامه ها و 
تاکیدات، راه خرید کاالهای دارای مشابه داخلی از 
خارج کشور را در پیش گرفته اند و برای کارگران 
خارجی، اشتغالزایی می کنند.در عین حال، هنوز 
هم کاالهای خارجی، یک پای ثابت فروشگاههای 
بزرگ و برندهای معتبر کشور هستند و هر روز هم 
که می گذرد، تب خرید همین کاالها در فرهنگ 
عمومی بیشتر می شود و به نظر هم نمی رسد که 
برنامه ای برای هدایت و ساماندهی آن وجود داشته 
باشد. این را حداقل از حال و روز بازارهای مختلف 
این  بر  می توان دید.حال هم که دولت، تصمیم 
گرفته تا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیشتری را به 
فهرست مناطق آزاد کشور اضافه کند؛ فارغ از اینکه 
این مناطق آزاد، در مقابل دیوارهای تعرفه ای بلندی 
که اکنون دور تا دور تجارت خارجی ایران کشیده 
شده است، تنها مفری برای برخی واردکنندگانی 
هستند که کاالهای مصرفی خارجی را وارد کشور 
کرده و بی حد و حصر و به بهانه ورود بدون هیچ 

ضابطه ای به مناطق آزاد، به شیوه ای خاص و 
خزنده، وارد بازارهای سرزمین اصلی می کنند.حتی 
برخی دولتمردان هم نسبت به این موضوع هشدار 
داده و تاکید کرده اند که مناطق آزاد، از ریل اصلی 

خود خارج شده اند.
بود که در  فردی  آخرین  نعمت زاده   محمدرضا 
روزهای اخیر نسبت به واردات بی رویه از مناطق 
آزاد هشدار داد و این مناطق را گلوگاههایی برای 
واردات و مبارزه با قاچاق دانست. او در مراسم روز 
ملی صنعت که شنبه هفته گذشته برگزار شد، به 
صراحت اعالم کرد که مناطق آزاد یکی از گلوگاه های 
واردات و قاچاق هستند و این که مردم کاالیی را به 
عنوان سوغاتی از این مناطق وارد کنند، مساله ای 
نیست؛ اما وقتی برخی افراد نیسان را پر می کنند 
و تریلی های مملو از کاال را روانه سرزمین اصلی 
می کنند، دیگر روشن است که هدف واردات و به 
عبارت دیگر قاچاق کاال است.وزیر صنعت، معدن و 
تجارت به این نکته هم اشاره کرده که هر روز از 
صفحات روزنامه ها تبلیغات خرید امالک تجاری در 
مناطق آزاد دیده می شود که نشان می دهد خبری 
از تولید در آن مناطق نیست؛ در حالیکه هدف ما 
از ابتدا برای راه اندازی مناطق آزاد، تولید با هدف 
صادرات بود، اما می بینیم که یک مدیر منتسب 
به دولت، تبلیغ خرید فروشگاه می کند تا واردات 
کاال به داخل تسهیل شود.افشاگری های یک عضو 
کابینه در مورد واردات بی رویه در حالی مطرح می 
شود که به تازگی، دولت الیحه ای را برای افزایش 
مناطق آزاد کشور به مجلس ارایه کرد و توانست، 

تا حدودی نظر مساعد نمایندگان تازه وارد مجلس 
دهم را هم بگیرد و آن اینکه 7 منطقه آزاد جدید به 

فهرست مناطق آزاد کشور اضافه شود.
در این میان کارشناسان معتقدند که این مناطق، 
تنها زیرگذرهای ویژه ای برای قاچاق و پولشویی 
هستند و به راحتی، کاالهایی که نباید به سرزمین 
اصلی وارد شود و به نوعی واردات بی رویه را دامن 
می زنند، ابتدا با ورود به این مناطق راه خود را برای 
رسیدن به دست مصرف کنندگان می یابند و در 
مرحله بعد، آنگونه که نعمت زاده هم به آن اشاره 
کرده، با تریلی و سایر وسیله های نقلیه حمل بار 
تجاری، به سرزمین اصلی وارد می شوند. به باور 
برخی از کارشناسان، پارادوکس این همه منطقه 
آزاد و ویژه در قلب قلمرو گمرکی و قوانینی که 
بلندترین دیوار تعرفه ای را دارد، چندان منطقی 

به نظر نمی رسد.
به هرحال به نظر می رسد که واردات بی رویه 
همچنان در کشور رقیب سرسختی برای تولید 
به شمار می رود و سمفونی ناخوشایندی را برای 
تولیدکنندگان کوک کرده است. آن هم در سال 
درون  اقتصادی  است  قرار  که  مقاومتی  اقتصاد 
اصلی  ریل  بر  را  کشور  اقتصاد  نگر،  برون  و  زا 
ماه گذشته  در چهار  آنچه که  اما  بگذارد.  خود 
از سال جاری نشان می دهد، واردات به کشور 
همچنان بی رویه است و کاالهای مصرفی زیادی 
از گمرکات کشور به صورت رسمی وارد کشور 
شده اند که نمونه های مشابه داخلی آن به وفور 

وجود دارند. 

راههایدورزدنوارداترسمی؛

زیرگذرهای ویژه برای واردات

رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به شرایط 
اقتصادی در کشور گفت: باید به صورت مطلوب 
بخش  در  گذاران  سرمایه  و  تولیدکنندگان  از 
تولید حمایت تا عالوه برحفظ اشتغال به رشد 

اشتغال زایی بیشتر نیز کمک شود.
تامین  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   
اجتماعی قم، علی الریجانی در دیدار با جمعی 
ها  بخشنامه  با  افزود:  کل  اداره  این  مدیران  از 
تقویت  را  کشور  تولیدی  های  بخش  توان  می 
البته بخشی  تولید وارد نشود؛  به  تا فشار  کرد 
ارتباطی  تحریم  به  کشور  صنایع  مشکالت  از 
نداشته بلکه به دلیل مسائل اقتصادی در کشور 

بود.
وی در ادامه با بیان اینکه تامین اجتماعی برای 
کشور یک امر ضروری است، گفت: بخشودگی 
و تقسیط بدهی تولیدکنندگان توسط سازمان 
تولید  از  تواند در حمایت  اجتماعی می  تامین 

موثر باشد.
راستای حمایت  در  سازمان  این  وی،  گفته  به 
از تولید می تواند جرایم و سهم کارفرمایان را 

تقسیط و بخشی از آن را ببخشد.

الریجانی تصریح کرد: باید منابع مالی الزم برای 
آینده تامین اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و به 

راهکارها در این رابطه رسیدگی شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه درشرایط رکود در بسیاری از کشورها 
بخشی از مالیات تولیدکنندگان معاف می شود، 

تولیدکنندگان  از  حمایت  خصوص  در   گفت: 
می توان در بحث هایی مانند معوقات بانکی و 
اخذ مالیات بخشودگی هایی اعمال کرد و حتی 
در این رابطه می توان بدهی های تولیدکنندگان 

را تقسیط کرد.
خوش  کارفرمایان  و  اشخاص  داد:  ادامه  وی 

اینکه  دیگر  نکته  و  شوند  تشویق  باید  حساب 
یکی از دغدغه های تمامی مسئوالن باید رونق 

بخش تولید باشد.
افزود: احساس می شود در سازمان  الریجانی 
حرکت  اخیر  سال  چند  در  اجتماعی  تامین 
شده  انجام  پیشرفت  برای  عقالنی  و  تکاملی 
مانند  با چالش هایی  این سازمان  البته  است، 
تامین  سازمان  به  دولت  سهم  بدهی  موضوع 
توجه  مورد  باید  که  است  رو  روبه  اجتماعی 
مالی در  منابع  تامین  برای روش  و  قرار گیرد 
این رابطه باید پیشنهادهای کارشناسی بررسی 

شود.
وی در پایان گفت: با توجه به اینکه در بخش 
علی  حضرت  بیمارستان  قم  استان  کهک 
دارد  ضرورت  شده،  تاسیس  ابیطالب)ع(  ابن 
بیمه  مشکالت  به  اجتماعی  تامین  سازمان 
بیمارستان  این  به  کننده  مراجعه  بیماران  ای 

رسیدگی کند.
موسوی  مجتبی  سید  دیدار  این  درابتدای 
مدیرکل تامین اجتماعی قم گزارشی از عملکرد 

مجموعه تامین اجتماعی استان ارائه کرد.

الریجانی:

 باید از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بخش تولید حمایت شود

بمناسبت  آمریکا  جمهوری  رییس 
سالگرد امضای توافقنامه هسته ای بین 
بیانیه ای ضمن  انتشار  با  ایران و ۵+۱ 
همه  به  ایران  کامل  برپایبندی  تاکید 
توافقنامه،  این  خوددرقالب  تعهدات 
وپیروزی  ارجحیت  زنده  گواه  را  برجام 
دیپلماسی دردستیابی به اهداف سیاسی 

دانست.
 به گزارش تارنمای کاخ سفید آمریکا، 
باراک اوباما در این بیانیه تاکید کرد که 
پایبندی  گذشته  سال  یک  فاصله  در 

ایران به همه تعهدات خود درقبال این توافقنامه 
به اثبات رسیده و مورد تایید آژانس بین المللی 

انرژی هسته ای نیزقرار گرفته است. 
مدعی  بیانیه  این  در  آمریکا  رییس جمهوری 
شده است که در این فاصله توافقنامه مذکور 
با توقف برنامه های هسته ای ایران از درگیری 
های بیشتر جلوگیری کرده و امنیت بیشتری 

برای این کشور بوجود آورده است.
در بیانیه مذکور تصریح شده است که ایران با 
گذشت یک سال از امضای این توافقنامه ۹۸ 
به خارج  را  غنی شده خود  اورانیوم  از  درصد 
منتتقل کرده، دوسوم از سانتریفیوژهای خود را 
از کار انداخته، رآکتورهای تولید پلوتونیوم خود 
را پرکرده وبه شدید ترین برنامه های بازرسی 
وراستی آزمایی که تاکنون دررابطه با یک برنامه 

هسته ای به توافق رسیده تن داده است. 
اوباما درادامه گفته است که در نتیجه همین 
همکاری ها همه مسیر های دستیابی ایران به 

سالح های هسته ای مسدود شده وآمریکا نیز 
تعهدات خود را مبنی برلغو همه تحریم های 
مرتبط با برنامه های هسته ای ایران اجرا کرده 
وتازمانی که ایران به این توافقنامه وفادار بماند 

آمریکا نیز به تعهدات خود پایبند خواهد بود. 
رییس جمهوری آمریکا گفته است که توافقنامه 
برجام بخوبی نشان می دهد که یک دیپلماسی 
اصولی قادربه فراهم آوردن چه دستاوردهایی در 
مسیر جلوگیری از گسترش سالح های هسته 
تمایل  که  است  کرده  بودواضافه  خواهد  ای 
آمریکا به تعامل مستقیم با ایران سبب گشوده 
شدن درهای گفتگو و سوق دادن جامعه جهانی 
به سوی اتحاد وتعامل مستمری شده که حاصل 

آن این توافقنامه تاریخی بوده است. 
اوباما در نهایت به این نکته نیز اشاره کرده است 
میان  زیادی  اختالفات جدی  هنوز  گرچه  که 
ایران وآمریکا وجود دارد اما آمریکا و جهان در 
سایه این توافقنامه به امنیت بیشتری دست پیدا 

کرده اند. 

اوباما در سالگرد برجام، توافق هسته ای 
را پیروزی دیپلماسی خواند

شورای  مجلس  اصالح طلب  نماینده  یک 
گرفته  صورت  تغییرات  است  معتقد  اسالمی 
در دولت جناحی و سیاسی نبوده و تصمیمات 

مدیریتی است.
محمدرضا تابش در حاشیه مراسم ختم همسر 
محسن آرمین در رابطه با نامه امضاشده برای 
استیضاح علی ربیعی گفت: من خبری درباره 
این  در  امید  فراکسیون  رئیسه  هیات  اینکه 

رابطه به جمع بندی رسیده باشد ندارم.
اشکاالت،  امید  فراکسیون  داد:  ادامه  وی 
ایرادات و انتقاداتی به دولت دارد که به آقایان 
نوبخت و انصاری منعکس شده تا در جلسه با 
رئیس جمهور مطرح کنند و بازخورد و نتیجه 
آن به ما اعالم شود که در نهایت ما متناسب با 

آن نتیجه تصمیم گیری کنیم.
پاسخ  در  مجلس  در  اردکان  مردم  نماینده 
جمع آوری  امضای   ۶۰ میان  از  آیا  اینکه  به 
شده برای استیضاح فردی از فراکسیون امید 
حضور دارد یا خیر، اظهار کرد: اطالعی ندارم 
فراکسیون  باشند.  کرده  امضا  است  ممکن 
از یک  که  است  نمایندگانی  از  متشکل  امید 
سو وظیفه فراکسیونی دارند و از سوی دیگر 
وظیفه شخصی به عنوان یک نماینده و شاید 
در جایی اقتضا این بوده که نامه را امضا کنند.
صورت  تغییرات  به  اشاره  با  همچنین  تابش 
گرفته در دولت گفت: ما هنوز خودمان ارکان 
مجلس را استوار نکرده ایم. به نظر من فرصت 
دولت  با  مذاکره  و  تعامل  راه  از  تا  است  زیاد 
ضعف های موجود را بشناسیم و بازخوردهای 
آن  با  متناسب  و  ببینیم  دولت  از  را  آن 

تصمیم گیری کنیم و اگر به این نتیجه رسیدیم 
که ضعفی وجود دارد اگر دولت درصدد رفع 
آن برآمد که چه بهتر و اگر نه وظیفه قانونی و 
شرعی ما اقتضا می کند با رعایت سلسله مراتب 
شد  الزم  اگر  و  دهیم  انجام  را  خود  اقدامات 

استیضاح کرده و طرح سوال کنیم.
واکنش  در  مجلس  اصالح طلب  نماینده  این 
نظر  به  اینکه   بر  مبنی  خبرنگاری  سوال  به 
تصریح  است،  شده  اصولگراتر  دولت  می رسد 
مدت ها  از  و  نداریم  احساسی  چنین  ما  کرد: 
آقای  که  داشتند  اصرار  رئیس جمهور  پیش 
انصاری به بخش حقوقی بروند و این تصمیم 
جناحی و سیاسی نیست و تصمیمی مدیریتی 

بوده است.
این  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  همچنین  تابش 
بیشتر  تغییرات  آغازگر  است  ممکن  تغییرات 
در دولت باشد، گفت: اگر باشد که خوب است.

تابش:

تغییرات صورت گرفته در دولت جناحی و سیاسی نیست
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 دوری رهبران کنونی ریاض از متانت و وقار در رفتارهای 
در  را  خود  خارجی،  سیاست  عرصه  در  ویژه  به  سیاسی 
منطقه  خونبار  های  درگیری  به  زدن  دامن  و  تجاوزگری 
نشان داده است. فراتر از آن، اکنون ارتباط گیری آشکار 
برخی شاهزادگان سعودی با تروریست های نشانداِر تشنه 
به خون ملت ایران، از عمق پوسیدگی و فقدان مشروعیت 

ابزارهای کنشگری عربستان حکایت دارد.
ریاض بیش از یک سال است که با کنار گذاشتن رویکرد 
در  ویژه  به  خارجی  مسایل سیاست  قبال  در  سنتی خود 
سطح خاورمیانه، تنش زایی و بحران آفرینی را در منطقه 
خصوص  در  انقالب  رهبر  سخنان  است.  رسانده  اوج  به 
از  عربستان  خارجی  سیاست  رویکردهای  در  دگرگونی 
جمله در قبال جمهوری اسالمی ایران را می توان بهترین 

تعبیر در این زمینه دانست.
تصریح  سخنانی  در  پارسال  ماه  فروردین  بیستم  رهبری 
مسایل  در  متعددی  اختالفات  ها  سعودی  با  ما  کرد: 
که  گفتیم  را همیشه می  این  اما  داریم  گوناگون سیاسی 
سعودی ها در کار سیاست خارجیشان یک وقار و متانتی 
نشان می دهند، این وقار و متانت را هم از دست دادند. 
چند جوان بی تجربه، امور آن کشور را در دست گرفتند و 
دارند آن جنبه توحش را غلبه می دهند بر جنبه متانت و 

ظاهرسازی. این به ضررشان تمام خواهد شد.
مصداق این تعبیر رهبر انقالب در نوع عملکرد سعودی ها در 
پرونده های مهم منطقه ای طی سال های گذشته آشکارا به 
چشم می آید. در این سال ها به رغم سیاست های خاص 
عربستان سعودی در قبال تحوالت سوریه، پرونده اختالفات 
هسته ای تهران با غرب، حمایت از دیکتاتورهای منطقه ای 
و سرکوب قیام های بهار عربی، همسویی با اهداف منطقه 
ای آمریکا و دولت های غربی، سکوت در برابر تجاوزگری 
منافع  با  ناهمخوان  های  اقدام  نیز  و  ها  صهیونیست  های 
بسیاری از کشورها در حوزه هایی نظیر تولید نفت، رهبران 
ریاض تا حد ممکن از ایجاد تنش مستقیم با دیگر دولت ها 
خودداری می کردند و با ظاهرسازی و عملیات پشت پرده 

اهداف خود را به پیش می بردند.
ایجاد  برای  عربستان  تالش  گذشته،  های  دهه  طول  در 
وجهه یک دولت رهبر و قابل اتکا در میان اعراب و حتی در 
سطح جهان اسالم موجب شد تا سیاست خارجی این کشور 
چهره ای وزین و برکنار از مواضع اعالنی شتابزده و تنش زا 
بیابد. حتی در دوره هایی که به واسطه رویکردهای خاص 
دولت های نهم و دهم شاهد افزایش اصطکاک بین تهران و 
ریاض بودیم، رهبران عربستان تالش هایی را برای نمایش 

رویکردی تنش گریز در قبال ایران به کار بستند.
»محمود  از  عربستان  وقت  پادشاه  عبداهلل«  »ملک  دعوت 
در  شرکت  برای  پیشین  جمهوری  رییس  نژاد«  احمدی 
 ۱۳۸۶ آذرماه  در  فارس  خلیج  همکاری  شورای  نشست 
کوران  در  حتی  عبداهلل  ملک  بود.  ها  تالش  این  جمله  از 
اختالفات هسته ای ایران با آمریکا و دیگر دولت های غربی، 
در تابستان ۱۳۹۱ از احمدی نژاد برای شرکت در نشست 
کم  و  گرم  استقبالی  اسالمی  همکاری  سازمان  اضطراری 
زماِن  آن  تهدیدهای  با  دهد  نشان  تا  آورد  عمل  به  سابقه 
رژیم صهیونیستی برای حمله نظامی با ایران مخالف است.

ابزارهای  و  نفتی  دالرهای  از  استفاده  دوره،  این  در 
سیاست  ارکان  عمومی،  دیپلماسی  ویژه  به  دیپلماتیک 
بهره  تداوم  که  داد  می  تشکیل  را  ریاض  خارجی  ورزی 

جویی از این ابزارها را می توان در استفاده از اهرم کمک 
سیاه  فهرست  از  خروج  برای  ملل  سازمان  به  مالی  های 

کشورهای ناقض حقوق کودکان به چشم دید.
 ،۱۳۹۳ ماه  بهمن  اوایل  در  عبداهلل  ملک  مرگ  از  پس 
»ملک سلمان« برادر وی به جانشینی نشست تا دوره به 
تدبیر  بی  و  تجربه  بی  سعودی  شاهزادگان  نشستن  تخت 
در ریاض بیاغازد. نماد نسل نو رهبران ریاض در این دوره 
فرزند  و  ولیعهد  نایب  سلمان«  بن  »محمد  توان  می  را 
پرادعایی  و  بلندپرواز  جوان،  چهره  دانست؛  سلمان  ملک 
که به گفته بسیاری از ناظران افزون بر تصدی وزارت دفاع 
گیرنده  تصمیم  یمن،  مردم  علیه  جنگ  فرایند  رهبری  و 

اصلی بسیاری از امور عربستان به شمار می رود.
فرایندهای  از  بسیاری  از  عربستان،  رهبری  تازه  دوره  در 
از  حمایت  چون  گوناگون  ابزارهای  از  استفاده  و  پنهانی 
عربستان  و  شد  برداری  پرده  مسلح  تکفیری  های  گروه 
را  به سوریه  لشکرکشی  قصد  که  کرد  اعالم  آشکارا  حتی 
با  عربستان  نیز  یمن  در  عراق،  ناامن سازی  از  دارد. پس 
بازگرداندن  راستای  در  خود  متحدان  از  ائتالفی  رهبری 
رییس جمهوری مستعفی و فراری این کشور، تجاوزگری 
غیرنظامی  هزاران  به خون  را  و دست خود  کرد  پیشه  را 

یمنی آلود.
برای  خود  اقتصادی  منافع  بر  پانهادن  با  حتی  عربستان 
سوریه،  تحوالت  صحنه  در  روسیه  و  ایران  به  زدن  ضربه 
باورناپذیر  سبب ساز سقوط بهای جهانی نفت به سطحی 
شد و در بسیاری از موضوع های اختالفی با رقیبان خود 

راه جدال و تعارض را در پیش گرفت.
زایر خانه خدا  فاجعه مرگ هزاران  از  رهبران ریاض پس 
در مهرماه پارسال که به واسطه بی تدبیری و بی کفایتی 
مدیران تازه به دوران رسیده حج این کشور رخ داد، از هر 
مسوولیت پذیری و پاسخگویی شانه خالی کردند و حتی 

امسال اجازه سفر زایران ایرانی را به این کشور ندادند.
النمر«  باقر  نمر  »شیخ  اعدام  از  پس  حتی  ها  سعودی 
حمله  به  پاسخ  در  کشور،  این  شیعی  سرشناس  روحانی 
عده ای خودسر به نمایندگی های سیاسی خود در تهران 
و مشهد اقدام به قطع روابط با ایران کردند. پیش از آن، 
به شکست کشاندن  برای  تمام تالش خود  از  ها  سعودی 
حتی  و  بردند  بهره   ۱+۵ و  ایران  هسته  وگوهای  گفت 
دوشادوش  ایران،  اسالمی  جمهوری  به  زدن  ضربه  برای 

صهیونیست ها ایستادند. 
ها،  سعودی  خارجی  سیاست  کنشگری  در  چرخش  اوج 
اطالعاتی  دستگاه  پیشین  رییس  الفیصل«  »ترکی  دیدار 
عربستان با اعضای گروهک تروریستی منافقین در پاریس 
الفیصل  ترکی  یافت.  بسیاری در رسانه ها  بازتاب  بود که 
با اظهار امیدواری به کامیابی  با حضور در جمع منافقین 
از  را  ایران، حمایت خود  سیاسی  نظام  با  مبارزه  در  آنان 

تروریست ها اعالم کرد.
رفتارهایی از این دست، افزون بر عیان ساختن عمق اندک 
بر  آنان  پافشاری  و  ریاض  رهبران  سیاسی  تدبیر  و  فهم 
جدی  دگرگونی  زا،  تنش  و  ورزانه  خصومت  رویکردهای 
در  نامشروع کنشگری  ابزارهای  به  گرایش سعودی  در  را 
که  ابزارهایی  سازد؛  می  آشکار  خارجی  سیاست  عرصه 
پوشیده  بر کسی  آن  پوسیدگی  بودن،  نامشروع  بر  افزون 
نیست و بهره گیری از آن ترکیبی از ریشخند و تاسف را 

در پی می آورد. 

سهم سپرده هاي قرض الحسنه پسانداز از نقدینگي به کمتر 
از ۵ درصد و کمترین میزان خود طي ۳۰ سال اخیر پس از 
به نظر  ربا رسیده است و  بانکي بدون  قانون عملیات  تصویب 
میرسد دلیل اصلي محدودیت منابع بانکها در اعطاي تسهیالت 
قرض الحسنه، کاهش میل مردم به سپرده گذاري قرضالحسنه 
نظام  در  مالي خرد  تامین  روشهاي  از  که  الحسنه  باشد.قرض 
بانکداري اسالمي است و در قرآن کریم و روایات مورد تاکید 
بسیار قرار گرفته، قراردادي است که به موجب آن قرض دهنده 
مقدار معیني از دارایي خود را به صورت وام بدون سود )بهره( 
است  و قرض گیرنده موظف  اختیار قرض گیرنده میگذارد  در 
طبق شرایط تعیین شده و در پایان دوره مقرر، مثل یا قیمت 
آن را بدون هیچگونه افزایش )سود( یا کاهش )زیان( به قرض 

دهنده بازگرداند.
بار به صورت رسمي در سال ۱۳۱7 »صندوق  براي نخستین 
به  را  هاي خود  از سپرده  بخشي  اثني عشر«  گذاري  سرمایه 
سال  در  داد.  قرار  نیازمندان  اختیار  در  الحسنه  قرض  صورت 
لرزاده  مسجد  در  الحسنه  قرض  صندوق  نخستین   ۱۳۴۸
شهرهاي  در  صندوقها  این  کمکم  شد.  گذاري  پایه  تهران 
از  بزرگ و مذهبي گسترش یافتند به نحوي که اکنون بیش 
بازار  ضلع  پنج  از  یکي  عنوان  به  قرضالحسنه  ۵۰۰۰ صندوق 
غیرمتشکل پولي در کشور وجود دارند که بیشتر بدون مجوز 
بانک مرکزي فعالیت میکنند.در آذر ماه سال ۱۳۸۶ نخستین 
به  ایران«  مهر  قرضالحسنه  »بانک  نام  با  قرضالحسنه  بانک 
 ۱۳۹۱ سال  در  شد.  گذاري  پایه  وقت  جمهور  رییس  دستور 
نیز صندوق قرض الحسنه رسالت پس از تبدیل شدن به »بانک 
قرض الحسنه رسالت« با تعداد ۳۰ صندوق قرض الحسنه ادغام 
کرد.  آغاز  را  خود  فعالیت  الحسنه  قرض  بانک  دومین  و  شد 
بانک قرض الحسنه صرفاً در قالب قرارداد قرض الحسنه مجاز 
به افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه، قرض الحسنه سکة طال 
و قرض الحسنه ارزي و اعطاي تسهیالت قرض الحسنه بدون 

سود با کارمزد حداکثر ۴درصد است.
معموال سپرده قانوني منابع قرض الحسنه کمتر از سایر سپرده 
ها و حدود ۱۰ درصد است که ممکن است در بانکهاي دولتي 
باشد؛  متفاوت  قدري  نرخ  این  خصوصي  و  تخصصي  تجاري، 
منابع  به تجهیز و تخصیص  نیز میتوانند  بانکها  بنابراین سایر 
نیز رفع  این تسهیالت  از  اقدام کنند که هدف  الحسنه  قرض 
ازدواج،  مانند  خرد  سطح  در  نیازمندان  ضروري  احتیاجات 

جهیزیه، تعمیر مسکن، درمان، تحصیل و... است.
بر پایه بند )۳( ماده ۱ »قانون عملیات بانکي بدون ربا« مصوب 
تعاون  گسترش  جهت  در  الزم  تسهیالت  ایجاد   ۱۳۶۲ سال 
عمومي و قرض الحسنه از اهداف نظام بانکي بیان شده است. 
دو دسته سپرده  به  الحسنه  قرض  هاي  قانون سپرده  این  در 
هاي قرض الحسنه جاري و پس انداز تقسیم شده است. سپرده 
هاي جاري در دسته سپرده هاي دیداري و سپرده هاي قرض 
الحسنه پسانداز در دسته سپرده هاي غیردیداري طبقه بندي 
میشوند. البته برخي اعتقاد دارند حساب قرض الحسنه جاري 
بیشتر با نیت استفاده از مزایاي چک افتتاح میشود و از هدف 
اصلي قرض الحسنه دور است.در ماده ۲۰ قانون بانکداري بدون 
ربا تعیین حداقل و حداکثر میزان تسهیالت قرض الحسنه و 
تشویق  براي  است.  مرکزي  بانک  اختیارات  از  قراردادها  سایر 
قانون  این   ۶ ماده  در  الحسنه  قرض  گذاري  سپرده  به  مردم 
اعطاي جوائز غیرثابت نقدي یا جنسي براي سپرده هاي قرض 
الحسنه پیشبیني شده است و بر پایه ماده ۱۴ همین قانون، 

قرض  تسهیالت  به  را  خود  منابع  از  بخشي  موظفند  بانکها 
الحسنه اختصاص دهند.

حال پس از گذشت ۳۰ سال از تصویب قانون بانکداري بدون 
ربا میتوان درباره قرارداد قرض الحسنه به عنوان شاخصي براي 
بانکداري  بانکداري بدون ربا و حرکت به سوي  موفقیت نظام 
اسالمي داوري کرد. نخست باید تاکید کنیم که گردش مالي و 
میزان نقدینگي صندوقهاي قرض الحسنه مشخص نیست ولي 
بانکي کشور سهم سپرده هاي قرضالحسنه پسانداز  در شبکه 
از نقدینگي به کمتر از ۵ درصد و کمترین میزان خود طي ۳۰ 
سال اخیر پس از تصویب قانون عملیات بانکي بدون ربا رسیده 
است.میتوان این شاخص را طي مدت مورد بررسي به سه دوره 

تقسیم کرد:
از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳7۵ و از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ روند کاهشي و از 
سال ۱۳7۵ تا ۱۳۸۵ روند افزایشي در سهم سپرده هاي قرض 
الحسنه پس انداز از نقدینگي آشکار بوده و دلیل این کاهش 
اصلي  عامل  سه  در  میتوان  را  اخیر  سالهاي  طي  به خصوص 

جست وجو کرد:
خیر  نیت  با  که  کسي  است.  تورم  الفساد  ام  عامل  نخستین 
سپرده قرض الحسنه افتتاح میکند، انتظار سود ندارد ولي وقتي 
ارزش واقعي سپردهاش طي مدتي کوتاه به نصف کاهش پیدا 
میکند، تحمل ضرر نیز برایش دشوار خواهد بود و این موضوع 
مطلوبیت سپرده گذاري قرض الحسنه را کاهش میدهد. دلیل 
دوم سود سایر سپرده هاست. بررسیها نشان میدهد هرچه سود 
و  مدت  )کوتاه  دار  مدت  هاي  سپرده  اسمي  حتي  و  حقیقي 
دار  مدت  گذاري  سپرده  به  گرایش  یابد،  افزایش  بلندمدت( 
افزایش یافته و رشد سپرده هاي قرض الحسنه کاهش مییابد. 
در حالي که بر اساس آمار منتشر شده در سال ۱۳۹۲ سپرده 
هاي قرض الحسنه جاري ۸.۲ درصد و قرض الحسنه پسانداز 
۵.۹ درصد رشد کرد و سپرده هاي کوتاه مدت ۵۰.۱ درصد و 

بلندمدت ۳۴.۶ درصد افزایش را تجربه کرده است.

در حال حاضر بیشتر حسابهاي متمرکز )الکترونیکي( سپرده 
هاي کوتاه مدت هستند و این سپرده ها توسط برخي بانکها 
قرار  استفاده  مورد  جاري  حساب  پشتیبان  سپرده  عنوان  به 
میگیرند که به نظر میرسد این موضوع دلیل اصلي کاهش رشد 

مانده سپرده هاي قرض الحسنه جاري است.
هاي  سپرده  تبلیغات  و  جوایز  کشي  قرعه  کاهش  سوم  عامل 
براي  است.  اخیر  سالهاي  طي  بانکها  سوي  از  الحسنه  قرض 
جوایز قرض الحسنه سقف تعیین شده است و بخشي از جوایز 
درآمد  کاهش  صدالبته  یابد.  اختصاص  دستي  صنایع  به  باید 
حقیقي و وضعیت جیب مردم را نیز باید به این عوامل اضافه 

کنیم.
تا  بانکها  عملکرد  الحسنه  قرض  منابع  تخصیص  در  اما 
در  مردم  گذاري  سپرده  چه  اگر  است.  دفاع  قابل  حدودي 
قرض الحسنه کاهش یافته ولي سهم تسهیالت قرض الحسنه 
نیافته  کاهش  اخیر  سال  چند  طي  بانکي  تسهیالت  کل  به 
به  را  بانکها  بانک مرکزي طي بخشنامه هاي گوناگون  است. 
قرض  فرهنگ  گسترش  و  اسالمي  بانکداري  فرهنگ  ارتقاي 
الحسنه تشویق کرده است. در سال ۱۳۹۳ موسسات اعتباري 
غیربانکي نیز مجاز به انجام عملیات قرض الحسنه شدند. راه 
اندازي سامانه قرض الحسنه ازدواج و پیوستن اغلب بانکها و 
موسسات اعتباري به آن از جمله اقدامات دیگر بانک مرکزي 
اقدامات  این  است.  الحسنه  قرض  زیباي  سنت  گسترش  در 
به سپرده پس  الحسنه  قرض  تسهیالت  نسبت  تا  باعث شده 
از ۸۵ درصد در سال ۹۳ برسد  به بیش  الحسنه  انداز قرض 
پسانداز  سپرده  مجموع  به  الحسنه  قرض  تسهیالت  نسبت  و 
قرض الحسنه و سپرده قرض الحسنه جاري نیز روند افزایشي 

به خود گرفته و از ۲۸ درصد فراتر رود.
در  بانکها  منابع  محدودیت  اصلي  دلیل  میرسد  نظر  به  حال 
به سپرده  الحسنه، کاهش میل مردم  اعطاي تسهیالت قرض 

گذاري قرض الحسنه به دالیل گفته شده است.

چرا گرایش به سپرده گذاري قرض الحسنه پس انداز کم شده است؟فرسایش مشروعیت در رفتار سیاسی سعودی
مهديخندان-کارشناساموربانکي

اداره ثبت اسناد امالک شهرستان جویبار

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی

اول/ ۹۵/۴/۱۰هیات  ۱۳۹۵۶۰۳۱۰۰۱۴۰۰۰۲۸۹۰مورخ  شماره  رای  برابر 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
مستقر   ۱۳۹۵۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۰۳۳ شماره  پرونده  کالسه  به  رسمی  سند 
ایزدی      رضا   / آقای  متقاضی  وبالمعارض  مالکانه  جویبارتصرفات  ثبتی  واحد  در 
در۸اصلی  واقع   ۵۸۲۹۰۵۶۶۶۶ ملی  شماره  به   ۲7۳۶ شناسنامه  شماره 
بخش7جویبارخریداری ازوهب و سمیه میرزانژاد و هاجر صبورائی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  در صورتی  شود 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضائی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض 

صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا تحدید 
حدود رقبه فوق ساعت ۸ صبح ۹۵/۵/۱۹ بعمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 
۱۴ قانون نسبت از مالکین و مجاورین دعوت می شود که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور بهم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک و یا 
نماینده قانونی آنها در موقعه تحدید حدود و در محل حاضر نباشد مطابق ماده 
۱۵ قانون ثبت ملک آنها  با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد و اشخاص که نسبت به حدود حقوق ارتفاقی برای خود حقی قائلند میتوانند 
دادخواست  روز   ۳۰ مدت  ظرف  حدود  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از 
واخواهی خود را به اداره ثبت و اسناد تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یکماه 

به اداره ثبت اسناد جویبار تحویل نمایید م. الف ۹۵۰۴۸۴۹
تاریخ انتشارنوبت اول : ۹۵/۴/۲۶تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۵/۵/۱۰

رئیسثبتاسنادوامالکجویبارحسینروحانی

اداره ثبت اسناد امالک شهرستان جویبار

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی

اول/ ۹۵/۴/۱۰هیات  ۱۳۹۵۶۰۳۱۰۰۱۴۰۰۰۲۸۸۵مورخ  شماره  رای  برابر 
فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
مستقر   ۱۳۹۵۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۰۰۳۴ شماره  پرونده  کالسه  به  رسمی  سند 
ایزدی      رضا   / آقای  متقاضی  وبالمعارض  مالکانه  جویبارتصرفات  ثبتی  واحد  در 
در۸اصلی  واقع   ۵۸۲۹۹۰۵۲۳۱ ملی  شماره  به   ۱۱۴۱ شناسنامه  شماره 
به  لذا  است.  گردیده  محرز  میرزانژاد  سمیه  و  ازوهب  بخش7جویبارخریداری 
در  شود  می  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  اگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند 
تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  رسید ظرف  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به 
در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضائی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض 

صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ضمنا تحدید 
حدود رقبه فوق ساعت ۸ صبح ۹۵/۵/۱۹ بعمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 
۱۴ قانون نسبت از مالکین و مجاورین دعوت می شود که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور بهم رسانند چنانچه هریک از صاحبان امالک و یا 
نماینده قانونی آنها در موقعه تحدید حدود و در محل حاضر نباشد مطابق ماده 
۱۵ قانون ثبت ملک آنها  با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد و اشخاص که نسبت به حدود حقوق ارتفاقی برای خود حقی قائلند میتوانند 
دادخواست  روز   ۳۰ مدت  ظرف  حدود  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از 
واخواهی خود را به اداره ثبت و اسناد تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یکماه 

به اداره ثبت اسناد جویبار تحویل نمایید م. الف ۹۵۰۴۶۵۶
تاریخ انتشارنوبت اول : ۹۵/۴/۲۶تاریخ انتشار نوبت دوم :۹۵/۵/۱۰

رئیسثبتاسنادوامالکجویبارحسینروحانی

دادنامه 

پرونده کالسه ۸۸۰۹۹۸۲۰۱۱۳۰۰۲۹۴ شعبه اول 
تصمیم  سرخرود  بخش  حقوقی  عمومی  دادگاه 

نهایی شماره 
آقای  وکالت  با  خواهان   شهپررادافشار  ۱-آقای 
آزادی  خ   – آباد  نشانی محمود  به  عمران صیادی 

– پاساژ عباس زاده – دفتر وکالت 
۲-خانم خیر النساءشکریخوانده به نشانی سرخرود 
حسینی  داروخانه  روبروی  حسینه  کوچه  نبش 

منزل محمود شیروی
نشانی  به  خوانده  زاده  محمد  شهربانو  ۳-خانم 
داروخانه  روبروی  حسینه  کوچه  نبش  سرخرود 

حسینی منزل محمود شیروی 
۴-خانم افسر شیرویخوانده به نشانی سرخرود نبش 
منزل  حسینی  داروخانه  روبروی  حسینه  کوچه 

محمود شیروی 
نبش  سرخرود  نشانی  به  شیرویخوانده  ۵-محمد 
منزل  حسینی  داروخانه  روبروی  حسینه  کوچه 

محمود شیروی 
نبش  سرخرود  نشانی  به  شیرویخوانده  ۶-جعفر 
منزل  حسینی  داروخانه  روبروی  حسینه  کوچه 

محمود شیروی 
7-خانم اختر شیرویخوانده به نشانی سرخرود نبش 
منزل  حسینی  داروخانه  روبروی  حسینه  کوچه 

محمود شیروی 
نشانی  به  یزدیخوانده  نژاد  منیژه هوشنگ  ۸-خانم 

مجهول المکان 
۹-آقای فرهاد نریمانیخوانده با  وکالت آقای کارن 
بابل خ شیخ طبرسی ساختمان  نشانی  به  روحانی 

اسکان ط ۴
آقای  وکالت  با   شیرویخوانده  محمود  ۱۰-آقای 
طبرسی  شیخ  خ  بابل  نشانی  به  روحانی  کارن 

ساختمان اسکان ط ۴
مجهول  نشانی  به  بختخوانده  نیک  نادر  ۱۱-آقای 

المکان 
آقای  وکالت  با   احمدیخوانده  شاهپور  ۱۲-آقای 
طبرسی  شیخ  خ  بابل  نشانی  به  روحانی  کارن 

ساختمان اسکان ط ۲
۱۳-ثبت اسناد امالک محمود آباد خوانده به نشانی 

محمود آباد – اداره ثبت اسناد امالک 

سرخرود  نشانی  به  شیرویخوانده  مرصاد  ۱۴-آقای 
نبش کوچه حسینه روبروی داروخانه حسینی منزل 

محمود شیروی 
۱۵-آقای کارن روحانیخوانده به نشانی بابل خ شیخ 

طبرسی ساختمان اسکان ط۴ 
آقای  وکالت  با   نریمانیخوانده  قاسمعلی  ۱۶-آقای 
طبرسی  شیخ  خ  بابل  نشانی  به  روحانی  کارن 

ساختمان اسکان ط ۲
سرخرود  نشانی  به  شیرویخوانده  داود  ۱7-آقای 
حسینی  داروخانه  روبروی  حسینه  کوچه  نبش 

منزل محمود شیروی
سرخرود  نشانی  به  شیرویخوانده  زهرا  ۱۸-خانم 
حسینی  داروخانه  روبروی  حسینه  کوچه  نبش 

منزل محمود شیروی
۱۹-آقای عباسعلی عسگریخوانده به نشانی مجهول 

المکان 
سرخرود  نشانی  به  شیرویخوانده  صائمه  ۲۰-خانم 
نبش کوچه حسینه روبروی داروخانه حسینی منزل 

محمود شیروی
سرخرود  نشانی  به  شیرویخوانده  ناصر  ۲۱-آقای 
حسینی  داروخانه  روبروی  حسینه  کوچه  نبش 

منزل محمود شیروی
خواسته ابطال سند )موضوع سند ملک است 

رای دادگاه 
در مورد دعوی خانم شهرزاد افشار با وکالت آقای 
عمران صیادی بطرفیت آقایان و خانم ۱- محمود 
معرفی  وی  جانشینان  وی  از  پس  که  مشیری 
 -۳ یزدی  نژاد  هوشنگی  منیژه  خانم   -۲ شدند 
آباد  محمود  شهرستان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 
 -۶ بخت  نیک  نادر   -۵ عسگری  علی  عباس   -۴
شاهپور احمدی 7- قاسم علی نریمانی ۸- فرهاد 
خواندگان  از  روحانی  کارن  آقای  که  و  نریمانی 
دعوی  وارد  بومالت  هشتم  تا  ششم  و  اول  ردیف 
شده است بخواسته ابطال سند شماره ۲۸۰ فرعی 
از ۳۶ اصلی ماحصل ادعای وکیل خواهان اینستکه 
موکل وی بموجب مبایع نامه مورخ 7۲/۱/۱۰ یک 
قطعه زمین را از خوانده ردیف اول ابتیاع نموده و 
پس از آنکه خوانده مذکور از تحویل و تسلیم مبیع 
بطرفیت  به طرح دعوی  منجر  است  نموده  امتناع 
وی مبنی بر خلع ید گردیده و نهایتا طی دادنامه 
له  ید  خلع  به  ۱۴۶۵/7۶حکم  ۱۵۲/7۶و  شماره 
خواهان صادرو در تاریخ ۸۳/۱۱/۱۲ حکم قطعیت 

آمده است در حالیکه  اجرا در  به مرحله  یافته 
از  سانتیمتر  پنجاه  و  متر   ۱۰۲۶ مذکور  خوانده 
دوم  ردیف  خوانده  به  را  حکم  مورد  زمین  همین 
منتقل و وی نیز به خوانده ردیف چهارم و التهایه 
این  بر  و  است  یافته  انتقال  خواندگان  دیگران  به 
نموده  درخواست  را  صادره  اسناد  ابطال  اساس 
به دادخواست تقدیمی و مستندات  با توجه  است 
به تصاویر دادنامه های  با توجه  و  ابزاری خواهان 
صادره از شعبه حقوقی دادگاه محمود آباد و رای 
قطعیت یافته دادگاه محترم تجدید نظر و متعاقب 
آن آنچه به مرحله اجرا در آمده است و با توجه به 
مطابقت  در خصوص  کارشناسی صادره  قرار  مفاد 
اول  ردیف  خوانده  توسط  آنچه  مطابقت  عدم  یا 
احکام  مورد  با  شده  واگذار  خواندگان  سایر  به 
رسمی  کارشناس  یه  نظر  که  مارالذکر  صادره 
ثبتی  از سوابق  ایی  دادگستری که حاوی خالصه 
بگونه  باشد  می  واقع  با  مطابقت  از  حاکی  بوده 
داشته  اظهار  صراحتا  منتخب  کارشناس  که  ایی 
دادگاه  در  سابقا  که  است  مدعی  خواهان  )آنچه 
ردیف  خوانده  علیه  ید  خلع  به  آباد حکم  محمود 
با انچه توسط خوانده مذکور به  اول اجرا گردیده 
فروخنه  بعدی  های  ردیف  خوانده  خوانده  دیگر 
شده مطابقت دارد و با توجه به دفاعیات ناموجه و 
غیر موثر خواندگان دادگاه دعوی خواهان را وارد 
۵۱۵و  ماده  به  مستندا  و  داده  تشخیص  ثابت  و 
ابطال  به  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۱۹۸
سند شماره ۲۸۰فرعی از ۳۶ اصلی به نسبت آنچه 
مربوط به مورد حکم و مورد انتقال توسط خوانده 
ردیف اول گردیده را صادر و اعالم میدارد دادگاه 
دادرسی  هزینه  بپرداخت  را  خواندگان  همچنین 
از  ناشی  خسارات  و  ریال   ۳/۱۵۴/۰۰۰ مبلغ  به 
حق الوکاله محکوم و اعالم میدارد رای صادره در 
خصوص خواندگانی که دارای وکیل بوده حضوری 
تجدید  قابل  ابالغ  از  پس  روز   ۲۰ مهلت  ظرف  و 
مرکز  نظر  تجدید  محترم  دادگاه  در  خواهی  نظر 
و  است  غیابی  خواندگان  سایر  مورد  در  و  استان 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و سپس ظرف مهلت ۲۰ روز قابل 
تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر 

مرکز استان مازندران است 
مرتضیکاردان–رییسشعبهاولدادگاهعمومیبخش
سرخرود

متن آگهی 

ناصر  سید  متهم  علیه  شکایتی  نظر  علی  فرزند  راد  رحیمی  حمیدرضا  شاکی 
موسوی تبار فرزند سید محمد رضا دایر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی تقدیم 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
آباد  واقع در خرم  آباد )۱۰۵ جزایی سابق(  ۱۰۵ دادگاه کیفری دو شهر خرم 
خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ و   ۸۹۰۹۹۸۶۶۱۲۶۰۰7۹۵
ساعت ۱۰:۰۰ تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 
شاکی و به تجویز ماده ۳۴۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
رئیسشعبه105دادگاهکیفری2شهرستانخرمآباد–پرویزپورهادی.

اداره ثبت اسناد امالک شهرستان جویبار

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی

اول/دوم  ۹۵/۴/۱۰هیات  ۱۳۹۵۶۰۳۱۰۰۱۴۰۰۲۹۱۱مورخ  شماره  رای  برابر 
فاقد سند  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
رسمی به کالسه پرونده شماره ۱۳۹۱۱۱۴۴۱۰۰۱۴۰۰۱۱۳۹ مستقر در واحد 
ثبتی جویبارتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای / رضا ذبیح زاده باغلوئی    
شماره شناسنامه ۸۵صادره ازجویبار  به شماره ملی ۵۸۲۹7۲۱۲۲درششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی   به مساحت۵۴۳/۶۵متر مربع قسمتی از پالک 
فرعی از۱۰اصلی قطعه واقع دربخش7جویبارخریداری ازمالک رسمی آقای /خانم 
ارثیه پدری     محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
تقدیم  قضائی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
۹۵/۴/۲۶تاریخ   : اول  انتشارنوبت  شدتاریخ  خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات 

انتشار نوبت دوم :۹۵/۵/۱۰     م. الف ۹۵۰۴۶۵۸
رئیسثبتاسنادوامالکجویبارحسینروحانی

متن آگهی 

مریم  خانم  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
دادنامه  وفق  گردد چون  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  پاپی جعفری 
شماره  پرونده  در   ۴7 شعبه  از  صادره   ۹۵۰۹۹7۶۶۹۶۲۰۰۰۳7 شماره 
۹۴۰۹۹۸۶۶۹۶۲۰۰۲۵7 محکوم به پرداخت مبلغ ۶/۶۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
له آقای  بابت هزینه دادرسی در حق محکوم  خواسته و مبلغ ۲۳۰/۰۰۰ ریال 
آگهی  این  انتشار  از  روز  ده  اید ظرف  دولتی شده  نیم عشر  و  یوسف شیراوند 
اینصورت دایره  نماید در غیر  اقدام  به اجرای مفاد اجرائیه  مهلت دارید نسبت 
اقدام  اجرایی  هزینه  با  مطالبات  وصول  به  نسبت  مقررات  طبق  احکام  اجرای 

خواهد نمود.  
دبیرشعبه47شورایحلاختالفمجتمعحضرتامام)ره(شهرستانخرمآباد–صبا
فالحینژاد.

 مفقودی
تهیه مدارک پیکان سواری ۱۶۰۰ مدل 7۸  انتقال فطعی و  برگ سبز و سند 
با شماره شهربانی ۸۹7و۳۸ایران 7۲ و شماره موتور ۱۱۱۲77۹۲۴۸۶و شماره 
شاسی 7۸۴۰۴۶۸۳ مفقود گردیده و از درجه  اعتبار ساقط می باشد و مالک 
متعهد میگردد مسئولیت ناشی از ضمانت کشف هرگونه فساد احتمالی را بعهده 

خواهد گرفت
محمودآباد

آگهی مفقودی
شماره  به   ۸۲ مدل   ۲۰۶ پژو  سواری  مالکیت  شناسنامه  و  سندکمپانی 
شماره  و   ۱۰FSF۹۴۱۸۵۱۹7 موتور  مشاره  به  و  ۸۲-۵۶۲ل۱7  پالک 

شاسی۰۰۸۲۶۰۸۰۵۳ مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

اگهی ابالغ وقت رسیدگی

بنا به تجویز ماده ۱۱۵ و ۱۸۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
درامور کیفری به اقای علیداد یاسینی فرزند فرهاد فعال مجهول المکان ابالغ می 
اتهام خود دائر ضرب و جرح در پرونده کالسه ۹۵۰۳۲۴  از  گردد جهت دفاع 
شعبه ۱۰۲ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ راس ساعت ۱۱ در این دادگاه حاضر 

در صورت عدم حضور دادگاه  راسا مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
دادگاه کیفری شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم 

ایالم-خعدالتمجتمع-دادگاههایعمومیوحقوقیایالم

آگهی مفقودی
و شماره  ایران 7۲-۹۳۶ق۳۵  پالک  به شماره  پراید  برگ سبز خودرو سواری 
موتور ۲۵۲۲۹۱۹ و شماره شاسی S۱۴۸۲۲۸7۲۶۶۸۰۰ مفقود و فاقد اعتبار 

است.
بهشهر
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اعتیاد و تصادفات دو چالش نظام سالمت 
بهداشت  واگیر سازمان  بیماری های غیر  معاون 
جهانی با بیان اینکه خودمراقبتی مردم از سالمت 
نقطه قوت نظام سالمت ایران است، گفت: اعتیاد 
و تصادفات رانندگی دو چالش مهم سالمت ایرانیان 
است. اولگ چستنوف در نشست خبری در وزارت 
بهداشت  نقاط ضعف و قوت نظام سالمت ایران 

در مبارزه با بیماری های غیر واگیر را تشریح کرد.
وی گفت: ایران یکی از بهترین کشورهای دنیا در 
مبارزه با بیماری های غیر واگیر است اما مشکالتی 
مانند پیر شدن جمعیت وجود دارد که مربوط به 

همه کشورهای جهان است.
وی افزود: باید کاری کنیم که وزارت بهداشت،وزارت 

بیماران نباشد بلکه وزارت سالمت باشد. 
چستنوف گفت: مشکل مهم دیگر در ایران میزان 
باالی اعتیاد است که تا حدی به جغرافیای ایران 
و نزدیکی به کشورهای تولید کننده مواد مخدر و 
مسائل سنتی ایران مربوط است. وی افزود: ایران 
توانسته در کنترل و مبارزه با اعتیاد مدیریت یکپارچه 
ای داشته باشد و از این نظر موقعیت های خوبی را 
در عرصه بین المللی به دست آورده است، در چند 
روز گذشته نیز مرکز مطالعات اعتیاد ایران به عنوان 
همکار سازمان بهداشت جهانی افتتاح شد و امیدوارم 
با محوریت وزارت بهداشت این خدمات بهتر شود. 
نگرانی  ادامه داد:  معاون سازمان بهداشت جهانی 
دیگری که در ایران وجود دارد، آمار باالی تصادفات 
رانندگی و مرگ و میرهای ناشی از آن است، رانندگی 
در ایران شکل خاصی داردکه در کشورهای دیگر 
کمتر دیده ام، بسیاری از موتورسواران از کاله ایمنی 
استفاده نمی کنند و این مسئله یکی از مشکالت و 

چالش های مهم نظام سالمت ایران است. 

 e-visa  سامانه روادید الکترونیکی
راه اندازی شد

سرپرست و معاون مدیرکل فناوری اطالعات وزارت 
روادید  سامانه  آزمایشی  اندازی  راه  از  امورخارجه 
این  بزودی  گفت:  و  خبرداد   e-Visa الکترونیک 

سامانه در فرودگاه های کشور پیاده سازی می شود.
علی ظهیرنیا اظهار کرد: با پیاده سازی این سامانه 
گردشگران برای دریافت روادید خود روش آسانتری را 
پیش رو خواهند داشت. وی اظهارکرد: سیستم دیگری 
نیز برای همراهی و ایجاد شهرهوشمند در سطح ملی 
به نام سامانه )تاک یا تایید اسناد کنسولی ( راه اندازی 
شده است. ظهیرنیا از دیگر سامانه های راه اندازی شده 

را سامانه امور کنسولی و ایرانیان ذکر کرد .
وی تاکید کرد: سامانه های مذکور که مورد استفاده 
برای خدمت رسانی بهتر و کاهش حضور فیزیکی 
مراجعان به نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران 
درخارج از کشور هستند در نشست تخصصی اداره کل 
فن آوری اطالعات وزارت خارجه که روزهای ۳۰ و۳۱ 
تیرماه در حاشیه اجالس جهانی شوراها و شهرداران 
۲۰۱۶ در سالن همایش برج میالد تهران برگزار شود 

مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت .

75۰ هزار زوج در نوبت »آموزش های پیش از ازدواج«  
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: قرار 
است در جلسه بعدی ستاد ملی ساماندهی امور جوانان که ۴ مردادماه 
برگزار می شود، ضرورت آموزش پیش از ازدواج زوجین با توجه به قانون 

تسهیل ازدواج مطرح شود.
ناصر صبحی قراملکی بااشاره به ماده ۸ قانون تسهیل ازدواج جوانان که 
درباره »آموزش های پیش از ازدواج« است، گفت: مقدمات اجرای این 
ماده را اواخر سال گذشته فراهم کردیم و در اردیبهشت ماه)همزمان با 
هفته جوان( نیز برگزاری دوره ای برای 7۵۰ هزار زوج را در سال جاری 

اعالم کردیم.
وی با بیان اینکه نیاز به همکاری دستگاه های مرتبط برای آموزش 7۵۰ 
هزار زوج داریم، گفت: در مرحله اول کارمندان مجرد دستگاه های دولتی 
را تحت پوشش قرار می گیرند، در فازدوم سایر کارکنان دستگاه ها تحت 
پوشش قرار می گیرند . جلساتی با با وزارت نیرو، نظام وظیفه، وزارت 
درباره  تفاهمنامه هایی  تا  بیمه داشته ایم  و سازمان  پرورش  و  آموزش 
آموزش زوجین با این نهادها منعقد کنیم. البته محتوای آموزشی و اساتید و 
برنامه ریزی و تقویم آموزشی از سوی وزارت جوانان تهیه و تامین می شود.

»کرایه کولر« و تخلف رانندگان تاکسی!
دعوای قدیمی رانندگان تاکسی و مسافران بر سر پول ُخرد و کرایه، این 
روزها با گرم شدن هوا، حال و هوای دیگری به خود گرفته است چرا که 
بعضا دیده شده برخی رانندگان در پی درخواست مسافران برای روشن 
کردن کولر در این هوای گرم، درخواست کرایه بیشتر تحت عنوان »کرایه 

کولر« دارند!
با این حال ، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران اخذ کرایه بیشتر 
بابت روشن کردن کولر در تاکسی را خالف قانون اعالم و اظهار کرد: باید 

راننده تاکسی سیستم سرمایش خود را  در اختیار مسافران قرار دهد!
میثم مظفر ، درمورد اخذ کرایه اضافی برخی رانندگان تاکسی به علت 
روشن کردن کولر در خودرو از مسافران، گفت: راننده تاکسی موظف است 
در فصل گرما یا سرما، سیستم گرمایش و سرمایش خودرو را به شکل 

مطلوب و بنا به درخواست مسافران، در اختیارشان قرار دهد.
وی افزود: اگر احیانا راننده تاکسی به علت روشن کردن کولر تخطی از نرخ 
کند و مبلغی را مازاد دریافت کند، شهروندان می توانند شکایت خود را از 

طریق سامانه ۱۸۸۸ و ۱۳7 ثبت کنند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: مسافران با اعالم پالک 

خودرو شکایت شان را ثبت کنند .
به گفته مظفر، در هیات انضباطی یک کد جریمه در نظر گرفته شده 
که هم مبلغ اضافی عودت و هم در کارنامه تاکسیران نمره منفی ثبت 

می شود.

خبرخبر

متن آگهي

فخار  ابراهیم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستي  حسیني  موسي  شاکي  خواهان 
وجه  مطالبه  و  مطالبه خسارت  خواسته  به  کاري   آرش کشت  و  فرخي  ورضا 
شهرکرد-اردل-مرکزي-ناغان  شهرستان  عمومي  هاي  دادگاه  تقدیم   ... بابت 
استان چهار  واقع در  ناغان  به شعبه دادگاه عمومي  نموده که جهت رسیدگي 
وبه کالسه  ارجاع  ناغان  بخش  عمومي  _دادگاه  ناغان  _شهر  وبختیاري  محال 
استماع  جهت  آن  رسیدگي  وقت  که  گردیده  ۹۴۰۹۹۸۳۸۴۹۴۰۱۳۹۶ثبت 
شهادت شهود آن ۱۳۹۵/۵/۲۳وساعت۴۵: ۹تعیین شده است.به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/متهمین آقایان / ابراهیم فخار و آرش کشت کاري   و در 
هاي  دادگاه  دادرسي  آیین  7۳قانون  ماده  تجویز  به  و  خواهان/شاکي  خواست 
از  یکي  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدني  امور  در  انقالب  و  عمومي 
جرایدکثیر االنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقررفوق جهت رسیدگي حاضر گردد.
مدیردفتردادگاهشعبهدادگاهعموميبخشناغانسیدمحمودصالحيپور

متن آگهی 

شیرزادیان  علی  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  اصل  یوسفی  سیمین  خواهان 
به خواسته طالق به درخواست زوجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد  خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
آباد  واقع در خرم  آباد  دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 
 ۱۳۹۵/۵/۲7 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹۵۰۹۹۸۶۶۱۰۲۰۰۵۳۴
و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین   ۱۱:۰۰ ساعت  و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشیشعبهدومدادگاهعمومیحقوقیدادگستریشهرستانخرمآباد

آگهی حصر وراثت

کالسه  به  دادخواست  بشرح   ۳ شماره  شناسنامه  دارای  یوسفی  فاطمه  خانم 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   ۲۱۳/۹۵
ایل قندکانلو در تاریخ  داده که شادروان شکور یوسفی قندکانلو بشناسنامه ۹7 
۸۹/۰۹/۱۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصراست به 

۱-هزاره امیری ش.ش نسبت زوجه متوفی
۲-طلی یوسفی قندکانلو ش.ش۲۸۳۰۳۸۶۶۴7 نسبت دختر متوفی 
۳- بصرا یوسفی قندکانلو ش.ش۲۸۳۰۴۶۲۸۰7 نسبت دختر متوفی

۴- گوزل یوسفی قندکانلو ش.ش۲۸۳۰۳۹۰۸7۳ نسبت دختر متوفی
۵- فاطمه یوسفی قندکانلو ش.ش۲۸۳۰۸۰۶۱۴۱ نسبت دختر متوفی
۶- خاتون یوسفی قندکانلو ش.ش۲۸۳۰۳۹۰۴۴۱ نسبت دختر متوفی

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

صادر خواهد شد.
رئیسشعبه14شورایحلاختالفشهرستانماکو

دادنامه

پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۲۸۸۹۰۰۰۱۱۲ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان 
قرچک )۱۰۱ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹7۲۹۲۳۱۰۰۵۲۹ 

اقای رضا علی  نمایندگی  با  فرزند محمد حسین  اقای محمد کلکوزاده  شاکی: 
احمدیبه نشانی شهر ری خ ش غیوری جاده سوم ک ش مهدی محمد پ 77

متهم : اقای سعید کلکو مشک آبادی به نشانی داوداباد خ ولیعصر
اتهام : اتش زدن عمدی اموال منقول متعلق به دیگری

گردشکار دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید 

رای دادگاه / در خصوص شکایت شاکی اقای محمد کلکوزاده فرزند محمدحسین 
با وکالت اقای علی محمدی علیه متهم اقای سعید کلکومشک ابادی فرزند نصرت 
اله با وکالت اقای مهدی اصحابی دایر بر تحریق عمدی منزل شاکی دادگاه از 
توجه به قرار جلب به محاکمه صادره از سوی این شعبه و نیز مشروح شکایت 
از  بعدی  یافته ی  انجام  تحقیقات  و  انتظامی  مرجع  اولیه  و صورتجلسه  شاکی 
در  قرچک  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر  جوابیه  و  انتظامی  یگان  آن  سوی 
اظهارات شهود در جلسه مواجهه حضوری  و مشروح  وقوع حریق  تعیین علت 
انجام یافته در جلسه بازپرسی و دفاعیات بالوجه وکیل متهم در مراحل مقدماتی   
در دادسرا بزهکاری ایشان را ثابت تشخیص داشته فلذا مستندا به ماده ۶7۵ از 
بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی فرد متهم را به تحمل دو سال و نیم حبس 
مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  میگردد  اعالم  و  محکوم  پنج  درجه  تعزیری 
بیست روزپس از ابالغ  قابل واخواهی در این شعبه و بعد از ان ظرف مهلت بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد

رییسشعبه101دادگاهکیفری2شهرستانقرچک  مالف3703

متن آگهي

/متهم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستي  قهفرخي  یوسفیان  سهراب  خواهان 
افسانه وزیریه لنجاني به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه هاي عمومي 
شماره  اختالف  حل  شوراي  به  رسیدگي  جهت  که  نموده  شهرکرد  شهرستان 
دادگستري  کاشاني-  خیابان  شهرکرد-  در  واقع  شهرکرد  شهرستان   ۱۲
شهرستان شهرکرد- مجتمع شوراه هاي حل اختالف شهرکرد ارجاع و به کالسه 
 ۱۳۹۵/۰۶/۰7 آن  رسیدگي  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹۵۰۹۹۸۳۸۴۵۲۰۰۱۶۲
و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  است.به  شده  تعیین   ۰۹:۰۰ ساعت  و 
درخواست خواهان و به تجویزماده 7۳ قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي 
جراید  از  دریکي  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدني  امور  در  انقالب  و 
به  آن  مفاد  از  اطالع  و  نشرآگهي  از  تا خوانده پس  کثیراالنتشار آگهي میشود 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم 

را دریافت  ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاظر گردد.
روزهاي فعالیت شعبه:یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه ساعت ۹ الي ۱۲

متصدياموردفتريدادگاهشورايحلاختالفشماره12شهرستانشهرکرد-زهره
بابگپیان

آگهی ابالغ

رضا  محمد  خوانده/متهم  طرفیت  به  دادخواستی  حمید خالقی  خواهان/شاکی 
کریمی و غالمرضا کریمی و معصومه کریمی و حمید رضا کریمی به خواسته 
که  نموده  آبادان  شهرستان  شهرستان   عمومی  های  دادگاه  تقدیم  افرازملک 
واقع  آبادان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۲ شعبه  به  رسیدگی  جهت 
۱۱دادگستری  بهار-ایستگاه  -کوی  آبادان  شهرستان   - خوزستان  استان  در 
گردیده  ثبت   ۹۵۰۹۹۸۶۳۱۰۲۰۰۱۸۲ کالسه  به  و  ارجاع  آبادان  شهرستان 
که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۶/۱۶و ساعت ۱۱:۳۰ تعیین شده است . به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 
7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشارآگهی می شود تا خوانده 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم  از مفاد آن  از نشر آگهی و اطالع  /متهم پس 
مقرر  و در وقت  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست  نشانی کامل خود نسخه دوم 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  
مدیردفترشعبهدومدادگاهعمومی)حقوقی(شهرستانآبادان-حمیدهبچای

آگهی حصر وراثت

به  دادخواست  بشرح   ۱۹۴ شماره  شناسنامه  دارای  ترمنی  نادره صمدی  خانم 
کالسه 7۰۰۴۲۸/ ۶7 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رضا تجویدی عصر بشناسنامه ۱۶۳ در تاریخ ۹۵/۲/۱۹ 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم/مرحومه منحصراست به 
۱-نادره صمدی ترمنی ش. ش ۱۹۴ صادره ارومیه متولد ۱۳۲۹/۵/۱۹ همسر 

متوفی
۲-الهام تجویدی عصر ش.ش 7۴۴ صادره ارومیه متولد ۱۳۶۲/۴/۴ فرزند متوفی 
فرزند  ارومیه متولد ۱۳۶۵/۶/۲۰  ۳-المیرا تجویدی عصر ش.ش 77۶۳ صادره 

متوفی 
قانون  ماده ۳۶۲  استناد  به  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک 
امور حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیسشعبه67شورایحلاختالفارومیه

آگهی ابالغ دادخواست و دعوت به رسیدگی 

آقای سید جواد رضوی فرزند سید حسین دادخواستی به خواسته انتقال سند 
به طرفیت آقای امین آخرتی فرزند بهرام تقدیم که به این شعبه ارجاع و بکالسه 
۱۸۵/۹۵/۶ شورای ساری ثبت شده چون خوانده مجهول المکان می باشد حسب 
دستور شورا طبق ماده 7۳ق .آ.د.م مراتب در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار 
درج و آگهی می شود که خوانده با مراجعه به دفتر شورای حل اختالف ساری 
ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در روز سه شنبه مورخ ۹۵/۶/۲  نسخه 
ساعت ۹ صبح در شعبه ۶حقوقی شورای حل اختالف حضوربه می رسانند واال 

رسیدگی و اقدام قانونی معمول خواهد داشت م.الف ۲7۶
آگهی ابالغ دبیرشعبه6حقوقیشورایحلاختالفساری

احضار متهم رامین محالتی فرزند سیف اهلل 
عمومی  دادسرای  پنجم  پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۱۱۱۳۰۰۰۱۲۸شعبه  بموجب 
و انقالب بابل در خصوص شکایت آقای محمد اسماعیل سالمیان امیری فرزند 
در حال  این شعبه  در  که  غیره  و  غیر  مال  فروش  بر  مبنی  علیه شما  حسین 
رسیدگی می باشد و چون شاکی آدرس شما را مجهول المکان اعالم نموده لذا 
در اجرای ماده ۱7۴ قانون آیین دادرسی کیفری در یک نوبت آگهی و از تاریخ 
نشر این آگهی ظرف مدت یکماه خودتان را به این شعبه معرفی و از خوددفاع 

نمایید در غیر  اینصورت تصمیم مقتضی صادر خواهد شد 
بازپرسشعبهپنجمدادسرایعمومیوانقالبشهرستانبابل

موضوع اخطار 

به خانم کبری پیرو حسن دوست مقیم چالوس ؛دهگیری خیابان بهار شهرک 
اصغر زاده و کد پستی ۴۶۶۱۹۵۵7۴۵ 

پیرو  مرتضی  مرحوم  ورثه  از  احدی  مرتضی  فرزند  دوست  فاطمه حسن  خانم 
علیرضا  آقای  از طرف  وکالت  به  و  از طرف خود  اصالتا  حسن دوست الهیجی 
حسن دوست به شماره ۲۵۶۳مورخ ۸۹/۶/۱۸ دفتر اسناد رسمی ۱۹۱ چالوس 
اصل سند  که  است  نموده  اعالم   ۹۵/۴/۳ نامه شماره ۱7/۹۵/۴۲۵۹مورخ  طی 
دفتر   ۱۰۳ صفحه   7۵۳۴ ثبت  ذیل   ۴۴۸7۴۵ شماره  به  ای  دفترچه  مالکیت 
جلد ۲7 به علت نقل و انتقال منزل مفقود گردیده است شایسته است چنانچه 
اصل سند مالکیت از پالک ثبتی ۱ فرعی از ۳7۰ اصلی ذیل ثبت فوق نزد شما 
می باشد به این واحد ثبتی جهت ابطال و صدور سند مالکیت سهم االرث ظرف 
مدت ۱۰ روز پس از انتشار آگهی ارائه فرمایید در غیر اینصورت حسب مقررات 
و طبق خواسته ورثه فوق نسبت به پیگیری عملیات تشریفات المثنی سند فوق 

اقدام خواهد شدم. الف ۹۵۰۴۸۴۲ 
تاریخ انتشار ۹۵/۴/۲۶ 

حمیدرضاقنبریرییسثبتاسنادوامالکشهرستانعباسآباد

ابالغ 

خواهان / شاکی عین اله کریمی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مجتبی 
کریمی به خواسته اثبات مالکیت مالی غیر منقول و رفع مزاحمت تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان بخش سرخرود شهرستان محمود آباد نموده که جهت 
استان  در  واقع  بخش سرخرود  عمومی حقوقی  دادگاه  اول  به شعبه  رسیدگی 
به  و  ارجاع  سرخرود  بخش  عمومی  دادگاه  والیت  بلوار  سرخرود   – مازندران 
ماده 7۲  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  کالسه ۹۴۰۹۹۸۲۰۱۱۳۰۰۲۹۶ 
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 / متهم 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی  از مفاد آن  از نشر آگهی و اطالع  پس 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد 
منشیشعبهاولدادگاهعمومیحقوقیبخشسرخرودسیدرسولحسینی

آگهی ابالغ 

وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به
کالسه پرونده:

خواهان:شرکت تعاونی اعتباری آزاد مولی الموحدین به آدرس هشتگرد خ امام 
بانک ایران زمین

خوانده:زهرا صادقیه فرزند علی اصغر
خسارت  و  تأدیه  و  تاخیر  و   ۲۳۵۱۵۸ شماره  به  چک  وجه  خواسته:مطالبه 

دادرسی و حق الوکاله وکیل
مرجع رسیدگی کننده:حوزه دوم شورای حل اختالف هشتگرد

خواهان شرکت تعاون مولی الموحدین دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت 
زهرا صادقیه به دادگستری هشتگرد تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 
ثبت   ۹۴۰۳۸7 پرونده  کالسه  به  و  ارجاع  هشتگرد  اختالف  حل  شورای  دوم 
به علت  تعیین شده که  برای مورخ ۹۵/۵/۱۸ ساعت ۱۶:۰۰ وقت رسیدگی  و 
مجهول المکان بودن خوانده .به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز 
ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی وقت رسیدگی فوق تعیین و اعالم میگردد 
حوزه  خانه  دبیر  به  دادخواست  ضمائم  و  ثانی  نسخه  دریافت  خوانده جهت  تا 
مراجعه و در روز رسیدگی در جلسه شورا حضور یابد.در غیر اینصورت شورا غیابا 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود./
رئیسحوزهدومحلاختالفهشتگرد

ابالغ 

به  مرحمت  فرزند  باقرزاده  علیرضا  و  پور  جالل  شهرام  آقایان  اینکه  به  نظر 
این دادسرا به شماره پرونده ۹۰۳۵7  از طرف  اتهام ضرب و جرح و توهین 
اقامت  محل  بودن  نامعلوم  علت  به  احضاریه  ابالغ  و  هستند  تعقیب  تحت 
ک  د  آ  ق   ۱7۴ ماده  اجرای  در  وسیله  این  به  گردیده  ناممکن  نامبردگان 
شعبه  در  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  تا ظرف  ابالغ  نامبردگان  به  مراتب 
اتهام  به  پاسخگویی  جهت  بابل  انقالب  و  عمومی  دادسرای  دادیاری  پنجم 
خویش حاضر شوند و حق به همراه داشتن یم نفر وکیل دادگستری را دارا 
اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  ماه  یک  از  پس  عدم حضور  صورت  در  باشند  می 

قانونی معمول خواهد شد 
دادیاریشعبهپنجمدادسرایعمومیوانقالببابلامیرمحمدیفیروزجایی

مفقودی 

سند کمپانی کامیونت ون نیسان ۲۴۰۰ به شماره شهربانی 7۱۸و۱۵ ایران 7۲ 
و شماره موتور ۰۰۰۲۰۱۹۰ و شماره شاسی ۰۹۶۶۶۸مفقود گردیده و از درجه  
اعتبار ساقط می باشد و مالک متعهد میگردد مسئولیت ناشی از ضمانت کشف 

هرگونه فساد احتمالی را بعهده خواهد گرفت 
محمودآباد

آگهی 
اقای  وکالت  با  طباطبایی  منوچهر  اقایان   ۹۴۰۱۴۲ کالسه  پرونده  در  احتراما 
حسن  محمد  علیه  غیر  مال  انتقال  و  خرید  بر  دایر  شکایتی  حاجیان  علیرضا 
اساس  بر  و  آمده  بعمل  تحقیقات  از  پس  که  اند  نموده  مطرح  نسب  محمدی 
اظهارات و درخواست وکیل محترم شکات مجهول المکان معرفی گردیده است 
لذا مراتب در روزنامه کثیر االنتشار آگهی تا ظرف مهلت یک ماه پس از رویت 
آگهی جهت تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع متهم در این شعبه حاضر گردد  م 

الف ۳7۰۱  
بازپرسشعبهاولدادسرایعمومیانقالبقرچک

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی از افزایش دو برابری انتقال جنسی ایدز 
خبر داد و گفت: حدود یک دهه پیش ۱۵ درصد 
موارد انتقال ایدز از طریق جنسی بود و اکنون به 

۳۰ درصد افزایش یافته است.
علی اکبرسیاری در نشست خبری معاون سازمان 
بهداشت جهانی با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی 
درباره وضعیت بیماری ایدز گفت: الگوی انتقال 
آن  کنترل  و  است  افزایش  به  رو  ایدز  جنسی 

نیازمند اطالع رسانی شفاف به مردم است. 
انتقال بیماری ایدز از  وی اضافه کرد: موج اول 
طریق سرنگ مشترک بین معتادان تزریقی بود 
که با توزیع سرنگ رایگان و متادون بین معتادان 
بزرگی  کنترل شد که دستاورد  ها  زندان  در  و 

است. 
سیاری گفت: مشکل جدی فعلی انتقال ویروس 
ایدز از طریق تماس جنسی است که میزان انتقال 
ایدز از این طریق در یک دهه گذشته دو برابر 
شده و از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد رسیده است 
البته این مساله مختص ایران نیست و در تمام 

دنیا وجود دارد. 
سیاری ادامه داد: علت ناموفق بودن در کنترل 
انتقال جنسی ایدز این است که نمی توانیم همه 
مسائل را عریان و شفاف به مردم بگوییم مثال در 
توانیم راحت صحبت کنیم.  مورد کاندوم نمی 
اول خویشتنداری،  دارد  کلمه  ایدز سه  کنترل 
دوم تشکیل خانواده و اگر تشکیل خانواده نشد 
قرار  مردم  اختیار  در  را  پیشگیری  وسایل  باید 

دهیم. 
به  بهداشتی  خدمات  ارائه  از  همچنین  سیاری 
 DIC کارتن خواب ها خبر داد و گفت: در مراکز
می  ارائه  ها  خواب  کارتن  به  مختلفی  خدمات 
شود و هر جا که این افراد را پیدا کنیم خدمات 
مختلفی مانند یک صبحانه مفصل و دوش گرفتن 
به این افراد داده می شود و اگر نیاز داشته باشند 
سرنگ، دارو و در برخی جاها متادون برای تغییر 
اعتیاد تزریقی به مصرف خوراکی به این افراد داده 

می شود. 
 7۸ سال  در  که  هست  خاطرم  گفت:  سیاری 
دکتر  وزارت  زمان  در  کرمانشاه  های  زندان  از 

فرهادی بازدید داشتیم در آن زمان امکان توزیع 
مشاهده  و  نداشت  وجود  زندانیان  بین  سرنگ 
کردیم که زندانیان نوک خودکار را تیز می کردند 
و از آن برای تزریق استفاده می کردند این مساله 
را به قوه قضاییه منتقل کردیم و از آن پس قبول 
کردند که سرنگ رایگان و متادون بین زندانیان 

توزیع شود. 
نمی  اگر  کرد:  اضافه  بهداشت  وزیر  معاون 
توانیم اعتیاد را از بین ببریم باید حداقل آن را 
تخفیف دهیم و مثال تالش کنیم اعتیاد تزریقی 
و  ایدز  انتقال  تا خطر  تبدیل شود  به خوراکی 

بیماری های مقاربتی را نداشته باشیم. 

معاونبهداشتوزیربهداشت:

انتقال جنسی ایدز دو برابر شده است

خانواده های دارای 2 عضو معلول صاحبخانه می شوند
رئیس سازمان بهزیستی با اعالم این که خانواده های دارای بیش 
از ۲ عضو معلول صاحب خانه می شوند، گفت: تالش می کنیم با 
همکاری بنیاد مستضعفان در برنامه دو ساله برای این خانواده ها 

مسکن احداث کنیم و همه آنان صاحبخانه شوند.
به گزارش پیام زمان،  انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان 
بهزیستی کشور در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه امروز با 
اشاره به اقدامات عملکردهای سازمان بهزیستی گفت:  به برکت 
تحقق  جهت  در  بهزیستی  سازمان  ایران  اسالمی  جمهوری 
آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی و منویات و دستورات 
فیاض بخش  پیشنهاد شهید  به  اسالمی  انقالب  کبیر  بنیانگذار 

تأسیس شد.
بندپی اظهار داشت: برای تحقق این اهداف سازمان بهزیستی ۴ 
هدف کلی را در دست انجام دارد اولین هدف پیشگیری از شیوع 
محیط  تحوالت  اساس  بر  که  چرا  است  اجتماعی  آسیب های 
فرهنگ  در  و دگرگونی هایی  تغییرات  زندگی صنعتی شاهد  و 

جوامع هستیم که بر این آسیب ها تأثیر گذاشته است.
رئیس سازمان بهزیستی در خصوص شرایط تأمین مسکن افراد 
معلول گفت: با همکاری بنیاد مستضعفان که زیر نظر دفتر مقام 
معظم رهبری است تالش داریم برای خانواده هایی که بیش از دو 
معلول دارند مسکن احداث کنیم به گونه ای که در یک برنامه دو 
ساله تمام این خانواده ها صاحب مسکن شوند، همچنین ۴۶ هزار 
مسکن نیز برای خانواده های بی سرپرست در دست احداث است.
بندپی افزود: در سه ماهه اول سال ۹۵، برای ۸۵۰۰ نفر اشتغال 
ایجاد کردیم چرا که ارتقاء تقویت توانمندی ها و خودباوری یک 

از استراتژی راهبردی سازمان بهزیستی است .

کنترل اصالت کاال از طریق کد رهگیری
تشخیص  برای  کدرهگیری  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
داروهای قاچاق و تقلبی اجرایی شده است و به زودی این کد برای 

مکمل ها و لوازم آرایشی و بهداشتی نیز اجرا می شود.
رسول دیناروند، درنشست خبری معاون سازمان بهداشت جهانی 
در وزارت بهداشت افزود: قاچاق دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی و 
تجهیزات پزشکی دو جنبه دارد، یکی جنبه بین المللی و دیگری 

جنبه اقدامات ملی.
با  اقدامی که در سطح ملی برای مبارزه  وی گفت: مهمترین 
کاالهای سالمت قاچاق و تقلبی در ایران انجام شده کنترل اصالت 
کاال از طریق کد رهگیری است که در کشورهای معدودی در دنیا 

چنین طرحی اجرا شده است.
دیناروند افزود: تمام کاالهای مرتبط با سالمت به مرور در ایران 
اصالت می شوند، کد رهگیری  صاحب کدرهگیری و شناسه 
هم اکنون برای تمام داروهای مورد تایید وزارت بهداشت اجرا 
شده است و به زودی و مکمل ها و لوازم آرایشی بهداشتی مجاز 
نیز صاحب کدرهگیری می شوند و پس از آن غذاها و ملزومات 
پزشکی نیز در سامانه کد رهگیری وزارت بهداشت وارد می شوند.
وی ادامه داد: با داشتن کد رهگیری و شناسه گذاری کاالهای 
با اصالت، مردم ابزار بسیار قدرتمندی را برای تشخیص کاالهای 
اصیلی از تقلبی و قاچاق خواهند داشت و با یک پیامک می توانند 

به اصالت و تقلبی نبودن کاال پی ببرند.
دیناروند گفت: بازرسان وزارت بهداشت در سازمان غذا و دارو و 
دانشگاههای علوم پزشکی نیز از این طریق می توانند به سرعت 
بر کاالهای غیر قانونی نظارت داشته باشند و موارد تخلف را به 

سرعت گزارش و به آنها رسیدگی کنند.

خط قرمزهای طرح تابستانی پلیس راه
بیش از یک هفته از آغاز طرح تابستانی پلیس راه در جاده ها 
می گذرد و گرچه با پایان تعطیالت عید فطر حجم سفرها در 
جاده های کشور کاهش یافته اما ماموران پلیس راه همچنان تا 
سوم مهرماه برای این طرح آماده باش هستند. فرمانده پلیس راه 

کشور در این باره توضیح داده است.
سرهنگ محمد حسین حمیدی درباره طرح تابستانی پلیس راه، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه آغاز تابستان با ماه مبارک رمضان 
از این رو طرح تابستانی پلیس نیز از یک روز  همزمان شد، 
قبل از تعطیالت عید سعید فطر آغاز شد و برابر برنامه ریزی ها 

حداقل تا روز سوم مهرماه ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه افزایش حجم سفرها همزمان با تعطیالت عید 
سعید فطر، پیک سفرها در طرح تابستانی بود اظهار کرد: برای 
اجرای این طرح کلیه نیروها اعم از دستگاه های امدادی، انتظامی 
و خدماتی با حداکثر ظرفیت در محورهای مختلف به خصوص 

محورهای پر تردد حضور دارند.
فرمانده پلیس راه کشور با اشاره به استفاده برخی از مسافران 
از ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: کنترل ناوگان حمل و نقل 
عمومی بار و مسافر با توجه به مقرراتی که در این زمینه وجود 
دارد در دستور کار پلیس است و ماموران پلیس راه با تخلفات 
خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس، مینی 

بوس، ون، تاکسی و ... با جدیت برخورد خواهد کرد.
وی ادامه داد: در همین راستا برچسب هایی در داخل اتوبوس ها 
نصب شده و در آن مسافران می توانند با ارسال پیام به سامانه 
اولین  در  تا  کرده  اعالم  را  اتوبوس  راننده  تخلف  کد  پیامکی 

پاسگاه پلیس راه نسبت به متوقف کردن آن اقدام شود.
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نوشیدنی هایی مفید برای رفع عطش  در تابستان
 یکی از مهمترین روش های درمانی رفع عطش و گرما زدگی خوردن شربت 
های سنتی است. فصل گرما که فرا می  رسد مصرف نوشیدنی  های خنک 
نیز زیاد می  شود. معموال جوان ترها برای رفع عطش، آب معدنی، نوشابه، 
ماءالشعیر و آبمیوه  های صنعتی امروزی را می  پسندند، ولی قدیمی  ترها 
مصرف انواع شربت  های خانگی و گیاهی را به نوشیدنی  های صنعتی ترجیح 
می  دهند. شربت خاکشیر، تخم شربتی، سکنجبین و... از جمله نوشیدنی  های 
سنتی و وطنی هستند که قدیمی  ها نوشیدن آن ها را برای رفع عطش و 
خنک شدن بسیار کارساز می  دانند.آن ها معتقد هستند شربت این گیاهان با 
تعادل در تعریق بدن از گرمازدگی جلوگیری می  کند و می  تواند برای مدت 

زیادی آب بدن را تامین کرده و فرد را از تشنگی مفرط مصون دارد.
خاکشیر:خاکشیر دو نوع دارد: یکی تلخ که دانه  های آن ریز و رنگ آن مایل 

به قرمز است و گونه دیگر شیرین که دانه  های آن بزرگ  تر و رنگ آن قرمز 
تیره است البته به اعتقاد برخی متخصصان این دو نوع خاکشیر از یک گیاه به 

وجود می  آیند و تغییر رنگ شان به خاطر کهنگی یا تازگی  شان است.
دانه  های خاکشیر ضد عفونی  کننده، ضد انگل و تب  بر هستند و به رفع 
التهاب کلیه کمک می  کنند. این دانه  ها با کمی شکر، گالب و آب سرد بسیار 
ملین و خنک بوده و از سرگیجه، تب، بی حالی، تهوع و بی  اشتهایی ناشی از 

گرمازدگی می  کاهند.
 دانه  های خاکشیر از بی حالی، تهوع و بی  اشتهایی ناشی از گرمازدگی می 
 کاهند شربت خاکشیر همچنین مقوی معده و هاضمه بوده، اشتها و میل 

جنسی را زیاد می  کند و مصرف آن در دوران بارداری بسیار مفید است.
دانه  های خاکشیر وقتی در مجاورت آب قرار می  گیرند می  توانند چندین برابر 
وزن خود آب جذب کرده و متورم شوند. در نتیجه این دانه  ها آب زیادی را در 
بدن نگه داشته و وقتی بدن به تعریق افتاده و با کمبود آب مواجه می  شود از 
ذخیره ی آب آن ها استفاده می  کند بنابراین مصرف این شربت را در روزهای 
گرم سال و در ساعات اوج گرما که مجبور به خروج از منزل هستید یا اگر به 

گرما حساسیت دارید توصیه می  کنیم.
شربتسکنجبین:از نوشیدنی  های دیگری که اغلب قدیمی  ها از آن استفاده 

می  کنند شربت سکنجبین است. این شربت وطنی دارای طبیعت سرد و 
خنک بوده و تمام منافع سرکه را دارد و به صفرابر مشهور است.

هنگامی که شربت سکنجبین را با یخ خنک کرده و به همراه خیار رنده شده 
بنوشند تشنگی را رفع و از التهاب ناشی از گرما می  کاهد. بنابراین اگر مثل 
گذشته از مهمانان خود با شربت خاکشیر، سکنجبین یا تخم  شربتی پذیرایی 

کنید در حق آن ها محبت فراوانی کرده  اید.
البته ناگفته نماند که این شربت   های وطنی بسیار چاق  کننده هستند. از این 

رو مصرف بدون شکر آن ها را به افراد چاق و دیابتی توصیه می  کنیم.
از آن جا که این روزها شربت  های سنتی توسط برخی دستفروشان در گوشه 
و کنار خیابان  ها در شرایط کامال غیر بهداشتی با یخ  ها و آب آلوده تهیه و 
عرضه می  شوند بنابراین بهتر است این شربت  ها را به صورت خانگی تهیه 
و برای خارج از منزل همراه ببرید.  شربت سکنجبین دارای طبیعت سرد و 

خنک بودهو برای رفع عطش مفید می باشد
تخمشربتی:عالوه بر خاکشیر دانه  های سیاه  رنگی که مردم به آن تخم 

شربتی می  گویند نیز وجود دارد که این دانه  ها هم مثل خاکشیر عمل کرده و 
خاصیت خنک  کنندگی و رفع عطش دارند.

تاثیر »استاتین ها« در کاهش 
مرگ های سرطانی

مطالعات نشان می دهد بیماران مبتال به سرطان که 
قرص های استاتین مصرف می کنند کمتر در معرض 

مرگ ناشی از چهار نوع سرطان قرار دارند.
 ۱۴ سال مطالعه محققان دانشگاه استون بریتانیا بر 
حدود یک میلیون بیمار نشان می دهد که تشخیص 
کلسترول باال با کاهش ریسک مرگ ناشی از چهار 

سرطان ریه، سینه، پروستات و روده مرتبط است.
باره می  این  تیم تحقیق، در  پال کارتر، سرپرست 
گوید: »کشف ارتباط بین چاقی و کلسترول باال به 
عنوان فاکتورهای پرخطر ابتال به سرطان برای همه 

مردم و محققان جالب بوده است«.
وی در ادامه می افزاید: »بعد از آن این نظریه مطرح 
بروز  موجب  تواند  می  باال  کلسترول  اگر  که  شد 
راستای  انجام شده در  اقدامات  سرطان شود، پس 
کاهش کلسترول نظیر مصرف قرص استاتین نیز می 

تواند موجب کاهش این ریسک شود«.
وی در ادامه عنوان می کند: »دو مطالعه قبلی بر روی 
حیوانات نشان داد که مصرف استاتین برای درمان 
کلسترول باال می تواند موجب کاهش ریسک ابتال به 

سرطان سینه شود«.
در این مطالعه اطالعات مربوط به ۲۲.۶77 بیمار مبتال 
به سرطان ریه، سینه، پروستات و روده مورد بررسی 
قرار گرفت. محققان بعد از در نظرگرفتن فاکتورهای 
تاثیرگذار بر نرخ مرگ و میر نظیر سن، جنسیت، 
نژاد و ۱۰ علت متداول مرگ در بریتانیا، دریافتند 
بیماران مبتال به سرطان در صورت تشخیص ابتال به 

کلسترول باال، کمتر فوت کرده بودند.
با  باال  کلسترول  تشخیص  محققان،  یافته  طبق 
کاهش ۲۲ درصدی ریسک مرگ در بیماران مبتال 
به سرطان ریه، ۴۳ درصد کاهش ریسک مرگ در 
سرطان سینه، ۴7 درصد کاهش ریسک مرگ در 
سرطان پروستات و ۳۰ درصد کاهش ریسک مرگ 

در بیماران مبتال به سرطان روده همراه بود.

سالمت و تغذیه بهداشت و سالمت

خریدهای اینترنتی این روزها به دلیل مشغله های 
فراوان کاری در بین مردم جایگاه ویژه ای پیدا کرده 
است. شما هم اگر به دنبال یک خرید اینترنتی ایمن 
و بدون خطر هستید با ما همراه شوید و نکته های 

امنیتی آن را بدانید.

خرید اینترنتی تان را با این نکته های ساده 
ایمن کنید

اگر قصد خرید اینترنتی از یک فروشگاه الکترونیکی 
را دارید باید با چشمانی باز این کار را انجام دهید. 
ما نمی خواهیم خرید اینترنتی را یک کار عجیب و 
سخت جلوه دهیم اما وقتی شما به صورت فیزیکی 
هم خرید می کنید مطمئنا از یک مکان معتبر 
خرید خود را انجام می دهید. خرید اینترنتی شاید 
ساده ترین و لذت بخش ترین کاری باشد که شما 
در اینترنت می توانید انجام دهید به شرطی که به 

یک سری نکات مهم توجه داشته باشید.

خرید اینترنتی از فروشگاه های معتبر
قبل از خرید اینترنتی در مورد فروشگاهی که می 
خواهید از آن خرید کنید تحقیق کنید. فروشگاه 
های معتبر عموما آدرس پستی، تلفن و مشخصات 
خود را به طور دقیق در وب سایت شان درج می 
کنند. دقت کنید که فروشگاهی که از آن خرید می 
کنید یک فروشگاه فعال است یا یک وب سایت 
رها شده. در نظر داشته باشید تعداد زیادی وب 
سایت رها شده در اینترنت وجود دارند که روزی به 
مشتریان خود سرویس دهی می کردند اما به علل 
مختلف بی استفاده مانده اند اگر از طریق تبلیغات 
با فروشگاه آشنا شدید تقریبا می توان اطمینان 
داشت که فروشگاه مورد نظر فعال است، اما اگر به 
طور اتفاقی وارد فروشگاه شدید باید بررسی بیشتر 

نمایید.
معموال وب سایت های فعال بخش اخبارشان به 
روز است به عنوان یکی از نشانه های به روز بودن 
فروشگاه می توان در نظر گرفت است و یا اینکه 
به  کاال  مورد  در  تکمیلی  اطالعات  کنید  بررسی 
همراه قیمت و شرایط و هزینه های ارسال درج 
شده باشد. معموال فروشگاه هایی که یک شعبه 
ی فیزیکی دارند بسیار مطمئن تر از فروشگاه هایی 
گذاری  پایه  مجازی  صورت  به  فقط  که  هستند 
شده اند و آمارها نیز نشان می دهد اعتماد افراد 
به فروشگاه هایی که شعبه ی فیزیکی دارند بیشتر 
است. زیرا احتمال کالهبرداری و یا این که کاالی 
خریداری شده به دست شما نرسد کمتر است و اگر 
مشکلی پیش بیاید می توانید به آدرس فروشگاه 

مربوطه مراجعه کنید.

انتخاب روش خرید مناسب
وقتی از یک فروشگاه مجازی معتبر خرید می کنید 
معموال انتخاب های متعددی برای نحوه خرید و 
دریافت کاال برای شما وجود خواهد داشت. از جمله 
پرداخت وجه به صورت آنالین، خرید به صورت 
پستی، واریز به حساب و .... . همیشه سعی کنید 
روشی برای خرید خود انتخاب کنید که کمترین 

ریسک پذیری را داشته باشد.

 خرید به صورت آنالین
معموال فروشگاه هایی که ارائه دهنده سرویس های 
آنالین هستند خدمات پرداخت اینترنتی خود را از 
یکی از بانکهای کشور دریافت می کنند و بانک ها 
نیز معموال بابت ارائه این نوع سرویس از فروشگاه ها 
مبالغی بابت ضمانت دریافت می کنند. تا در مواردی 
که از فروشگاه مربوطه شکایتی صورت گرفت مورد 

اجرا قرار دهند. استفاده از این سیستم بیشتر در 
مواقعی مناسب است که شما محصول خود را می 
خواهید به صورت الکترونیکی دریافت کنید مانند 
خرید کارت اینترنت و .... . در پرداخت های آنالین 
همیشه وقتی می خواهید مرحله پرداخت وجه را از 
طریق کارت انجام دهید وارد سایت دومی خواهید 
شد که سایت بانک دریافت کننده وجه است که 
.sb۱۴ عموما سایت های بانک سامان به آدرس
 pec.ir و یا سایت بانک پارسیان به آدرس com

و یا سایت معتبر دیگر بانک ها می باشد.
دقت کنید بسیاری از سارقان اینترنتی با راه اندازی 
سایت هایی شبیه به سایت های بانکها و آدرس 
های شبیه به آنها اقدام به کالهبرداری نموده اند. 
اگر از مرورگر IE اسفتاده می کنید، بعد از ورود 
به صفحه پرداخت بانک، تصویر یک قفل زرد رنگ 
پایین صفحه مشاهده می شود روی آن قفل دو 
باز شود. در  بار کلیک کنید تا گواهینامه سایت 
شده  نوشته  بانک  آدرس   Issuedto قسمت 
پارسیان شده  بانک  سایت  وارد  اگر  مثال   . است 
باشد.  شده  نوشته   www.pec.ir باید  باشید 
ولی اگر وارد قسمت پرداخت شدید و این قفل زرد 
رنگ را مشاهده نکردید، یا نام داده شده در قسمت 
Issuedto درست نبود، شماره کارت رمز خود 
را وارد نکنید چون نشان دهنده ی این است که 
این سایت از نظر امنیتی تایید نشده است و یا اصال 
سایت بانک نمی باشد و اطالعات شما در اختیار 

افراد دیگری قرارخواهد گرفت.

شیوه خرید از طریق واریز به حساب
باید  اینترنتی یک کاال  برای خرید  این روش  در 
ساعت ها در صف بانک بایستید تا مبلغ را به حساب 
فروشگاه واریز کرده  سپس شماره فیش را در وب 

سایت وارد کنید تا محصول مورد نظر را برای شما 
ارسال کنند. این شیوه یکی از بدترین شیوه های 
خرید اینترنتی است و حتی شاید نتوان آن را یک 
خرید اینترنتی قلمداد کرد. زیرا استفاده از تجارت 
باعث سرعت وسهولت در خرید  باید  الکترونیک 
گردد، اما در این روش شما دردسر بیشتری نسبت 
به خرید فیزیکی خواهید داشت. از نظر امنیتی هم 
استفاده از این روش خرید غیر عاقالنه است. در 
پرداخت های الکترونیکی تمام سوابق تراکنش های 
مالی شما در سیستم ثبت می شود و حتی مشخص 
است که این کاال در چه تاریخی و از چه فروشگاهی 
و با چه قیمتی خریداری شده است. اما در حالتی که 
شما به حساب فردی مبلغی واریزمی کنید ممکن 
است هیچ وقت چیزی به دست شما نرسد و چون 
شما مبلغ را در بانک واریز کرده اید و این فروشگاه 
اینترنتی برای بانک شناخته شده نیست و فروشگاه 
ضمانتی هم به بانک نداده است. اثبات این که شما 
مبلغی را بابت خرید محصول خاصی که در اینترنت 
وجود داشته پرداخت کرده این مشکل تر است و 
ردیابی آن سخت تر و یا اگر بر فرض فیش بانکی 
را گم کنید که اوضاع وخیم تر خواهد شد. بسیاری 
از سارقان از این روش نیز برای کالهبرداری های 
اینترنتی خود استفاده می کنند و با راه اندازی یک 
سایت و رائه یک محصول با قیمت وسوسه انگیز و 
ارائه شماره حساب از مشتریان می خواهند مبالغ را 
واریز کنند. معموال این افراد درخواست مبالغ اندکی 
از مشتریان می کنند، به طور مثال ۳ تا ۵ هزار 
تومان. به همین خاطر بیشتر افراد وقتی چیزی به 
دستشان نمی رسد در  پی شکایت نمی روند، اما 
در نظر بگیرید این افراد از هزاران نفر به این شیوه 
کالهبرداری می کنند و مبالغ کالنی به جیب می 

زنند.

 نکته های امنیتی 
مهم در خریدهای اینترنتی

آگهی حصر وراثت

به  دادخواست  بشرح   ۱۹۴ شماره  شناسنامه  دارای  ترمنی  نادره صمدی  خانم 
کالسه 7۰۰۴۲۸/ ۶7 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رضا تجویدی عصر بشناسنامه ۱۶۳ در تاریخ ۹۵/۲/۱۹ 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم/مرحومه منحصراست به 
۱-نادره صمدی ترمنی ش. ش ۱۹۴ صادره ارومیه متولد ۱۳۲۹/۵/۱۹ همسر 

متوفی
۲-الهام تجویدی عصر ش.ش 7۴۴ صادره ارومیه متولد ۱۳۶۲/۴/۴ فرزند متوفی 
فرزند  ارومیه متولد ۱۳۶۵/۶/۲۰  ۳-المیرا تجویدی عصر ش.ش 77۶۳ صادره 

متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده ۳۶۲ قانون امور 
حسبی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیسشعبه67شورایحلاختالفارومیه

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب حسین اصغری فرزند حسن به شماره شناسنامه 
عمران  مهندسی  رشته  کارشناسی  مقطع  در  قزوین  از  ۴۳۱۰۱7۴۶۶۳صادره 
صادره از واحد دانشگاهی قائمشهر با شماره ۱۳۹۰۱۰7۰۲۳۱مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی

 سند کمپانی و شناسنامه مالکیت وانت پیکان ۱۶۰۰ مدل ۸۹ با شماره شهربانی 
شماره  NAAA۴۶AA۴AG۱۰۱۱۱۶و  شاسی  شماره  7۲با  ۵7۱د۶۴ایران 

موتور ۱۱۴۸۸۱۰۸۴۴۰مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

آگهی مفقودی

پالک  شماره  مدل۱۳۸۳به  مشکی  رنگ  جی  سندموتورسیکلت۱۲۵سی 
نام  تنه۸۳۲۰۱۱۱۳۸۱به  ۴۱۴7۶۳۹۵شماره  موتور  تهران۲۶-۸۴۳۴۲شماره 
قربات آموت فرزندکهنه به شماره شناسنامه۲۲۰۶صادره ازرامهرمزمفقودگردیده 

وازدرجه اعتبارساقط است.
شهرستانباغملک

آگهي مفقودي

به  ـ  نارنجي  رنگ  بنزبه  سیستم  باري   کامیون  خودروي  سبز  برگ 
 ۳7۴۰۵۶۱۶۴۱۱7۱۹ شاسي  وشماره  موتور۱۰۱۲۳۲۰۴  شماره 
وفاقداعتبارمي  مفقودگریده   ۵۴ ع   ۸۴۳ ـ  ایران   پالک7۱  وشماره 

باشد. ۹۵

آگهی مفقودی

شماره  به  متالیک  ای  نقره   ۸۹ مدل  پارس  پژو  مالکیت  سواری  سندکمپانی 
شاسی  شماره  و   ۱۲۴۸۹۰7۰۰۳7 موتور  مشاره  به  و  ۸۲-۳۳7م۲۳  پالک 

NAAN۲۱CA۳AK7۸۲۱۱۵ مفقود گردیده و اعتبار ندارد.
فریدونکنار

آگهی مفقودی

برگ سبز سواری تیبا مدل ۱۳۹۰ به شماره انتظامی ایران 7۱- ۱۸۵ ب۳۸ و 
شماره موتور ۸۰۲۴۳۴۵ و شماره شاسی S۵۸۱۰۰۹۰۰۲۱۶۳۰ به نام علیرضا 

تاچی چالشتری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

متن آگهی
خواهان / شاکی میرزا بیرانوند دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم عزت اله تاری مرادی و حاجی خان 
فرهادی منش و شرکت لیزینگ پارسیان و جعفر بارانی بیرانوند به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹۴۰۹۹۸۶۶۱۰۵۰۰7۲۵ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن و ساعت 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده /متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز 
ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشیدادگاهحقوقیشعبهپنجمدادگاهعمومیحقوقیدادگستریشهرستانخرمآباد–علیرضاتقیپور.

آگهی مفقودی

به شماره  به شماره شهربانی 7۲ -۸۹۸ق۴۴ و  سند مادر وانت مزدا مدل ۶۳ 
موتور ۰۵۹۳۱۵و به شماره شاسی ۶۳۶۲۱۰۳ مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی

رنگ   ۱۶۰۰ تیپ  پیکان  سیستم  سواری  خودرو  شناسنامه 
 ۱۱۱۲7۸۶۳۵۲۴ موتور  شماره  به   ۱۳7۸ مدل  روغنی  سفید 
 ۹۴۱ ایران   ۳۱ پالک  شماره  به   7۸۴۶۵۶۶7 شاسی  شماره  به 
کدملی  به  فالمرز  فرزند  گلبرنجی  توسلی  سهراب  نام  به   ۹۵ ب 

. است  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  مفقود   ۱۸۲۹۰۶۱۸7۹
لرستان–خرمآباد

آگهی مفقودی

سند مادر و برگ سبز خودرو سواری آردی I به شماره شهربانی 7۲ -۳۹۸ه۳۹ و 
به شماره موتور ۲۲۳۶۸۲۰۵۲۴۲و به شماره شاسی ۸۲۱۰۴7۳۰ مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی

به   ۱۳۸۵ مدل  روا  پژو  سواری  سبز  برگ 
و  ج۴۹   ۱۵۵  -۸۲ ایران  انتظامی  شماره 
شاسی  شماره  و  موتور ۱۵۴۱7۴۸۱  شماره 
۱۱۶۸۵۰۲۰۰۶۵ به نام محمدرضا رحیم زاده 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده13آییننامهقانونتعیینوتکلیفوضعیت

ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   آراءصادره  برابر 
سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
رسمی مستقر در واحد ثبتی قائم شهر تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مراجع قضائی تقدیم نمایند. 
قریه سنگتی ۱۶ اصلی بخش ۳ 

رضا  سید  فرزند  منافی  محسن  سید  آقای  ۶۱فرعی 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به ۱۰۶۵/۸7 متر مربع خریداری از مالک رسمی 
و سید کمال همگی  و سید مهدی  آقای سید جمال 

موسوی 
آقای  فرعی   ۱۹7۹  ۵ بخش  اصلی   ۶ قراخیل  قریه 
منوچهر غالمی فرزند حسین ششدانگ یک قطعه زمین 
که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۳۵7/۴۶متر 

مربع خریداری از مالک رسمی آقای حسین غالمی 
قریه باال لموک ۲۳  اصلی بخش ۶ 

۳۴7۰ فرعی خانم فاطمه گریوانی فرزند جعفر ششدانگ 
به  است  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک 
مساحت ۱۱۱متر  مربع خریداری از مالک رسمی آقای 

سید کاظم موسوی 
قریه پایین لموک ۳۰اصلی بخش ۶ 

علی  محمد  فرزند  صادقی  ابوالفضل  آقای  فرعی   ۲۸۰
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
است به مساحت ۵۱۵/۸۱متر  مربع خریداری از مالکان 

رسمی سید زهرا حسینی مریم بانو ابراهیم زاده زهرا و 
حامد گوچکسرایی و غیره 

قریه کوچکسرا ۱۹ اصلی بخش ۱۶
مجتبی  فرزند  شاورانی  نرگس  خانم  فرعی   ۱۶۱۰۸
بنا شده  ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
است به مساحت ۲۶۳/۵۶متر  مربع خریداری از مالک 

رسمی آقای هوشنگ عرب میستانی 
رمضان  فرزند  چراغعلی  جعفر  آقای  ۱۶۱۱۲فرعی 
بنا شده  ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
است به مساحت ۲۰۴/۲۰متر  مربع خریداری از مالک 

رسمی آقای سید علی اکبر بزرگی 
شعبان  فرزند  اسدزاده  البنین  ام  خانم  ۱۶۱۳۱فرعی 
بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
مساحت  به   ۱۹/۱۱۸۳ پالک  از  قسمتی  است  شده 
آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  مربع  ۱۴۴/۵۰متر  

رمضان احمدی 
فرزند  کوچکسرائی  عنایتی  بهروز  آقای  ۱۶۱۳۲فرعی 
رشید ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است به مساحت ۲۸۶/۵۸متر  مربع خریداری از 

مالک رسمی خانم بانو باجی عنایتی 

قریه سید محله ۲۱ اصلی بخش ۱۶ 
۶۳۸۰ فرعی دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
وزارت آموزش و پرورش ششدانگ یک قطعه زمین که 
در آن احداث بنا شده است که سه دانگ عرصه موقوفه 
از  مربع خریداری  متر  به مساحت ۵۱۲/۸7  باشد  می 

مالکان رسمی معتمدین محل 
۶۳۸۲فرعی دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
وزارت آموزش و پرورش ششدانگ یک قطعه زمین که 
در آن احداث بنا شده است که سه دانگ عرصه موقوفه 
می باشد به مساحت ۲۶۳۶/۱۵متر  مربع خریداری از 

مالک رسمی آقای مختار قهاری 
قریه کفشگر کال ۲۵ اصلی بخش ۱۶ 

۱۴۱۶۴فرعی آقای شاهرخ کیانی فرزند علی اکبر سه 

آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
بنا شده است به مساحت ۳۲۰۱۱۱متر  مربع  احداث 

خریداری از مالک رسمی خانم سیده باجی ذبیح زاده 
محمد  فرزند  حسینی  رضا  فریده  خانم  ۱۴۱۶۴فرعی 
جعفر سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین که 
در آن احداث بنا شده است به مساحت ۳۲۰متر  مربع 

خریداری از مالک رسمی آقای شاهرخ کیانی 

۱۴۱7۸فرعی آقای رمضانعلی شاه بابایی کارتیجکالیی 
از ششدانگ یک قطعه  فرزند حسین سه دانگ مشاع 
زمین که در آن احداث بنا شده است جهت تجمیع با 
پالک ۲۵/۱۲۵۹/۱۶۳۹ به مساحت ۵۱/۱۰ متر  مربع 

خریداری از مالک رسمی آقای مختار آهنگر 
۱۴۱7۸فرعی آقای ایرج شاه بابایی کارتیجکالیی فرزند 
رمضانعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
که در آن احداث بنا شده است جهت تجمیع با پالک 
۲۵/۱۲۵۹/۱۶۳۹به مساحت ۵۱/۱۰متر  مربع خریداری 

از مالک رسمی آقای مختار آهنگر 
۱۴۱7۹فرعی خانم باقر یوسفی فرزند روح اله ششدانگ 
به  است  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک 
مساحت ۲۳۴/۶۵متر  مربع خریداری از مالک رسمی 

آقایناصر یوسفی 
جانعلی  فرزند  پور  عیسی  علیرضا  آقای  ۱۴۱۸۴فرعی 
بنا شده  ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
است به مساحت ۱۸۴/۱7متر  مربع خریداری از مالک 

رسمی جوینی 
قریه جمنان ۲۶ اصلی بخش ۱۶ 

۶۲۲۳فرعی دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
وزارت آموزش و پرورش ششدانگ یک قطعه زمین که 
در آن احداث بنا شده است به مساحت ۲۹۲۳/۶۳متر  

مربع خریداری از مالک رسمی اهالی محل 
ایرج ششدانگ  فرزند  دارایی  خانم ضحی  ۶۲۴۶فرعی 
به  است  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک 
مساحت ۲۹7/۰۹متر  مربع خریداری از مالک رسمی 

آقای حاج ایرج دارایی 
۶۲۴7فرعی آقای حسین یحیی زاده خطیر فرزند محمد 
هادی ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است به مساحت ۱۹7/۴۰متر  مربع خریداری از 

مالک رسمی حاج ایرج دارایی 
۶۲۴۸فرعی آقای حسین راه بر فرزند رمضان ششدانگ 
به  است  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک 
مساحت ۱۳۶/۳۶متر  مربع خریداری از مالک رسمی 

محرم رحیمی جمنانی 

فرزند صادق  ۶۲۴۹فرعی خانم مهری حیدری گرجی 
بنا شده  ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
از مالک  است به مساحت ۸۳/۴۰متر  مربع خریداری 

رسمی اسماعیل راه بر 
۶۲۵۰فرعی خانم ناهید محسنی کفشگری فرزند عباس 
بنا شده  ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
مالک  از  خریداری  مربع  ۱۳۴متر   مساحت  به  است 

رسمی عبداله چاشنیدل 
۶۲۵7فرعی خانم آتنا چالشگر کردآسیابی فرزند روشن 
بنا شده  ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
است به مساحت ۱۲۴/۱۶متر  مربع خریداری از مالک 

رسمی خانم ربابه احمدی 
قریه واسکس ۳۸ اصلی بخش ۱۶ 

۴۸۶فرعی خانم لیال سادات نحوی فرزند سید اسمعیل 
بنا شده  ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
به  میباشد  موقوفه  عرصه  سیر  باستثناء۱۹/۱۲۵  است 
مساحت ۳۱۶/۸۰متر  مربع خریداری از مالک رسمی 

آقای عسگر ولی زاده 
قریه وسطی کال ۳۹ اصلی بخش ۱۶ 

ششدانگ  فرضعلی  تقدسی  فاطمه  خانم  ۲۸۴فرعی 
است  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک 
باستثناء۱۹/۱۲۵سیر عرصه موقوفه می باشد به مساحت 
سهم  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  مربع  ۲7۰متر  

الدین محمودی 

قریه تاالر پشت ۴۳ اصلی بخش ۱۶ 
نور  فرزند  پشتی  نژاد  فالح  نادعلی  آقای  ۴۵۰فرعی 
محمد ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا 
شده است باستثناء بیست سیر عرصه موقوفه می باشد 
مالک رسمی  از  مربع خریداری  به مساحت ۳۸۱متر  

آقای عزت اله صفری 
قریه سیاهکال ۴7 اصلی بخش ۱۶ 

۳۱۴۸فرعی آقای برزو سیاوشی ارات بنی فرزند خاتلر 
بنا شده  ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
است به مساحت ۱۳۸/۲۰متر  مربع خریداری از مالک 

رسمی آقایان سلمان و رمضانعلی سیفی 
قریه آبندانسر ۴۸ اصلی بخش ۱۶ 

عباسقلی  فرزند  محمودی  علی  آقای  فرعی   ۳۵7۸
بنا شده  ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
است به مساحت ۲۱۶/7۰متر  مربع خریداری از مالک 

رسمی آقای عبدهلل احمدی 
۳۵۸۲فرعی آقای غالمعلی قاسمی میدانی فرزند میرزا 
بنا  احداث  آن  علی ششدانگ یک قطعه زمین که در 
شده است به مساحت ۱۱۹/۱۳متر  مربع خریداری از 

مالک رسمی آقای محمد علی قنبری 
حسن  فرزند  زاده  بزرگ  جعفر  آقای  فرعی   ۳۵۸۳
بنا شده  ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
است به مساحت ۲۱۹/۵۰متر  مربع خریداری از مالک 

رسمی آقای عبداله مسلمی 
قریه ملک کال ۵۲ اصلی بخش ۱۶

حسین  فرزند  بابایی  حسنگل  آقای  ۱۳۰۸فرعی 
بنا شده  ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث 
مالک  از  خریداری  مربع  ۱۵۹متر   مساحت  به  است 

رسمی خانم زهرا نوری 
قریه پایین سمنا۵۳ اصلی بخش ۱۶

۱۳۰7فرعی خانم سحر امیری فرزند سبز علی ششدانگ 
به  است  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک 
مساحت ۱۴۵/۶۲متر  مربع خریداری از مالک رسمی 

آقای علیرضا امیری 

قریه چمازکتی ۵۹ اصلی بخش ۱۶
فرزند  واسکسی  اعتماد  اشرف  خانم  فرعی   ۳۰۸۴
از ۲۴۰ سیر ششدانگ یک  ضیاءالدین ده سیر مشاع 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت 
۲۹۱/7۵متر  مربع خریداری از مالک رسمی اداره حج 

و اوقاف 
۹۶۹۰فرعی آقای غالمرضا گرزین فرزند واود ششدانگ 
یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است که ده 
باشد به مساحت ۲۴۰/۵۴متر   سیر عرصه موقوفه می 

مربع خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم فرزانگی 
قریه پرچیکال ۶۱ اصلی بخش ۱۶ 

۱۸۱۹فرعی خانم ثریا ولیپور فرزند علی رضا ششدانگ 
یک باب مغازه  به مساحت ۳۳/۶۰متر  مربع خریداری 

از مالک رسمیورثه مرحوم ولیپور 
قریه کتی سر ۶۳ اصلی بخش ۱۶ 

۴۹۱۲ فرعی دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی 
وزارت آموزش و پرورش ششدانگ یک قطعه زمین که 
در آن احداث بنا شده است به مساحت ۱۳۱۸/۹۰متر  

مربع خریداری از مالک رسمی معتمدین محل 
قریه فوریجا 7۲ اصلی بخش ۱۶

ابوالقاسم  فرزند  حمیدیان  خدیجه  خانم  ۱۹۹فرعی 
ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
از پالک  میباشد قسمتی  موقوفه  که ششدانگ عرصه 
7۲/۱۱ به مساحت ۳۶۰ متر مربع خریداری از مالک 

رسمی شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد و صدور سند مالکیت مانع مراجع متضرر به دادگاه 

نخواهد بود م. الف ۹۵۰۴۶۲۲
نوبت  انتشار  تاریخ    ۹۵/۴/۲۶ اول  نوبت  انتشار  تاریخ 

دوم ۹۴/۵/۱۰ 
محمدعلیمحمدیاطاقسرارییسادارهثبتاسنادامالک
قائمشهر
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آگهی در خواست گواهی حصرواثت 

شماره  به  که  دادخواستی  شرح  به  ابراهیم  فرزند  استارمی  رضا  حسن  آقای 
۴/۹۵/۲۰۸ این شورا ثبت گردیده در خواست صدور گواهی حصروراثت نموده و 
اعالم داشته که ابراهیم استارمی فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه ۶۰ صادره 
را  بهشهر  شهرستان  خوود  دائمی  اقامتگاه  ۱۳۹۵/۳/۲۲در  تاریخ  در  بهشهر  از 

فوت نموده و ورثه حین فوت وی عبارتند از :
۱- حسن رضا استارمی فرزند ابراهیم ش ش ۳۲۸ ت ت ۱۳۴۵/۳/۱ صادره از 

بهشهر پسر متوفی 
۲- گل بانوگرایلی فرزند محمد ش ش ۱۹۴ ت ت ۱۳۲۴/۶/7 صادره از بهشهر 

همسر متوفی 
۳- علی رضا استارمی فرزند ابراهیم ش ش ۵۰۶ ت ت ۱۳۵۶/۱۱/۱ صادره از 

بهشهر پسر متوفی 
از  صادره   ۱۳۴۲/۲/۲ ت  ت   ۴ ش  ش  ابراهیم  فرزند  استارمی  محمدرضا   -۴

بهشهر پسر متوفی 
۵- علی اکبراستارمی فرزند ابراهیم ش ش ۳7۴ ت ت ۱۳۴۶/۱۲/۱ صادره از 

بهشهر پسر متوفی
۶- رقیه استارمی فرزند ابراهیم ش ش ۱۱ ت ت ۱۳۴۰/۴/۱ صادره از بهشهر 

دختر متوفی
ابراهیم ش ش ۲۱7۰۱77۲۳۱ ت ت ۱۳۵۱/۳/۳  استارمی فرزند  7- شهربانو 

صادره از بهشهر دختر متوفی
۸- نرجس استارمی فرزند ابراهیم ش ش ۹۶۰ ت ت ۱۳۶۴/۶/۴ صادره از بهشهر 

دختر متوفی
۹- علی استارمی فرزند ابراهیم ش ش ۴۴۲ ت ت ۱۳۵۹/۴/۲۲ صادره از بهشهر 

پسر متوفی
از  صادره  ابراهیم ش ش ۴۸7 ت ت ۱۳۵۹/۶/۳۰  فرزند  استارمی  اصغر   -۱۰

بهشهر پسر متوفی
والغیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را رد یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد 
او می باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یکماه به این شورا مراجع و تقدیم نماید 

واال گواهی صادر خواهد شد.م الف ۹۵۰۲۸۸                            
قاضیشعبهچهارمشورایحلاختالفبهشهر

آگهی اجرائیه

راه  چهار  از  بعد  بهشهر  نشانی  به  غالمرضا  فرزند  شهرکی  زبیده  له:  محکوم 
گرگان- جنب بانک کشاورزی- کوچه بهار ۲7- انتهای کوچه سمت چپ- منزل 

رقیه شهرکی
مشخصات محکوم علیهم: 

۱- حمید رضا محمودیان لرد  به نشانی گیالن- رشت- کوی شهید بهشتی- خ 
نوبهار- بن بست آخر کوچه- ساختمان آجرنما 

محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹۴۰۹۹7۱۹۴۶۲۰۰۶۶۰ مربوط 
یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
باب  از  و  تورم  شاخص  اساس  بر  حکم  اجرای  لغایت   )۱۳۹۲/۹/۲( رسید  سر 
هزینه  بابت  ریال   ۲/۱۲۳/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  نیز  دعوی  طرح  در  تسبیب 
دادرسی در حق محکوم له و پرداخت هزینه اجرائی در حق دولت که در زمان 

اجرای حکم محاسبه خواهد شد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

اجرای  قانون   ۳۴ )ماده  گذارد  اجرا  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف   -۱
احکام مدنی(. ۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی با خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و ال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود )مواد ۸ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( 
۴- خوددرای محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده ۳۴ قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( 
نحوی که  به  ادای دین  از  فرار  انگیزه  با  نحو  به هر  به دیگری  مال  انتقال   -۵
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش با جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود. )ماده 
۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(۶- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود از ادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تئزیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره ۱ ماده 

۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(. مالف:950287
مدیردفترشعبهدومدادگاهعمومی)حقوقی(شهرستانبهشهر-امیرخانلو

آگهی تحدید حدود اختصاصی

اصلی در بخش ۱۶  باغ مثمرآبی پالک ۵۸/۲7/۱۴۳7  ۱-ششدانگ یک قطعه 
مهاباد قریه گوگ تپه به مساحت ۵۱۹۱۸/7۶ مترمربع بنام خانم مریم کریمی 
در اجرای رای هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

به شماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۳۰۰7۰۰77۸۴مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۲7
واقع  اصلی   ۵۹/۱۵۴/۱۳۳۵ پالک  آبی  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ۲-ششدانگ 
در بخش ۱۶ مهاباد قریه اگریقاش به مساحت ۴۱7۳۹/۶۴ مترمربع بنام ملیحه 
کریمی در اجرای رای هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی به شماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۳۰۰7۰۰77۶۲مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
واقع  اصلی   ۵۹/۱۵۴/۱۳۳۶ پالک  آبی  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ۳-ششدانگ 
در بخش ۱۶ مهاباد قریه اگریقاش به مساحت ۸۲۱۲/7۲ متر مربع بنام ملیحه 
کریمی در اجرای رای هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی به شماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۳۰۰7۰۰777۲ مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۲7 
بخش  در  واقع  اصلی   ۵۹/۱۵۴/۱۳۳7 پالک  آبی  باغ  قطعه  یک  ۴-ششدانگ 
۱۶ مهاباد قریه اگریقاش به مساحت ۲۱۱۰۰7/۳۵ متر مربع بنام خانم ملیحه 
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  تکلیف  تعیین  قانون  اجرای هیات  کریمی در 

رسمی به شماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۳۰۰7۰۰77۸۱ مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۲7
برابر ماده ۱۴ قانون ثبت در روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۵/۰۵/۱7 تحدید حدود 
به عمل می آید . لذا بدین وسیله از مجاورین و صاحبان حقوق دعوت می شود 
که در روز تعیین شده در محل حاضر و در صورتیکه اعتراضی به حدود و حقوق 
لغایت سی روز  تنظیم صورت مجلس تحدیدی  تاریخ  از  باشند  ارتفاقی داشته 
اعتراض خود را به اداره ثبت تسلیم و رسید دریافت نمایند و از تاریخ تسلیم 
و  مراجعه  قضایی  ذیصالح  مرجع  به  روز  سی  لغایت  رسید  دریافت  و  اعتراض 
نسبت به تنظیم دادخواست اعتراض اقدام نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را 
از دادگاه اخذ و ظرف مهلت مقرر یک ماهه به اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد 
ارائه نمایند. در غیر این صورت چنانچه متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی به 
دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و ارئه نمایند بدون توجه 

به اعتراض مطابق مقررات سند مالکیت بنام متقاضی ثبت صادر خواهد شد.
صدیقرنجبر–کفیلثبتاسنادوامالکشهرستانمهابادتاریخانتشار:روزشنبه
95/04/26

.آگهی مزایده نوبت اول

عمومی  دادگاه  مدنی  احکام  اجرای   ۹۲۰۳7۶ کالسه  پرونده  بحکایت 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  طبرانیان  علیرضا  سید  علیه  محکوم  سرخرود 
هزینه  بابت  ریال   ۳۱/۶۸۰/۰۸۰ و  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۱/۰۵7/۳۳۶/۰۰۰
دادرسی و ۲۶/۲۳۲/۰۴۸ حق الوکاله وکیل در حق محکوم له علیرضا خباززاده 
و با عنایت به عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه نسبت به توقیف مال به 
شرح ذیل به نفع محکوم له اقدام گردیده و پس از آن توسط کارشناس منتخب 
مورد ارزیابی قرار گرفته و مبلغ ۶/۶۸۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده لذا نظر به 
انجام مراحل کارشناسی تمامی مال توقیفی از طریق مزایده در تاریخ ۹۵/۵/۱۱ 
ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در اجرای احکام دادگاه عمومی بخش سرخرود و در 
مزایده  در  متقاضیان شرکت  میرسد  فروش  به  نظر  مورد  در محل  نیاز  صورت 
به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  مزایده  تاریخ  از  قبل  روز   ۵ حداقل  میتوانند 
باالترین  که  کسانی  و  شروع  پایه  قیمت  از  مزایده  نمایند  مراجعه  اجراء  دفتر 
قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده خواهند شد و همچنین ۱۰% )ده درصد( 
قانون مذکور و مابقی آن ظرف  برابر ماده ۱۲۹  المجلس  مبلغ اعالمی آن فی 
مدت یکماه اخذ خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری مزایده و عدم وصول 
خواهد  صورت  اموال  انتقال  پیشنهادی  کامل  پرداختن  از  پس  آن  به  اعتراض 
تعیین  یکماه  را ظرف مدت  اموال  بهای  باقیمانده  مزایده  برنده  گرفت چنانچه 
شده نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
بوستان غربی محل  اول  واقع در سرخ رود خیابان سی متری  مشخصات مال: 
تقاتع با خیابان گلشهر ضلع شمالی مطابق مدارک ثبتی سند مالکیت عرصه و 
اعیان ۱/۵ دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی ۲۳۲ فرعی از ۱۱۸ اصلی بخش 
۲ ثبت محمودآباد به مساحت ۲۹7۰ متر مربع ذیل ثبت شماره ۴۶7۱ صفحه 
جلد ۳7 به نام محکوم علیه آقای سید علیرضا تیرانیان حسینی صادر و تسلیم 
شده است. حدود اربعه ملک توقیفی به شرح زیر تعیین و تطبیق گردید. شماال 
به طول ۵۰ متر دیواریست به زمین باقیمانده شرقا به طول ۶۰ متر دیواریست به 
باقیمانده، جنوبا به طول ۵۰ متر به شارع عام ) خیابان سی متری، بوستان غربی( 
غربا به طول ۶۰ متر به شارع عام )خیابان گلشهر( چهار وجه آن دیوار بلوک 
سیمانی محصور بوده و در دو ضلع غربی و جنوبی آن درب دو لنگه فلزی است. 
و در محل تقاطع دو خیابان به صورت قوس اجرا شده است مطابق توضیحات 
نگهبان در قسمت شمالی ملک ساختمان یک طبقه موجود شامل ۶ اتاقک با 
زیربنای 7۰ متر مربع و در ضلع شرقی ملک نیز یک طبقه اتاقک با زیر بنای 
حدود ۴۸ متر مربع است. که به صورت نگهبانی و انبارک مورد بهره برداری قرار 
دارد هر دو ساختمان موصوف به صورت یک طبقه و کف خواب بوده و شامل 
سربندی و ایرانیت و درب و پنجره فلزی می باشد از ضلع جنوب به سمت اتاقک 
از شش  انجام شده است در مجموع ارزش ۱/۵ دانگ  ها کفسازی در محوطه 
دانگ عرصه و اعیان پالک مذکور ۶/۶۸۲/۵۰۰/۰۰۰ )شش میلیارد و ششصد و 

هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار( ریال برآورد می گردد.
مدیراجرایاحکامدادگاهعمومیسرخرود

آگهی حصر وراثت

درخواستی  دزفول  از  ۶۴۳صادره  یاربشناسنامه  پدراله  نام  ناخدا  احمد  آقای 
داده که ۵۴۲/۲۴۹/۹۵ح  توضیح  و  تقدیم  وراثت  بخواسته صدور گواهی حصر 
۱۳۹۵/۱/۲۴در  تاریخ  در  دزفول  ۵۶۰صادره  بشناسنامه  ناخدا  مژده  مرحوم 
دزفول اقامتگاه دائم فوت ورثه اش عبارتند از ۱- متقاضی از باال )پدر متوفیه(۲-
زهرا اعرابی به شناسنامه ۲۱۱ ماهشهر )مادر متوفیه (۳-ابراهیم مهدی زاده به 
شناسنامه ۵۳۸7کویت )زوج متوفیه(و ال غیر. پرونده کالسه۵۴۲/۲۴۹/۹۵ح در 
شورا ثبت شد . اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه 
بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.  

رئیسشعبه249شورایحلاختالفشهرستاندزفول

بارکد ۳۶۳۸۶۰۶۸ 

به  با مسئولیت محدود  آگهی تغییرات شرکت پویان پیل پرتو ماندگار شرکت 
شماره ثبت ۴۴۱۲۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۵۳۳۳۲ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۵/۲/۹ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

آدرس شرکت به تهران خیابان شهید مطهری بعد از چهار راه سهروردی خیابان 
حاتمی بن بست جمشید پالک ۳ طبقه ۲ واحد ۶ کد پستی ۱۵۶۶7۸۴7۱۶ 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه تغییر یافت.
ثبتی(  واحد  یک  در  نشانی  )تغییر  محل  تغییر  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 
و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.۳۴۱7۲۹/ م الف            
سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری

آگهی حصروراثت

وکدملی۱۹۰۰۳۲۶۳۸۸صادره  پدررضابشناسنامه  نام  وفا  حسینی  علی  آقای 
ازرامهرمزدرخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که 
ازآبادان  ۱۸۱۹7۰۵۶۳۳صادره  وفابشناسنامه۱7۹وکدملی  رضاحسینی  مرحوم 
۱-متقاضی  عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  دائمی  درتاریخ۹۵/۲/۱۳دراهوازاقامتگاه 
علی حسینی وفافرزندرضابشماره شناسنامه وکدملی۱۹۰۰۳۲۶۳۸۸متولد۱۲/۱/
7۴صادره از رامهرمز۲-محمدحسینی وفافرزندرضابشماره شناسنامه وکدملی۱۹

۰۰۰۴۲۴۵۲متولد۶۸/۶/۳۰صادره از رامهرمز۳-امیرحسینی وفافرزندرضابشماره 
شناسنامه۸۵۲ وکدملی۱۹۱۰7۶۹۴7۹متولد ۵۵/۶/۳۰ صادره ازرامهرمز)پسران 
کد  ۱۰۵و  شناسنامه  شماره  به  رضا  فرزند  وفا  حسینی  ۴-فاطمه  متوفی( 
ازرامهرمز۵-آرزوحسینی  متولد۶۶/۱۱/۲۱صادره   ۱۹۱۱۸۹۰۸7۵ ملی 
وفافرزندرضابشماره شناسنامه ۸۴۲وکدملی ۱۹۱۰7۶۹۳7۱متولد۵۴/۱/7صادره 
وکدملی  شناسنامه۲۱  وفافرزندرضابشماره  حسینی  ازرامهرمز۶-زینب 
وفا  ازرامهرمز7-زهراحسینی  ۱۹۱۱7۲۵۰۱7متولد۶۳/۵/۱۵صادره 
وکدملی۱۹۰۰۲۸۶7۸۵متولد7۳/۸/۹صادره  شناسنامه  رضابشماره  فرزند 
ازرامهرمز)دختران متوفی(۸-گل بس حسینی فرزندحسن بشماره شناسنامه۵و
از رامهرمز )همسردائمی متوفی( کدملی۱۹۱۱۵۸۲۱۲7متولد۱۳۲۴/۲/۵صادره 

والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه بدادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است. 
قاضیشورایحلاختالفدادگاهعمومیرامهرمز-حسنرئیسیزاده

آگهی فقدان سند مالکیت

اعالم  استشهادیه تصدیق شده  برگ  تسلیم دو  یاسین حاجوی ضمن  آقای 
و  مسکونی  آپارتمان  دستگاه  یک  ششدانگ  سندمالکیت  که  است  نموده 
مفروز  ۶۹اصلی  از  ۹بشماره۱۸۱7۵فرعی  قطعه  ۵۱/۸۹مترمربع  مساحت 
ثبتی شهرستان  نظرآباد جزء حوزه  اراضی  در  واقع  فرعی   ۳۲۲۱ پالک  از 
۱۱۸امالک به نام یاسین  ۱۰۲دفتر جلد  نظرآباد  مورد ثبت۱۱۶۵7صفحه 
-به  -دفترخانه  شماره  قطعی  سند  برابر  و  گردیده  صادر  و  ثبت  حاجوی 
رهن  شماره-دفترخانه-در  رسمی  سند  بموجب  و  شده  منتقل  متقاضی 
المثنی  سند  درخواست  و  گردیده  مفقود  انگاری  سهل  بعلت  باشد  -می 

است.  نموده 
قانون  نامه  ۱۲۰آیین  ماده  به  اصالحی  یک  تبصره  استناد  به  مراتب  لذا 
سند  وجود  مدعی  کسی  چنانچه  تا  شود  می  آگهی  نوبت  یک  در  ثبت 
تاریخ  از  باشد  مذکور  ملک  به  نسبت  معامله  انجام  یا  و  خود  نزد  مالکیت 
مالکیت  سند  ارائه  ضمن  را  خود  اعتراض  روز  ده  بمدت  آگهی  انتشاراین 
چنانچه  است  بدیهی  گردد.  عمل  مقررات  وفق  تا  تسلیم  اداره  این  به 
اصل  اعتراض  صورت  در  یا  و  نشود  واصل  اعتراضی  مقرر  مدت  ظرف 
تسلیم  متقاضی  به  مقررات  طبق  المثنی  مالکیت  سند  نگردد  ارائه  سند 

شد. خواهد 
محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نظرآباد

مفقودی 
برگ سبز سند کمپانی پراید ۱۳۲مدل ۸۸با شماره شهربانی ۸۴-۶۴۱ج۵۱ایران 

S۱۴۲۲۲۸۸۰۶۴۰۸۴ و شماره موتور ۲۸۴۶۳۸۰و شماره شاسی
بنامفوادمومنیمفقودگردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.

آگهی ابالغ اجرائیه
بدین وسیله به خانم رحیمه مالکی کناری فرزند قربانعلی ساکن: آمل خیابان 
استناد  به  بابل  پاسارگاد  بانک  شود  می  ابالغ   ۳7 فجر  نوری-  اله  فض  شیخ 
تا  ریال  مبلغ ۲7۰/۰۰۰/۰۰۰  وصول  بانکی شماره ۸۶/۴۰۰/۹۱ جهت  قرارداد 
تاریخ ۹۳/۰۶/۳ به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه 
به  اجرائی  پرونده  و  نموده  صادر  اجرائیه  شما  علیه  مقررات  بدهی طبق  کامل 
کالسه ۹۳۰۰۰۲۵۳ در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ ۹۳/۱۰/۲۲ 
تقاضای  به  بنا  لذا  نشده  شناخته  سند  متن  شرح  به  شما  اقامت  محل  مامور 
بستانکار طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیرالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننماید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
مسئولواحداجرایاسنادرسمیبابل

آگهی مفقودی

انتظامی  نقره ای به شماره  )اروند(مدل ۲۰۰۹به رنگ  کارت خودرو کیا سراتو 
شاسی شماره  G۴FC۹H۲۳۴۳۸۵و  موتور  شماره  به  شخصی  ۱۹۸۲۸اروند 
KNAFH۲۲۱X۹۵۰۳۳۵۵۶به نام فرزیا قربانی جواد پور مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.
شهرستاندزفول

حصر وراثت

اقای رسول عزت خواه نیگجه  دارای شناسنامه شماره ۸ به شرح دادخواست به 
کالسه ۱/۹۵ش/۴7۶ از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان  نجیبه علی زاده    ش ش ۱ در تاریخ ۹۵/۳/۳۱ اقامتگاه 
دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-متقاضی فوق الذکر متولد ۱۳۶۴ پسر متوفی ۲-قادر عزت خواه نیگجه ش ش 
۳۱ متولد ۱۳۶۶ پسر متوفی ۳-نادر عزت خواه نیگجه ش ش ۴۱ متولد ۱۳۶7 
 ۱۳۶۸ متولد   ۱۶۶۰۰۸۳7۳۹ نیگجه ش ش  خواه  عزت  ۴-عادل  متوفی  پسر 
متولد ۱۳7۲  نیگجه ش ش ۱۶۶۰۲7۰۸۸۸  متوفی ۵-سجاد عزت خواه  پسر 
نیگجه ش ش ۱۶۶۰۳۸۰۴۲۱ متولد ۱۳7۴  پسر متوفی ۶-پیمان عزت خواه 
متولد ۱۳7۰  نیگجه ش ش ۱۶۶۰۱۵۰۵۶۶  عزت خواه  متوفی 7-فرزانه  پسر 
دختر متوفی ۸-غنچه عزت خواه نیگجه ش ش ۲ متولد ۱۳۶۰ دختر متوفی 
۹-اکبر عزت خواه نیگجه ش ش ۱۹۶۴ متولد ۱۳۲۴ زوج متوفی   اینجانب با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی مینماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر نخستین  آگهی 
ظرف یک ماه به شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک  تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شدم الف ۳7۱۴ 
رییسشعبهیکمشورایحلاختالفقرچک

نشرآگهی متهم

این  بازپرسی  اول  کالسه۹۵۰۹۹۸۶۱۲۸۲۰۰۲۱۱شعبه  احترامادرپرونده 
عمدی  بدنی  ایرادصدمه  اتهام  به  فرزندرمضان  پناه  محمدیزدان  دادسراآقای 
باچاقومربوط به شاکی آقای بهمن نری میسای فرزندحسین یار تحت تعقیب این 
مرجع واقع وآخرین آدرس وی حسب محتویات پرونده اهواز-شهرک آغاجاری-خ 
ه شکوفه بوده است باتوجه به گزارش مامورین انتظامی نامبرده درآدرس تعیین 
درپرونده  ازوی  دیگری  آدرس  گونه  وهیچ  نگردیده  واقع  موردشناسایی  شده 
۱۳۹۵/۵/۲۳ساعت۹صبح  مورخ  پرونده  رسیدگی  وقت  وجودنداردنظرباینکه 
درروزنامه  مراتب  بادرج  استنادماده۱۱۵آ.د.ک  به  است  گردیده  تعیین 
رسیدگی  مقررجهت  وساعت  شودتادروقت  می  ابالغ  نامبرده  کثیراالنتشاربه 
جهت  باغملک  شهرستان  وانقالب  عمومی  دادسرای  بازپرسی  اول  درشعبه 
حضوردردادگاه  عدم  درصورت  است  خودحاضرشودبدیهی  اتهام  به  رسیدگی 
وانقالب  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  ماده۲۱7قانون  مستندابه 
درامورکیفری غیابابه موضوع رسیدگی کرده ورای صادرخواهدنموددرصورتی که 
بعدازاین آگهی الزم باشدفقط یک نوبت درروزنامه کثیراالنتشارمی باشددرضمن 
تاریخ نشرآگهی تاروزدادرسی نبایدکمتراز یک ماه باشدوهزینه نشرآگهی برعهده 

شاکی می باشد.   شماره م.الف)7/۹۵/۶۵(

بازپرسشعبهاولدادسرایعمومیوانقالبباغملک-مصطفیامیری

رای هیات/نوبت اول

آگهی موضوع ماده ۳ قانون

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳۹۵۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۲۴۰۸
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی 
ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد خانی  فرزند 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  در  از  صادره   ۳7۵۶ شناسنامه  بشماره  رمضان  
واقع در قریه جعفر  از ۸ اصلی  مساحت ۱۴۳/۰۴ متر مربع پالک 7۵۳ فرعی 
اباد بهنام پازوکی ورامین  خریداری از مالک رسمی اقای محمد خانی  متقاضی  
محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  میتوانند  باشند  داشته  اعتراضی 
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: ۹۵/۴/۲۶ تاریخ انتشار نوبت دوم۹۵/۵/۱۰

محمودداوودی-قائممقامرییسواحدثبتیورامین مالف325

آگهی موضوع ماده ۳
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون   

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
قطعه یک ایالم 

۱.آقای سهیل حسین زاده ، فرزند علی اسدبگ ، به کدملی ۵۸۱۹۸۱۸۲۰۲ به 
استناد رای شماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۵۰۰۱۰۰۳7۱7 مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ ششدانگ 
یک باب ساختمان ،به مساحت ۱۲۳/۰7 متر مربع پالک  شماره ۹۶ فرعی از 
۱۴۸۵ اصلی واقع در ایالم – جاده آشوری  خریداری شده از علی موسی کریمی 

و منتسب به مالکیت شیرزاد محمد پناهی. 
 در صورتیکه اشخاص  ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ  ظرف مدت دو ماه در مورد آگهی های اصالحی ظرف مدت یک ماه 
انتشار اولین اگهی اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت محل تحویل دهد دراینصورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعی دادگاه است در صورتیکه اعتراض در مهلت واصل نگردد یا معترض گواهی 
دادخواست را به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به 

صدور سند مالکیت مانع از متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۰۴/۲۶   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۰۵/۱۰

رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانایالم–صفری

بارکد ۳۶۳۸۴۶۸۹

 آگهی تغییرات شرکت آروین فراز داتیس  با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
۴۱۲۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۶۳۸۳ 

 ۹۵/۲/۱ مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

رئیس هیئت  به سمت  به شماره ملی ۰۰۸۰۱۳۸۲۹۲  فرد  پویا سعیدی  آقای 
مدیره و آقای احمد ناطقی کیان به شماره ملی ۰7۹۳۸۰۳۶۰۸ به سمت مدیر 

عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسند بهادار و تعهداور از قبیل چک سفته بروات و عقود اسالمی و 
اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می 

باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره تعیین وضعیت 
حق امضا انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
341733/مالفسازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاری

بارکد ۳۶۳۸۳۵۸۲ 

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ایوان سپید پارس  با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت ۲۹۵۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۶۳۳۱ 

 ۹۵/۲/۵ مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای علی امرالهی به شماره ملی ۰۰۳۶۲۴۸۳۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره 
)خارج از شرکا( و آقای محمود بزرگوار به شماره ملی ۰۹۴۵۵۹۳۵۱۱ به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل بید خام به شماره ملی ۰۰۳۲۹۹۲۶۹۶ 
به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهداور از قبیل چک سفته بروات عقود اسالمی با 
امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق 
عادی و اداری با امضا مدی رعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضا انتخاب و تعیین سمت 
هیئت مدیره انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
341732/مالفسازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاری

بارکد ۳۶۳۸۲۹۹۷ 

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ایوان سپید پارس  با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت ۲۹۵۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۶۳۳۱ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۵/۲/۵ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

آقای ابوالفضل بید خام فرزند حبیب اله به ش ش ۶7۳۲۸ صادره از تهران ش 
م  ۰۰۳۲۹۹۲۶۹۶ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف 

شرکا قرار گرفت .
بنابراین لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش به شرح زیر 

می باشد:
آقای محمود بزرگوار به ک م ۰۹۴۵۵۹۳۵۱۱ دارنده ۸۰۰۰۰۰ ریال

آقای مهدی افشار اصل به ک م ۰۳۲۱۵۴۰۸۴۰ دارنده ۲۰۰۰۰۰ ریال
آقای ابوالفضل بید خام به ک م  ۰۰۳۲۹۹۲۶۹۶ دارنده ۲۰۰۰۰۰ ریال 

افزایش  ریال  به ۱۲۰۰۰۰۰  ریال  مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰  از  بنابراین سرمایه شرکت 
یافت و ماده قانونی اساسنامه بشرح فوق اصالح یافت.

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

پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
341734/مالفسازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاری

دادنامه
پرونده کالسه ۹۳۰۹۹۸۰۸۴۰۶۰۱۹۳۲ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان 

ایالم تصمیم نهایی شماره 
آقای غالمرضا حیدری هوادرق فرزند سرخای متهم، به نشانی تهران خ شریعتی 
خواجه عبداهلل انصاری کوچه الهه پ 7 واحد ۸ ۲- آقای غالمرضا تارثبوت فرزند 
حسین شاکی و متهم، به نشانی تهران  سردار جنگل شمالی- خ قاسم پور- خ 
ارکیده ک نسترن پ ۱۰ واحد ۱ ۳- آقای سعداله قیامی فرید فرزند غالمعلی 

شاکی، به نشانی شهرستان ایالم- شادآباد خ عاشورا کوچه ششم.
اتهام ها: ۱- کالهبرداری اینترنتی ۲- افترای عملی

دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.

رای دادگاه- در خصوص اتهام آقای غالمرضا حیدری هوادرق فرزند سرخای دایر 
به کالهبرداری اینترنتی موضوع  شکایت آقای سعداهلل قیامی فرید دادگاه نظر 
به کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ایالم و مالحظه 
و  بانکی  پرینت  و  انتظامی  مرجع  تحقیقات  و  گزارش  و  شاکی  شکایت  شرح 
استعالم به عمل آمده از بانک و نظر به عدم حضور و تدارک هر گونه دفاعی از 
این دادگاه بزهکاری مشارالیه  از نظر  جانب متهم در جلسات دادسرا و دادگاه 
محرز و مسلم است و دادگاه به استناد ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای مصوب 
۱۳۸۸ عالوه بر رد مبلغ دو میلیون و نهصد هزار تومان به شاکی به عنوان رد 
مال حکم بر محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعالم 
می دارد این رای غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 
محترم تجدید نظر استان ایالم می باشد و اما در خصوص اعتراض آقای سعد 
اهلل قیامی فرید نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه دوم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان ایالم دادگاه نظر به مالحظه اوراق و محتویات پرونده 
و بررسی الیحه اعتراضیه معترض و مداقه در قرار معترض عنه با عنایت به اینکه 
احوال و محتویات  و  اوضاع  با  و متناسب  موازین  را موافق  قرار موصوف  اصدار 
پرونده تشخیص داده و موجب برای نقض آن مالحظه نمی گردد لذا ضمن رد 
اعتراض معترض با استناد به مواد ۲7۰و۲7۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
۱۳۹۲ حکم بر تایید و استواری آن صادر و اعالم می دارد این رای قطعی است.

علیزارعطالب:دادرسشعبه103دادگاهکیفری2ایالم

آگهی مزایده

به  بوشهر   ۲ واقع در بخش   ۳۴۰۶/۳۰۰ با ضبط ملک شماره  اینکه  به  نظر 
منزل  جنب  صادق  امام  مسجد  غرب  شمال  دوم  کوچه  دوم  تنگک  آدرس 
محمدرضا تنگکی به مساحت ۲۱۲ متر مربع و ۱۱۰ متر زیر بنا دارای آب 
موافقت  دولت  نفع  به  ریال   ۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  که  فاز  تک  برق  و 
کارشناسی  ریال   ۱/7۲۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  مذکور  ثبتی  پالک  و  شده 
۲ بوشهر در ساعت  شده است. لذا مزادیه ملک ۳۴۰۶/۳۰۰ واقع در بخش 
احکام  اجرای  دوم  شعبه  در   ۱۳۹۵/۵/۲7 مورخه  چهارشنبه  روز  صبح  ده 
در  شرکت  و  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  شود.  می  برگزار  بوشهر  کیفری 
سنگی  خیابان  در  واقع  بوشهر  کیفری  احکام  اجرای  دوم  شعبه  به  مزایده 

نمایند. مراجعه  بوشهر  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
قاضیشعبهدوماجرایاحکامکیفریبوشهر

اخطاریه دفتر خانه 

احتراما در اجرای دادنامه ۶۰۳۰۰۳7۹-۹۴مورخه ۳۱\۱\۱۳۹۵وکالسه شماره 
بایگانی ۹۴۰۸۰7صادره از شعبه ۲۰تجدید نظر کرمانشاه به شما اخطار می گردد 
حداکثر ظرف مدت ۱۰روز پس از انتشار آگاهی به آدرس جوانرود ابتدای خیابان 
حمزه جنب بانک رفاه دفتر طالق 7۹جوانرود مراجعه ودرغیر اینصورت دفتر خانه 

طالق برابر قانون راسا اقدام خواهد جهت طالق خانم پرشنگ عبدالهی 
دفترطالق79جوانرودخلیلحیدری

اگهی ابالغ وقت رسیدگی

بنا به تجویز ماده ۱۱۵ و ۱۸۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
ابالغ می گردد  المکان  اقای منصور نجار زاده فعال مجهول  به  درامور کیفری 
۹۴۰۹۶۳ شعبه  پرونده کالسه  بر کالهبرداری  دائر  اتهام خود  از  دفاع  جهت 
۱۰۲ در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ راس ساعت ۹/۳۰ در این دادگاه حاضر در 

صورت عدم حضور دادگاه  راسا مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.
دادگاه کیفری شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم 

ایالم-خعدالتمجتمع-دادگاههایعمومیوحقوقیایالم
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دردیدارمدیرکلنوسازیمدارسو
آموزشوپرورشهرمزگانمطرحشد:

دغدغه ها در بهبود روند
 تعلیم و تربیت مشترک

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس هرمزگان ،مهندس قاسمی مدیرکل 
و بهمن زاده معاون توسعه مدیریت نوسازی مدارس 
استان با مدیرکل آموزش و پرورش دیدار کردند. 
انتصاب  با تبریک  مهندس قاسمی در این دیدار 
فطر  سعید  عید  و  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
گزارشی از روند فعالیت این اداره کل را ارائه داد 
و گفت: مهمترین دغدغه ما تامین فضای آموزشی 
استاندارد برای دانش آموزان عزیز استان است و 
هر زمانی یک مدرسه استاندارد جایگزین مدرسه 
تخریبی می شود این امیدها دوچندان می گردد. 
افزود:  ادامه  در  استان  مدارس  نوسازی  مدیرکل 
گذار  اثر  دستگاهی  عنوان  به  پرورش  و  آموزش 
درجامعه محسوب می شود و مدیریت این دستگاه 
دانش  حضور  با  قطعا  است.  اهمیت  با  و  خطیر 
هاشمی پور که تجارب گرانسنگی در این زمینه 
دارند شاهد موفقیت های بیشتر در عرصه تعلیم 
و تربیت خواهیم بود. مهندس ماشاءاله قاسمی با 
تاکید بر رویکرد دولت مبنی بر واگذاری پروژه های 
نیمه تمام به بخش خصوصی یادآور شد : از سال 
۱۳۹۳تاکنون مکاتباتی را با سازمان مدیریت داشته 
ایم ولی بر اساس نص قانون بهره بردار می تواند در 
این خصوص تصمیم گیری نماید لذا نظر اداره کل 
نوسازی مدارس استان به آموزش و پرورش اعالم 

گردیدتا تصمیم الزم اتخاذ شود. 
پرورش  و  آموزش  مدیرکل  پور  هاشمی  دانش 
هرمزگان با قدردانی از حضور مدیرکل و معاون 
گفت  استان  مدارس  نوسازی  مدیریت  توسعه 
دغدغه  پرورش  و  آموزش  و  مدارس  نوسازی   :
مشترک دارند و این دغدغه هماناتامین فضای 
در  که  باشد  می  استاندارد  و  مطلوب  آموزشی 
روند تعلیم و تربیت فرزندان این دیار اثر گذار 

است. 
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در ادامه با 
اشاره به تالشهای انجام شده در حذف مدارس 
سمت  به  خیری  منابع  هدایت  افزود:  تخریبی 
مدارس تخریبی و تالش درجهت حذف مدارس 
تحسین  قابل  مدارس  نوسازی  توسط  تخریبی 
بتوانیم  خیرین  حمایت  با  امیدواریم  و  است 
دانش  اختیار  در  استاندارد  و  ایمن  مدارسی 

آموزان قرار دهیم. 
کل  اداره  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
تعامالت  به  دیدار  این  در  هم  مدارس  نوسازی 
آموزش و پرورش و نوسازی مدارس اشاره کرد.

راه اندازی شهربازی ارومیه 
در انتظار سرمایه گذار

ارومیه- خبرنگار پیام زمان-عضو شورای شهر ارومیه گفت: راه اندازی شهربازی 
ارومیه مستلزم جذب سرمایه گذار است.

میر علی محمدی گفت: سیاستگذاری های شورای شهر و شهرداری ارومیه بر 
این است که با جذب سرمایه گذار شهربازی مدرن ارومیه راه اندازی شود اما 

هنوز سرمایه گذاری اعالم آمادگی نکرده است.
وی ادامه داد: احداث شهربازی منوط به حضور سرمایه گذاری دلسوز است 
متاسفانه اکثر افراد بدنبال سود آوری زودبازده و درآمدزایی برای زیرمجموعه 
تاخیر به  را  ارومیه  مدرن  شهربازی  احداث  مسئله  این  هستندو   خویش 
 می اندازد.محمدی با بیان اینکه راه اندازی شهربازی مدرن ارومیه نیازمند 
حضور بخش خصوصی است گفت:تا کنون چند شرکت تقاضای خود را برای 
همکاری به خدمات شهری شهرداری ارائه دادند ولی متاسفانه شرایط الزم 

برای شروع فعالیت بدست نیاوردند.
وی تصریح کرد: عالرغم تمایل شهرداری ارومیه برای راه اندازی شهربازی 
شورای شهر مخالفت خود را اعالم کرد تا از طریق بخش خصوصی اقدامات 
الزم انجام شود.محمدی افزود:شهرداری ارومیه با اعطای زمین برای شهربازی 
و تسهیالت، امکانات تشویقی و مجوزهای الزم آماده عقد قرارداد با سرمایه 
گذار برای راه اندازی شهربازی ارومیه است.وی در خصوص علت تعطیلی 
دنیای بازی ارومیه گفت: دنیای بازی ارومیه به دلیل عدم کسب استاندارد 
برای دستگاه و وسایل بازی از اداره استاندارد تعطیل شد وراه اندازی مجدد 
آن نیازمند استانداردسازی و رفع مخاطرات آن برای شهروندان و همچنین 
همت صاحبان دستگاه های تفریحی است که متاسفانه هیچ اقدامی در این 

خصوص انجام نمی شود.
عضو شورای شهر ارومیه با ابراز تاسف از اینکه شهر ارومیه به عنوان مرکز 
استان و جمعیتی بالغ بر 7۰۰ هزار نفر فاقد شهربازی است گفت: شهرداری و 
شورای شهر ارومیه آماده همکاری با سرمایه گذاران داخلی و حتی خارجی با 

توجه به سیاست های نظام جمهوری اسالمی هستند.

اعالم برندگان هفته هفدهم جشنواره بهار تا 
بهاران مخابرات استان مرکزی

قرعه کشی هفته هفدهم جشنواره مشتریان وفادار )ADSL۲+( شرکت 
امور  بازرسی، مدیر  نماینده  با حضور مدیرکل حراست،  ایران  مخابرات 
تجاری، مدیر امور شبکه، مدیرکل بازاریابی، نماینده امور فناوری اطالعات 
و نماینده روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در ساختمان امور تجاری 

برگزار و طی آن برندگان جشنواره وفاداری بهار تا بهاران مشخص شدند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، قرعه 
کشی هفته هفدهم جشنواره وفاداری بهار تا بهاران، برگزار و بر اساس 
نتایج  این قرعه کشی، آقایان امین کاملی فر از استان آذربایجان شرقی و 
حسین کوهی از استان تهران به عنوان برندگان جوایز ۲۵۰ میلیون ریالی 
جشنواره مشتریان وفادار شرکت مخابرات ایران معرفی شدند.همچنین در 
این قرعه کشی، برندگان جوایز پنج میلیون ریالی به قید قرعه انتخاب شدند 
که صورت اسامی آن ها به پیوست اعالم می شود؛گفتنی است جشنواره 
مشتریان وفادار  ADSL۲+ شرکت مخابرات ایران ، به منظور قدردانی از 
مشتریان وفادار خود، همزمان با بهار انقالب در سال ۱۳۹۴ آغاز شده و با 
گذر از بهار طبیعت تا بهار قرآن در سال ۱۳۹۵ ادامه یافته و هر سه شنبه، 
به قید قرعه، ۲ جایزه ۲۵۰ میلیون ریالی و ۵۰ جایزه ۵ میلیون ریالی به 

برندگان اعطا می شود.

خبر خبر

بروز  آبي،  منابع  کمبود  به  توجه  با 
جا  وصنایع  جمعیت  افزایش  خشکسالی، 
به  رساني  اطالع  و  سازي  فرهنگ  با  دارد 
از  درست  استفاده  نحوه  خصوص  در  مردم 
بیشتر آب جلوگیري  از هدرروي هرچه  آب 

شود.
و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهندس  شرقی  آذربایجان  استان  فاضالب 
خصوص  در  شرکت  مدیرعامل  ایمانلو 
منظور  به  آب  مصرف  در  جویی  صرفه 
زندگی  در  آب  جایگاه  اهمیت  تبیین 
فرهنگ  کردن  نهادینه  و  شهروندان  روزمره 
و صرفه جویی در مصرف  بهینه آب  مصرف 
مرکز  دانشیق  رادیویی  زنده  برنامه  در  آب 
به  ونسبت  یافت  حضور  شرقی  آذربایجان 
در  جامعه  در  آب  جایگاه  و  اهمیت  تشریح 
هفته صرفه جویی مصرف آب پرداخت و به 

گفت.  پاسخ  برنامه  مجری  سواالت 
 

ایراندرردیف قرارگرفتنکشور
نیمهخشک و کشورهایخشک

آب  شرکت  عامل  مدیر  ایمانلو  مهندس 
اینکه  به  توجه  با  گفت:  استان  فاضالب  و 
خشک  نیمه  مناطق  ردیف  در  ایران  کشور 
حیث  این  از  نیز  ما  استان  و  گرفته  قرار 
از آب  مستثنی نبوده و تامین بخش زیادی 
با  و  استانی  فرا  صورت  به  شهروندان  شرب 
آب  براین  عالوه  و  بوده  گزاف  های  هزینه 
کوه  های  دامنه  چاههای  از  از  تبریز  شهر 
تامین می  نهند  از سد  از  و همچنین  سهند 
لذا الزمست مشترکین و همشهریان  شود و 

در  را  جویی  صرفه  و  دقت  نهایت  عزیز 
باشند. داشته  مدنظر  آب  صحیح  استفاده 

آب  تولید  میزان  و  آب  تامین  منابع 
دراستان:

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
استحصال  نحوه  به  اشاره  با  آذربایجانشرقی 
و سختیهاي فرا روي در تامین و توزیع آب 
مورد  آب  اینک  هم  گفت:  شهروندان  براي 
نیاز کالن شهر تبریز و تعدادی از شهرهای 
با  و  استاني  فرا  صورت  مسیربه  در  واقع 
تامین  مي شود  زیاد  انرژي  و  صرف هزینه 
عزیز  همشهریان  و  مشترکین  الزمست  لذا 
استفاده  در  را  جویی  صرفه  و  دقت  نهایت 

باشند. داشته  مدنظر  آب  صحیح 
وی با اشاره به برخی استفاده های ناصحیح 

شستشوی  همچون  بهداشتی  شرب  آب  از 
غیره  و  منزل  سبز  فضای  آبیاری  خودرو، 
مصرف  نحوه  در  سازی  فرهنگ  گفت: 
درست آب باید مورد توجه قرار گیرد تا در 
کارهای روزمره که از آب استفاده می شود 

یابد. اسراف و هدرروی آن کاهش 
و  تبریز  در  آب  تولید  میزان  میزان  به  وي 
متوسط  طور  به  گفت:  کردو  اشاره  استان  
در  لیتر   ۴۵۰۰ تبریز  در  آب  تولید  میزان 
ثانیه  در  لیتر   7۶7۰ نیز  استان  در  و  ثانیه 
 ۵۰۰۰ مصرف  پیک  زمان  در  میزان  این  و 
در  لیتر   ۹۰۰۰ و  تبریز  در  ثانیه  در  لیتر 

یابد.  مي  افزایش  استان  در  ثانیه 
اقدامات شرکت: و  مشترکین پر مصرف آب 
مهندس ایمانلو درادامه به صرفه جویی ۱۰ 

مشترکین  توسط  آب  مصرف  در  درصدی 
از  و  کرد   اشاره  مصرف  الگوی  رعایت  و 
های  توصیه  نمود  خواست  در  شهروندان 
جدی  را  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
دچار  مصرفی  آب  خصوص  در  تا  بگیرند 

نشوند. مشکل 

هفتهصرفهجوییدرمصرفآب
وتوصیههایالزم

شهروندان  کرد:  توصیه  شرکت  عامل  مدیر 
کاهنده  آالت  شیر  از  استفاده  با  نیز  عزیز 
و  لباسشوئی  از  استفاده  با  همچنین  و 
مصرف  کم  و  استاندارد  های  ظرفشوئی 
مایه  این  مصرف  در  جوئی  صرفه  به  نسبت 

باشند. کوشا  حیاتی 
مدیرعامل شرکت در پایان ضمن درخواست 
عدم  درخصوص  عزیز  همشهریان  از  مجدد 
جویی  صرفه  و  بهداشتی  شرب  آب  اسراف 
رکن  آب  گفت:  حیات  مایه  این  درخصوص 
کمبود  یا  است.فقدان  پایدار  توسعه  اصلی 
در  اختالل  موجب  بخش  حیات  مایع  این 
های  نابسامانی  بروز  و  شهروندان  زندگی 
جهت  در  و  راستا  این  در  میگردد.  فراوان 
الگوی  آب،  هدرروی  و  اسراف  از  جلوگیری 
صحیح مصرف آب برای هر نفر۱۵۰ لیتر در 
رقم  این  متاسفانه  که  باشد  می  روز  شبانه 
در استان ما بیش از۱۹۰ لیتر در شبانه روز 
رعایت  با  محترم  شهروندان  امیدواریم  بوده 
اتالف  از  آب  مصرف  نحوه  در  دقت  و  آنها 

نمایند. جلوگیری  حیات  مایه  بیشتر 

مدیرعاملآبوفاضالبآذربایجانشرقیازشهرونداندرخواستکرد:

مشارکت عمومی در صرفه جویی 1۰ درصدی مصرف آب

آگهی موضوع ماده ۳ 

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

موضوع  هیات  ۱۳۹۵۶۰۳۲۴۰۰۹۰۰۲۰۳۳مورخ۹۵/۳/۲۴  بشماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مسعود محمد 
حسینی فرزند خضر بشماره شناسنامه ۳۱۵۲۲ صادره از بوشهر به شماره ملی 
مربع  متر   ۱۴۱/۱۴ مساحت  به  خانه  باب  یک  درششدانگ  را   ۳۵۰۰۳۱۵۳۵۶
پالک ۱۰ فرعی از ۲۳۴۰ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱ فرعی از ۲۳۴۰ 
اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی  آقای عباس عبدالعلی 
پور سرتلی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  متقاضی مذکور 
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.۵۳777۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۴/۲۶  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۵/۱۰

مالف791رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانبوشهر-سهرابخواجه

آگهی مزایده مال غیرمنقول

نوبت اول 
قضایی شهید صدر  مجتمع  دادگاه حقوقی   ۹ از شعبه  اجرائیه صادره  بموجب 
تهران اجرای احکام مدنی شعبه هشتم دادگاه حقوقی بابل در نظر دارد ششدانگ 
یک باب مسکونی مرحوم علی اکبر شاکری بارفروشی بشماره پالک ثبتی ۱۶۶۳ 
واقع در بابل کمبرندی شرقی بوستان ۲۶ )درویش خیل سابق( روبروی مسجد 
فاطمه زهرا مجاور پالک ۸۱ که بعنوان ماترک آن مرحوم می باشد به مساحت 
۵۶۴ متر مربع با بنای احداثی در آن که قسمت جلویی عرصه تخریب گردیده و 
قسمت پشتی بنا با قدمت باالی ۴۵ سال ساخت با دو اتاق عمال کارایی مناسب 
برای استفاده و بهره برداری را نداشته و ضمنا مساحت زمین مذکور با تعریض 
گاز می  و  برق  و  امتیازات آب  دارای   و ملک مذکور  بوده  مربع  متر   ۴7۲/۴۳
باشد در روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۵/۵/۲۵ ساعت ۱۱ صبح روز در محل دفتر 
ارج از طریق مزایده به فروش برساند کارشناس قیمت ششدانگ عرصه و اعیان 
پالک فوق الذکر را به مبلغ ۵/۶7۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی نموده است مزایده 
از قیمت پایه کارشناسی شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد 
برنده مزایده باید ۱۰ درصد ارزش مزایده را فی المجلس  و بقیه را حداکثر ظرف 
یکماه پرداخت نماید در صورت انصراف مبلغ پرداخت شده اولیه در حق دولت 
ضبط خواهد شد طالبین و خریدران می توانند ۵ روز  قبل از انجام مزایده با 

هماهنگی این اجرا ازاموال مورد نظر بازدید به عمل اورند.
اجرایاحکاممدنیشعبه8دادگاهحقوقیشهرستانبابل

آگهی موضوع ماده ۳ 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

تعیین  قانون  موضوع  دوم  اول/  ۱۳۹۵۶۰۳۱۰۰۱۶۰۰۲۱۶7هیات  رای  برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد  تکلیف وضعیت ثبتی 
طاهره  خانم  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  آباد  محمود  ملک  ثبتی 
محمدی فرزند ابوالحسن بشماره شناسنامه ۱۲۹۹۵ صادره از تهران  در شش 
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن بمساحت ۲۵۴/۱۶ مترمربع قسمتی 
از پالک ۴7 اصلی واقع در بخش ۱۰ محمودآباد  خریداری از مالک رسمیآقای 
حسین روحیمحرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاصی 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 مرجع 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: ۹۴/۰۴/۰۹تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۴/۰۴/۲۴

رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانمحمودآباد

دادنامه هیات تشخیص 

مرجع   ۹۴/۱/۲۳۵۲ : پرونده  :۹۴/۱۲/۱۱ کالسه  مورخ   ۱/۶۱۹: دادنامه شماره 
رسیدگی :هیات تشخیص شعبه یکم خواهان :شمس الدین کریمی راد به نشانی 
در  :مندرج  نشانی  به  کوالک  دریا  شرکت   : خوانده  دادخواست  در  :مندرج 

دادخواست خواسته :مطالبات کارگری 
خالصه گردشکار :خواهان به موجب دادخواستی که به این اداره کل ارائه کردند 
ارتباط کاری خود را  به وضعیت قطع  درخواست دریافت مطالبات و رسیدگی 
نمود که جهت رسیدگی به دادخواست مورد نظر جلسه هیات تشخیص تشکیل 
که خواهان در جلسه حاضر و ابراز داشت که سابقه کار طبق دادخواست حقوق 
مانده مرخصی و   – – بن کارگری  پاداش  و  – سنوات خدمت- عیدی  معوقه 
در  خوانده  نماینده  کارگاه  دارم  را  رسیدگی  تقاضای  دارم  طلب  را  بیمه  حق 
جلسه حاضر نشد جهت بررسی صحت و سقم اظهارات طرفین دعوی پرونده به 
کارشناس تحقیق ارجاع و پس از تکمیل گزارش پس از استماع اظهارات طرفیت 
دعوی بشرح آتی اصدار رای مینماید گزارش تحقیق وصول و سابقه خواهان از 

مورخ ۹۱/۲/۲ لغایت ۹۴/۱۰/۱۵ را تایید نمود .  
رای

-با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و خوانده و گزارش مامور تحقیق 
در  اسالمی  شورای  تشکیل  عدم  به  نظر  ارا  اتفاق  به  هیات  پرونده  در  موجود 
واحد مزبور به استناد تبصره ماده ۱۵۸ قانون کار و ماده ۵۵ آئین دادرسی کار 
ارتباط کاری خواهان را به علت تعطیلی  موضوع ماده ۱۶۴ همین قانون قطع 
پایان کار خواهان بشرح  قانونی ضمن و  بابت مطالبات  کارگاه موجه دانسته و 

آتی اصدار رای می نماید 
-باستناد ماده ۱۴۸ ق .ک خوانده مکلف است نسبت به واریز سهم حق بیمه 
خواهان بمدت ۵ ماه در سال ۹۱ و ۳ ماه در سال ۹۲ و ۵ ماه و ۱۵ روز در سال 
تامین اجتماعی به  قانون  ۹۳ و ۵ ماه و ۱۵ روز در سال ۹۴ را طبق مقررات 

حساب سازمان موصوف اقدام نماید.
- باستناد مزایای مندرج در ماده ۲7 قانون کار بابت سنوات خدمت به مدت ۹ 
ماه و ۱۵ روز سابقه کار و مدت ۲۳/7۵ روز سنوات از قرار روزی ۲۳7/۴7۵ ریال 

به مبلغ ۵/۶۴۰/۰۳۱ ریال 
- باستناد مواد ۶۴ و 7۱ ق . ک بابت مزد مرخصی استفاده نشده بمدت 7 روز 

از قرار روزی ۲۴۴/۱۴۱ ریال به مبلغ ۱/7۰۸/۹۸7 ریال 
- باستناد مصوبه مجلس محترم شورای اسالمی مورخ 7۰/۱۲/۶ بابت عیدی و 

پاداش سال ۹۴ مدت ۹ ماه و ۱۵ روز به مبلغ ۱۱/۲۸۰/۰۶۲ ریال 
- باستناد بخشنامه شورای عالی کار بابت بن کارگری سال ۹۴ بمدت ۹ ماه و 

۱۵ روز به مبلغ ۱۰/۴۵۰/۰۰۰ ریال 
مبلغ  به  ماه   ۴ بمدت   ۹۴ سال  معوق  بابت حقوق  . ک  ق  ماده ۳7  -باستناد 

۲۸/۴۹7/۰۰۰ ریال 
بموجب این رای خوانده مکلف است جمعا مبلغ ۵7/۵7۶/۰۸۰ را در وجه خواهان 

بپردازد و از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ رابطه فی ما بین خاتمه یافته تلقی میگردد.
این رای به استناد ماده ۵۹ قانون کار ظرف ۱۵ روز قابل تجدید نظر خواهی در 
هیات حل اختالف می باشد و در صورت عدم اعتراض هریک از طرفین و قطعی 
و الزم االجرا شدن رای –رای مزبور به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکبالت 
برای اشخاص  ابالغ  تاریخ  از  ماه  اداری ظرف ۳  آیین دادرسی دیوان عدالت  و 
داخل کشور و ظرف ۶ ماه از تاریخ ابالغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل 

فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود. م الف ۲۹۴۱
ادارهکلتعاونکارورفاهاجتماعیشهرستانخرمآباد.

حصر وراثت 

پرونده کالسه ۹۵\۲۴۱\۵شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان  بحکایت 
جوانرود خانم عینا محمودی درخواست صدور گواهی حصروراثت را نموده است 
دائمی  وبیان داشته شادروان مجید رحیمی زالنی درتاریخ۱۴\۴\۹۵دراقامتگاه 

خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از
۱-عینا محمودی زایچه ۳۵۵\۱۳۳۲کدملی ۴۹۵۹7۱۹۴۵۱همسرمتوفی 
۲-عزیزمجیدیانی زایچه ۱۰۳۰\۱۳۳7کدملی ۵۹۵۹7۱۱۰۳۶پسر متوفی
۳-یونس محمودی زایچه ۱۰۱7\۱۳۴۱کدملی۵۹۵۹7۱۰۹۰۰پسرمتوفی
۴-حسین محمودی زایچه ۹۸۳۰\۱۳۵۵کدملی ۵۹۵۹7۱۰۵۶پسرمتوفی

۵-محمد رحیمی زالنی ۱۳77کد ملی ۴۹۵۰۱۶۹۰۴۱پسرمتوفی
۶-حیات محمودی ۹۸۲\۱۳۴۸کدملی ۵۹۵۹7۱۰۵۵۲دختر متوفی

7-فاطمه رحیمی زالنی ۱۴۲۰\۱۳۶۱کدملی ۵۹۵۹7۱۴۹۹۱دختر متوفی
۸-فرشته رحیمی زالنی ۱۱۳\۱۳۶۶کدملی۵۹۵۹۹۵۱۳۶۳دختر متوفی

۹-فریده رحیمی زالنی ۱۳7۰کدملی ۵۹۵۰۰۰۰۲۵۰دختر متوفی 
هرکس  میگرددتا  کثیراالنتشارآگهی  جراید  از  دریکی  نوبت  یک  مراتب  اینک 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد وی باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 
راصادر  گواهی  شورا  صورت  این  درغیر  نماید  ارائه  شورا  این  به  یکماه  مدت 
وهرگونه اعتراضی یا وصیت نامه ای حتی سری یا رسمی بعداز این مورد ابراز 

شود ازدرجه اعتبار ساقط خواهد شد .
شعبهپنجمشورایحلاختالفشهرستانجوانرود

دادنامه 

 پروند کالسه ۹۴۰۹۹۸۸7۵۲۹۰۰۰۱۰ شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان 
سنندج دادنامه شماره ۹۴۰۹۹7۸7۵۲۹۰۰۲۱۵ 

آقای کوهسار  نمایندگی  به  ثبت ۴۲۹7۰۹  اقتصاد  شماره  بانک مهر  خواهان: 
رحیمی فرزند کیکاوس به نشانی سنندج – خ آبیدار روبروی کلینیک دانپزشکی  

خانواده بانک مهر اقتصاد 
خواندگان :۱- اقای جبار زراری فرزند جمال الدین به نشانی سنندج – نایسر خ 

شیخ ر ش صافکاری و نقاشی کردستان 
۲- اقای خالد جعفری فرزند منصور به نشانی سنندج – دوشان تیپ سوم شهید 

بروجردی پادگان امام علی )ع(
خواسته مطالبه وجه چک 

گردشکار به تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۹ شورای حل 
اختالف سنندج بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است پرونده امر تحت نظر 
است شورا با استعانت از خداوند متعال و اعالم ختم رسیدگی مبادرت به صدور 

رای می نماید .
رای شورا 

به  شعبانی  محمد  مدیریت  با  نوین  اقتصاد  مهر  بانک  دادخواست  خصوص  در 
طرفیت آقایان ۱- جبار زراعی ف جمال الدین ۲- خالد جعفری ف منصور به 
به شماره  ملی  بانک  فقره چک  یک  وجه  ریال  مطالبه ۲۰/۰۰۰/۰۰۰  خواسته 
سریال 7۸7۹۵ مورخه ۱۳۹۰/۲/۲۱ با احتساب )خسارات دادرسی و خسارات 
ید مدعی  در  اصل چک مستنددعوی  و وجود  دادخواست  مفاد  به  (نظر  تادیه 
از  صادره  پرداخت  عدم  گواهی  و  دارد  خوانده  ی  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که 
جانب بانک محال علیه و اینکه خوانده نیز دفاعی که رد ادعای خواهان ایجاب 
و  دانسته  ثابت  و  وارد  را  دعوی خواهان  لذا شورا  است  نیاورده  به عمل  نماید 
مستندا به مواد ۱۹۸و۵۱۹و۱۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ 
و۳۲۰ قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان و به پرداخت مبلغ 
۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱7۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه های 
دایره  همچنین  دارد  می  صادر  را  الیه  مشار  حق  در  تسبیب   ازباب  دادرسی 
رسید  تاریخ سر  از  را  تادیه  تاخیر  است خسارات  مکلف  احکام حقوقی  اجرای 
چک ۱۳۹۰/۲/۲۱ به نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه و از خوانده اخذ و به 
خواهان بپردازد رای صادره غیابی تلقی و ظرف مدت بیست روزقابل واخواهی 
در این شعبه و سپس ظرف مهلت ۲۰ روز دیگر قابل اعتراض در محاکم عمومی 

حقوقی سنندج می باشد .م الف ۱۶۰۳    
رونوشت برابر با اصل اداریست مسئول دبیر خانه شماره ۹

 شعبهنهمشورایحلاختالفشهرستانسنندج

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 

آقای حسین رجب زاده دارای شناسنامه شماره ۲۳۸ به شرح درخواستی که به 
کالسه ۸/۴۱۰/۹۵ از این دادگاه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
تاریخ  و اعالم داشته که شادروان محمود رجب زاده به شماره شناسنامه ۵در 
۱۳۹۵/۴/۱۱ در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند 

از :
۱- حسین رجب زاده فرزند محمود و فاطمه صفری به ش ش ۲۳۸صادره بابل 

پسر متوفی
بابل  به ش ش ۲۳۹صادره  فاطمه صفری  و  محمود  فرزند  زاده  رجب  ۲-علی 

پسر متوفی 
بابل  ۲۴۰صادره  به ش ش  صفری  فاطمه  و  محمود  فرزند  زاده  رجب  ۳-ولی 

پسر متوفی
۴-فرضعلی رجب زاده فرزند محمود و فاطمه صفری به ش ش ۲۴۱صادره بابل 

پسر متوفی
بابل  ۵-زینب رجب زاده فرزند محمود و فاطمه صفری به ش ش ۲۵۵صادره 

دختر متوفی
بابل  فاطمه صفری به ش ش ۳۵۶صادره  فرزند محمود و  زاده  ۶- زهرا رجب 

دختر متوفی
به ش ش ۲۱صادره  و خیرالنساء  فرزند حسینجان  کاظمی  فاطمه صفری   -7

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

صادر خواهد شد.
آگهی درخواست گواهی حصر وراثت قاضیشعبههشتمشورایحلاختالفبابل

به شرح درخواستی  ارمکی دارای شناسنامه شماره ۲۵۹۸  قربانزاده  خانم مینا 
که به کالسه ۸/۳۹7/۹۵ از این دادگاه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و اعالم داشته که شادروان حسین میرزاپور ارمکی به شماره شناسنامه 
۴۳۶در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۸ در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده وراث حین الفوت 

وی عبارتند از :
۱- مهدی میرزا پور ارمکی فرزند حسین و مینا به ش ش ۲۰۵۱۱7۰۳۵۵صادره 

بابل پسر متوفی
۲-مژگان میرزا پور ارمکی فرزند حسین و مینا به ش ش ۲۰۵۰7۶۹۶۴۴صادره 

بابل پسر متوفی 
۳-مینا قربانژاد ارمکی فرزند یارعلی و کبری به ش ش ۲۵۹۸صادره بابل همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
گواهی  واال  نماید  تقدیم  و  مراجعه  دادگاه  این  به  ماه  یک  آگهی ظرف  انتشار 

صادر خواهد شد.
قاضیشعبههشتمشورایحلاختالفبابل

آگهی احضار متهم

)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست( 
شماره  خواست  کیفر  موجب  به  سیروان  شهرستان  عمومی  دادگاه 
برای   ۹۴۰۹۹۸۰۸7۲۹۰۰7۰۵ کالسه  پرونده  در   ۹۵۱۰۴۳۰۰۵۸۵۰۰۰۹۰
نریمان نیلوفری به اتهام تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی به مساحت ۶۳7 
ارجاع و وقت  این شعبه  به  به موضوع  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی  مربع 
با  است.  گردیده  تعیین   ۱۰:۰۰ ساعت   ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ مورخه  برای  رسیدگی 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات 
از  تا متهم جهت دفاع  نوبت منتشر  آئین کیفری مراتب یک  قانون  ماده ۳۴۴ 
اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
دادرسماموربهخدمتدادگاهکیفریدوشهرستانسیروان–یزداندرخشان

آگهی احضار متهم 

در پرونده کالسه ۹۴۱۰۴۰۶۶۱۱۰۰۶۹۲۹ در خصوص شکایت آقای جواد 
معلوم  واسطه  به  توهین  اتهام  به  کشوری  علی  آقای  علیه  وند  درویش 
دادرسی  آیین  قانون   ۱7۴ ماده  تجویز  به  و  نامبرده  اقامت  محل  نبودن 
کیفری مصوب ۹۲ مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ 
خرم  انقالب  و  عمومی  دادسرای  دادیاری  چهارم  شعبه  در  آگهی  نشر 
آرش  میدان  به  نرسیده  زمین  ایران  خیابان  شرقی  گلدشت  در  واقع  آباد 
انتسابی  اتهام  از  و  حاضر  آباد  خرم  انقالب  و  عمومی  دادسرای  کمانگیر 
عقیده  اظهار  و  رسیدگی  مقرر  موعد  در  عدم حضور  در صورت  نماید  دفاع 

آید.  به عمل می 
دادیارشعبهچهارمدادیاریدادسرایعمومیوانقالبشهرستانخرمآباد-سیدیحیی
سهرابی.

رقابتهای فوتسال بانوان جام رمضان استان 
تهران به پایان رسید.

بندی،  رده  دیدار  غالب  در  که  رقابتها  این 
با  شد،  برگزار  اختتامیه  مراسم  و  پایانی 
هاشمی.  ها  خانم  شیرازی،  دکتر  حضور 
حضرتی.  نصیری.  عامری.  عرب  راستگو. 
مبرا. علیزاده و بسیاری دیگر از دست اندر 

کاران فوتبال بانوان به کار خود پایان داد.
یاران  تیم  رقابتها  بندی  رده  دیدار  در 
ضربات  در   7 بر   ۸ برتری  با  که  حجازی 
پنالتی برابر ارمغان مهر پیروز و سوم شد.در 

دیدار پایانی نیز تیم پیشرو تکین با برتری 
۲ بر ۱ برابر آرسن چابکسر به مقام قهرمانی 

رقابتها دست یافتند.
در پایان مراسم اختتامیه نیز  با اهدای جوایز 
به صورت منظم تیمها و مهمانان جوایز خود 

را دریافت نمودند.
قهرمانی  کاپ  مراسم  این  در  است  گفتنی 
تیمهای اول تا سوم لیگ برتر فوتسال بانوان 
استان تهران فصل ۹۴ به ترتیب به تیمهای 
اسالمشهر)نایب  )قهرمان(هایلی  کهریزک 

قهرمان(آرمینه )سوم( اهدا شد.

پایان رقابت های فوتسال بانوان جام رمضان استان تهران
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شناسایي تولید کننده 
رب و سس مایونز

 غیر استاندارد در البرز

کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
استاندارد استان البرز، فتانه شکرالهي مدیر 
کل استاندارد البرز گفت:  به دنبال گزارش 
مردمي مبني بر تولید غیر مجاز رب گوجه 
منطقه  در  استاندارد  غیر  مایونز  سس  و 
مراجعه  محل  به  بازرسان  البرز،  سهیلیه 
نمودند. شکرالهي گفت: این واحد تولیدي 
و سس  انبوه رب گوجه  تولید  به  مبادرت 
بدون  اورندا  و  برژان  تجارتي  نام  با  مایونز 
پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباري مي 
واحد  علیه  الزم  قانوني  اقدامات  که  نمود 

تولیدي متخلف صورت پذیرفت.
استاندارد  قوانین  رعایت  کرد:  اظهار  وي   
کیفیت  با  کاال  ارائه  در  صادقانه  و خدمت 
تولید  که  است  الزاماتي  جمله  از  مطلوب 
گرفته  کار  به  تولید  امر  در  باید  کنندگان 
و از هرگونه سهل انگاري و بي توجهي به 

کیفیت کاال خوداري کنند.
اصول  به  پایبندي  کرد:  عنوان  شکرالهي 
بود  خواهد  مردم  همه  نفع  به  استاندارد 
به  پایبندي  مهم  نتایج  از  کلي  طور  به  و 
اصول استاندارد مي توان به افزایش فروش 
کاهش  و  کاال  صادرات  افزایش  داخلي، 
واردات، صرفه جویي در هزینه ها و افزایش 

درآمد ملي و کاهش قیمت ها اشاره نمود.
از  توصیه کرد:  به همشهریان  این مسئول 
غیر  و  بي کیفیت  کاالي  گونه  هر  مصرف 
استاندارد جداً خودداري کنند و در صورت 
پیام  سامانه  طریق  از  را  مراتب  مشاهده، 
تلفن  شماره  با  یا  و   ۱۰۰۰۱۵۱7 کوتاه 

۱۵۱7 به این اداره کل اطالع دهند.

مهرداد فیروزبخت؛ 
مدیرعامل سازمان پایانه های شهرداری کرج  شد

شهردار کرج با صدور حکمی، 
را  فیروزبخت  مهرداد  دکتر 
سازمان  مدیرعامل  عنوان  به 
این  شهرداری  های  پایانه 

کالنشهر منصوب کرد.
در ادامه تغییرات گسترده در 
عرصه مدیریت شهری با ابالغ 
دکتر ترکاشوند، شهردار کرج، 
به  فیروزبخت  مهرداد  دکتر 

سمت مدیرعامل سازمان پایانه های شهرداری کرج منصوب شد.
پیش از این مهرداد فیروزبخت در سمت مشاور شهردار کرج در امور 

شهرسازی و حمل و نقل و ترافیک مشغول خدمت بوده است.

باکتری های شور پسند عامل اصلی سرخی
 دریاچه ارومیه

ارومیه- خبرنگار پیام زمان: معاون علمی پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه 
گفت: باکتری های شور پسند عامل سرخی دریاچه ارومیه است.

ناصر آق گفت: علت اصلی سرخی دریاچه ارومیه باکتری های شورپسند 
هالوفیل است که با افزایش میزان ورود مواد مغذی به دریاچه تولید رنگدانه ها 

یی به رنگ قرمز موجب سرخی آب شده است.
 وی گفت: علت دیگر این امر رشد جلبک ها تک سلولی  دونالیه ال سالینا  است 
و این جلبک ها نیز با دریافت مواد مغذی بیشتر اقدام به تولید بتا کاروتن به 

رنگ قرمز می کند و در نتیجه موجب سرخی آب می شود.
 وی ادامه داد: عامل سوم در سرخی آب که سهم کمتری دارد وجود آرتمیا 
در سطح آب است که به علت کم بودن اکسیژن موجود در آب، هموگلوبین 

تولید می کنند که سرخی آب را به دنبال دارد.
آق خاطر نشان کرد: سرخی دریاچه هیچگونه خطری به دنبال ندارد و با خنک 
تر شدن هوا، رنگ آب به وضعیت عادی برمی گردد اما انتظار می رود تا پایان 

تابستان ادامه داشته باشد.

افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دامپزشکی
 چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دامپزشکی، دام، طیور، آبزیان و صنایع 
وابسته با حضور مهندس مهری رئیس سازمان جهاد استان و دکتر امیر 
حسین بهداد، مدیر کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی رسما افتتاح 
شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی، 
آئین افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دامپزشکی، دام، طیور، 
آبزیان و صنایع وابسته با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر کل 
دامپزشکی استان آذربایجان شرقی و جمعی از معاونین این اداره کل 
و با حضور مدیران و مسئوالن غرفه های حاضر در نمایشگاه، در محل 

نمایشگاه های بین المللی تبریز برگزار شد.
دراین مراسم و بعد از تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید، دکتر بهداد  
هدف از برگزاری  این دوره  را نمایشگاه را ایجاد تعامل بیشتر بین فعالین 
صنعت دام، طیور آبزیان و صنایع وابسته و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی 
عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی 
از قطب های تولیدکننده در بخش دام و بوده و جزو استان های پیشرو و 

تامین کننده امنیت غذایی در کشور محسوب می شود.

خبر خبر

به مناسبت گرامیداشت هفته صرفه جویی در مصرف ازسازمانهای 
در  آب  بهینه  مصرف  ساز  فرهنگ  های(    NGO( نهاد  مردم 
شرکت آب و فاضالب  استان آذربایجان شرقی تجلیل بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
مهندس ایمانلو مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
از گروههای مردم نهاد ضمن تسلیت  شرقی در مراسم تجلیل 
ایام شهادت حضرت علی ) ع ( گفت: کشور ما در حال حاضر با 
محدودیت جدی منابع آب روبرو بوده و بهره گیری صحیح از این 

نعمت الهی ضروری می باشد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اضافه کرد: با عنایت به 
اینکه پایه و رکن اساسی فرهنگ سازی در هر جامعه ای آموزش 
بین  در  آب  مصرف  فرهنگ صحیح  ترویج  و  آموزش  لذا  است 
خانواده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و سازمانهای مردم 
نهاد و خود جوش از نقش و جایگاه ویژه ای در خصوص فرهنگ 
سازی مصرف بهینه آب در جامعه دارند و می توانند با ارائه آموزش 
های الزم به شهروندان و ترویج راههای صحیح مصرف آب در 
حفاظت از منابع ارزشمند آب نقش مهمی را در جامعه ایفا کنند .
وی افزود: شرکت آب و فاضالب استان تالش می کند تا نگاه 

جامعه و مردم را به موضوع حیاتی آب معطوف نماید.
مهندس ایمانلو اضافه کرد: در این راستا این شرکت در نظر دارد با 
بهره گیری از همکاریهای جمعی و مشارکتهای همگانی بخصوص 

با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های سازمانهای مردم نهاد 
نسبت به فرهنگ سازی مصرف بهینه آب اقدام نماید.

 مدیر عامل شرکت ادامه داد : خوشبختانه سازمانهای مردم 
نهاد ) NGO ها( روز به روز گسترش یافته و تاثیر گذاری 
با  است  این  ما  درخواست  شود  می  بیشتر  جامعه  در  آن 
بتوانیم فرهنگ درست  نهاد مردمی  این  کمک و همکاری 
مصرف کردن را به قشر های مختلف آموزش داده و نهادینه 

کنیم.
در ادامه مراسم مدیر عامل  سازمان مردمی همیاران زیست 
سبز و دبیر جمعیت مردمی رفتگران طبیعت آذربایجان شرقی 
گزارشی از فعالیت های این انجمن و نهاد مردمی ارائه و آمادگی 
و همکاری بیشتر این      انجمن ها را با شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی در راستای آموزش و فرهنگ سازی در 

مدارس و جامعه را اعالم نمودند.
در این مراسم از تعدادی نیروهای داوطلب سازمانهای مردم 
نهاد )NGO  ها(  را  که در فرهنگ سازی مصرف بهینه آب 
حضور فعال داشته اند با اهداء لوح تقدیر و هدایایی تجلیل 

بعمل آمد.
در پایان مراسم اعضاء گروههای مردم نهاد از آزمایشگاه آب 
و فاضالب استان آذربایجان شرقی بازدید نمودند و توضیحات 

الزم  توسط مدیر آزمایشگاه آب در این خصوص ارائه شد.

همزمانباهفتهصرفهجوییدرمصرفتوسطشرکتآبوفاضالبصورتگرفت؛

تجلیل  از  NGO  های  فرهنگ ساز مصرف بهینه آب  در آذربایجان شرقی   

آگهي مناقصه عمومي 
استناد   به  د ارد   نظر  د ر  وحید یه  شهرد اري 
مجوز واصله از سوي شوراي شهر وحید یه به 

شماره 33/181 مورخ 1395/03/26 نسبت به اجراي پروژه:
اولیه  برآورد   با  مرکز سالمت شهر وحید یه  احد اث ساختمان   -1

مبلغ 4/787/243/040 ریال اقد ام نماید .
لذا از کلیه متقاضیان شرکت د ر مناقصه د عوت به عمل مي آورد  
حد اقل قیمت پیشنهاد ي خود  را جهت اجراي پروژه فوق د ر سه 

پاکت جد اگانه به شرح زیر:
بانکي معتبر )5 د رصد  قیمت  نامه  الف- حاوي ضمانت  پاکت   -1

برآورد  اولیه(
2- پاکت ب- حاوي مد ارک مثبته شرکت

3- پاکت ج- حاوي قیمت پیشنهاد ي
مالي  امور  به  د وم  نوبت  آگهي  د رج  تاریخ  از  روز  د ه  تا  حد اکثر 

شهرد اري وحید یه تحویل و رسید  د ریافت نمایند .
د ر ضمن شهرد اري د ر رد  یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ات مختار 
به عهد ه  نیز  به هزینه د رج آگهي  و کلیه کسورات متعلقه  است 
و  مخد وش  و  مشروط  پیشنهاد ات  به  و  باشد   مي  مناقصه  برند ه 
فاقد  ضمانت نامه بانکي معتبر معاد ل 5 د رصد  قیمت برآورد  اولیه 

ترتیب اثر د اد ه نخواهد  شد .
تلفن 65633285 تماس  با شماره  بیشتر  اطالعات  جهت کسب 

حاصل نمایید .
شهرد اري وحید یه

نوبتدوم

بارکد ۳۶۳۸۳۹۰۰ 

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ایوان سپید پارس  با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت ۲۹۵۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۶۳۳۱ 

العاده مورخ ۹۵/۲/۵ تصمیمات ذیل  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
اتخاذ شد:

آقای مهدی افشار اصل به ک م ۰۳۲۱۵۴۰۸۴۰ با دریافت مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال 
از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.

بنابراین لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش به شرح زیر 
می باشد:

آقای محمود بزرگوار به ک م ۰۹۴۵۵۹۳۵۱۱ دارنده ۸۰۰۰۰۰ ریال
آقای ابوالفضل بید خام به ک م ۰۰۳۲۹۹۲۶۹۶ دارنده ۲۰۰۰۰۰ ریال

بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش 
یافت و ماده قانونی اساسنامه بشرح فوق اصالح یافت.

با ثبت این مستند تصمیمات کاهش سرمایه از طریق خروج شریک انتخاب شده 
توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
341731/مالفسازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاری

بارکد ۳۶۳۸۴۱۶۷ 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت  آگهی تغییرات شرکت آروین فراز داتیس  

۴۱۲۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۶۳۸۳ 
العاده مورخ ۹۵/۲/۱ تصمیمات ذیل  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 

اتخاذ شد:
از  باالتر  آرژانتین  میدان  تهران  آدرس  به  تهران  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل 
بیمارستان کسری نبش چهار راه پ ۳۸ واحد 7 کد پستی ۱۵۱۶۶۱۸۴۱۱ تغییر 

یافت و در نتیجه ماده قانونی اساسنامه اصالح گردید.
تعداد اعضا هیئت مدیره از ۳ نفر به ۲ نفر کاهش یافت در نتیجه ماده قانونی 

اساسنامه اصالح گردید.
م  ش  تهران  از  صادره   ۲۳۰۴۳ ش  ش  محمود  فرزند  فرد  سعیدی  پویا  آقای 
۰۰۸۰۱۳۸۲۹۲ با پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به صندوق شرکت در ردیف 

شرکا قرار گرفت.
میلیون  یک  مبلغ  پرداخت  با   ۰7۹۳۸۰۳۶۰۸ م  ک  کیان  ناطقی  احمد  آقای 
ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ پنج میلیون ریال 

افزایش داد.
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش:

آقای احمد ناطقی کیان ک م ۰7۹۳۸۰۳۶۰۸ دارنده پنج میلیون ریال
آقای ابراهیم افچنگی ک م ۰7۹۳۸۲۱۳۲۰ دارنده سه میلیون ریال
آقای محمد افچنگی ک م ۰7۹۰۵7۵۵۶۶ دارنده سه میلیون ریال

آقای پویا سعیدی فرد ک م ۰۰۸۰۱۳۸۲۹۲ دارنده پنج میلیون ریال
با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید تغییر 
محل )تغییر نشانی در یک واحد ثبتی( اصالح ماده اساسنامه )کاهش / افزایش 
الکترونیک  سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  مدیره(  هیئت  اعضا  تعداد 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس 

میباشد.341735/مالف
سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاری

آگهی موضوع ماده ۳ 

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

موضوع  هیات  ۱۳۹۵۶۰۳۲۴۰۰۹۰۰۱۵۴۸مورخ۹۵/۲/۲7  بشماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم نسرین رازقی 
پور فرزند عبدالمجید بشماره شناسنامه ۲۳۶۰ صادره از بوشهر به شماره ملی 
به مساحت ۸۸ متر مربع پالک  باب خانه  را درششدانگ یک   ۳۵۰۱۴۰۸۵۹۵
از پالک ۳۳۹۸ اصلی واقع در  از ۳۳۹۸ اصلی مفروز و مجزی شده  ۴۹ فرعی 
پور سرتلی  عبدالعلی  عباس  آقای  مالک رسمی   از  بوشهر خریداری  دو  بخش 
محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
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.۵۳۹۸۲۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/۴/۲۶ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۵/۵/۱۰

مالف816رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانبوشهر-سهراب
خواجه

دادنامه

شهری  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۱ ۹۴۰۹۹۸۸۴۶۵۴۰۰۵۸۹شعبه  کالسه  پرونده 
جوانرود )۱۰۱جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹7۸۴۶۱۳۰۰۲۲۴

۱-اقای کیهان نظری فرزند محمد نظیف  متهم، به نشانی کرمانشاه – جوانرود 
خ  جوانرود  نشانی  به   ، متهم  و  شاکی  عبداله  فرزند  میکائیلی  عایشه  آقای   -۲

طالقانی میدان فلسطین کوی ایثار ۹ پالک ۱۹۰ 
۳- خانم آمینه محمودی فرزند فرزند فتاح شاکی و متهم ، نشانی جوانرود خ 

طالقانی میدان فلسطین کوی ایثار ۹
۴- خانم شیلر سعدیان فرزند جالل متهم ، به نشانی جوانرود خ طالقانی میدان 

فلسطین کوی ایثار ۹
۵- خانم شنو سعدیان فرزند جالل شاکی و متهم به نشانی جوانرود خ طالقانی 

میدان فلسطین کوی ایثار ۹
اتهام ها: ۱- جعل ۲- تحصیل مال از طریق نامشروع ۳- توهین به اشخاص عادی 

۴- ضرب و جرح عمدی 
۵- استفاده از اوراق جعلی 

رای دادگاه 
در خصوص اتهام خانمها و اقایان ۱- شلیر  سعیدیان فرزند جالل ۱۹ ساله دائر 
بر توهین ۲- شنو سعیدیان فرزند سعیدیان فرزند جالل ۲7 ساله دائر برتوهین و 
مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به خانم میکائیلی ۳- امینه محمودی 
فرزند فتاح ۴7 ساله دائر بر توهین و مشارکت در ایراد صدمه بدنی و استفاده 
از مجعول ۴- کیهان نظری فرزند نظیف دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول 
با عنایت بر  ۵- عایشه میکائیلی فرزند عبداله ۳۳ ساله دائر بر توهین دادگاه  
اظهارات متهم  انتظامی  مراجعه   پرونده خصوصا شکایت شکاک گزارش  اوراق 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  از  صادره  خواست  کیفر  متن  دادسرای  درتمامی 
جوانرود و عدم حضور متهم ردیف چهارم بزه انتسابی بر متهمین موصوف محرز 
است و مستند به مواد ۴۴۸-۴۴۹-7۰۹-7۱۰-7۱۴-۵۵۸-۵۵۹-۵77 از قانون  
مجازات اسالمی مصوب سال ۱۳۹۲ متهمین ردیف دوم و سوم را به اتهام ایراد 
صدمه عمدی به پرداخت دو درصد دیه کامله بعنوان دیه و بابت دو مورد جرح 
حارصه درنواحی حارصه درنواحی لب پایین سمت راست و سمت راست صورت 
و پرداخت سه دینار بعنوان دیه و بابت دو مورد کبودی در نواحی گردن و بازوی 
بازوی  و  گردن  کبودی  مورد  دو  بابت  و  دیه  بعنوان  دینار  پرداخت سه  و  چپ 
چپ و پرداخت نیم درصد دیه کامله بعنوان دیه و بابت یک مورد جرح حارصه 
در ناحیه ساعد چپ و پرداخت پنجاه و سه دهم یک درصد دیه کامل بعنوان 
ارش و بابت شکستکی استخوان بند دوم انگشت دوم چپ در حق خانم عایشه 
ماده ۶۰۸  استناد  به  را  دوم  و  اول  ردیف  متهم  و  نماید  می  محکوم  میکائیلی 
قانون مجازات اسالمی و به اتهام توهین به پرداخت هر یک میلیون ریال جزای 
نقدی به نفع صندوق دولت محکوم مینماید و متهم ردیف سوم به استناد ماده 
۶۰۸ و ۵۳۶ قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱۳۵7 و رعایت ماده۱۳۴قانون 
مجازات اسالمی  مصوب سال ۱۳۹۲  به اتهام توهین به پرداخت  یک میلیون 
ریال جزای نقدی وبه اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت دوازده میلیون 
ریال  جزای نقدی به نفع  صندوق دولت محکوم می نماید و متهم ردیف چهارم 
را به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به استناد ماده ۵۳۶ قانون مجازات 
اسالمی مصوب سال ۱۳۵7 و رعایت ماده ۱۳۴۱ قانون مجازات اسالمی مصوب 
سال ۱۳۹۲ به اتهام جعل به تحمل ۲ سال و اتهام استفاده از مجعول به تحمل 
۲ سال حبس تعزیری محکوم می نمایدو متهم ردیف پنجم را به اتهام توهین و 
به استناد ماده۶۰۸ قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱۳7۵ به پرداخت یک 
به  نسبت  رای صادره  نفع صندوق دولت محکوم  به  نقدی  ریال جزای  میلیون 
متهمین ردیف اول و دوم و سوم و پنجم حضور محسوب و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل تجدید نظر  در محاکم تجدید نظر  استان کرمانشاه می باشد و 
نسبت به متهم ردیف چهارم غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه می باشد و با انقضای  مهلت واخواهی ظرف مدت بیست 

روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد.
رئیس دادگستری و دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه کیفری دو جوانرود 

رونوشتبرابراصلواداریستمدیردفترشعبهکیفریشعبهاولدادگاهکیفریدو
شهرستانجوانرود)101جزاییسابق(

بارکد ۳۶۴۰۶۴۵۳

 آگهی تغییرات شرکت کاریز ساینا  با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۰۵۰۸ 
و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۲۲۵۰ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۵/۱/۲۱ تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

اساسنامه  مربوطه  ماده  و  افزایش  نفر   ۴ به  نفر   ۳ از  مدیره  هیئت  اعضا  تعداد 
اصالح گردید.

آقای احسان نکونام ش م ۰۴۹۲۲۸۸۰۲۱ با پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال به 
صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد.

آقای حسام الدین حسامی ش م 7۰۶۳۳۸۰۰۱۳۲ با پرداخت مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ 
ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد.

ریال   ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ به  ریال   ۱۲۰۰۰۰۰۰ مبلغ  از  شرکت  سرمایه  نتیجه  در 
افزایش یافته در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.

لیست سهامداران بعد از افزایش سرمایه:
آقای حمیدرضا محمد پور ش م ۰۶۵۰۵۶7۱۰۲ دارای ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم 

الشرکه
سهم  ریال   ۴۰۰۰۰۰۰۰ دارای   ۰۰۵۱۰۰7۹۵۹ م  زاده ش  طاهری  نادر  آقای 

الشرکه
آقای حسین مهدوی ش م ۲۶۹۱۶۰۵۶۴7 دارای ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه
آقای احسان نکونام ش م ۰۴۹۲۲۸۸۰۲۱ دارای  ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه

ریال  دارای ۲۴۰۰۰۰۰۰۰  الدین حسامی ش م 7۰۶۳۳۸۰۰۱۳۲  آقای حسام 
سهم الشرکه

با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید اصالح 
ماده اساسنامه )کاهش / افزایش تعداد اعضا هیئت مدیره( انتخاب شده توسط 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی  متقاضی در سوابق 

های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
341730/مالفسازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاری

دادنامه

پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۰۸۴۰۹۰۱۳۲۹ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان 
ایالم تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹7۰۸۴۲۹۰۰7۸7

آزادی ۹  بلوار  ایالم  به نشانی  شکات: ۱-خانم نگین کاکاوند فرزند غالمحسین 
مجتمع طبقه ۵ واحد ۱۰ ۲- آقای ناصر نیک سرشت فرزند علی به نشانی ایالم 

بلوار آزادی آزادی ۹ مجتمع ساحل طبقه ۵ واحد ۱۰ 
اله  آیت  خ  )ره(  امام خمینی  خ  نشانی  به  عیسی  فرزند  افراز  لیال  خانم  متهم: 

کاشانی ک شهید علیرضا حسینی
اتهام: ۱- توهین به اشخاص عادی ۲- تهدید حیثیتی

اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و  با عنایت به مجموع  دادگاه 
بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.

توهین  به  دایر  عیسی  فرزند  افراز  لیلی  خانم  اتهام  خصوص  در  دادگاه-  رای 
نسبت به خانم نگین کاکاوند و تهدید به ضررهای حیثیتی و شرقی نسبت به وی 
انقالب شهرستان  و  از دادسرای عمومی  به کیفیت خواست صادره  نظر  دادگاه 
ایالم و مالحظه شرح شکایت شاکی و استعالم به عمل آمده از شرکت مخابرات 
که حکایت از مالکیت متهم بر سیم کارت که بوسیله آن تماس حاصل گردیده 
و شاکی را مورد توهین و تهدید قرار داده است و مالحظه صورت جلسه خارج 
نویسی گفتگوی ضبط شده بین شاکی و متهم و بازشنوی آن توسط این دادگاه 
که متهم موصوف شاکی را با الفاظی رکیک مورد اهانت و تهدید قرار داده است 
و نظر به عدم حضور و تدارک هرگونه دفاعی از جانب متهم در جلسات دادسرا 
و دادگاه از نظر این دادگاه بزهکاری مشارالیه محرز و مسلم است و دادگاه به 
استناد مواد ۶۰۸ و ۶۹۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳7۵ و ملحوظ نظر قرار دادن 
از  تعدد جرم  قواعد  رعایت  با  اسالمی مصوب ۱۳۹۲  قانون مجازات  ماده ۱۳۴ 
حیث بزه توهین حکم بر محکومیت متهم به پرداخت یک مکیلیون ریال جزای 
نقدی به نفع صندوق دولت محترم جمهوری اسالمی ایران و از حیث بزه تهدید 
به تحمل 7۴ ضربه شالق تعزیری صادر و اعالم می دارد که در هر یک از موارد 
فوق صرفا مجازات اشد قابل اجرا می باشد و چنانچه مجازات اشد به یکی از علل 
قانونی تقلیل یا تغییر یا غیر قابل اجرا گردد مجازات اشد بعدی اجرا می گردد. 
این رای غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از قابل واخواهی در در همین شعبه 
و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید 

نظر استان ایالم می باشد.
علیزارعطالب:دادرسشعبه103دادگاهکیفری2ایالم

آگهی وقت دادرسی

بدینوسیله به خانم بتول غالم حجازی فرزند رجبعلی که فعال مجهول المکان 
دادرسی  آئین  قانون   ۳۴۴ ماده  تجویز  به  بنا  باشد  نمی  دسترس  در  و  بوده 
کیفری و حسب دستور دادگاه در یک نوبت از طریق روزنامه ابالغ میشود جهت 
دفاع از اتهام انتسابی خود مبنی بر انتقال مال غیر در کالسه ۹۵۰۰۴۰ در تاریخ 
۹۵/۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰ در شعبه ۱۰۲ جزایی دادگاه عمومی دادگستری ورامین 
حاضر شود عدم حضور مانع از رسیدگی قضایی نبوده دادگاه غیابا اقدام و رای 

مقتضی را صادر خواهد نمود م الف ۳۹۸  
مدیردفترشعبه102دادگاهکیفریدودادگستریورامین

متن آگهی
به  فرزند خدامراد  ایمان سمینی  آقای  این شعبه  الذکر  فوق  پرونده کالسه  در 
قرار  تعقیب  تحت  سپهوند  اصغر  آقای  شکایت  موضوع  غیر  مال  فروش  اتهام 
گرفته با عنایت به عدم شناسایی متهم و مجهول المکان بودن وی و در اجرای 
تا  گردد  می  ابالغ  نامبرده  به  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   ۱7۴ ماده  مقررات 
ظرف یک ماه از تاریخ صدور آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه 
اتخاذ تصمیم  مقررات  است در صورت عدم حضور مطابق  بدیهی  حاضر گردد 

به عمل خواهد آمد. 
دادیارشعبهسومدادسرایعمومیوانقالبشهرستانخرمآباد–هاشمهاشمیفرد

آگهی مفقودی
 7۲ شهربانی  شماره  به   ۱۳۶۲ مدل  پیکان  وانت  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 

-۶۸۶م۴۲ و به شماره شاسی ۱۴۱۱7۳۹۲ مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

به مناسبت   گرامیداشت هفته تامین اجتماعی 
اتفاق مدیر کل  به  تامین اجتماعی  مدیر کل 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی ،مدیر درمان و تعدادی 
از   اجتماعی  تامین  کل  اداره  کارشناسان  از 
بخشهای مختلف  بیمارستان ملکی امام علی)ع( 
بازدید  و از بیماران بستری در آن بیمارستان 
عیادت و با اهداء گل و شیرینی از آنها دلجویی 

نمودند.
تامین  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  بختیاری؛  و  چهارمحال  استان  اجتماعی 

مناسبت هفته تامین اجتماعی  مدیر کل تامین اجتماعی 
،مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و مدیر درمان استان  
از بخشهای مختلف بیمارستان امام علی)ع( شهرستان 

بازدید و از بیماران بستری عیادت و دلجویی کردند.
اداره  های  روابط عمومی  با همت   که  برنامه  این  در 
کل تامین اجتماعی و مدیریت درمان استان  برگزار 
گردید، مسئولین بر بالین بیماران حاضر شدند و ضمن 
گرامیداشت هفته تامین اجتماعی و عیادت از بیماران 
وضعیت  جریان  در  مختلف،  بخش های  در  بستری 
رسیدگی به آنان قرار گرفتند  و  برای آنان شفای عاجل 

مسئلت  نمودند.
مدیر کل تامین اجتماعی استان در حاشیه این بازدید 

گفت: فرصتی پیش آمد در ایامی که به نام » هفته 
تامین اجتماعی« نامگذاری شده، بازدیدی از بیمارستان 
ملکی  سازمان تامین اجتماعی  داشته باشیم و ضمن 
زحمتکش  پرستاران   و  کادر  به  قوت   خدا  عرض  
بیمارستان،کیفیت خدمت رسانی به بیمه شدگان و 
مستمری بگیران عزیز را  از نزدیک مورد بررسی قرار 

گیرد.
مدیر درمان تامین اجتماعی نیز در این بازدید گفت:  در 
سال ۱۳۹۴ در بخش درمان بیش از ۱7۶ میلیارد تومان 
هزینه گردید که از این جهت به خود می بالیم در سازمان 
مقدسی مشغول بکار هستیم که خدمت رسانی بیمه  ای 

و درمانی به اقشار مختلف مردم  از افتخارات آن است.

بهمناسبتهفتهتامیناجتماعیصورتگرفت؛

بازدید و عیادت از بیمارستان امام علی )ع( فرخشهر 

و  راه  اداره کل  و ساختمان  مدیر مسکن 
شهرسازي هرمزگان از احداث سه ایستگاه 
پلیس در شهرک هاي مهر آوران و پیامبر 

اعظم )ص( در بندرعباس خبر داد.
راه  کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
ماندانا  ،مهندس  هرمزگان  شهرسازي  و 
مقدسي با بیان اینکه سایت هاي مسکن 
بندرعباس  شهر  پرجمعیت  نقاط  از  مهر 
به شمار مي روند خاطر نشان کرد،بحث 
و  راه  تاکید  مورد  مناطق  این  امنیت 
یابي  مکان  با  رو  این  از  است  شهرسازي 
هاي صورت گرفته سه ایستگاه در منطقه 
مسکوني مهرآوران و شهرک پیامبر اعظم 

)ص( پیش بیني شده که عملیات احداث 
از  پس  که  رسیده  پایان  به  ایستگاه  دو 
نیروي  تحویل  سازي  محوطه  تکمیل 

انتظامي خواهد شد.
وي زیربناي هر یک از ایستگاهها را۵۵/۲ 
:براي  گفت  و  کرد  عنوان  مربع  متر 
بر  بالغ  اعتباري  ایستگاهها  این  تکمیل 
یک میلیارد و ۳۸۵ میلیون ریال در نظر 

گرفته شده است.
استقرار  با  کرد  امیدواري  ابراز  مقدسي 
شاهد  بتوان  ایستگاهها  این  در  پلیس 

امنیت الزم در مناطق مذکور باشیم.

مدیرمسکنوساختمانادارهکلراهوشهرسازيهرمزگان:

سه ایستگاه پلیس در سایت هاي مسکن مهر احداث مي شود
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قیمت جهانی نفت کاهش یافت
قیمت جهانی نفت در بازار معامالت آتی با روند نزولی آغاز به کار کرد.

به گزارش رویترز، قمیت جهانی نفت در ساعات اولیه بازار معامالت آتی 
روز جمعه در منطقه آسیا به دلیل افزایش نگرانی از فزونی عرضه با کاهش 
روبر شد این در حالی است که آمار نسبتا امیدوار کننده رشد اقتصادی 

چین مانع از سقوط بیشتر بهای طالی سیاه شد.
در همین حال قیمت نفت دریای برنت با ۱۶ سنت کاهش به ۴7 دالر 
و ۲۱ سنت در هر بشکه رسید ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس 
اینترمیدیت آمریکا هم با ۱۸ سنت کاهش در برابر ۴۵ دالر و ۵۰ سنت 
به ازای هر بشکه معامله شد. همچنین انتشار آمار رشد اقتصادی ۶.7 
درصدی چین برای سه ماه دوم سال جاری میالدی همچون عاملی 

بازدارنده برای کاهش بیشتر بهای نفت عمل کرد.
البته با کاسته شدن نگرانی تحلیل گران از رشد اقتصادی چین این بار 
تمرکز آنها بر روی تاثیر منفی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و به دنبال 
آن رکود جهانی رفته است. بر همین اساس انتظار می رود بازار نفت به 
سمت برقراری توازن میان عرضه و تقاضا حرکت کند و افزایش ذخایر نفت 
کشورهای تولید کننده از سه ماه سوم سال جاری میالدی تا پایان سال 

۲۰۱7 میالدی با روند جزیی پیش رود.

تجهیز 1۰۰۰ شهر به سامانه باالنس آب
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از 

تجهیز ۱۰۰۰ شهر کشور به سامانه باالنس آب خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی سیدزاده با اشاره به اینکه با همت انجمن جهانی آب 
و مطالعات علمی در این زمینه مبحث تازه ای با عنوان باالنس آب تعیین 
شد، اظهار داشت: براساس باالنس آب ورودی و خروجی آب مشخص 
شده و تصمیم گیرندگان و مدیران می توانند از این طریق میزان آب بدون 

درآمد را مشخص کرده و تصمیماتی را در این زمینه داشته باشند.
وی بیان کرد: شرکت مهندسی آبفای کشور از سال ۸۳ پس از مطالعات مبنا 
و پایه در این حوزه این استاندارد را برای مدیریت و ارزیابی هدررفت آب در 
تمامی شرکت ها ابالغ کرده و دستورالعمل ها را بومی سازی کرد و یک رویه 
واحدی ایجاد شد. سیدزاده میزان آب بدون درآمد در سطح کشور را حدود 
۲۶ درصد اعالم کرد و گفت: میزان هدررفت واقعی ۱۳.۸، هدررفت ظاهری 

آب ۱۰.۸ و مابقی مصارف مجاز بدون درآمد ۱.۶ درصد است.
وی با اعالم اینکه خوشبختانه در سال های گذشته روند آب بدون درآمد 
در سطح کشور کاهشی بوده است، افزود: سال 7۶، میزان آب بدون درآمد 
در سطح کشور ۳۶ درصد بود که با اقدام های انجام شده توسط دفاتر 
مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد به ۲۶ درصد در پایان سال 
۹۳ رسید. سیدزاده در همایش ملی مدیریت مصرف و کاهش آب بدون 
درآمد در استان همدان با بیان اینکه براساس پیش بین های صورت گرفته 
هنوز در زمینه کاهش آب بدون درآمد در قالب برنامه پنجم توسعه عقب 
هستیم، اظهار داشت: با جلوگیری از هدررفت فقط نیمی از حجم ساالنه 
هدررفت واقعی در دنیا می توان برای ۱۰۰ میلیون نفر بدون سرمایه گذاری 
اضافی آب تأمین کرد. وی عنوان کرد: میزان دقیق حجم آب بدون درآمد 
در دنیا مشخص نیست، ولی بر اساس روش ها و تکنیک های مهندسی 
تخمین زده می شود که در بخش هدررفت واقعی ساالنه در دنیا بیش 
آب  توزیع  شبکه های  از  شده  تصفیه  آب  مترمکعب  میلیارد   ۳۲ از 
هدر می رود، همچنین در بخش هدررفت ظاهری، ساالنه ۱۶ میلیارد 
مترمکعب به دلیل عدم دقت تجهیزات اندازه گیری، خطاهای انسانی و 

مصارف غیرمجاز درآمدی برای تأمین کنندگان آب در سطح دنیا ندارد.

موافقت ایران با افزایش صادرات گاز 
به ارمنستان

ایران موافقت خود را برای افزایش صادرات گاز به 
ارمنستان اعالم کرده است.

در  ارمنستان،   مطبوعاتی  منابع  گزارش  بر  بنا 
روزهای گذشته هوویک آبراهیمیان ، نخست وزیر 
ارمنستان با  اسحاق جهانگیری ،معاون اول ریس 

جمهور ایران تماس تلفنی داشته است .
از آن جایی که از ۱۰ جوالی به دلیل شروع ترمیم 
خط لوله های انتقال گاز در منطقه ی گرجستان، 
است،  شده  متوقف  روسیه  طبیعی  گاز  انتقال 
آبراهیمیان از جهانگیری درخواست کرد تا ایران 
افزایش دهد.  را  ارمنستان   به  صادرات گاز خود 
هرچند که به نظر می رسد که در ۱۰ آگوست 

انتقال  گاز  روسیه از سر گرفته می شود.
این گزارش همچنین افزود که جهانگیری نیز به این 

درخواست پاسخ مثبت داده است.
نخست وزیر ارمنستان و معاون اول رییس جمهوری 
ایران سطح روابط بین این دو کشور را باال ارزیابی 
کرده و افزوده اند که این روابط در فضایی سرشار از 

اعتماد دو جانبه  در حال پیشروی است.
ی  درباره  همچنین  آبراهیمیان  و  جهانگیری 

موضوعات متعدد دیگری نیز  گفت و گو کردند.
ارمنستان روزانه حدود یک میلیون متر مکعب ویا 
به عبارتی دیگر سالیانه حدود ۳۶۵-۳7۰ میلیون 

متر مکعب گاز طبیعی از ایران  وارد می کند.

حذف مشترکان غیرمجاز؛ 
مهم ترین ابزار کاهش تلفات برق

کاهش تلفات برق یکی از معضالت شبکه به حساب 
می آید که برای آن پارامترهای گوناگونی تدبیر شده 
اما مهم ترین آن ها حذف مشترکان غیر مجاز است.
سید علی بربند - مدیر عامل شرکت توزیع برق 
استان تهران - در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به 
تلفات ۱۱.۲ درصدی برق در سطح کشور تاکید 
کرد: باید تا پایان سال جاری تلفات برق به ۱۰ 

درصد کاهش پیدا کند.
به گفته وی میزان تلفات برق در استان تهران نیز 
حدود ۱۳.۵ درصد است که این رقم نیز باید تا پایان 

سال ۱۳۹۵ به ۱۲ درصد کاهش پیدا کند.
داد:  ادامه  تهران  برق  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
نیازمند  برق  تلفات  میزان  کاهش  بی تردید 
سرمایه گذاری است و البته بخشی از تلفات نیز با 

تعیین تکلیف مشترکین غیرمجاز کاهش می یابد.
وی درباره هوشمند سازی کنتورهای برق نیز گفت: 
تا سال آینده ۴۱ هزار کنتور هوشمند نصب خواهد 
شد. در حقیقت بر اساس برنامه های بلند مدت تا 

۶۰ درصد شبکه برق استان هوشمند خواهد شد.

خبر خبر

آگهی تحدید حدود اختصاصی

اصلی در بخش ۱۶  باغ مثمرآبی پالک ۵۸/۲7/۱۴۳7  ۱-ششدانگ یک قطعه 
مهاباد قریه گوگ تپه به مساحت ۵۱۹۱۸/7۶ مترمربع بنام خانم مریم کریمی 
در اجرای رای هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

به شماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۳۰۰7۰۰77۸۴مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۲7
واقع  اصلی   ۵۹/۱۵۴/۱۳۳۵ پالک  آبی  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ۲-ششدانگ 
در بخش ۱۶ مهاباد قریه اگریقاش به مساحت ۴۱7۳۹/۶۴ مترمربع بنام ملیحه 
کریمی در اجرای رای هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی به شماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۳۰۰7۰۰77۶۲مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
واقع  اصلی   ۵۹/۱۵۴/۱۳۳۶ پالک  آبی  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ۳-ششدانگ 
در بخش ۱۶ مهاباد قریه اگریقاش به مساحت ۸۲۱۲/7۲ متر مربع بنام ملیحه 
کریمی در اجرای رای هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی به شماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۳۰۰7۰۰777۲ مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۲7 
بخش  در  واقع  اصلی   ۵۹/۱۵۴/۱۳۳7 پالک  آبی  باغ  قطعه  یک  ۴-ششدانگ 
۱۶ مهاباد قریه اگریقاش به مساحت ۲۱۱۰۰7/۳۵ متر مربع بنام خانم ملیحه 
فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  تکلیف  تعیین  قانون  اجرای هیات  کریمی در 

رسمی به شماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۳۰۰7۰۰77۸۱ مورخه ۱۳۹۴/۱۲/۲7
برابر ماده ۱۴ قانون ثبت در روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۵/۰۵/۱7 تحدید حدود 
به عمل می آید . لذا بدین وسیله از مجاورین و صاحبان حقوق دعوت می شود 
که در روز تعیین شده در محل حاضر و در صورتیکه اعتراضی به حدود و حقوق 
لغایت سی روز  تنظیم صورت مجلس تحدیدی  تاریخ  از  باشند  ارتفاقی داشته 
اعتراض خود را به اداره ثبت تسلیم و رسید دریافت نمایند و از تاریخ تسلیم 
و  مراجعه  قضایی  ذیصالح  مرجع  به  روز  سی  لغایت  رسید  دریافت  و  اعتراض 
نسبت به تنظیم دادخواست اعتراض اقدام نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را 
از دادگاه اخذ و ظرف مهلت مقرر یک ماهه به اداره ثبت اسناد و امالک مهاباد 
ارائه نمایند. در غیر این صورت چنانچه متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی به 
دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و ارئه نمایند بدون توجه 

به اعتراض مطابق مقررات سند مالکیت بنام متقاضی ثبت صادر خواهد شد.
صدیقرنجبر–کفیلثبتاسنادوامالکشهرستانمهابادتاریخانتشار:روزشنبه
95/04/26

آگهی

شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۲ شعبه   ۹۴۰۹۹۸۴۴۴۴۲۰۱۱۱۱ کالسه  پرونده 
میاندوآب )۱۰۲ جزائی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹7۴۴۴۲7۰۰۳۲7

۱-آقای توحید علیائی متهم ، به نشانی 
۲-آقای پویا قرجه داغی فرزند علیرضا شاکی و متهم، به نشانی میاندوآب نبش 

۱۲ متری سوم کوی سهند
غربی-  آذربایجان  نشانی  به   ، متهم  حیدرعلی  فرزند  محرمی  اصالن  ۳-آقای 

میاندوآب خ باقر خان کوی شهریار کوچه ۸ متری
غربی-  آذربایجان  نشانی  به  متهم،  سیاوش  فرزند  دریاکش  میالد  ۴-آقای 

میاندوآب خ بسیج روبه رو مسجد سیدالشهداء
۵-آقای بهنام ژاله فرزند اوجاق وردی شاکی و متهم به نشانی آذربایجان غربی 

میاندوآب کمربندی جنوبی جنب آموزشگاه قنبری
 – آذربایجان غربی  نشانی  به  یداله شاکی،  فرزند  لوی  ۶-آقای فرهود خدابنده 

میاندوآب خ طالقانی ک بهی ک شهید کشوریان
7-آقای عطااله علیائی فرزند احمد شاکی به نشانی میاندواّب

۸-آقای اصالن محرمی شاکی ، به نشانی
 – غربی  آذربایجان  نشانی  به   ، شاکی  عطااله  فرزند  علیائی  توحید  ۹-آقای 

میاندوآب خ طالقانی
نظم  در  اخالل  اموال۳-  تخریب  در  مشارکت  عمدی۲-  جرح  و  ضرب  اتهام: 

عمومی۴- قدرت نمایی با چاقو۵- شرب خمر
رای دادگاه

و  وثیقه  قید  به  آزاد  ساله  وردی ۲۱  اجاق  فرزند  ژاله  بهنام  اتهام  در خصوص 
اتهام اصالن محرمی فرزند حیدرعلی ۲۹ ساله شغل آزاد اهل میاندوآب آزاد به 
قید کفالت دایر بر ردیف اول شرب خمر و اخالل در نظم عمومی و اتهام ردیف 
از  با عنایت به محتویات پرونده صرف نظر  دوم اخالل در نظم عمومی دادگاه 
اعالم رضایت شاکیان بدلیل عدم کفایت ادله به استناد ماده ۳7۶ قانون آئین 
دادرسی کیفری حکم به برائت متهم صادر و اعالم می دارد در خصوص اتهام 
میالد دریاکش متواری دایر بر تخریب کاپشن و اموال شاکیان اموال مربوط به 
قهوه خانه با عنایت به شکایت شاکیان گزارش مرجع انتظامی اظهارات متهمین 
بزه  وی  بودن  متواری  و  متهم  حضور  عدم  جمله  از  قرائن  سایر  پرونده  دیگر 
انتسابی محرز به استناد ماده ۶77 قانون مجازات اسالمی با دو درجه تخفیف 
مجازات حبس جوان بودن متهم حکم به محکومیت متهم به تحمل چهل روز 
اتهام دیگر متهم میالد دریاکش دایر  حبس صادر و اعالم میدارد در خصوص 
بر نگهداری اسپری بدلیل عدم کشف اسپری و قدرت نمایی با چاقو بدلیل عدم 
برائت  به  کیفری حکم  دادرسی  آئیین  قانون  ماده ۳7۶  استناد  به  ادله  کفایت 
و ظرف  غیابی  در خصوص محکومیت  رای صادره  میدارد  اعالم  و  متهم صادر 
مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در این دادگاه میباشد در خصوص برائت حضوری 
تلقی و ظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان میباشد.

فرامرزعبدیرئیسشعبه2دادگاهکیفری2میاندوآبودادرسیدادگاهانقالب
م الف ۳۵

آگهي

پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۴۴۴۴۲۰۰7۶۸ شعبه ۱۰۲ 
دادگاه کیفری دو شهر میاندوآب)۱۰۲ جزائی سابق(

تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹7۴۴۴۲7۰۰۲۹۶
شکات:

عباسعلی  فرزند  پور  عبدالعلی  ظهراب  ۱-آقای 
۰۹۱۴۱۸۵۹۳۸7 به نشانی میاندوآب خ ۱۶ متری 

شیرودی ۱۲ متری باهنر
نشانی  به  موسی  فرزند  کاظمی  محمد  ۲-آقای 

شهرستان میاندوآب خ مطهری کوچه احسان
۳-آقای رضا مدیری فرزند جعفر به نشانی شهرستان 

میاندوآب ۱۲ متری رفاه کوچه میالد
نشانی  به  وردی  اله  فرزند  علی  پور  رحیم  ۴-آقای 
ملی  کفش  روی  روبه  امام  خ  میاندوآب  شهرستان 

کفاشی پورعلی
۵-آقای بابک عطاری به نشانی میاندوآب خ خالصه 

کوچه نواب پالک ۱۹
۶-آقای منوچهر یدی پور به نشانی میاندوآب خ ۱۶ 

متری ۲۰ متری مهندسین
کوی  میاندوآب  نشانی  به  رشیدی  رحیم  7-آقای 

فرهنگیان ده متری سوم
نشانی  به  محبوب  فرزند  قهری  سرخوش  ۸-آقای 

شهرستان میاندوآب خ ازادی درب هفتم
۹-آقای پنجعلی بیرامی شهابی فرزند ولی به نشانی 

شهرستان میاندوآب کوی فجر نیلوفر ۲ پالک ۳
نشانی  به  قربان  فرزند  مظلومی  عادل  ۱۰-آقای 

شهرستان میاندوآب پشت فرمانداری
نشانی  به  فیروز  فرزند  جوادزاده  عزیزه  ۱۱-خانم 

میاندوآب خ سرباز کوچه عمار بن بست یک

نشانی  به  تقی  محمد  فرزند  زارع  ناصر  ۱۲-آقای 
شهرستان میاندوآب کوی دانش خ استادشهریار خ 

سعدی پالک ۱۶۱
خ  میاندوآب  نشانی  به  بکتاش  هاشم  آقای   -۱۳
آدرس  ابریشم-  فرش  ابریشم-  ساختمان  شهداء 

منزل خ طالقانی خ انصار کوچه خیام
نشانی  به  اسماعیل  فرزند  مدیری  ناصر  ۱۴-آقای 

شهرستان میاندوآب خ پاسداران بن بست وحدت
به  محمدباقر  فرزند  اوسطی  غالمرضا  ۱۵-آقای 
به  رو  سیما  و  صدا  خ  میاندوآب  شهرستان  نشانی 

روی سردخانه 
۱۶-آقای میثم زینالی به نشانی میاندوآب خ طالقانی 

کوچه انصار کوچه معلم بن بست اول
نشانی  به  خسرو  فرزند  کریم  پور  عباس  ۱7-آقای 
شهرستان میاندوآب خ پاسداران جنب تاکسی امین 

واسایش
خ  میاندوآب  نشانی  به  کاظمی  فرشاد  ۱۸-آقای 

مطهری کوچه احسان
متهمین:

۱-آقای عبادله صدقی فرزند اسداله ۲- آقای روح اله 
صدقی فرزند اسداله با وکالت آقای یاسر حیدروش 
فرزند یونس به نشانی میاندوآب تقاطع خیابان ۱۵ 

خرداد و خالصه طبقه ۳ واحد ۴
۳-آقای رضا صفری فرزند فتاح به نشانی شهرستان 

شاهین دژ روستای ینگی آباد
محمدپور  آقای   -۵ پورخداوردی  سمانه  ۴-خانم 

خداوردی همگی به نشانی متواری
نشانی  به  علی  فرزند  صدقی  اسداله  ۶-آقای 

شهرستان میاندوآب کوی بهی کوچه ضربت
رای دادگاه

در خصوص اتهام روح اله صدقی فرزند اسداله آزاد  

میاندوآب  ساکن  و  اهل  وثیقه  تودیع  قید  به 
متولد ۱۳7۱ دایر بر مشارکت در سرقتهای متعدد) 
شاکیان  شکایت  به  عنایت  با  (دادگاه  فقره   ۱۸
و  فرشاد  اوسطی۳-  غالمرضا  پورکریم۲-  عباس  
پور  رحیم  بیرامی۵-  پنجعلی  کاظمی۴-  محمد 
عادل  قهری۸-  سرخوش  مدیری7-  رضا  علی۶- 
بکتاش۱۱-  هاشم  رشیدی۱۰-  رحیم  مظلومی۹- 
ناصر مدیری۱۳- منوچهر یدی۱۴-  زارع۱۲-  ناصر 
میثم  پور۱۶-  عبدالعلی  ظهراب  عطاری۱۵-  بابک 
جوادزاده   عزیزه   -۱۸ زاده  بایرام  رضا  زینالی۱7- 
مراحل  در  متهم  اقرار  و  اظهارات  پاشایی  عظیم  و 
رسیدگی صورت جلسات مربوط به بازسازی صحنه 
کشف مقادیری از اموال مسروقه سایر قرائن از جمله 
ارائه  عدم  و  دادرسی  مرحله  در  متهم  حضور  عدم 
دفاعیات بزه انتسابی محرز بوده به استناد ماده ۶۶۱ 
ماده  رعایت  (و  )تعزیرات  اسالمی  مجازات  قانون  از 
۱۳۴ قانون مجازات اسالمی و رعایت جهات تخفیف 
آن ماده بعلت جوان بودن متهم حکم به محکومیت 
متهم به تحمل ۱۸ فقره محکومیت حبس به مقدار 
دو سال و سه ماه حبس و تحمل ۵۰ ضربه شالق 
تعزیری و رد مال بشرح کیفرخواست دادسرا در حق 
شاکیان صادر و اعالم میدارد در اجرای ماده ۱۳۴ 
اجراست  قابل  از مجازاتها  قانون مذکور  فقط یکی 
)دوسال و سه ماه حبس بعالوه رد مال به شاکیان( 
قابل  روز   ۲۰ مهلت  ظرف  و  حضوری  صادره  رای 
در  میباشد  استان  نظر  تجدید  محاکم  در  اعتراض 
سمانه   ، پورخداویردی  محمد  اتهامات  خصوص 

خداوریردی زاده پرونده مفتوح می باشد. 
م الف ۳7

فرامرزعبدی-رئیسشعبه2دادگاهکیفری2میاندوآبو
دادرسدادگاهانقالب

آگهی
شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۲ شعبه   ۹۲۰۹۹۸۴۴۴۴۱۰۱۰۴۸ کالسه  پرونده 

میاندوآب )۱۰۲ جزائی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹7۴۴۴۲7۰۰۴۸۵
متهم: آقای هژار رشیدی فرزند عثمان به نشانی مجهول المکان

اتهام: حمل مشروبات الکلی ۴7۸ بطری
رای دادگاه

در خصوص اتهام هژار رشیدی فرزند عثمان فعال متواری دایر بر حمل مشروبات 
به  توجها  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  ؛دادگاه  بطری  تعداد ۴7۸  به  الکلی 
نیابت انجام شده در دادسرای مهاباد در صفحه ۱۱۹ پرونده که به استناد مبایعه 
نامه بشماره ۰۵۱ نمایشگاه اتومبیل واحد در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ خودرو شماره 
7۲-۲۱۵ س ۴۱ را به شخص ثالث )محمد محمد الچینی( فروخته و مشارالیه 
نیز آنرا به شهر دیگری انتقال نموده، لذا بدلیل عدم انتساب بزه به مشارالیه به 
استناد ماده ۳7۶ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت وی صادر و خودرو 
حامل مشروبات الکلی در اجرای ماده ۲۳ و ۲۲ قانون قاچاق به نفع دولت ضبط 
کشف  روز  در  مالک  آخرین  کشف  صورت  در  دادسرا  است  بدیهی  شود.  می 
مشروبات نسبت به اعالم جرم اقدام کند. رای صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ 

روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان می باشد.ع م الف ۳۱
فرامرزعبدیرئیسشعبه2دادگاهکیفری2میاندوآبودادرسدادگاهانقالب

آگهي

شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۲ شعبه   ۹۳۰۹۹۸۴۴۴۴۰۰۰۰7۶ کالسه  پرونده 
میاندوآب)۱۰۲ جزائی سابق(تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹7۴۴۴۲7۰۰۴۸۶

متهم: آقای باقر زریان به نشانی خیابان ۲۴ متری امام حسین کوچه نواب
اتهام : حمل ۲۲۰ بطری مشروبات الکلی

رای دادگاه
در خصوص اتهام باقر زریان فرزند علی متولد ۱۳۶۳ آزاد بعلت متواری دایر بر 
حمل مشروبات الکلی خارجی بتعداد ۲۲۰ و به ارزش ریالی -/۲۰۳/۲۰۰/۰۰۰ 
احراز  و  الکلی  مشروبات  کشف  انتظامی،  مرجع  گزارش  به  عنایت  با  دادگاه   ،
مالکیت حسب مبایعه نامه صفحه ۶7 پرونده ، بزه انتسابی محرز به استناد بند 
پ ماده ۲۲ قانون قاچاق و با لحاظ اینکه متهم جوان بوده با یک درجه تخفیف 
مجازات حبس حکم به محکومیت وی به تحمل سه و نیم ماه حبس و پرداخت 
جزای نقدی معادل ۵ برابر ارزش عرفی و تجاری به مبلغ -/۱/۰۱۶/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال در حق صندوق دولت صادر و اعالم میدارد خودرو حامل مشروبات بشماره 
۲۶۴ د PK( 77- 7۲ ( به نفع دولت ضبط می شود. رای صادره غیابی و ظرف 

مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.ع
فرامرزعبدیرئیسشعبه2دادگاهکیفری2میاندوآبودادرسدادگاهانقالب

م الف ۳۶

آگهی حصر وراثت

کالسه  به  دادخواست  بشرح   ۳ شماره  شناسنامه  دارای  یوسفی  فاطمه  خانم 
توضیح  و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر  دادگاه درخواست  این  از   ۲۱۳/۹۵
داده که شادروان شکور یوسفی قندکانلو بشناسنامه ۹7 ایل قندکانلو در تاریخ 
۸۹/۰۹/۱۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصراست 

به 
۱-هزاره امیری ش.ش نسبت زوجه متوفی

۲-طلی یوسفی قندکانلو ش.ش۲۸۳۰۳۸۶۶۴7 نسبت دختر متوفی 
۳- بصرا یوسفی قندکانلو ش.ش۲۸۳۰۴۶۲۸۰7 نسبت دختر متوفی

۴- گوزل یوسفی قندکانلو ش.ش۲۸۳۰۳۹۰۸7۳ نسبت دختر متوفی
۵- فاطمه یوسفی قندکانلو ش.ش۲۸۳۰۸۰۶۱۴۱ نسبت دختر متوفی
۶- خاتون یوسفی قندکانلو ش.ش۲۸۳۰۳۹۰۴۴۱ نسبت دختر متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد.
رئیسشعبه14شورایحلاختالفشهرستانماکو

آگهی

شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۱ شعبه  کالسه۹۴۰۹۹۸۴۴۴۴۰۰۰۸۳۴  پرنده 
میاندوآب )۱۰۱ جزائی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹7۴۴۴۲۶۰۰۳۴7

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای محمد ایمانی متواری و دایر بر توهین و اهانت به کارمند 
شهرداری عین انجام وظیفه و قطع درخت فضای سبز دادگاه با توجه به شکایت 
و  دادسرا  در  شده  انجام  تحقیقات  و  میاندوآب  شهرداری  و  زارع  عیوض  آقای 
گزارش مامورین و مالحظه ی مفاد کیفر خواست صادره و اظهارات مطلعین و 
اینکه علی رغم ابالغ متهم در دادگاه حاضر نشده و الیحه ای ارسال نکرده و از 
اتهام خود دفاعی به عمل نیاورده است و مستندا به ماده ی ۱۹ از قانون مجازات 
اسالمی مصوب ۱۳۹۲ موضوع منطبق با مجازات درجه ی ۶ بوده لذا بزه انتسابی 
را محرز دانسته و به استناد ماده ی ۶۰۹ از قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳7۵ 
و ماده ی ۴ از قانون الیحه ی قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها 
وی را از بابت توهین و اهانت به تحمل 7۰ ضربه شالق تعزیری و از بابت قطع 
درخت فضای سبز به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق 
دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ 
واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز از همان تاریخ ابالغ 

قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان آذربایجان غربی میباشد. م الف ۳۴
رئیسشعبه101دادگاهکیفریدوشهرستانمیاندوآبعلیمحمودیان

ابالغ
بدینوسیله به متهم جالل خضری فرزند اسماعیل که فعاًل مجهول المکان بوده و 
در پرونده کالسه ۹۵۰۴۰۴ تحت تعقیب می باشد و در راستای ماده ۱۱۵ قانون 
دادرسی کیفری ابالغ میگردد ظرف یکماه از تاریخ نشرآگهی جهت دفاع از اتهام 
حمل مشروبات الکلی بتعداد ۲۳۲ بطری ، در تاریخ ۱۳۹۵/۰7/۲۸ ساعت ۱۱ 
در شعبه ۲ دادگاه کیفری ۲ حاضر شود در غیر اینصورت وفق ماده ۳۱7 قانون 

صدرالذکر در خصوص نامبرده تصمیم اتخاذ خواهد شد. م الف ۳۲
رئیسدادگاهکیفریشعبه102دادگاهکیفریدوشهرمیاندوآب)102جزائیسابق(
عبدی

آگهی احضار

کالسه  پرونده  در  که  گردد  می  ابالغ  امیری  خالد  آقای  شما  به  وسیله  بدین 
دادگاه   ۱۰۱ شعبه   ۹۵۰۲۵7 بایگانی  شماره  به  و   ۹۴۰۹۹۸۴۴۳۴۲۰۰۹۵
به  رسیدگی  جهت  هستید  متواری  کالهبرداری  اتهام  به  میاندوآب   ۲ کیفری 
اتهامتان مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ روز شنبه ساعت ۱۰ در دادگاه شعبه ۱۰۱ کیفری 
۲ شهرستان میاندوآب حاضر شوید در غیر اینصورت دادگاه راساً اتخاذ خواهد 

نمود. م الف ۳۳ 
شعبه101دادگاهکیفری2شهرستانمیاندوآب

آگهی مفقودی

مدل۱۳۹۴بشماره  سفیدروغنی  پژو۲۰۶رنگ  سبزسواری  برگ 
شاسی  شماره  موتور۱۶۳B۰۱۵۳۳۴۴و  پالک۱۴-۸۵۴م۳۴وشماره 
علی  محمد  فرزند  زاده  پناهی  پژمان  نام  NAAP۱۳FE۵FJ۳۰۸۴۶۸به 

بشناسنامه ۴۶محل صدور ایذه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شهرستانباغملک 

وزیر نیرو از مذاکره با دو غول بزرگ برقی اروپا 
رولزرویس  و  آلمان  زیمنس  شرکت های  شامل 
نیروگاه های  اندازی  راه  و  ساخت  برای  انگلیس 
مقیاس کوپک و تولید پراکنده برق در ایران خبر 

داد.
رولف«  »دیوید  با  دیدار  در  چیت چیان  حمید 
وزیر انرژی انگلستان در لندن با بیان اینکه هم 
اکنون ظرفیت تولید برق ایران به بیش از 7۵ هزار 
مگاوات افزایش یافته و با 7 کشور همسایه تبادل 
ایران صادرکننده خالص  دارد، گفت:  الکتریکی 
برق در سطح منطقه خاورمیانه بوده و تنوع خوبی 

در منابع تولید انرژی الکتریکی دارد.
وزیر نیرو با اعالم اینکه در شرایط فعلی حدود 
برق آبی  نیروگاه های  از  ایران  برق  درصد   ۱۵
نیروگاه های  از  جدای  این  که  می شود  تأمین 
حرارتی است، تصریح کرد: نیروگاه های اتمی و 
تجدیدپذیر نیز هر کدام سهمی را در تولید برق 
کشور دارند، ولی در برنامه های توسعه ای کشور، 

قرار است که در ۱۰ سال آینده ۴7 تا ۵۰ هزار 
مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود که 
7۵۰۰ مگاوات از این میزان از طریق نیروگاه های 

تجدیدپذیر تأمین خواهد شد.
اینکه  به  اشاره  با  دولت  کابینه  عضو  این 
پیش بینی شده تا در آینده تمرکز بیشتری بر 

شبکه های توزیع نیروی برق باشد، اظهار داشت: 
باید تلفات شبکه های انتقال و توزیع را کاهش 
دهیم که در این خصوص تولید انرژی پراکنده 
به تحقق اهداف صنعت برق ایران کمک خواهد 
کرد و به همین خاطر نیز با زیمنس و رولزرویس 
مذاکره هایی داشتیم تا از مولدهای کوچک آنان 

استفاده کنیم.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه برای استفاده 
فکر  برق  تولید  به  فقط  پراکنده  مولدهای  از 
تولید  به  هم زمان  به طور  باید  بلکه  نمی کنیم، 
و سرمایشی  گرمایشی  سامانه های  الکتریسیته، 
کرد:  تبیین  یابد،  افزایش  راندمان  تا  کرد  فکر 
این چشم انداز آینده صنعت برق ایران بوده و در 
کنار آن، هوشمندسازی شبکه، اتوماسیون شبکه 
برای انتقال و توزیع، مهم بوده و تالش می کنیم 
کمیته ای تشکیل دهیم تا در بازار برق و تبادل 
تجربه بخصوص در بحث ایجاد ظرفیت تولید برق، 

فعالیت های خود را مضاعف کنیم.

وزیرنیروخبرداد:

آغاز مذاکرات با 2 غول نیروگاه ساز آلمان و انگلیس

معاون وزیر نفت با تشریح برنامه جدید افزایش 
تولید و صادرات نفت از افزایش تولید نفت به ۴ 
میلیون بشکه تا شهریور خبر داد و گفت: صادرات 

نفت ایران به ۲.۸ میلیون بشکه افزایش می یابد.
 ۲۳ با  مذاکراتی  انجام  به  اشاره  با  کاردر  علی 
شرکت معتبر نفت و گاز جهان به منظور امضای 
تفاهم نامه در دوره پسا برجام، گفت: بر این اساس 
تاکنون مذاکرات با برخی از شرکت های نفتی 
خارجی جواب داده و ۱۱ تفاهم نامه همکاری 
نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل  است.  شده  امضا 
مهمترین هدف امضای این تفاهم نامه را جذب 
سرمایه گذاری در صنعت نفت عنوان کرد و افزود: 
تاکنون بیشتر با شرکت های اروپایی، چین و 

روسیه تفاهم نامه همکاری امضا شده است.
معاون وزیر نفت همچنین در خصوص تخمین 
حجم سرمایه گذاری این تفاهم نامه ها پس از 
فعال  داشت:  اظهار  اجرایی،  قرارداد  به  تبدیل 
مذاکرات در مرحله تفاهم نامه و مطالعه میدان 
بوده و تعیین حجم سرمایه گذاری بعد از مرحله 

مطالعه میدان ممکن خواهد بود.
این مقام مسئول همچنین در خصوص برنامه 
های افزایش تولید نفت ایران، بیان کرد: افزایش 

تولید نفت ایران در دو مرحله دنبال خواهد شد.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران 
یادآور شد: در مرحله اول، برنامه ریزی کرده ایم که 
تولید نفت خام تا ظرفیت قبل از اعمال تحریم ها 
افزایش یابد، به طوری که افزایش صادرات نفتی 

حداقل تا دو میلیون بشکه در روز و بازگرداندن 
خریدار سنتی نفت ایران و بازگشت به بازارهای 
قبلی محقق شود. کاردر با اعالم اینکه تا پایان 
شهریور ماه تولید نفت ایران به ۴ میلیون بشکه 
در روز افزایش می یابد، تاکید کرد: تاکنون بخش 
عمده ای از این افزایش تولید نفت محقق شده 
است. مهم ترین دستاورد این دوره تولید از میادین 
مشترک یادآوران و آزادگان شمالی بود که طبق 
برنامه انجام شده ضمن آنکه برنامه افزایش تولید 

در مناطق نفت خیز هم محقق شده است.
مدیرعامل شرکت نفت در تشریح برنامه مرحله 
دوم افزایش تولید نفت ایران هم توضیح داد: 
نفت  تولید  افزایش  برنامه  شامل  دوم  مرحله 
برنامه پنج ساله  بازه درازمدت  خام و گاز در 
ششم بوده که در این برنامه مقرر شده است با 
جذب منابع مالی خارجی و داخلی و همچنین 
 ۴.۵ مرز  به  خارجی  سرمایه گذاران  از  دعوت 
میلیون بشکه در روز و همین طور تولید گاز به 
ظرفیت حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر 
یابد. معاون وزیر نفت  افزایش  مکعب در روز 
است  قرار  بلند مدت  برنامه  در  اینکه  بیان  با 
حجم صادرات نفت به حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ 
کرد:  تاکید  یابد،  افزایش  روز  در  بشکه  هزار 
وجود  به  گاز  صادرات  برای  بزرگی  پتانسیل 
خواهد آمد. عالوه بر این در پایان برنامه تولید 
میعانات گازی نیز حدود ۹۵۰ هزار بشکه در 

روز خواهد شد.

معاونزنگنهخبرداد:

صادرات نفت 2.۸ میلیون بشکه می شود
رییس طرح آمونیاک و اوره شهدای مرودشت 
اعالم کرد که با بهره برداری از این طرح، ظرفیت 

تولید به ۳.7 میلیون تن افزایش می یابد.
قرار  این طرح که  درباره  فهام«  »محمدمهدی 
افزود:  برسد،  برداری  بهره  به  آینده  این  است 
پتروشیمی شیراز از نخستین واحدهای صنعت 
پتروشیمی کشور است که ساخت آن به سال 

۱۳۳۸ باز می گردد.
وی با اشاره به ظرفیت تولید مجتمع پتروشیمی 
شیراز که در ابتدا حدود ۲۰۰ هزار تن در سال 
بود، گفت: با بهره برداری از طرح آمونیاک و اوره 
تن  میلون   ۳.7 به  ظرفیت  مرودشت  شهدای 

افزایش یافته است.
طرح  گفت:  شیراز  پتروشیمی  مجتمع  رییس 
آمونیاک و اوره شهدای مرودشت تحت لیسانس 
شرکت های آمونیاک کازاله سوئیس و تویو ژاپن 
و مهندسی صنایع  از سوی شرکت طراحی  و 

پتروشیمی )پیدک( طراحی و نصب شده است.
وی با یادآوری اینکه مراحل طراحی تفصیلی، 
راه  و  اندازی  راه  پیش  اجرا،  خرید،  مهندسی 
انجام  ایرانی  متخصصان  را  طرح  این  اندازی 
دادند، افزود: عملیات نصب تجهیزات سنگین، 
چند سال پیش توسط شرکت های هلندی از 
جمله ماموت انجام و تحریم ها سبب شد این 
شرکت به ما کمک نکند؛ از این رو طرح شیراز 
نخستین طرح در صنعت پتروشیمی کشور است 
که نصب تجهیزات سنگین آن توسط امکانات 

داخل صورت گرفته است.
این مدیر مجتمع پتروشیمی ادامه داد: در زمینه 
تجهیزات نیز به سمتی رفتیم که تامین بخش 
زیادی از تجهیزاتی که در داخل کشور قابلیت 
بویژه  داخلی  های  شرکت  به  داشت،  ساخت 
شرکت های فعال در استان فارس واگذار و بدعتی 
برای سایر طرح های پتروشیمی شد که شهامت و 

جرات استفاده از توان داخلی به کار گرفته شود.
فهام، یکی از اتفاقات مهم در طول بهره برداری از 
طرح آمونیاک و اوره شهدای مرودشت را رعایت 
مسایل زیست محیطی دانست که با برچیدن 

واحدهای قدیمی همراه بوده است.
برچیده  قدیمی  واحدهای  که  داد  توضیح  وی 
انرژی وضعیت مناسبی و  از نظر مصرف  شده 
استانداردهای زیست محیطی همخوانی نداشته 
اند، بنابراین زمینی که طرح اوره و آمونیاک سوم 
برچیدن  و  استحصال  اجرا شد، حاصل  آن  در 

واحدهای قدیمی بوده است.
به  اشاره  با  شیراز  پتروشیمی  مجتمع  رییس 
گفت:  یوتیلیتی  نظر  از  طرح  این  خودکفایی 
واحدهای این سرویس افزون بر تامین نیازهای 
واحدهای جدید، در تامین نیاز بخشی از منطقه 

قدیم نیز می تواند موثر باشد.
واحد  در  آن  انبوه  تولید  نخستین  افزود:  فهام 
آمونیاک، بهمن ماه سال گذشته صورت گرفت 
و اواخر اسفندماه نیز واحد اوره به بهره برداری 

رسید.

افزایش ظرفیت تولید نخستین مجتمع پتروشیمی ایران 
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  بروز مشکالت در بازار سرگردان مسکن
 

مریمبهنامراد
متولیان در حالی خبر خروج مسکن از رکود را در 
پایتخت اعالم می کنند که بسیاری از کارشناسان این 
اتفاق را غیرواقعی دانسته و معتقدند رکود چند سال 
اخیر در بازار مسکن آن قدر عمیق است که با چند 
درصد رشد هم امیدی به خروج از رکود نخواهد بود.

با وجود این که برخی خبرها خروج مسکن از رکود را اعالم می کنند، اما 
هنوز هیچ اتفاقی در بازار مسکن نیفتاده و باید منتظر آینده بمانیم.ممکن 
است برخی آمارها نشان دهنده خروج تدریجی مسکن از رکود باشد، اما 
فراموش نکنیم رکود حاکم بر بازار آنچنان گسترده بوده که با این درصدهای 
اعالم شده، امیدواری چندانی نسبت به خروج از رکود نیست. هرچند این 
حرکت روبه جلو است، اما باید شرایطی فراهم شود که واقعا رکود حاکم 
بر مسکن برطرف شود.نکته ای که ظاهرا از دید برخی دور مانده، موضوع 
تقاضای مسکن در جامعه است که هیچ تفاوتی در این زمینه ایجاد نشده 
است. حتی امکان دارد افزایش نیز داشته باشد که این تقاضا با توجه به رکود 
حاکم، فعال در حال متراکم شدن است و باید نگران این تراکم باشیم؛ چون 
در صورت آزاد شدن آن بدون تردید دوباره تالطم غیراصولی در بازار مسکن 
را شاهد خواهیم بود که نتیجه ای جز استمراررکود دوباره نخواهد داشت زیرا 
وقتی صنعت تولید مسکن به دلیل رکود در حالت سکون بوده، تقاضا انباشت 
شده و به محض این که نشانه ای از احتمال افزایش قیمت به تقاضا القا شود، 
به یکباره این تقاضا در بازار سرگردان خواهد شد که باعث بروز مشکالت 
عمده در این زمینه می شود.اگر به بخش های تاثیرگذار در تولید مسکن 
توجه کنیم، در بسیاری از موارد افزایش قیمت داشته یا خواهیم داشت و از 
آنجا که تولیدکننده به دنبال سود منطقی است، نباید انتظار کاهش قیمت 
داشته باشیم .درصورتی می توان منتظر کاهش قیمت بود که مسئوالن و 
سیاستگذاران کالن صنعت مسکن راهکاری برای کاهش هزینه های تولید 
مثل ارزان شدن زمین و کاهش هزینه منابع مالی ارائه کنند که تا امروز 
محقق نشده و خبری از کاهش نرخ سود منابع مالی و البته زمین ارزان 
قیمت نیست.با توجه به این که برخی تقاضاهای موجود بازار همان طور که 
قبال نیز اشاره شد، انباشت شده و نیاز مردم به مسکن کاهش نیافته بلکه با 
درنظر گرفتن ازدواج ها یا افزایش جمعیت همواره روبه رشد بوده است؛ به 
همین دلیل چون قدرت خرید کاهش یافته، تقاضا برای اجاره افزایش یافته 
است  تا جایی که این موضوع در بازار اجاره بها به خصوص در فصل جابجایی 
که اکنون قرارداریم تاثیرات خود را گذاشته است .به طوری که نرخ های غیر 
واقعی اجاره در این بازار بی سابقه بوده است .براستی چه تدبیری درایجاد 

چنین تالطم هایی در بازار مسکن وجود دارد ؟.
حملونقل

ایتالیا 12۰۰ کیلومتر جاده در ایران احداث می کند
نهاد بزرگراه های ایتالیا قراردادی ۳.۶ میلیارد دالری را برای احداث یک 
جاده ۱۲۰۰ کیلومتری از ساحل خلیج فارس تا مرز ایران و ترکیه به امضا 
رساند.نهاد بزرگراه های ایتالیا آناس اعالم کرد، قراردادی را با دولت ایران 
برای ساخت و مدیریت یک پروژه جاده ای ۱۲۰۰ کیلومتری با هزینه ۳.۶ 
میلیارد یورو )۴ میلیارد دالر( امضا کرده است.آناس گفته، اولین بخش از 
این بزرگراه به طول ۳۵۰ کیلومتر تا سال ۲۰۲۲ با هزینه ای ۶۰۰ میلیون 
یورویی به بهره برداری خواهد رسید.در قالب این پروژه جاده ای بین بندر 
امام خمینی )ره( در ساحل خلیج فارس و شهر بازرگان در مرز ایران و 
ترکیه احداث خواهد شد. به دنبال لغو تحریم های غرب علیه ایران پس از 
انعقاد توافق هسته ای، ایتالیا به سختی تالش کرده تا قراردادهای پرسودی 

را در ایران به امضا برساند.

23 پروژه تعریف شده در شرکت میدکو بانک پاسارگاد
شرکت معدنی میدکو یکی از شرکتهای تولیدی بازرگانی 
تحت مالکیت بانک پاسارگاد با یک میلیارد تومان نقدینگی 
کار خود را شروع کرد و االن ۲۳7۶ میلیارد تومان سرمایه 
ثبتی و ۵۰۰۰ میلیارد تومان ارزش بازار دارد. به گزارش 
مدیرعامل مدیرعامل شرکت میدکو ،ارزش سرمایه گذاری 
این شرکت بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان است که از این 
رقم ۹۰۰۰ تومان سرمایه گذاری بدون کمک از دولت 
انجام شده استو همچنین بنابر این گزارش،میدکو ۲۳ 
پروژه تعریف شده دارد.مدیرعامل شرکت توسعه معادن 
و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( گفت: در قانون معادن 
چیزی به عنوان بهره مالکانه و حق انتفاع وجود ندارد و 
دریافت آن براساس قانون بودجه غیرقانونی است.علی 
اصغر پورمند مدیرعامل شرکت میدکو در مراسم روز 
صنعت و معدن سخنرانی کرد که مهم ترین محورهای 
سخنرانی وی در ادامه امده است.وی طی سخنانی در این 
مراسم گفت: ۹۰ درصد ثروت دنیا در اختیار ۱۰ کشور 
است و سهم ایران از ثروت جهانی با وجود داشتن یک 
درصد جمعیت جهان تنها یک دهم درصد است.به گفته 
وی تاکنون در ثروت آفرینی در کشور ضعیف کار کرده ایم 
وثروت آفرینی تنها از طریق بخش خصوصی و بنگاههای 

بزرگ میسر است..

راه اندازی 2۰۰۰ پایانه بانکی غیرنقد توسط 
بانک ملت

 بانک ملت بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، دو 
هزار دستگاه پایانه بانکی غیرنقد در سراسر کشور نصب 
و راه اندازی کرد.بر اساس این گزارش، روندهای کالن 
در جهان و به تبع آن کشورمان، به سوی ایجاد سهولت 
بیشتر در ارائه خدمات و تحقق »خدمات در دسترس« 
پیش رفته است و در همین راستا، استفاده از فناوری 
های نوین و پیشرو، همواره در دستور کار بانک ها به 
عنوان سازمان های فناوری محور بوده است.بانک ملت 
نیز در همین چارچوب گسترش به کار گیری پایانه های 
بانکی)Cashless ATM( را در دستور کار قرار داده 
و در آخرین اقدام، تعداد دو هزار دستگاه از این پایانه 
ها را در سراسر کشور نصب و راه اندازی کرده است.با 
راه اندازی دو هزار پایانه بانکی غیرنقد، تعداد پایانه های 
نقد و غیرنقد نصب شده از سوی بانک ملت در سراسر 
کشور به ۶ هزار و ۶۰۰ دستگاه افزایش یافته است.بر این 
اساس، تمامی خدمات قابل ارائه از طریق دستگاه های 
خودپرداز به جز امکان پرداخت وجه نقد، از طریق پایانه 

های بانکی غیرنقد هم قابل ارائه است.

تقدیر مجدد رییس کل بانک مرکزی  از بانک پارسیان
رییس کل بانک مرکزی در جلسه تشریح فاز اول برنامه 
اصالح نظام بانکی با مدیران عامل بانک ها از حاکم شدن 
نگاه واقع بینانه نسبت به شبکه بانکی در مجموعه دولت 
و نهادهای حاکمیتی ابراز خرسندی کرد و گفت:در 
گذشته٬توقعات غیراصولی از نظام بانکی به این مجموعه 
آسیب رسانده که این امر آثار خود را در قالب بدهی ها 
انباشته شده٬نمایان کرده است. وی با یاداوری موضوع 
که  پارسیان  بانک  همکاری  الحجج٬از  ثامن  تعاونی 
عاملیت بازپرداخت سپرده های ثامن الحجج را با تالشی 

ستودنی به عهده گرفته است٬ تشکر کرد.

یادداشت بانک

ایران  صنعتي  گروه  دستاوردهاي  به  نگاهي 
بازگشت  از  حکایت  اخیر،  سالهای  در  خودرو 
شرایط  به  صنعتي  های  شاخص  از  بسیاري 
معناي  به  که  هایي  شاخص  دارد،  طبیعي 
گرفته  قرار  نامطلوب  شرایط  در  کلمه  واقعي 

بودند.  
توسط  داخلي  بازار  درصدي   ۵۴ سهم  بازیابي 
مبین  خود  خاورمیانه  خودروساز  بزرگترین 
ایران  بزرگ  تولیدکننده  این  در  شرایط  بهبود 
متفاوتي در سالهای  و  رویکردهاي جدید  است. 
شد  گرفته  کار  به  ایرانخودرو  شرکت  در  اخیر 
همکاریهای  گسترش  تولید،  جریان  حفظ  که 
داخلیسازی  و  بهرهوری  ارتقای  بینالمللی، 
شرکت  اقدامات  و  فعالیتها  جمله  از  محصوالت 

در شرایط محدودیتهای بینالمللی بود.
سوی  از  تحریمها  اعمال  که  شرایطی  در   
اقتصاد کشور  به  بزرگی  غربی شوک  کشورهای 
دچار  نیز  خودروسازی  صنعت  و  کرد  وارد 
تولید  سنگر  جهادگران  تالش  با  اما  شد  رکود 
بزرگی  مثبت  تحوالت  دچار  شرکت  ایرانخودرو 
شد که نتیجه آن در جامعه و اقتصاد کشور نیز 

محسوس است.

تیراژوتنوعتولید

خودرو  ایران  اصلي  ریزي  برنامه   ۹۲ سال  در 
ایجاد  بحران  مدیریت  و  تولید  موانع  رفع  براي 
شده در زنجیره تامین و تولید بود که در مدت 
راهبردهاي  و  ها  سیاست  تدوین  با  کوتاهي 
مقتضی، تولید به روال عادي خود بازگشت. بعد 
از دست یابي ایران خودرو به تیراژ تولید روزانه 
دغدغه  و  تمرکز  دستگاه،  دوهزار  از  بیش  به 
افزایش  به  معطوف  شرکت  این  مدیران  اصلي 
کیفی  سطح  ارتقای  محصول،  توسعه  کیفیت، 
خدمات پس از فروش و در نهایت صادرات شد. 
استراتژی  اتخاذ  با  محصول  توسعه  راستاي  در 
تبع آن هدف گذاری صورت  به  و  برند   مولتی 
سال  تا  شرکت  این  مدیرعامل  توسط   گرفته 
دستگاه   ۱،۸۰۰،۰۰۰ ساالنه  تیراژ  به   ۲۰۲۵
بازار  به  جدید  محصول  یک  حداقل  و  رسیده 

عرضه خواهد کرد. 
و  سالیق  تنوع  به  توجه  با  و  خصوص  این  در 
تغییر ذائقه مشتریان در شرایط کنوني و واردات 
خودرو  ایران  خودرو،  بازار  به  متنوع  محصوالت 
فعالیت  به  بخشیدن  سرعت  با  تا  شد  آن  بر 
توسعه محصول،  و  زمینه طراحي  هاي خود در 
جهت  تغییر  از  و  کرده  حفظ  را  خود  مشتریان 
او به سمت خرید محصوالت خارجي جلوگیري 

کند.
بر  عالوه  خودرو  ایران  شرکت  میان  این  در 
براي  خارجي  معتبر  هاي  شرکت  با  همکاري 
تولید محصول مشترک، به دنبال توسعه و حفظ 
برند ملي در سبد محصوالت خود است. به گفته 
این  تولیدات  از  باالیی  سهم  زارع  یکه  مهندس 
شرکت متعلق به برند ملي و تولید داخلي است 

را  تري  بیش  مراتب  به  سودآوري  که 
نصیب اقتصاد ملي کشور خواهد کرد.

پسابرجاموهمکاريهايبین
الملليایرانخودرو

برند،  مولتی  استراتژی  تحقق  جهت  در 
ایران خودرو توسعه  از رویکردهاي  یکي 
روابط بینالمللي و دعوت از خودروسازان 
بزرگ و معتبر دنیا براي سرمایه گذاري 
سوي  به  حرکت  و  شرکت  این  در 

خودروساز شدن است.
در این راستا و با گشایش فضاي سیاسي 
و روابط بین المللي کشور، ایران خودرو 
از فرصت پیش آمده استفاده  موفق شد 
کرده و با تدبیر مهندس هاشم یکه زارع، 
خودرو  ایران  صنعتي  گروه  مدیرعامل 
اقدامات مطلوبي در فضاي  و  فعالیت ها 

پسابرجام انجام دهد.
با  مختلفي  مذاکرات  ایرانخودرو    
معتبر  سازان  قطعه  و  خودروسازان 
نیزاین  همچنان  و  داد  انجام  دنیا 
خاصي  شرایط  دارد.  ادامه  مذاکرات 

عرصه  در  خودرو  ایران  نوین  همکاریهاي  در 
نظر  در  با  که  شده  واقع  توجه  مورد  بینالمللي 
گرفتن منویات مقام معظم رهبری در چارچوب 
اقتصاد مقاومتی تبیین شده و حفظ منافع ملي، 
درنهایت  تا  است  مهندسی  و  فنی  دانش  انتقال 

ایران خودرو تبدیل به خودروساز جهاني شود.
از سوي دیگر براي دست یابي به اهداف تعیین 
در  محصول،  تنوع  و  توسعه  حوزه  در  شده 
هاي  همکاري  فعلي،  محصوالت  ارتقاي  کنار 
مطرح  تولیدکنندگان  با  شراکت  و  بینالمللي 
نیاز  تامین  براي  یافتي  ره  عنوان  به  جهاني 
گرفته  قرار  خودرو  ایران  روي  پیش  مشتریان 

است.
برتر  با خودروسازان  مشارکت و سرمایه گذاري 
به  منجر  که  مشترک  محصول  تولید  و  جهاني 
ارتقاي فن آوري و دانش تولید خودرو در ایران 
اخیر  هاي  سال  در  که  است  اقداماتي  از  شود، 

دنبال شده است.
عقد قرارداد تولید محصول با شرکت پژو شریک 
ایران  گام  اولین  خودرو  ایران  قدیمي  تجاری  
تلخ  تجربه  بود.  شدن  جهاني  مسیر  در  خودرو 
سال  در  پژو  شرکت  سوي  از  ایران  بازار  ترک 
جدید  قرارداد  در  تا  شد  موجب  تحریم،  هاي 
کشور،  صنعت  به  خسارت  این  جبران  بر  عالوه 
پیش بینیهاي الزم براي ممانعت از شکل گیري 
جدید  همکاري  در  گیرد.  مشابه صورت  شرایط 
شرکت  ایجاد  با  پژو  شرکت  و  خودرو  ایران 
و  گذاري  سرمایه  براي  شرایط  ونچر،  جوینت 
شده  فراهم  مشترک  محصول  تولید  خط  ایجاد 
در  نیز  مشارکت  این  محصول  اولین  که  است 

زمستان سال ۹۵ وارد بازار خواهد شد.
سایر  با  خودرو  ایران  مذاکرات  پژو  کنار  در 

، فیات، رنو  بنز  از جمله مرسدس  خودروسازان 
گیري  شکل  با  که  است  انجام  درحال  نیز  و... 
به  تولید  آوري  فن  و  دانش  انتقال  و  همکاریها 
نزدیک شاهد عرضه  اي  آینده  در  ایران خودرو 
محصوالتي قابل رقابت در سطح جهاني خواهیم 
بود.عالوه بر موارد ذکر شده صادرات ۳۰ درصد 
از تولیدات به بازارهاي هدف از محورهاي اصلي 
قراردادهاي ایران خودرو با شرکت هاي خارجي 

است.

تولیدبدونسرمایهگذاري

برخي  در  خودرو  ایران  گذشته،  هاي  سال  در 
اندازي  راه  و  گذاري  سرمایه  برای  کشورها  از 
خط تولید اقدام کرده است. در برخي از سایت 
خودرو  ایران  مستقیم  گذاري  سرمایه  با  که  ها 
تاسیس شد، در سایه بي ثباتي هاي سیاسي و 
شرایط خاص این کشورها، تولید به حالت نیمه 
متوقف شد. هرچند  این که  یا  و  تعطیل درآمد 
بازگشایي  بر  مبني  خبرهایي  اخیر  روزهاي  در 
منتشر  ها  سایت  این  در  تولید  سرگیري  از  و 
تولید  زمینه  در  خودرو  ایران  راهبرد  اما  شده، 
تولید  به سمت  و  کرده  تغییر  سایر کشورها  در 
بدون سرمایه گذاري مستقیم حرکت مي کند.

نزدیک ترین مثال در این زمینه راه اندازي خط 
گذاري  سرمایه  بدون  الجزایر  کشور  در  تولید 
مستقیم و صرفا با ارایه خدمات فنی و مهندسي 
از  را  خود  خودرو  ایران  ترتیب  این  به  و  است 
سیاسي  شرایط  از  ناشي  احتمالي  هاي  چالش 
داشته  نگاه  اجتماعي کشورهاي هدف مصون  و 
تضمین  را  خود  محصوالت  صادرات  آینده   و 

مي کند.

داخليسازيمحصوالتوکاهش
ارزبري

قراردادهاي  و  مذاکرات  اصلي  ارکان  از  یکي 
داخلي  خارجي  هاي  شرکت  با  خودرو  ایران 
سازي قطعات از سطح ۴۰ درصد و افزایش آن 
تا سطح 7۰ درصد است، این موضوع در قرارداد 
منعقد شده با شرکت پژو نیز رعایت شده و آغاز 
تولید محصول و اجراي قرارداد با داخلي سازي 
در سال چهارم  میزان  این  که  است  درصد   ۴۰

همکاریها به 7۰ درصد افزایش خواهد یافت.
خودرو  ایران  اصلي  رویکردهاي  و  راهبردها  از 
بنابر اصول ابالغ شده اقتصاد مقاومتي از سوي 
و  داخل  تولید  تقویت  رهبري،  معظم  مقام 
است.  هاي خارجي  به شرکت  وابستگي  کاهش 
با  ایراني  سازان  قطعه  همکاري  مبنا  همین  بر 
از  نیز  خارجي  هاي  شرکت  کنندگان  تامین 
های  همکاري  در  مذاکرات  اصلی  محورهای 
جهاني  خودروسازان  با  خودرو  ایران  تجاری 

است.
تولید  هزینه  سازي،  داخلي  که  این  به  توجه  با 
این  توجهي کاهش مي دهد،  قابل  میزان  به  را 
موضوع از سوي طرف هاي خارجي که به دنبال 
نیز  افزایش سود هستند  و  تولید  هزینه  کاهش 

مورد استقبال قرار گرفته است.
قراردادهاي خارجي خودروسازان از سوي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نیز مورد رصد و نظارت 
قرار مي گیرد و داخلي سازي 7۰ درصدي تولید 
که تحقق آن منجربه توازن ارزي مثبت خواهد 
شد به عنوان یکي از الزامات وزات صنعت، مورد 
توجه خودروسازان است. با تحقق این امر ایران 
خودرو به نقطه خودکفایي ارزي رسیده و دیگر 

ارزي از دولت دریافت نخواهد کرد.

درخششدربازارسرمایه

بازار  کارشناسان  بیني  پیش 
مدار  چرخش  از  حاکي  سرمایه، 
ایران  است.  خودرو  محور  بر  بازار 
خودرو که با پشتوانه و معتبرترین 
بورس  بازار  در  خودرویي  سهم 
سایر  از  بیش  شود،  مي  محسوب 
داران  سهام  توجه  مورد  سهام  
مدیران  که  تدابیري  با  است. 
مدت  در  اندیشیدند،  خودرو  ایران 
مالي  هاي  زیرساخت  کوتاهي 
شد  متوقف  دهي  زیان  و   اصالح 
و متعاقب آن شرکت به سودآوري 
بخش  در  توسعه  با  یافت.  دست 
و  خودرو  ایران  مختلف  هاي 
اجراي  و  ها  برنامه  یافتن  عینیت 
متقاضي  بینالمللي  قراردادهاي 
پیش  از  بیش  شرکت  این  سهام 

یافت. افزایش خواهد 

ارتقايبهرهوري

کارآمد  و  موثر  استفاده  و  بهبود  براي  تالش 
سرمایه،  کار  نیروي  چون  گوناگون  منابع  از 
مدیران  تمامي  هدف  اطالعات،  و  انرژي  مواد، 
تولیدي  واحدهاي  و  اقتصادي  سازمانهاي 
مناسب،  سازماني  ساختار  وجود  است.  صنعتي 
کار  ابزار  و  تجهیزات  کارآمد،  اجرایي  روشهاي 
سالم، فضاي کار متعادل و از همه مهمتر نیروي 
از ضروریاتي  شایسته  و  واجد صالحیت  انساني 
هستند که براي دست یابي به شاخصهاي بهره 
است.  خودرو  ایران  مدیران  توجه  مورد  وري 
فعالیت سال هاي اخیر در ایران خودرو حکایت 
از تالشهاي بي وقفه براي افزایش بهره وري در 

این شرکت عظیم دارد.
در  متنوعي  هاي  برنامه  اخیر،  هاي  سال  در 
اجرا  و  ریزي  طرح  انساني  منابع  توسعه  زمینه 
برخي  و  مدت  کوتاه  آن  از  برخي  که  شده 
از  بسیاري  حاضر  حال  در  بودهاند.  بلندمدت 
کارکنان،  معیشت  بهبود  حوزه  در  ها  برنامه 
کیفیت  و  کمیت  با  سالمتي  امکانات  تامین 
بهتر براي کارکنان و خانواده هاي آنان به اجرا 
نیز  بلندمدت  هاي  برنامه  است.  شده  گذاشته 
انساني  نیروي  توسعه  و  ریزي  برنامه  حوزه  در 
انجام  دست  در  واحدها  مدیران  مشارکت  با  ما 

است.
مدارس  گسترش  چون  اقداماتي  همچنین 
مورد  آموزشي  هاي  دوره  برگزاري  و  مهارت 
نیاز، براي ترمیم نظامهاي توسعه اي در دستور 
سریع  اقدامات  جزو  البته  که  گرفته  قرار  کار 
بلندمدتي  هاي  برنامه  و  اند  بوده  مقطعي  و 
نیز  و  تولیدي  خطوط  کارگران  توسعه  براي 
که  شده  ریزي  برنامه  مدیران  و  کارشناسان 

شده  کاري  محیط  بیشتر  پویایي  باعث  میتواند 
و متناسب با پروژههاي توسعهاي شرکت، باعث 

کارکنان شود. توسعه 

تعاملباقطعهسازان
اندیشیده  تحریم  شرایط  در  که  تدابیري  با 
خود  سرکار  بر  سازان  قطعه  کارگران  شد، 
ترین خودروسازي  بزرگ  در  تولید  و  بازگشتند 
که  اصالحاتي  با  گرفت.  تازه  جاني  خاورمیانه 
سازان  قطعه  بدهي  شد،  انجام  ساختارمالي  در 
پرداخت شد و بسیاري از این شرکت ها تصمیم 
به خرید تجهیزات جدید و جذب نیروي انساني 

گرفتند.
ایران  تامین و قطعه سازي  از آن زنجیره  پیش 
خودرو مشکالت عدیدهاي را تجربه کرد که در 
بسیاري موارد شرکت هاي قطعه ساز چاره اي 
جز تعدیل نیروي انساني و یا تعطیلي واحدهاي 
سال  دوم  نیمه  از  اما  نداشتند،  خود  تولیدي 
از  ایران خودرو  قاطع مدیرعامل  با حمایت   ۹۲
کیفیت  با  قطعات  که  ساز  قطعه  هاي  مجموعه 
داخلي،  توان  بر  تکیه  با  و  کردند  مي  تولید 
قطعه سازان به درجه اي از خودباوري رسیدند 
و  گرفت  دوباره  جاني  تولیدشان  خطوط  که 
خود  تولید  به  کمبودها،  بر  غلبه  با  توانستند 
تامین  را  خودرو  ایران  نیازهاي  و  داده  ادامه 
مدیریت  و  مالي  ساختارهاي  تغییر  کنند.با 
کوتاهي  زمان  گذشت  از  پس  منابع،  درست 
به روز شد  به قطعه سازان  ایران خودرو  بدهي 
دریافت  براي  ساز  قطعه  هاي  شرکت  دیگر  و 
مطالبات خود به مراجع و نهادهایي غیر از ایران 

خودرو مراجعه نکردند.
تولید  از  مجموعه  این  مدیریت  حاضر  درحال 
افزایش  محصول،  توسعه  فکر  به  و  کرده  عبور 
که  چیزي  است.  محصول  صادرات  و  کیفیت 
این بسیار دور مي نمایاند و جلوگیري  از  پیش 
مدیریتي  امور  راس  در  شرکت  این  تعطیلي  از 

قرار داشت.

کالمآخر
رسیدن  از  پس  خودرو  ایران  صنعتي  گروه 
روز،  در  دستگاه   ۲۵۰۰ روزانه  تولید  توان  به 
محقق  را  تولید  تیراژ  زمینه  در  خود  اهداف 
چهار  بخش،  این  در  ثبات  برقراري  با  و  کرده 
قرار  خود  آینده  کار  دستور  در  را  اصلي  محور 

داده است.
محصول،  تنوع  و  »توسعه  زارع  یکه  مهندس   
را  صادرات«  و  فروش  از  پس  خدمات  کیفیت، 
ایران  صنعتي  گروه  روي  پیش  ماموریت  چهار 
خودرو تعریف کرده است. ماموریت هایي که بر 
است.  شده  تاکید  آنها  هدفمند  و  کامل  اجراي 
گروه صنعتي  که  دارد  آن  از  نشان  رویکرد  این 
ایران خودرو به روزهاي اوج بازگشته و در حال 
عرصه  در  المللي  بین  سطوح  به  شدن  نزدیک 

صنعت خودروسازي است.

مروريبردستاوردهايدوسالاخیربزرگترینخودروسازخاورمیانه

همکاري هاي جدید بین المللي، توسعه محصول و بهبود مستمر ایران خودرو

گفت:  کشور  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
و  نقل  بحبوحه  در  روزها  این  که  افرادی 
مسکن  اجاره  یا  خرید  به  اقدام  انتقاالت 
کد  حتما  که  باشند  داشته  دقت  می کنند 
رهگیری را از مشاوران امالک درخواست کنند 
قرارداد  عنوان  هیچ  به  رهگیری  کد  بدون  و 

نبندند.
حسام عقبایی اظهار کرد: بر اساس تبصره ۱ 
بند ۵ و بند ۳ مصوبه هیئت وزیران اخذ کد 

سراسر  امالک  مشاوران  کلیه  برای  رهگیری 
و  است  الزم االجرا  و  قطعی  اجرایی،  کشور 

تخطی از این اقدام جرم محسوب می شود.
وی افزود: توصیه می کنیم به منظور باال بردن 
از  اعم  قراردادها  همه  برای  اطمینان  ضریب 
خرید، فروش، رهن، اجاره، صلح و هبه حتما 
کد رهگیری اخذ کنند؛ زیرا کد رهگیری باعث 
می شود تا کسی نتواند یک خانه را به چند نفر 

بفروشد یا به چند نفر اجاره دهد.

پیش نویس استاندارد حسابداری افشای اطالعات 
اشخاص وابسته در وزارت اقتصاد تدوین شد.معاون 
نقش  از  کشور  کل  دار  خزانه  و  مالی  نظارت 
استاندارد جدید بخش عمومی با عنوان افشای 
اطالعات اشخاص وابسته در شفافیت و انضباط 
مالی و افشای اطالعات مربوط به دریافتی ها و وام 
های مدیران اصلی دستگاه های اجرایی مشمول 
اله  و خویشاوندان آن ها خبر داد.سید رحمت 
اکرمی از تدوین پیش نویس استاندارد حسابداری 
افشای اطالعات اشخاص وابسته در راستای ارتقای 

شفافیت و انضباط مالی در بخش عمومی خبر 
تمامی  استاندارد  این  تصویب  با  گفت:  داد.وی 
دستگاه های اجرایی مشمول، مکلف خواهند بود 
اطالعات مربوط به جبران خدمات مدیران اصلی 
که خارج از ضوابط مصوب حاکم هستند، اطالعات 
به مدیران  نزدیک  جبران خدمت خویشاوندان 
اصلی و اطالعات مربوط به وام هایی که به طور 
معمول از دسترس بودن آن برای مدیران اصلی و 
خویشاوندان آنها آگاهی ندارند را در یادداشت های 

توضیحی صورت های مالی ارائه کنند.

 ضرورت افشای اطالعات دریافتی و وام های اشخاصمردم بدون کد رهگیری قرارداد مسکن نبندند

آگهی های  به  توجه  با   : اقتصاد  گروه 
خانه ها  گران ترین  و  ارزان ترین  موجود، 
قیمت های  با  ترتیب  به  تهران  شهر  در 
تومان  میلیارد   ۲۲.۵ تومان و  ۶۰ میلیون 
نشان می دهد  این  به فروش می رسند که 
ارزان ترین  برابر   ۳7۵ خانه  گران ترین 
عوامل  خانه  قیمت  دارد.در  قیمت  خانه 
مهمترین  از  که  هستند  اثرگذار  زیادی 
مختلف  محله های  در  شدن  واقع  آنها 
میان  قیمتی  فاصله  تهران  شهر  در  است. 
بیشتر  شهرها  سایر  با  مقایسه  در  محله ها 
مشاهده  گاهی  که  گونه ای  به  است، 
از  مترمربع  هر  محله  در  که  می شود 
خانه ای کمتر از دو میلیون تومان می ارزد 
و این در حالی است که در محله ای دیگر 
میلیون   ۵۰ یا   ۴۰ مترمربع  هر  تا  حتی 
اساس  بر  دارد.  وجود  خانه  هم  تومان 
که  می شود  مشاهده  موجود،  آگهی های 
در  ساخت  سال   ۱۹ و  ۳۰متری  خانه ای 
مترمربع  هر  قیمت  با  که  خراسان  میدان 

دو میلیون تومان به فروش می رسد و قیمت 
از  است  تومان  میلیون   ۶۰ معادل  آن  کل 
به  خانه ها  ارزان ترین  جزو  کل  قیمت  نظر 
واحدی  که  است  حالی  در  می رود.این  شمار 
دیگر در محله نیاوران که در برجی ۲۰ طبقه 
میلیون   ۲۵ مترمربع  هر  قیمت  با  شده  واقع 
اینکه  به  با توجه  و  به فروش می رسد  تومان 
این واحد ۹۰۰ مترمربع است، ۲۲.۵ میلیارد 
می توان  و  است  شده  قیمت گذاری  تومان 
گفت که از نظر قیمت کل یکی از گران ترین 
به  می رود.  شمار  به  تهران  شهر  واحدهای 
می توان  اساس  این  بر  اقتصادنیوز،  گزارش 
آگهی  واحدهای  این  به  توجه  با  که  گفت 

شده قیمت گران ترین واحد که معادل ۲۲.۵ 
به  نسبت  می رسد  فروش   به  تومان  میلیارد 
تومان  میلیون   ۶۶.۵ که  واحد  ارزان ترین 

قیمت دارد چیزی حدود ۳7۵ برابر است.

اجارههاینجومیدربازارآشفته
مسکن

با پیشروی بازار اجاره آپارتمان های مسکونی 
بیشتری  حجم  اکنون  هم  تابستان،  فصل  در 
بازار مسکن  به متقاضیان  اجاره  فایل های  از 
اجاره  بازار  که  شرایطی  شود.در  می  عرضه 
مسکن امسال حدود یک ماه زودتر از سال های 
قبل یعنی در اردیبهشت ماه وارد فصل طالیی 

جابه جایی ها شد، هم اکنون مستاجران شاهد 
افزایش حجم فایل های آپارتمان های اجاره ای 
ترتیب  این  به  و  بنگاه های مسکن هستند  در 
در حال حاضر شرایط بهتری نسبت به یک تا 
دو ماه اخیر از نظر تنوع واحدهای اجاره ای در 

بازار مسکن حاکم شده است.
یک  دلیل  به  امسال  که  مسکن  اجاره  بازار 
تغییر عمده در اقتصاد کالن یعنی کاهش نرخ 
نامتوازن  نسبت  نوعی  بانکی  سود سپرده های 
تجربه  را  ماهانه  اجاره  و  ودیعه  مبلغ  بین 
پایانی  روزهای  به  اکنون  هم  حالی  در  کرد، 
با  متنوعی  فایل های  که  است  رسیده  تیرماه 
شرایط گوناگون پرداخت از سوی موجران به 
مستاجران پیشنهاد می شود.این در حالی است 

با کاهش  ماه گذشته همزمان  دو  که طی 
نرخ سود سپرده های بانکی متقاضیان بازار 
در  که  می کردند  برخورد  مواردی  با  اجاره 
آنها موجران در برابر مبالغ اندک ودیعه یا 
همان رهن، اجاره بهایی نامتناسب را برای 
واحدهایشان تعیین می کردند تا جایی که 
اجاره بهای ماهانه یک واحد ۵۰ مترمربعی 
از  بعضا  تهران  شهر  معمولی  مناطق  در 
یک میلیون تومان یا بیش از آن نیز عبور 

می کرد.
نقل  به  این  از  پیش  که  گونه  همان  اما 
متقاضیان  به  مسکن  بازار  کارشناسان  از 
اکنون  هم  بود،  کرده  توصیه  اجاره  بازار 
تابستان  فصل  در  مسکن  بازار  پیشروی  با 
تعداد بیشتر و البته متنوع تری از فایل های 
عرضه  متقاضیان  و  مسکن  بازار  به  اجاره 

شده است. 
پرداختی  شرایط  انواع  در  فایل ها  این 
اغلب  و  هستند  یافتن  و  جست و جو  قابل 
عبارت  با  تیرماه  پایانی  روزهای  در  آنها 
نسبت  منعطف تری  شرایط  تبدیل«،  »قابل 
به اولین روزهای شروع فصل طالیی در بازار 
گرفته اند. نظر  در  مستاجران  برای  را  مسکن 
کارشناسان  اعتقاد  به  که  است  حالی  در  این 
با پیشروی بیشتر بازار اجاره مسکن در فصل 
فایل های  داشت  انتظار  می توان  تابستان 
برخوردار  بیشتری  تنوع  از  آپارتمان  اجاره 
ابتدای  از  مسکن  بهای  اجاره  همچنین  شود. 
اردیبهشت  نیمه  از  جابه جایی ها  فصل  شروع 
افزایش  گذشته  سال  به  نسبت  تاکنون  ماه 
کارشناسان  و  است  نداشته  محسوسی 
بازار  در  قیمتی  آرامش  می کنند  پیش بینی 

اجاره تا پایان تابستان ادامه داشته باشد.

پیشنهادهای باور نکردنی ؛آشفتگی دربازار اجاره بها
فاصله375برابریگرانترینخانهتاارزانترینخانهدرپایتخت
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فیلم چهل سالگی
فیلم چهل  از  کند  می  یادی  امروز  زمان  در  ها  خاطره  و  یادها 

سالگی ساخته  علیرضا رئیسیان و محصول سال 13۸۸است. 
با  او  دارد.  قرار  سالگی  چهل  آستانهٔ  در  فیلم:فرهاد  خالصه 
خبر  او  به  روزی  می کند.  زندگی  دخترش  و  نگار-   - همسرش 
می رسد که کورش کیان که زمانی قصد ازدواج با نگار را داشته، 

به ایران برمی گردد.
دیالوگ به یاد ماندنی این فیلم:استاد)عزت اهلل انتظامی(: این سه 

کلمه ای که بهت میگم یادت نره؛ عشق ... عشق، ایمان، مرگ
شاگرد)محمدرضا فروتن(: همون سه کلمه ای که هر آدمی باید 

تنهای تنها تجربه کنه.
استاد: تنها عاشق میشی ،  تنها ایمان میاری و تنها میمیری ... من 

نمی تونم بتو ایمان قرض بدم .
شاگرد : میخوام بدونم .

استاد : چیرو میخوای بدونی ؟!!... اخه هردونستنی که به درد آدم 
نمی خوره. اگه آدمها از دل و نیت هم باخبربودن، از دوفرسنگی 
خونه ی هم رد نمیشدن ، اگه بدونی غذایی که میخوری توی دل 
از گرسنگی بمیری ولی به  اتفاقی میوفته حاضری  و رودت چه 

غذا لب نزنی .. میخوای بمیری ؟!!

نبوغ یعنی یک درصد الهام گرفتن و نودونه درصد 
عرق ریختن .

 ادیسون

سخن حکیمانه 

یادها و خاطره ها در زمان .....

شراب و عیش نهان چیست کار بي بنیاد
زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد

قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ
که بسته اند بر ابریشم طرب دل شاد

امروز با حافظ

بازگشت »دو برادر« 
به بازار کتاب

خاطرات محمدحسین دانایی از زندگی جالل 
و شمس آل احمد که در کتابی با عنوان »دو 
بردار« منتشر شده است به چاپ سوم رسید.

به گزارش  مهر، چاپ سوم کتاب »دوبرادر« 
این  شد.  منتشر  اطالعات  انتشارات  توسط 
محمدحسین  خاطرات  مجموعه  که  کتاب 
دانایی راجع به جزییات زندگی و فعالیت های 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جالل و شمس 
کائینی  رضا  محمد  توسط  و  است  احمد  آل 
از جریان  توجهی  قابل  و بخش  تدوین شده 
آل احمد پژوهی بشمار می رود،  نخستین بار 

در سال 1392 منتشر شده بود.

روشن  را  کتاب  این  تدوین  از  هدف  دانایی 
کردن حقایق درباره این دو برادر و کمک به 
درک معنای واقعی زندگی و زمانۀ آنان عنوان 

کرده است.
وی افزوده است: طی سی- چهل سال اخیر، 
به  حقایق،  دگرگونه سازی  و  تحریف  جریان 
ویژه در مورد جالل آل احمد، چنان گسترده 
نویسنده  این  هویت  اصلی  خطوط  که  شده 
مخدوش  کلی  به  تقریباً  را  نامدار  متفکر  و 
و  تازه  اطالعات  ارایه  با  تنها  و  است  کرده 
دست اولی از این دست، می توان جلوی ادامه 
تحریف ها و انحرافهای مزبور را گرفت و منابع 
و  پژوهندگان  اختیار  در  را  اعتمادی  قابل 

عالقمندان تاریخ معاصر قرار داد.
 در بخش های پایانی این کتاب هم تصاویر 
آنها  از  بسیاری  که  اند  ارایه شده  اسنادی  و 
کتاب  های  مطلوبیت  بر  و  فردند  به  منحصر 

می افزایند.

در بازار کتاب

تمبر جام زرین کالردشت رونمایی شد

با حضور مدیرکل پست مازندران و مدیرکل گردشگری استان، 
پست جام زرین کالردشت در این شهرستان رونمایی شد.

در آخرین روز رونمایی از جام زرین کالردشت از تمبر این جام 
طالیی نیز رونمایی شد.

اسماعیل بوداغی مدیرکل پست مازندران در مراسم اختتامیه جام 
زرین از تمبر این جام نیز رونمایی کرد و گفت: تمبر جام زرین 

کالردشت باید تبدیل به یک تمبر ملی و کشوری شود.
وی با اشاره به اینکه پس از گذشت 77سال دور بودن جام زرین 
از مهد و سرزمین خود این جام در سرزمین مادری  کالردشت 
به نمایش گذاشته شد، افزود: این جام هفت روز در معرض دید 

عموم قرار گرفت.
این  در  نیز  مازندران  فرهنگی   میراث  مدیرکل  بزرگ نیا  دالور 
را  مازندران  در جشنواره شیان کشور چین،  کرد:   بیان  مراسم 
معرفی  سحرآمیز  طبیعت  و  فرهنگ  و  تمدن  و  تاریخ  سرزمین 
تاریخی  صفات  تمامی  تنهایی  به  کالردشت  واقع  کردیم.در 
استان  شده  کوچک  نمونه  و  داده  جای  خود  در  را  مازندران 
مازندران است.خمیر مایه جام زرین کالردشت فرهنگ و تمدن 

اهالی این سرزمین است.
ایوب صالحی فرماندار کالردشت نیز در این مراسم با جام زرین 
به عنوان نشانه فرهنگ و تمدن نیاکان و سرزمین کالردشت تا 
این جام  کرد:  بیان  آلمان می شود،  راهی کشور  اینده  روز  چند 
در واقع سفیر ارزی و نشانه فرهنگ و تمدن پیشینیان و نیکان 

کالردشتی است.

تکذیبیه شتاب زده و غیر حرفه ای یک خبر
 از سوی »بی بی سی«

خش فارسی شبکه خبری بی بی سی در اقدامی شتابزده و در 
تحت  اسالمی  خبرگزاری جمهوری  در  که  خبر  یک  به  واکنش 
عنوان »ائتالف رسانه ای عربستان و بی بی سی فارسی« انعکاس 

یافته بود، این خبر را تکذیب کرد.
پایگاه خبری پانوراما الشرق االوسط که خود وابسته به رژیم آل 
سعود می باشد، اعالم کرد: به تازگی هیاتی متشکل از مجریان و 
مدیران شبکه بی بی سی فارسی با وزیر فرهنگ و اطالع رسانی 
عربستان سعودی در راستای همکاری های رسانه ای دیدار کرد.

بنگاه خبرپراکنی بی بی سی در حالی این خبر را تکذیب کرد که 
بسیاری از کارشناسان حوزه رسانه بارها از روابط آشکارا و پنهان 
اند و  برداشته  با رژیم سعودی پرده  انگلیسی  این شبکه خبری 
اخبار و نوع پوشش این شبکه خبری را نیز گواهی بر این موضوع 

عنوان کرده اند.
بی بی سی فارسی نیز پس از آشکار شدن این رابطه و به علت 
حساسیت بیش از اندازه مخاطبین فارسی زبان در سراسر جهان 
به رفتارهای دولت سعودی و به علت ترس از ریزش مخاطبین 
به  اقدام  زبان،  فارسی  ویژه مخاطبین  به  خود در سراسر جهان 

تکذیب دیدار مقامات این شبکه خبری با مقامات سعودی کرد.

خبر

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اجرای طرح های 
سالمت  پیوست  اجرای  به  ملزم  را  هرمزگان  در  صنعتی 
فعالسازی  برای  اجتماعی  تأمین  و گفت: سازمان  دانست 

300 تخت بیمارستانی غیرفعال در هرمزگان اقدام کند. 
به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  داوودی  سیدحسین   ،
کمبود تخت بیمارستانی در استان و عدم استقبال بخش 
خصوصی در زمینه احداث بیمارستان اظهار داشت: اخیرا 
پیشنهادی مبنی بر احداث سه بیمارستان در بندرعباس، 
میناب و جاسک از سوی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 

ارائه شده است.
موقعیت  واسطه  به  هرمزگان  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
جغرافیایی واستراتژیک، استانی صنعتی محسوب می شود 
ایجاد  برای  صنعت  حوزه  در  فعاالن  تمام  داشت:  بیان 

و  سالمت  پیوست  اجرای  به  ملزم  صنعتی  واحدهای 
پرداخت هزینه های الزم در این خصوص هستند و رعایت 
این قانون برای صنایع فعال نیز جنبه تعهد اخالقی دارد که 

حتما صاحبان صنایع به آن توجه ویژه دارند.
اشاره  ضمن  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
به تغییرات اخیر در دانشگاه علوم پزشکی استان تصریح 
کرد: تمام تغییرات و جابجایی ها بدون توجه به گرایشات 
و عقاید سیاسی و بلکه تنها بر اساس شایسته ساالری و به 

دلیل تغییر رویکرد صورت گرفته است.
به  دانشگاه  این  در  معاونت ها  تغییر  با  داد:  ادامه  داوودی 
دنبال تغییر رویکرد حرکت کرده و بررسی و انتصاب افراد 
این  در  شایسته ساالری  اساس  بر  نیز  متعهد  و  متخصص 
مجموعه کلید خورده است و مدیران میانی نیز با اختیارات 

معاونان دانشگاه انتخاب و یا ابقا می شوند.
در  بیمارستانی  تخت  کمبود  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
در  اجتماعی  تامین  سازمان  متاسفانه  افزود:  هرمزگان 
آن  فعالسازی  با  که  دارد  فعال  غیر  تخت  هرمزگان 300 
بخش اعظمی از مشکالت در زمینه درمان برطرف می شود.

در  داد:  ادامه  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
زمان حاضر چندین طرح بیمارستانی در هرمزگان وجود 
دارد که می توان به طرح احداث بیمارستان 5۴0 تختخوابی 
بیمارستان  ایتالیایی،  شرکت  مشارکت  با  بندرعباس 
اشاره  میناب  دوم  بیمارستان  و  تختخوابی  آموزشی 200 
داشت که متاسفانه تاکنون به دلیل عدم اختصاص اعتبار 
شاهد  پیگیری ها  تداوم  با  تا  امیدواریم  اما  نشده  اجرایی 

عملیاتی شدن این طرح ها در استان باشیم.
وی با بیان اینکه بیمه ها در اجرای روند صحیح طرح تحول 

سالمت نقش کلیدی دارند افزود: خوشبختانه بیمه ها برای 
ندارند  مشکلی  پزشکی  علوم  دانشگاه  مطالبات  پرداخت 
البته به شدت پیگیر بروز شدن پرداخت های بیمه هستیم .
داشت:  اظهار  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست 
سنتی  صورت  به  بیمارستانی  اسناد  و  پرونده ها  محاسبه 
باید  که  می شود  اسناد  بررسی  و  ارائه  روند  کندی  سبب 
با تعریف مدلی نو به صورت تصادفی و سیستمی با تغییر 
روش های قدیمی روش های متنوعی را برای دریافت پول 

از بیمه ها تعریف کرد.
اینکه بنده خودم تا قبل از حضور در این  بابیان  داوودی 
جایگاه در سیستم بیمه سالمت فعالیت داشتم افزود: شیوه 
کنونی محاسبه پرونده ها توان و وقت زیادی را از بیمه ها 

می گیرد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاکید کرد: 

لزوم پیوست سالمت در طرح های صنعتی هرمزگان

دبیر سومین جشنواره مطبوعات و رسانه هاي 
خبري استان البرزضوابط و مقررات شرکت در 

جشنواره را تشریح کرد.
تبلیغات  و  رساني  اطالع  کمیته  گزارش  به 
هاي  رسانه  و  مطبوعات  جشنواره  سومین 
کرد:  اظهار  فرد  شهابي  داریوش  البرز،  خبري 
آثاری در جشنواره شرکت داده می شود که در 
فاصله زمانی اول تیر 9۴ لغایت 25 تیرماه 95 
در یکی از نشریات سراسری، نشریات استانی، 
منتشر  استان  خبری  پایگاه  و  ها  خبرگزاری 

شده باشد.
مدیر عامل خانه مطبوعات استان البرز تصریح 
کرد: متقاضی می تواند در هر 2 بخش حرفه ای 

و ویژه شرکت نماید.
 و ی افزود: در بخش  حرفه ای برای 2 عنوان 
وبرای هر عنوان حداکثر 3 اثر را ارائه دهند و در 
صورت ارسال آثار بیشتر دبیرخانه جشنواره آثار 
دریافتی را به صورت تصادفی انتخاب و بقیه را 

حذف خواهد نمود.
شرکت  نیز  ای  فه  ح  بخش  در  گفت:  وي 
کنندگان میتوانند در همه عناوین نیز شرکت 
ارسالی  آثار  که  داشت  توجه  باید  اما  نمایند 
شهابی  یابد.  افزایش  نباید  مورد   9 حداکثر  از 
فرد ادامه داد: آثاری پذیرفته می شود که اصل 
صفحه منتشره نشریه و نام صاحب اثر در آن 
قید شده باشد در صورت عدم درج نام اثر باید 
توسط مهر نشریه و امضاء شخص مدیر مسئول 

باشد.
از  اثر   200 دریافت  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
اصحاب رسانه البرز گفت: ارسال آثار به پایان 

وقت موکول نشود.
رسانه هاي خبري البرز بیش از ٣٠٠ اثر به 

سامانه جشنواره ارسال کردند
بیش از 300 اثر از رسانه هاي استان البرز براي 
شرکت در سومین جشنواره مطبوعات و رسانه 

هاي خبري دریافت شد.

تبلیغات  و  رساني  اطالع  کمیته  گزارش  به 
سومین جشنواره مطبوعات و رسانه هاي خبري 
خانه  عامل  مدیر  فرد  شهابي  البرز،داریوش 
مطبوعات استان البرز و دبیر سومین جشنواره با 
بیان این خبر گفت: در جهان امروز وسایل ارتباط 
جمعی، روزنامه، رادیو، تلویزیون و سینما با انتقال 
اطالعات و معلومات جدید و مبادله افکار و عقاید 
عمومی، در راه پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری 
نقش بزرگی را بر عهده گرفته اند به طوری که 
عصر  را  کنونی  عصر  دانشمندان،  از  بسیاری 

ارتباطات نامیده اند.
وي اظهار کرد: نگاه واقع بینانه به مسائل جامعه و 
به خصوص مسائل اجتماعی اقتصادی خود یک 
نقد سازنده است، مطمئناً اگر رسانه یی بتواند نقش 
خود را در انعکاس بدون کم و کاست و واقعی یک 
اتفاق و ماجرای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی رعایت کند خود گام مهمی در ایجاد و 
شکل دهی افکار عمومی برای نقد مسائل برداشته 

است.
این مسئول افزود: سومین جشنواره مطبوعات و 
رسانه هاي خبري استان البرز. با محوریت تبیین 
راستای  در  مطبوعات  رسالت  اخالقی  اصول 
فعالیت  دستاورد  انعکاس  فرهنگ،  گسترش 
مطبوعات، سایت ها و خبرگزاری ها، بررسی و 
و  ها  انعکاس وضعیت کیفی مطبوعات، سایت 
خبرگزاری های استان و تبیین جایگاه و نقش 
روزنامه نگاران و خبرنگاران محلی در تحقق شعار 
سال و توسعه همه جانبه استان برگزار خواهد شد.
مکتوب،  های  رسانه  تمامي   از  فرد  شهابي 
تحلیلی  و  خبری  های  پایگاه  و  ها  خبرگزاری 
بخش  دو  در  تا  کرد  درخواست  مجوز   دارای 
نگاه ویژه و حرفه ای جشنواره شرکت کنند تا 
با ایجاد رقابت مثبت و افزایش انگیزه و خالقیت 
رسانه ها، توسعه ظرفیت های موجود مطبوعات 
شناسایی و نقاط قوت و ضعف رسانه ای برطرف 

شود.

ضوابط و مقررات شرکت در جشنواره مطبوعات البرز تشریح شد

برای بچه های کار، زمین و صلح میخوانم 
شهره سلطانی که چند روز دیگر، کنسرتی ویژه بانوان را در تاالر 
وحدت اجرا می کند، گفت: من نسبت به موسیقی، آدم پرت و پالیی 

نبوده ام که بخواهم از سر هوس کنسرت برگزار کنم.
سلطانی - بازیگر سینما و تلویزیون و خواننده گروه موسیقی دات 
- در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: رشته تحصیلی من در هنرستان 
و دانشگاه، موسیقی بوده است. من همیشه سازم را زده و آوازم را 

خوانده ام و جزو افرادی نیستم که بخواهم نمایش یا شو بدهم.
سرپرست گروه موسیقی »دات« ادامه داد: من سنتور را به عنوان 
ساز اصلی و پیانو را به عنوان ساز مادر می نواختم و آواز سنتی را 
نزد هنگامه اخوان آموختم. در چند سال اخیر، گرایش موسیقی 
من از سنتی به پاپ تغییر کرده است. من پیش از این، در دوران 
دانشجویی به عنوان نوازنده روی صحنه رفتم و حدود یک ونیم سال 

پیش، کنسرتی را کارگردانی کردم.
سلطانی با اعتقاد به این که موسیقی پاپ بانوان مهجور واقع شده 
است، بیان کرد: من از زنان انتظار دارم که از این موضوع حمایت 
کنند تا مسؤوالن متوجه شوند که این یک ضرورت است. من برای 
بچه های کار، زمین و صلح می خوانم و برای کاری که انجام می دهم، 

پیام دارم.

فیلم جدید محمدرضا فروتن در مراحل پایانی
فیلم سینمایی »مرداد« با بازی محمدرضا فروتن، مهتاب کرامتی 
و رعنا آزادی ور، توسط حامد ثابت در مراحل ساخت موسیقی قرار 

دارد و به زودی درباره ی اکران آن تصمیم گیری می شود.
که  کامیار  بهمن  سینمایی  بلند  ساخته ی  اولین  موسیقی 
تهیه کنندگی آن را محمود فالح بر عهده دارد، توسط حامد ثابت 
ساخته می شود و پس از پشت سر گذاشتن آهنگسازی، »مرداد« 
در آخرین مراحل آماده شدن نسخه ی نهایی قرار می گیرد و در 
هفته های آینده، برای اکران عمومی آن پیش از سی وپنجمین 
سینمایی  رویداد  این  در  حضور  یا  و  فجر  فیلم  جشنواره ی 

تصمیم گیری خواهد شد.
اثر که توسط خود کامیار نوشته شده است،  فیلمنامه ی این 
روایتگر زندگی زوجی جوان با نام های امیر و رویاست که پس از 
سال ها زندگی دچار مشکالت و اختالفاتی شده اند. در خالصه ی 
داستان این فیلم آمده است: »چه مردادی شود بهمن کنار تو، من 

از غوغای ابر و آسمان می فهمم اینجایی«.
محمدرضا فروتن، رعنا آزادی ور، بهنوش بختیاری، بابک بهشاد، 
لیلی فرهادپور، پروین ملکی، علی گل زاده، عاطفه للهی، نیلوفر 
موالیی، با حضور افتخاری اندیشه فوالدوند و با هنرمندی مهتاب 

کرامتی، ترکیب بازیگران این اثر سینمایی را تشکیل داده اند.

شعار جشنواره فیلم مقاومت انتخاب شد

»جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، تجلی گفتمان فرهنگی 
انقالب اسالمی« به عنوان شعار چهاردهمین بین المللی فیلم 
مقاومت انتخاب شد. دبیر چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم 
مقاومت از انتخاب شعار برای ترسیم افق کالن و ساختارهای 

محتوایی این رویداد سینمایی خبر داد.
محمد خزاعی گفت: بنا به تصویب شورای سیاستگذاری جشنواره 
این رویداد سینمایی با شعار »جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 

تجلی گفتمان فرهنگی انقالب اسالمی« برگزار می شود.
وی افزود: انقالب اسالمی گفتمان جدیدی را در ادبیات سیاسی 
جهان معرفی کرد. گفتمانی که امروز با گسترش آن در منطقه و 
جهان شاهد تحول و شکل گیری جنبش های نوینی هستیم که 
هر روز بر ابعاد و تعداد آنها افزوده می شود. گفتمانی که طلیعه 
نوینی را در افکار جهانی شکل بخشید و تمامی مکتب های کهنه 

سیاسی و اقتصادی را به چالش کشاند.
وی ادامه داد: با پیروزی انقالب اسالمی بسیاری از تعاریف و نگاه 
های کهنه و کلیشه ای از »هنر و سینما« هم دگرگون شده و نگاه 
تازه ای در تمامی عرصه ها ایجاد شد و کلیشه ها و چارچوب های 

فرسوده درهم شکسته شد.

پخش سریال جدید شبکه یک سیما با عنوان 
»چرخ فلک« و با صدای ساالر عقیلی ازامروز )26 

تیرماه( آغاز می شود.
به گزارش پیام زمان  به نقل از روابط عمومی 
سریال »چرخ فلک«، در حالی که آخرین روزهای 
تصویربرداری این سریال در تهران در حال انجام 
است، پخش آن از امروز )26 تیر ماه( در شبکه 
اپیزودیک  این سریال  یک سیما آغاز می شود. 
به کارگردانی عزیزاهلل حمیدنژاد، بهرام عظیم پور 
مجید  تهیه کنندگی  به  و  عبدی پور  احسان  و 
موالیی، پیشتر یکی از گزینه های پخش در ماه 

مبارک رمضان بود.

همچنین ساالر عقیلی به تازگی ترانه ای برای 
تیتراژ پایانی سریال »چرخ فلک« خوانده که شعر 

این ترانه را عبدالجواد موسوی سروده و آهنگسازی 
و تنظیم آن را ستار اورکی به عهده داشته است. 

آهنگسازی اپیزودهای ساخته شده توسط عزیزاهلل 
حمیدنژاد و احسان عبدی پور در »چرخ فلک« را 

ستار اورکی به عهده داشته و ساخت موسیقی 
اپیزودهای کارگردانی شده توسط بهرام عظیم 
پور را پیمان خازنی انجام داده است. این سریال 
تولیدی  پروسه  از  اپیزودیک  ساختار  دلیل  به 
برخوردار است که چند اپیزود به صورت موازی 
مراحل تولید خود را سپری می کنند.  این سریال 
و  می شود  تولید  سیما  نمایشی  امور  مرکز  در 
عوامل مشترک آن عبارتند از: مجید موالیی )تهیه 
کننده(،  علیرضا طالب زاده )نویسنده(، کامبیز 
دارابی )مجری طرح(، حسین غضنفری )تدوین(، 
لباس(،  و  صحنه  )طراح  روح پروری  حسن 
حیدر  چهره پردازی(،  )طراح  قومی  محمدرضا 
)عکاس(،  حمیدنژا  علی  )مدیرتولید(،  زرقومی 
سونیا پورمیرزا علی )تصویربردار پشت صحنه( و 

هادی داداشی )مشاور رسانه ای(

»چرخ فلک« با صدای ساالر عقیلی

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچون 
تابستان  فصل  فرارسیدن  با  پیش  سال های 
تدارک  فراغت  اوقات  برای  ویژه ای  برنامه های 

دیده است.
رییس  صالحی  محمود  زمان،  پیام  گزارش  به 
با  تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان 
اجرای  از  تابستان  فصل  رسیدن  فرا  به  اشاره 
و  داد  فصل خبر  این  برای  متنوعی  برنامه های 
گفت: این سازمان با ایجاد زمینه مناسب برای 
انتخاب گری،  توان  رضایت،  حس  شکل گیری 
احساس استقالل و خودشکوفایی در شهروندان 
تهرانی، ویژه برنامه »جشنواره تابستانی« را اجرا 
می کند که شامل برنامه های مختلف محتوایی در 
بخش های فراگیر، مناسبتی و محله ای/ منطقه ای 

می شود.  
وی توسعه و گسترش فضای نشاط در 
بین شهروندان تهرانی را از اهداف اصلی 
برگزاری این جشنواره دانست و افزود: 
شکیبایی،  و  صبر  فرهنگ  گسترش 
تعمیق  و  مهربانی، گسترش  و  آرامش 
شناخت شهروندان از الگوهای دینی و 
تبیین و گسترش شعار »تهران، تکریم 

زندگی« در میان شهروندان از اهداف برگزاری 
جشنواره تابستانی است.  

به گفته رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری 

تهران شعار اصلی جشنواره تابستانی »زندگی با 
نشاط« است و این جشنواره از 20 تیرماه کار 
خود را آغاز کرده و تا 23 شهریور ماه در تمامی 

مناطق 22گانه و فرهنگسراهای خاص و تابعه با 
محوریت »تهران، تکریم زندگی« و رویکردهای 
خانواده پایدار، سرگرمی و نشاط، فضای مجازی، 
ترویج فرهنگ مطالعه و برنامه های مناسبتی اجرا 

می شود. 
صالحی در خصوص معرفی برنامه هایی که در 
کرد:  بیان  می شود،  اجرا  تابستان  فصل  طول 
محورهای جشنواره در موضوع خانواده پایدار با 
نشست های تحکیم خانواده، ویژه برنامه های عفاف 
اولی دنبال می شود؛  و حجاب و زوج های سال 
همچنین در فصل تابستان با توجه به اهمیت 
سرگرمی و نشاط خانواده ها برنامه ها در سه محور 
اقتصاد مقاومتی، آدینه ها عیدند و کاسب محل 

برگزار می شود.  

با تمرکز بر آموزش و اوقات فراغت؛
اعالم برنامه های جشنواره تابستانی سازمان  فرهنگی هنری

جناب آقای دکتر 
مـهرداد فیـروزبخت

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت  
های  پایانه  سازمان  مدیرعاملی 
عرض  تبریک  را  کرج  شهرداری 
افزون  روز  توفیق  آرزوی  نموده؛ 
شما را از خداوند منان خواستاریم.
روزنامه زمان


