
کارفرمای راکتور 
اراک، ایران است

وزیر بهداشت:

جدی و مصمم پیگیر خطاهای پزشکی هستیم
اعتباربخشی  جدید  نسل  ابالغ  به  بااشاره  بهداشت  وزیر 
یک  صورت  به  باید  اعتباربخشی  گفت:  بیمارستان ها 
فرهنگ نهادینه شود نه اینکه تنها ابزاری برای درجه بندی 

بیمارستان ها باشد.
دکترسید حسن هاشمی در اجالس معاونین درمان دانشگاه های 
نظام  تحول  طرح  اینکه  بیان  با  کشور  سراسر  پزشکی  علوم 
سالمت از سه سال گذشته آغاز شد و خیلی زود سپری شد، 
گفت: امیدوارم در پایان دولت یازدهم بتوانیم در اوج،  کار را به 
اتمام برسانیم به طوری که احساس کنیم آنچه که از دستمان 
بر می آمده را انجام دادیم و اینطور نباشد که بعد از اتمام دوره 

خدمت مان بگوییم کاش اقدام دیگری را هم انجام می دادیم.

کمالوندی: حفظ اسرار کشورها به عهده آژانس بین المللی انرژی اتمی است
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سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:

دستگیری چهارنفر در پرونده بانک ملت
ورود سپاه و وزارت اطالعات به پرونده های اقتصادی
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تالطم در دارایی ها و 
بدهی های بانک مرکزی

ــال  ــاه س ــن م ــان دومی ــور در پای ــی کش ــی خارج بده
ــه مــاه  ــا کاهــش ۷۵ میلیــون دالری نســبت ب جــاری ب
قبــل از آن مواجــه شــد و بــه ۷ میلیــارد و ۵۹۷ میلیــون 

دالر رســید.

غرش موشک هایمان 
دشمن را در بر می گیرد

فرمانـده نیـروی زمینـی ارتـش بـا بیـان اینکـه آمریـکا 
دشـمن اصلـی ماسـت، گفـت: ُغـرش موشـک ها و پـرواز 
بالگردهـا، او را دربـر می گیـرد و ایـن مسـئله بازدارندگی 

ایجـاد می کنـد.
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فرمانـده نیـروی زمینـی ارتـش با بیـان اینکه 
آمریـکا دشـمن اصلـی ماسـت، گفـت: ُغـرش 
دربـر  را  او  بالگردهـا،  پـرواز  و  موشـک ها 
ایجـاد  بازدارندگـی  مسـئله  ایـن  و  می گیـرد 

. می کنـد
نیـروی  فرمانـده  پوردسـتان  احمدرضـا  امیـر 
از  رونمایـی  مراسـم  در  ارتـش  زمینـی 
دسـتاوردهای جدیـد هوانیـروز کـه در سـتاد 

هوانیـروز برگـزار شـد، بـا اشـاره بـه عملیـات 
اظهـار  مرصـاد  افتخارآفریـن  و  شـکوهمند 
داشـت: مرصـاد عملیاتـی بود که بـا هماهنگی 
نیروهـای  و  سـپاه  بسـیج،  ارتـش،  نیروهـای 
بـا  و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  مردمـی 

شـد. انجـام  هوانیـروز  محوریـت 
عملیـات،  ایـن  اثـر  بـر  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
شـد،  پیچیـده  هـم  در  منافقیـن  پرونـده 

تصریـح کـرد: مرصـاد یـک عملیـات بـزرگ 
ابعـاد  و سرنوشت سـاز اسـت. منافقیـن روی 
نظامـی خـود فعالیت هـای زیادی انجـام داده 
بودنـد و در آن زمـان ظرفیـت عملیاتـی آنهـا 

بسـیار بـاال بـود.
فرمانـده نیـروی زمینـی ارتـش ادامـه داد: در 
پایـان جنـگ، منافقیـن بـا پشـتیبانی رژیـم 
بعـث خـود را بـه مرزهـای مـا نزدیـک کردند 
اما سـیلی آخـر را خوردنـد و دیگـر هیچ وقت 

نتوانسـتند تـا آن حـد آماده شـوند.
پوردسـتان، عملیـات مرصـاد را تیـر خالصـی 
اسـالمی  جمهـوری  نیروهـای  کـه  دانسـت 
یکـی  گفـت:  و  زدنـد  منافقیـن  بـه  ایـران 
مسـلح  نیروهـای  اصلـی  مأموریت هـای  از 
ارتقـای  و  حفـظ  ایـران،  اسـالمی  جمهـوری 

اسـت. دفاعـی  و  رزمـی  نیروهـای 
وی بـا اشـاره بـه مؤلفه هـای ضـروری افزایش 
اولیـن  تـوان رزمـی و دفاعـی تصریـح کـرد: 
مؤلفـه، ارتقـای اعتماد بـه نفس نیروها اسـت.

فرمانـده نیـروی زمینـی ارتش، دومیـن مؤلفه 
را ایجـاد امنیـت روانـی در جامعه عنـوان کرد 
و افـزود: در ایـن شـرایط مـردم بـه نیروهـای 

مسـلح اطمینـان خواهند داشـت.
اد      امه د      ر صفحه 3

امیر پوردستان: غرش موشک هایمان دشمن را در بر می گیرد

 سخنگوی قوه قضائیه در نود و نهمین نشست خبری 
حقوقی،  های  فیش  درباره  مختلفی  مطالب  خود 
دادگاه دادستان سابق، ورود سپاه و وزارت اطالعات 
سفارت  به  حمله  پرونده  اقتصادی،  پرونده های  به 
عربستان درتهران، محکومیت 12 قاضی و دستگیری 

8 وکیل سخن گفت.
غالمحسین محسنی اژه ای در جمع خبرنگاران افزود: 
در برخورد با تخلفات مالی نباید فقط به فیش های 
حقوقی آن هم تنها از یک دستگاه اکتفا کنیم بلکه 

باید تمام دریافتی ها را بررسی کنیم.
وی اظهار کرد : برخی از افراد متخلف در دستگاه های 
دولتی هستند که وام های کالنی با نرخ بهره یک 
درصد و حتی کمتر دریافت کرده اند و باید به این نوع 

دریافتی ها نیز بررسی کنیم.
های  دستگاه  همه  گفت:  قضاییه  قوه  سخنگوی 
بازرسی و نظارتی در موضوع فیش های غیرمتعارف 

غفلت داشته اند.
محسنی اژه ای افزود: دریافت ها و فیش های حقوقی 
بلکه  نیست  حقوقی  فیش  به  منحصر  غیرمتعارف 
کسانی که پاداش های غیرمتعارف دریافت کرده اند 
و یا از وام های کالن با سود یک درصد استفاده کرده 

اند نیز مدنظر است. 
وی افزود: دستگاه های نظارتی در دولت باید همه این 

دریافتی ها را مورد توجه قرار دهند. 
قابل  موضوع  این  داد:  ادامه  قضائیه  قوه  سخنگوی 
اغماض نیست که مسووالن نباید به نحوی عمل کنند 
که مساله شامل مرور زمان شود و ذهن مردم به این 
سو برود که نظام نمی خواهد در این مورد برخورد 

کند. وی تاکید کرد: برخورد باید با شدت باشد. 
محسنی اژه ای با تاکید بر این که دولت و دستگاه 
بانک  و  ها  دستگاه  های  بازرسی  و  نظارتی  های 
مرکزی باید هر چه زودتر گزارش خود را از موارد 
تخلف اعالم کنند گفت: مردم باید در جریان این 

پیگیری ها قرار گیرند. 
وی با بیان این که خیلی از مسووالن این مساله را 
ظالمانه خوانده اند گفت: البته نباید با این مساله به 
صورت سیاسی، جناحی و جریانی برخورد شود ولی 
عنوان این مساله از زبان کسانی که در دولت مشاورت 
و یا سمتی دارند که مساله برای مبارزه با دولت است 

صحیح نیست. 
در  که  است  این  انصاف  افزود:  قضا  دستگاه  رئیس 
این مساله همه به نوعی غفلت داشتیم، حراست ها، 
بازرسی ها، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در 
مواردی در مورد پاداش های غیرمتعارف، اضافه کار و 
یا حق جلسه گزارش داده بودند اما در این مورد که 
حقوق یک فرد ۵0 تا 60 میلیون تومان بوده الاقل 
به بنده یا رئیس قوه قضاییه گزارشی داده نشده بود. 

محسنی اژه ای در مورد برخورد و مجازات کسانی 
که درآمدهای غیرعادی داشتند گفت: این افراد باید 
برکنار شوند و اگر جرمی مرتکب شدند مجازات هم 

در انتظار آنها است. 

حق  غیر  من  وجوه  باید  حداقل  داد:  ادامه  وی 
برگردانده شود و هر چه زودتر اگر جرمی مرتکب 
شده اند برای حفظ آبروی خود، خانواده و دستگاه 

مربوطه وجوه را برگردانند. 
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سخنان معاون اول 
رییس  به  دولت  گزارش  مورد  در  رییس جمهوری 
های  پاداش  تخلفات  از  برخی  موارد  در  جمهوری 
غیرمتعارف گفت: در این گزارش قید شده بود که 
موضوع تا یک ماه دیگر به نتیجه برسد و اکنون با 
توجه به اتمام این فرصت قوه قضائیه منتظر است 
این گزارش هر چه زودتر جهت اطالع رسانی به قوه 
قضائیه آماده شود تا ما بدانیم چه کسانی این وجوه 
را برگردانده اند و چه کسانی از آن امتناع ورزیده اند. 

é  ختم رسیدگی به پرونده حمله به سفارت
عربستان هنوز اعالم نشده است

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص حمله به سفارت 
عربستان گفت: در مورد عربستان موضوعی که مهم 
اینها  است این است که در سالها و ماه های اخیر 
چه جنایت هایی که در رابطه با منطقه و کشورهای 
اسالمی انجام نداده اند و همه می دانند امروز پول 
عربستان، خیلی از تروریست ها در عراق و سوریه سر 

پا گذاشته است.
به گفته وی، بخشی از جنایت در منطقه نیز با پول 
عربستان است و سعودی ها چه جنایت هایی که در 
ایام حج انجام داده و تعدادی از حجاج ایرانی و غیر 

ایرانی را به شهادت رساندند.
محسنی اژه ای ادامه داد: همه می دانند بی کفایتی 
آل سعود چه فاجعه ای را ببار آورد البته این جنایت 
آنها در گذشته بوده است و در سنوات گذشته تعدادی 

از حجاج در رمی جمرات کشته شده اند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه امروز عربستان 
افزود:  دهد  می  انجام  ایران  با  را  دشمنی  نهایت 
متاسفانه سعودی ها با منافقان ارتباط دارند و آدم 
کشی و کودک کشی می کنند و با پول سازمان به 
اصطالح حقوق بشر به خاطر پول عقب نشینی می 
کنند. محسنی اژه ای افزود: خیلی بدیهی است که 

مردم ما احساساتی داشته باشند و االن ممکن است 
بگویند چرا افرادی را که به سفارت عربستان حمله 

کرده اند محاکمه می کنید.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: پیگیری پرونده منا باید 
صورت گیرد و اقدامات خصمانه عربستان در مورد 
کشورمان و ارتباطی که با اسرائیل پیدا می کند باید 
مورد توجه قرار گیرد. محسنی اژه ای خاطر نشان 
کرد: با توجه به جنایات عربستان و فاجعه ای که درمنا 
رخ داد مردم احساساتی شدند اما به این معنا نیست 
اگر افرادی در داخل خودسرانه دست به اقدامی بزنند 

مسئوالن نظام عکس العمل نشان ندهند.
وی ادامه داد: کسانی که این اقدام را کردند همه با یک 
انگیزه نبود و برخی به خاطر خشم نسبت به عربستان 
و فاجعه منا دست به این اقدام زدند و این ها سبب 

تخفیف مجازات می شوند.
به گفته وی، در قانون مجازات اسالمی پیش بینی 
شده اگر چنانچه فردی مرتکب جرمی شود چگونه 
می توان جرمش را تخفیف داد که این در ماده 3۷ 
و38 این قانون آمده است. محسنی اژه ای خاطر نشان 
کرد: بر اساس قانون ماده 3۷ تخفیف مجازات را قاضی 
تشخیص می دهد و بر اساس ماده 38 مبانی تخفیف 

مجازات اعالم می شود.
وی گفت: پرونده حمله به سفارت عربستان بخشی 
از آن در دادسرای ویژه روحانیت و بخشی دیگر در 
دادسرای عمومی و انقالب تهران در حال رسیدگی 
است البته دادسرای ویژه روحانیت برخی از متهمان 
را می تواند به دادسرا واگذار کند که در این زمینه 

تحقیقات آن به دادگستری تهران واگذار شده است.
به گفته محسنی اژه ای، دادگستری 44 نفر از کسانی 
که از ناحیه دادسرا اتهام متوجه آنها بوده را رسیدگی 
کرده و 21 نفر به دادگاه عمومی دادگستری تهران و 

بقیه برای دادسرای ویزه روحانیت فرستاده شد.
وی تصریح کرد: در جلسات دادگاه یک نفر از 21 نفر 
حاضر نشدند، البته دادگاه ویژه روحانیت تالش می 
کند این پرونده را به دادگاه ارسال کند و اگر مشکلی 

پیش نیاید تعیین وقت کند.
اد      امه د      ر صفحه 2

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:

دستگیری چهارنفر در پرونده بانک ملت
ورود سپاه و وزارت اطالعات به پرونده های اقتصادی

 ســخنگوی قــوه قضائیــه در نــود و نهمیــن نشســت خبــری خــود مطالــب مختلفی 
ــپاه و وزارت  ــابق، ورود س ــتان س ــی، دادگاه دادس ــای حقوق ــش ه ــاره فی درب

ــتان  ــفارت عربس ــه س ــه ب ــده حمل ــادی، پرون ــای اقتص ــه پرونده ه ــات ب اطالع
ــت. ــخن گف ــل س ــتگیری 8 وکی ــی و دس ــت 12 قاض ــران، محکومی درته
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نهج البالغه

کالم  نور

تاکید هاشمی رفسنجانی بر توجه به 
تخصص های کاربردی و اتکای به مردم

بر  بر  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  ریس 
به  اتکای  و  کاربردی  تخصص های  به  توجه 

مردم تاکید کرد.
رفسنجانی،  هاشمی  آیت ا...  ایسنا،  گزارش  به 
صنفی  انجمن  مدیره  هیأت  اعضای  دیدار  در 
یادآوری  با  دانشگاه های علمی کاربردی کشور، 
شرایط زمان تأسیس این دانشگاه در سال 1371، 
اتکاء  و  کاربردی  تخصص های  به  توجه  گفت: 
به مردم، دو ویژگی این دانشگاه، مخصوصاً در 

شرایطی بود که صف کنکور خیلی طوالنی بود.
یک  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
علمی ـ  دانشگاه  فارغ التحصیل  میلیون  نیم  و 
جامعه  برای  ارزشمند  سرمایه ای  را  کاربردی 
دانست وگفت: ارتقای کیفی سطح تحصیالت 
مدیران و کارمندان بخش غیردولتی از اهداف 

این دانشگاه بود.
هاشمی رفسنجانی، با اشاره به رشد علمی و 
صنعتی برخی از کشورهای پیشرفته جهان، از 
جمله آلمان و ژاپن، حرکت علمی آنها پس از 
جنگ جهانی را تأمل برانگیز خواند و با یادآوری 
سند  در  توسعه  بودن  دانش محوری  تأکیدات 
چشم انداز 20 ساله کشور و سیاست های کلّی 
نظام، گفت: یکی از راه های تحقق این امر مهم، 
تأسیس و تقویت شرکت های دانش بنیان است 
که دانشگاه آزاد اسالمی پیشقدم شده تا طرح ها 
و ابتکارات دانشجویان و استادان را به مرحله 

تجاری سازی برساند.
وی  با ارائه تحلیلی از مشترکات کاری و اهداف 
علمی-  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  دو  تأسیس 
کاربردی، گفت: هر کاری که جامعه و جوانان 
کشور را برای آینده همراه با تحصیالت عالی 

نماید، پسندیده است و باید به آن توجه کرد.

محکومیت حمالت اخیر در کابل، از 
سوی سفارت ایران در افغانستان

روز  تروریستی  حمله  کابل،  در  ایران  سفارت 
شنبه در دهمزنگ را محکوم کرد.

اسالمی  جمهوری  سفارت  ایسنا،  گزارش  به 
و  تروریستی  حمالت  وقوع  کابل،  در  ایران 
در  دهمزنگ  منطقه  در  شنبه  روز  انتحاری 
و  نفر  به شهادت ۸0  را که منجر  شهر کابل 
به شدت محکوم  نفر شد  زخمی شدن 131 
کرد و مراتب همدردی عمیق خود را با دولت و 
ملت افغانستان، بویژه بازماندگان و خانواده های 

قربانیان این رویداد دلخراش اعالم داشت.
ملت  بدون شک  که  کرد  اعالم  ایران  سفارت 
سرافراز افغانستان با حفظ یکپارچگی و اتحاد ، 
از این آزمون خطیر نیز سربلند بیرون آمده و 
خواهند توانست توطئه دشمنان خود برای ایجاد 
فضای یأس و ناامیدی در کشور را ناکام بگذارند.

ارسال متخصصان نیروگاه 
هسته ای کره جنوبی به امارات

میان شرکت  که  عملی  حمایت  توافق  بر  بنا 
امضاء  به  امارات   ENEC و  کره   KHNP
رسید، کره جنوبی متخصصان هسته ای با تجربه 
و خبره خود را به نیروگاه هسته ای براکه امارات 

ارسال می کند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری زاویه، 
توافق خدمات حمایت عملی میان شرکت انرژی 
انرژی  شرکت  و   )ENEC( امارات  هسته ای 
هسته ای و هیدرو کره جنوبی )KHNP( در 
مقر ENEC در ابوظبی و با حضور نمایندگان 

دو طرف به امضاء رسید.
از  تعدادی  کره ای  شرکت  توافق  این  بر  بنا 
متخصصان خبره خود را برای کار در بخش های 
اتاق  از جمله  براکه  نیروگاه هسته ای  مختلف 
به  فرعی  اپراتورهای  و  فعالیت  کنترل  اصلی 

امارات اعزام خواهد کرد.
در مراسم امضای این توافق، محمد الحمادی، 
مدیرعامل ENEC و سئوک چو، مدیرعامل 
در  شرکت  دو  مشترک  تعهد  بر   KHNP
-APR راکتور  چهار  ایمن  فعالیت  راستای 

حال  در  که  براکه  هسته ای  نیروگاه   1400
ساخت است، تأکید کردند.

عملی«  حمایت  »خدمات  توافق  بر  بنا 
نگهداری  و  فعالیت  جهت  در  و   )OSSA(
ایمن نیروگاه هسته ای براکه، قرار است بیش 
از 400 متخصص هسته ای KHNP تا سال 

2030 در فعالیت این نیروگاه مشارکت کنند.
تأیید  در  کره ای  متخصصان  از  است  قرار 
این  راکتور  چهار  ایمنی  و  فنی  آزمون های 
و  آن ها  فعالیت  مجوز  صدور  برای  نیروگاه 
امارات  نظارت هسته ای  فدرال  نهاد  به  ارجاع 

)FAWR( استفاده شود.
ورود  حال  در  ما  گفت:  این باره،  در  الحمادی 
به فاز حساس توسعه نیروگاه هسته ای براکه 
با  همکاری  طریق  از  تا  امیدواریم  و  هستیم 
نیروگاه  این  آمادگی  از   KHNP متخصصان 

برای آغاز فعالیت اطمینان حاصل کنیم.
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تشکیل سازمانی برای مدیریت و ساماندهی 
آسیب های اجتماعی

جلسه شورای عالی اداری به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار 
و مصوب شد که سازمانی برای مدیریت و ساماندهی آسیب های 

اجتماعی زیر نظر وزیر کشور تشکیل شود.
به  اشاره  با  جلسه  این  در  جهانگیری  اسحاق  ایرنا،  گزارش  به 
های  آسیب  خصوص  در  رهبری  معظم  مقام  های  دغدغه 
اجتماعی و برگزاری جلساتی توسط ایشان با حضور سران قوای 
بر  این جلسات  در  انقالب  معظم  رهبر  داشت:  اظهار  گانه،  سه 
رصد،  هماهنگی،  برای  کوچک  و  چابک  سازمانی  تشکیل  لزوم 
تاکید  اجتماعی  های  آسیب  ساماندهی  و  مدیریت  و  نظارت 
این  را در  ایشان  منویات  داشتند که الزم است هرچه سریعتر 
های  آسیب  کاهش  جهت  در  گامی  تا  سازیم  محقق  خصوص 

اجتماعی باشد.
گزارشی  ارائه  به  اشاره  با  همچنین  جمهور  رییس  اول  معاون 
مربوط به اصالح مصوبه ساماندهی امور حمل و نقل مسافر و کاال 
اظهار داشت:  مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور  در 
توسعه صادرات یکی از برنامه های اصلی دولت در سال جاری 
است و باید مدیریت یکپارچه در پایانه های مرزی کشور وجود 
صادرات  توسعه  مسیر  در  نباید  دستگاهی  هیچ  و  باشد  داشته 

مانع ایجاد کند.
با قدردانی از خدمات قاضی زاده هاشمی  جهانگیری همچنین 
مجلس  نهم  دوره  در  اداری  شورایعالی  ناظر  اعضاء  جلیلی  و 
شورای اسالمی، عضویت سید فرید موسوی و زهرا ساعی بعنوان 
اعضاء ناظر جدید در شورای عالی اداری از سوی دهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی را به آنها تبریک گفت و برایشان در این 

مسئولیت آرزوی موفقیت کرد.
تاکیدات مقام معظم  به  اشاره  با  نیز  این جلسه وزیر کشور  در 
شورای  های  سیاست  پیگیری  و  کردن  عملیاتی  برای  رهبری 
الزم  گفت:  اجتماعی  های  آسیب  با  مقابله  نیز  و  اجتماعی 
با  مقابله  برای  چابک  و  عملیاتی  سازمانی  سریعتر  هرچه  است 

آسیب های اجتماعی تشکیل شود.
در این جلسه که وزرای دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات 
ریزی کشور و استانداران تهران و زنجان نیز حضور داشتند، پس از 
بحث و تبادل نظر مقرر شد بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری، 
سازمانی برای پیگیری و ساماندهی مسائل و آسیب های اجتماعی 
زیرنظر وزارت کشور تشکیل شود. در این نشست همچنین گزارشی 
از اصالح مصوبه ساماندهی امور حمل و نقل مسافر و کاال در مبادی 

ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور ارائه شد.

یک درصد اعتبارات آموزش کشور 
سهم سازمان فنی و حرفه ای

معاون وزیر کار می گوید: تنها یک درصد اعتبارات آموزش کشور 
به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اختصاص می یابد در حالی که 
برای پایداری یک شغل باید آموزش با کیفیت و استاندارد ارائه شود.
محمد امین سازگارنژاد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ساالنه 
40 هزار میلیارد تومان اعتبار برای آموزشهای دولتی اختصاص 
داده می شود که از این میزان 27 هزار میلیارد تومان در بخش 
آموزش  در بخش  تومان  میلیارد  و 13 هزار  پرورش  و  آموزش 
اختیار سازمان  تنها یک درصد آن در  اما  عالی هزینه می شود 

آموزش فنی و حرفه ای قرار می گیرد.
تومانی  میلیارد  هزار   40 اعتبار  توزیع  اینکه  بیان  با  وی 
هم  اندکی  اعتبار  درصد  یک  کرد:  تصریح  نیست،  هوشمندانه 
انسانی  که به سازمان تخصیص می یابد در جهت تجهیز منابع 

معطوف به اشتغال هزینه می شود.
شناسایی  از  ادامه  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
نیازهای مهارتی صنایع در بخش های مختلف خبر داد و گفت: 
قالب  در  حرفه ای  و  فنی  و  مهارتی  آموزشهای  که  صورتی  در 
سفارش عرضه شود قابلیت استفاده و بهره برداری بیشتر را دارد.

سازگارنژاد در عین حال با تاکید بر لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی 
حرفه ای  و  فنی  آموزشگاههای  صنفی  انجمن های  از  کشور  در 
و  اجرا  جهت  در  مناسبی  برنامه ریزی  تا  خواست  کشور  آزاد 
باشند و بخش خصوصی را  اقتصاد مقاومتی داشته  پیاده سازی 

در این زمینه تقویت کنند.
از  مردم  کردن  توانمند  در  خصوصی  بخش  وی  گفته  به 
و  مهم  نقش  کار  بازار  به  ورود  برای  مهارتی  آموزشهای  طریق 
باید در  آزاد  و حرفه ای  فنی  آموزشگاههای  و  دارد  تاثیرگذاری 
اجرای آموزشهای مرتبط با اقتصاد مقاومتی از تمام ظرفیتهای 

خود استفاده کنند.

تشکیل دیوان اصل 90 در مجلس دهم

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: در مجلس دهم تبدیل 
کمیسیون به دیوان اصل 90 را به سرانجام می رسانم.

انجام  از  پس  گفت:  ایسنا  با  گفت وگو  در  محمدی  داوود 
بررسی های مقدماتی و کارشناسی های الزم یا در قالب طرح و 
یا در قالب اصالح ساختار تشکیالتی، کمیسیون اصل 90 را به 

دیوان اصل 90 ارتقاء می دهیم.
نماینده مردم قزوین در مجلس تشکیل دیوان اصل 90 را منوط 
به طی شدن روند کارشناسی توسط معاونت های مجلس و مرکز 
پژوهش ها دانست و افزود: در اصل 90 قانون اساسی رسیدگی به 
شکایات از طرز کار سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه تعیین شده 
است. این وظیفه در حال حاضر توسط کمیسیون اصل 90 انجام 
می شود اما به دلیل وسعت وظایف و ماموریت های کمیسیون از 
یک سو و کافی نبودن نیروی انسانی و  امکانات کمیسیون الزم 
است ایده تبدیل کمیسیون به دیوان به جریان بیفتد تا نظارت بر 
عملکرد کارگزاران و مدیران نظام بهتر و قوی تر از قبل انجام شود.
کار   طرز  بر  نظارت    90 اصل  دیوان  تشکیل  با  کرد:   تاکید  وی 
دستگاه های نظارتی، امنیتی، اطالعاتی، اجرایی، تقننی و قضایی 

با قوت و قدرت بیشتری انجام می شود.

80کشته و 270 زخمی در انفجار تروریستی در کابل

روشنائی  جنبش  کنندگان  تظاهر  میان  در  شنبه  روز  انفجار 
دست کم ۸0 کشته و 270 زخمی بر جای گذاشت. معترضان به 
انتقال خط برق 500 مگاواتی ترکمنستان به افغانستان از مسیر 
سالنگ موسوم به جنبش روشنائی تظاهرات خود را از غرب کابل 
آغاز کردند، اما نیروهای امنیتی با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی و 
پیش  در مسیرهای  ندادند  اجازه  آنان  به  ها  راه  مسدود کردن 

بینی شده راهپیمائی کنند.
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اد      امه از صفحه1
معاون اول قوه قضائیه افزود: در پرونده دادگستری 
عربستان  سفارت  به  حمله  خصوص  در  تهران 
رسیدگی در دادگاه پایان یافته اما ختم رسیدگی 

هنوز اعالم نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا بااشاره به برکناری هیات 
امنای صندوق توسعه ملی گفت: رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور به عنوان عضو ناظر در صندوق 
توسعه ملی نامه ای به رییس جمهوری نوشته اند.

وی افزود: ناصر سراج به عنوان ناظر بر این صندوق 
با توجه به این که هیات امنای صندوق برکنار 
شده اند به حجت اسالم والمسلمین روحانی نامه 
نوشتند که باید هیات امنای جدید انتخاب شوند. 
سابق  دادستان  پرونده  درباره  ای  اژه  محسنی 
تهران )سعید مرتضوی( نیز گفت: با پیگیری این 
پرونده در دادسرا رفع نقص شد و از 14 شهریور 
امسال وقت رسیدگی دادگاه برای آن تعیین شده 

است. 

é  دســتگیری چهارنفــر در پرونــده 
ــت  ــک مل بان

معاون اول قوه قضاییه گفت: در جریان پرونده 
بانک ملت چهار نفر بازداشت و چند نفر دیگر 
تحت تعقیب هستند البته برخی در ایران و برخی 

در خارج از کشور هستند. 
این  به  رسیدگی  جریان  کرد:  خاطرنشان  وی 
پرونده ادامه دارد و در مرحله تحقیقات مقدماتی و 
اولیه است و این که برخی گفته اند موضوع پرونده 
دریافت های غیرمتعارف است تا حدودی درست 

است اما بیشتر مربوط به مسائل مالی است. 
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: پرونده توسط 
بازپرس تحقیقاتش ادامه دارد و متاسفانه در این 
برگزاری جلسات حدود 125  برای  آنها  پرونده 

هزار دالر دریافت کرده اند. 
آریا  امیرمنصور  پرونده  درباره  ای  اژه  محسنی 
موسوم به فساد سه هزار میلیاردی گفت: هفت 
شرکت این پرونده تعیین تکلیف شد که چهار 
شرکت در مزایده به فروش رسید و سه مورد نیز 
بابت استرداد و رد مال به بانک ملی داده شد و 
مواردی از آن باقی مانده که باید تعیین تکلیف 

شود. 
محسنی اژه ای در خصوص پرونده کمپوست نیز 
گفت: این پرونده کیفرخواستش صادر شده، به 
دادگاه رفته و تعداد کثیری در رابطه با این پرونده 
صورت  به  که  کسانی  اما  کردند  شکایت  اعالم 
رسمی شکایت نامه را تنظیم کردند چهار هزار 

و 200 نفر هستند. 
نفر  پرونده هشت  این  در  کرد:  وی خاطرنشان 
بازداشت شده اند و تعداد بیشتری با قرار مناسب 

آزاد شده اند. 
معاون اول قوه قضاییه با بیان این که سه تا چهار 
نفر جاعل و کالهبردار در کرج دستگیر شده اند، 
در این باره گفت: فردی به عنوان ممیز مالیاتی و 
کارمند امور مالیاتی از مردم پول گرفته بود که در 

این زمینه هم خود و هم مردم را گرفتار کردند. 
که  دیگر  نفر  دو  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
خودشان را ماموران وابسته به دادگاه اصل 49 
معرفی کرده بودند و 200 میلیون تومان از مردم 

مهر  از 500  بیش  نیز دستگیر شدند،  گرفتند 
جعلی از این افراد کشف شد. 

هیچ  کرد:  خاطرنشان  قضا  دستگاه  سخنگوی 
مامور دولتی حق ندارد به هیچ وجه پول نقدی 
از مردم بگیرد و اگر پول از مردم دریافت کند 
به  اخیرا  از کالهبرداران  برخی  البته  متخلفند، 
جای پول از مردم دالر می گیرند اما باالخره آنها 

دستگیر می شوند. 

é  به نباید  حقوقی  های  فیش  موضوع   
فراموشی سپرده شود 

محسنی اژه ای در ادامه در خصوص فیش های 
حقوقی گفت: چهارشنبه هفته گذشته با پیش 
با حضور  ای  انجام شده جلسه  بینی هایی که 
دادستان کل کشور، رئیس بازرسی کل کشور، 
قوه  حقوقی  معاونت  و  قضاییه  قوه  اول  معاون 
قضاییه در حضور رئیس دستگاه قضا تشکیل و 
مقرر شد ساز و کار برخورد مناسب و سریع در 
خصوص فیش های حقوقی پیش بینی شود و 
باید مواد تخلف و جرم نیز مورد رسیدگی قرار 

گیرد. 
وی خاطرنشان کرد: همچنین دستگاه هایی که 
فیش های حقوقی باال یا دریافت های نامتعارف 
داشته اند باید وضعیتشان زودتر رسیدگی شود 
که در این زمینه مقرر شد بازرسی کل کشور از 
کسانی که در مظان این موضوع هستند و حقوق 

های متعارف گرفته اند وارد قضیه شود. 
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: همچنین قرار 
شد اقدامات دیگری انجام شود و نمایندگانی از 
مسووالن یاد شده در این جلسه به صورت مستمر 
پیگیری  نامتعارف  حقوقی  های  فیش  موضوع 
به فراموشی سپرده  این قضیه  کنند و نگذارند 

شود. 
معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی از اولویت های 
ما در سال 95 برخورد با مفاسد داخل و خارج از 
قوه قضائیه است که این تخلف و فساد به دست 
با عناوین  یا واسطه ها  و  قاضی، دالل  کارمند، 

جعلی وکیل یا کارشناس باشد. 
وی تصریح کرد: در این زمینه 13 قاضی محکوم 
به حبس های طویل المدت و برخی حبس های 
کمتر و جزای نقدی و سایر مجازات ها که در 

قانون پیش بینی شده است، شدند. 
آنها  حکم  چنانچه  داد:  ادامه  ای  اژه  محسنی 

قطعیت یابد با اسم و مشخصات به مردم گفته 
می شود. 

از کسانی  قوه قضائیه در مورد یکی  سخنگوی 
که معوقه بانکی وی 7 هزار میلیارد اعالم شده 
گفت: این مبلغ شامل اصل فرع جریمه می باشد 
و چندی پیش وی بازداشت شد و با توجه به اینکه 
قول و قراری گذاشته که بدهی خود را به بانک 
بپردازد وی با قرار وثیقه آزاد شد و طبق گفته 
دادستان یکی از مسئولین بانک ها ادعا کرد که 

وی همکاری نمی کند.
وی افزود: عالوه بر این در زمان رسیدگی به این 
پرونده، اتهامات دیگری بیان شد که این فرد با 
سوء استفاده از سند جعلی در مسائل اقتصادی 
اخالل به وجود آورده که با توجه به این مسئله 
وی احضار شد و قرار او تشدید شد و با توجه 
به قرار وثیقه باال که هنوز تعیین نشده وی در 

بازداشت است.
بابک  پرونده  مورد  در  قضائیه  قوه  اول  معاون 
زنجانی گفت: وی در مقاطع مختلف اعالم کرد 
که اموالی را دارد و موجودی وی در بانک های 
برخی از کشورها که حداقل 4 کشور را اعالم کرده 

ثابت نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برخی از شرکای 
ایشان شرط کرده اند که قوه قضائیه قول بدهد در 

صورت پرداخت بدهی بابک زنجانی را آزاد کند.
بانکی  آیا  بدهیم  را  قول  این  ما  در صورتی که 
ضمانت پرداخت این مبلغ را می کند با تحقیق 
از آن، بانک واسط گفته است در صورتی که این 
مبلغ به صورت نقدی به حساب ما واریز شود این 
تضمین را انجام می دهیم ولی تاکنون نه پولی 
واریز شده و نه کسی حاضر شده تضمینی بسپارد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد برگزاری کنسرت 
هایی که مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برخی  ها  کنسرت  این  اجرای  در  ولی  دارند  را 
گفت:  کنند،  نمی  رعایت  را  مذهبی  شئونات 
برگزاری کنسرت تنها به صرف مجوز از وزارت 
ارشاد نیست و اگر در جایی برخالف قوانین و شرع 
کنسرتی برگزار شود، نیروی انتظامی و قوه قضاییه 
بر اساس وظیفه ذاتی خود وارد می شود و برخورد 

می کند. 
وی در مورد برخورد با خانه های فساد نیز گفت: 
اخیرا در ویالیی در منطقه آبسرد دماوند جمعی 
اگر  که  بودند  شده  جمع  پسران  و  دختران  از 

جلوگیری نمی شد با توجه به وجود مشروبات 
الکلی و ابزار فساد معلوم نبود که چه مسایلی در 
آنجا بوجود می آمد و برخی از افراد شرکت کننده 

از عواقب آن اطالعی نداشتند. 
سخنگوی قوه قضاییه در این مورد که آیا برای 
برخورد با دستفروشان قوانین قضایی وجود دارد، 
گفت: اگر دستفروشی مزاحمتی و مانعی برای 
افراد و وسایل نقلیه نداشته باشد و کاالی عرضه 

شده هم مجاز باشد، اشکالی ندارد. 
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری 
که چه ضرورتی دارد که اطالعات سپاه به فیش 
های حقوقی ورود کند گفت: وزارت اطالعات و 
سپاه ضابط خاص هستند و در قانون پیش بینی 
به  که  خودشان  وظایف  چارچوب  در  که  شده 
عنوان ضابط خاص هستند می توانند ورود کنند.

خصوص  در  سپاه  اطالعات  سازمان  افزود:  وی 
پرونده های اقتصادی مانند وزارت اطالعات و اجا 
می توانند حتی در پرونده های امنیتی و اطالعاتی 

وارد شوند. 
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایرنا که 
وزیر بهداشت از وضعیت زندان رجایی در کرج 
انتقاد کرده است گفت: این مطلب صحیح است 
و ما نیاز به توسعه فضا برای زندانیان در زندان ها 
داریم و هر سال در بودجه این مسائل را پیش 
بینی می کنیم اما متاسفانه دولت تنگناهایی دارد 

و به هیچ وجه اجرایی نشده است. 
براساس   76 سال  از  ای  اژه  محسنی  گفته  به 
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون 
را  مخدر  مواد  زندانیان  باید  که  شده  تصویب 
تفکیک کرده و به اردوگاه ها ببریم که فضا برای 
زندانیان باز شود و مشکالت افراد معتاد به دیگر 

زندانیان سرایت نکند. 
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بهداشت زندانیان 
سازمان زندان ها برای بهبود وضعیت تالش های 
زیادی می کند تا این افراد بیمار نشوند چرا که 
بیماری آنها به دیگران نیز سرایت می کند و ما در 

این زمینه تالش فوق العاده ای داریم. 
وی ادامه داد: همچنین وزیر بهداشت تالش های 
زندانیان  بهداشتی  وضعیت  بهبود  برای  زیادی 
زمینه  این  در  خوبی  های  کمک  و  داده  انجام 
اما معتقدیم وزارت بهداشت هم  صورت گرفته 
باید این قضیه را وظیفه خود بداند چون زندانی 
عضوی از جامعه است و اگر بیماری اش سرایت 

کند به تمام جامعه سرایت می کند. 
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که در پرونده 
حمله به سفارت عربستان موضوع ناجا و نهادهای 
امنیتی مطرح بود و آیا این که تبرئه شدند یا نه 
گفت: معموال حفاظت اطالعات و ستاد کل این 
موضوع را پیگیری می کنند و اگر جرمی صورت 
گیرد دادسرای نظامی رسیدگی می کند و در این 
خصوص پرونده مجرمانه ای تشکیل نشده است. 
محسنی اژه ای در ادامه در خصوص اجرای قانون 
سیاسی  جرم  متهمان  که  این  و  سیاسی  جرم 
باید در بندی جداگانه باشد در پاسخ به سوال 
خبرنگاری گفت: هر قانونی که الزم االجرا باشد 
همه باید ملتزم باشیم و هر آنچه که در قانون جرم 

سیاسی است موظفیم که اجرا کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد:

دستگیری چهارنفر در پرونده بانک ملت

وزیر کشور گفت: برای حفظ ارزش های دینی 
و انقالبی جامعه، فضای اداری کشور باید توأم 

با اخالق و معنویت باشد .
عبدالرضا رحمانی فضلی در همایش مشاوران 
امور روحانیون استانداری های سراسر کشور 
افزود: با توجه به جایگاه روحانیت مردم به شما 
اعتماد دارند و دستور شما را از باب تکلیف 

اجرا می کنند.
وزیر کشور خطاب به مشاوران امور روحانیون 
استانداری ها گفت: شما در محل فعالیت خود 
عالوه بر جایگاه اداری، جایگاه معنوی دارید 
و باید تالش کنید از جایگاه معنوی خود و 
با اعتماد ، دلسوزی و نگاه تعاملی مشکالت 

را حل کنید.
رحمانی فضلی با تأکید بر این نکته که کار 
فرهنگی زمانبر است به موضوع آسیب های 
اجتماعی اشاره کرد و اظهارداشت: با توجه به 
تأکید رهبر معظم انقالب بر مقابله با آسیب 
اعضای شورای  تشکیل جلسات  و  اجتماعی 
اجتماعی کشور در محضر معظم له باید مردم 
صحنه  به  ها  آسیب  اینگونه  با  مقابله  برای 
با  مبارزه  کردن  اجتماعی  سیاست  و  بیایند 

آسیب ها دنبال شود.
وزیر کشور همچنین با ترسیم شرایط سیاسی 
به  کشور  فرهنگی  و  اقتصادی   ، اجتماعی   ،
موضوع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، 
شوراهای اسالمی شهر و روستا و میان دوره 
حوزه  چهار  در  اسالمی  شورای  مجلس  ای 

امسال  آذرماه  از  گفت:  و  پرداخت  انتخابیه 
رسما انتخابات را شروع خواهیم کرد و با آغاز 
فعالیت دانشگاه ها در مهر ماه امسال فضای 
انتخاباتی  عماًل  امسال  دوم  نیمه  از  کشور 

خواهد شد .
رحمانی فضلی انتخابات را مانور قدرت ملی 
و نمایش مردم ساالری دینی از طریق انتقال 
قدرت خواند و افزود: همه باید بر این موضوع 
متمرکز شویم که انتخابات قانونی ، سالم و امن 

برگزار شود.
کشور  اقتصادی  وضعیت  اینکه  بیان  با  وی 
: درحوزه  افزود  ثبات الزم برخوردار است  از 
اقتصادی تأکید رهبر معظم انقالب و رئیس 
است  مقاومتی  اقتصاد  اجرای  روی  جمهور 
و برای پیشبرد آن الزم است همه پای کار 
بیایند به ویژه آنکه در موضوعاتی مثل نرخ 
ارز و کاالهای مصرفی مردم نوسانی در کشور 

مشاهده نمی شود و تورم کنترل شده است.
داخلی  سیاست  در  شد:  یادآور  کشور  وزیر 
کشور شاهد انسجام ، وحدت و نشاط سیاسی 
هستیم و احزاب با در اختیار داشتن ابزار الزم 
در فضای سیاسی جامعه حضوری فعال دارند .
رحمانی فضلی افزود: در حوزه سیاست داخلی 
اختالف نظر و جود دارد اما دعوا و کشمکش 
نیست چون همه ما به والیت فقیه ، قانون، 
منافع ملی و امنیت اعتقاد داریم و پیشبرد 
نگاهمان  بینیم چون  را در وحدت می  امور 

توحیدی است.

بسیار  را  سنت  اهل  به  حاکمیت  نگاه  وی 
نگاه  هم  اظهارداشت:  و  کرد  توصیف  مثبت 
حضرت امام )ره( و رهبر معظم انقالب و هم 
داده است که  نشان  قوانین موضوعی کشور 
خواهران  و  برادران  ما  سنت  اهل  هموطنان 
دینی ما هستند و در طول تاریخ نشان دادند 
باید  با این حال   . اند  که مرزدارانی شایسته 
و  مرزی  مناطق  به  رسیدگی  با  شود  تالش 
برخورداری این مناطق از امکانات کشور بیش 
از پیش به امنیت و پیشرفت حوزه های مرزی 

کمک کنیم.
در  برجام  دستاوردهای  بیان  با  کشور  وزیر 
مهمی  موضوع  برجام  موضوع  گفت:  کشور 
بین  سطوح  در  را  ما  سال  چندین  و  است 
المللی درگیر چالش کرد که آثار آن در سطوح 
بین المللی و داخلی مشهود بود . با این حال 
به  رهبری  معظم  مقام  وهدایت  حمایت  با 
سرانجام رسیدهرچند نمی توانیم همه چیز را 
قابل قبول و قطعی بدانیم اما برجام آثار روشن 
و شفافی دارد که قابل کتمان نیست و نقاط 

ابهامی دارد که باید به کمک هم رفع کنیم .
را  شری  یک  برجام  افزود:  فضلی  رحمانی 
از خانه دور کرد ، تبلیغات ایران هراسی را 
یک  از  نفت  فروش  ظرفیت  و  کرد  متوقف 
میلیون بشکه به دو و سه دهم میلیون بشکه 
کشور  داخل  در  دولت  البته  یافت.  افزایش 
بلکه  نکرد  خالصه  برجام  در  را  چیز  همه 
پیش  را  مقاومتی  اقتصاد  نسبت  همان  به 

می بریم و شاید االن انرژی دولت معطوف به 
اقتصاد مقاومتی است تا برجام .

امور  مشاور  سوال  به  پاسخ  در  کشور  وزیر 
در  رضوی  خراسان  استانداری  روحانیون 
ها گفت: کشور  برگزاری کنسرت  خصوص 
با برخورداری  با نظر رهبری و ولی فقیه و 
از قوانین و احکام حقوقی ، قضائی و شرعی 
اداره می شود و ایشان فضای جامعه را می 
بینند، هم تذکر می دهند و هم ارشاد می 
کنند. با این حال تعدادی از افراد جامعه به 
عالقه  کنسرت  و  موسیقی  به  جوانان  ویژه 
باید  مقررات  و  قانون  چارچوب  در  و  دارند 
 ، دینی  های  ارزش  اگر  و  کنند  استفاده 
آنگاه  نشد  رعایت  جامعه  عرف  و  اخالقی 

برخورد شود .
مثل  مواردی  اگر  افزود:  فضلی  رحمانی 
فضای  وارد  ها  برگزاری کنسرت  با  مخالفت 
سیاسی شود منجر به سوء استفاده سیاسی 
می شود و با پیدا شدن موافق و مخالف مشکل 
ایجاد خواهد شد؛ با این حال، ما در این حوزه 
نگرانی و مشکل نداریم چون کارها دارد خوب 

پیش می رود .

وزیر کشور:

فضای اداری کشور باید توأم با اخالق و معنویت باشد
انرژی دولت معطوف به اقتصاد مقاومتی است تا برجام

بازار  لیره، سقوط  ارزش  ریزش شش درصدی 
سهام و تنزل رتبه اعتباری از سوی یک آژانس 
که  داد  نشان  گذشته  هفته  در  اعتبارسنجی 
کودتایی  از  پس  ترکیه  اقتصاد  برای  زندگی 
اردوغان  دولت  براندازی  هدف  با  که  نظامی 

انجام گرفت، ساده نمی گذرد.
اقتصادی  عملکرد  می گویند  اقتصاددانان 
ضعیف تر از جمله رکود احتمالی قابل اجتناب 
تا  تار  و  تیره  سناریوهای  از  اجتناب  و  نیست 
انتخاب هایی بستگی دارد که  به  حدود زیادی 

و  ترکیه،  رییس جمهور  اردوغان،  رجب طیب 
دولت وی انجام می دهند.

از زمان کودتای یک هفته قبل لیره ترکیه شش 
درصد از ارزش دالر خود را در برابر دالر آمریکا 
از دست داده است. همچنین ارزش بازار سهام 

ترکیه بیش از 10 درصد سقوط کرده است.
مدیر  و  ترکیه  امور  کارشناس  هریس،  مایکل 
به  کپیتال  رنسانس  موسسه  در  تحقیقات 
خبرگزاری فرانسه گفت: شکنندگی فوق العاده 
نمی تواند  که  است  حقیقت  این  در  ترکیه 

نوسانات ارزی را تحمل کند.
به گفته وی، در کشورهای مختلف از انگلیس 
پول  ارزش  کاهش  جنوبی  آفریقای  تا  گرفته 
دست  از  پول  مردم  که  معناست  این  به  ملی 
دینامیک های  وضعیت  این  اما  می دهند، 
اقتصاد کالن را به شکلی که در ترکیه مشاهده 
می شود تغییر نمی دهد. در عوض در کشوری 
که نرخ تورم باال و ریسک نرخ ارزی ضعیف تری 
قیمت های  بر  بیشتری  صعودی  فشار  دارد، 

مصرف کننده وارد می شود.

ناخوشی اقتصاد 

ترکیه پس از کودتای 

نافرجام



دوشنبه 4 مرداد 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 33286
اخبار

آگهی مفقودی
شاسی  شماره  1470646و  موتور  671/72ه15وشماره  بانی  شهر  شماره  به  پراید  سواری  خودرو  شناسائی  کارت  و  سبز  برگ   

S1412285810748 مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

دادنامه
پرونده کالسه 9509988460300289 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود تصمیم نهایی شماره 9509978460300466 

خواهان: آقای محمد مصفائی فرزند حسین به نشانی کرمانشاه- جوانرود بخش کالشی روستای سفید برگ همراه 09189924930 
خوانده: آقای یوسف ویسی فرزند حسن به نشانی مجهول المکان

رای دادگاه- در خصوص دادخواست آقای محمد مصفایی فرزند حسین به طرفیت آقای یوسف ویسی فرزند حسن بخواسته الزام خوانده 
به انتقال سند رسمی و تغییر خواسته به الزام به فک پالک یکدستگاه خودرو پیکان با شماره انتظامی 313 ل 26 ایران 29 و خواهان 
بشرح دادخواست تقدیمی مدعی بوده است بموجب وکالتنامهای استنادی یکدستگاه خودروی پیکان سواری را به خوانده با عقد بیع 
اینجانب ثبت گردیده نمی باشد  بنام  تاریخ معامله متاسفانه حاض به فک پالک خودرو که  از  با گذشت چند سال  ام  واگذار نموده 
تقاضای رسیدگی بشرح خواسته را داشته است دادگاه بنابر مراتب مرقوم و مالحظه وکالتنامهای استنادی خواهان و همچنین پاسخ 
استعالم این دادگاه از مراجع انتظامی که مالکیت خواهان را بر پالک شماره 313 ل 26 ایران 29 گواهی نموده است با ابالغ قانونی 
اخطاریه در جلسه دادرسی حاضر نشده و دلیلی در رد خواسته خواهان را ننموده است لهذا خواسته خواهان وارد است و مستندا به 
ماده 10،217،219،220 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به فک پالک ذکر شده و تحویل به خواهان صادر و اعالم می گردد 
رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و با انقضای مهلت واخواهی ظرف 

مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود- خسروآبادی

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

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

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

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/5/4

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

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت استان لرستان 

آگهی فقدان سند مالکیت فریبا جاللوند مالکیت یک و نیم دانگ از شش دانگ عمارت شماره 69 فرعی مجزی شده 
از قطعه باغ انگوری شماره یک فرعی از شماره 2120 اصلی واقع بخش یک خرم آباد با تنظیم دو برگ استشهادیه 
محلی وارده به شماره114/1/8049 مورخ 95/4/20 گواهی شده دفترخانه نه خرم آباد که هویت و امضاء شهود 
رسما تایید شده مدعی است که سند مالکیت یک و نیم دانگ از شش دانگ شماره پالک فوق الذکر که ذیل ثبت 
26416 صفحه 227 جلد 247 به شماره چاپی 72565 بنام فریبا جاللوند ثبت صادر و تسلیم شده است و برابر 
فروش اقساطی شماره 10548 مورخ 88/6/17 دفتر 14 خرم آباد نزد بانک مسکن شعبه مرکزی خرم آباد به مدت 
15 سال و به مبلغ 1512211760ریال دررهن می باشد و برابر سند مشارکت مدنی 9101 مورخ 86/11/2 دفتر 
14 خرم آباد به مبلغ 700/000/000 ریال به مدت 18 ماه در رهن بانک مسکن شعبه مرکزی است بعلت نامعلوم 
مفقود گردیده است و با جستجوی کامل پیدا نشده و درخواست صدور سند المثنی نموده علیهذا مراتب باستناد 
تبصره یک اصالحی ماده 120آیین نامه قانون ثبت و اصالحی آن مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
هر کسی مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی نسبت به آن عنوان شده یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود می باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتبا با ذکر موضوع ضمن 
ارائه مستندات الزم و یا اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرار گیرد 
و در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی و عدم وصول واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات قانونی اقدام خواهد شد. م الف 3003 
رونوشت: ستاد اجرائی فرمان حضرت امام 

رئیس ثبت اسناد و امالک خرم آباد – محمد علی ابراهیمی 

تشریح اهداف پروژه شبیه ساز متحرک بالگرد ۲۰۹

امیر یاری فرمانده هوانیروز اهداف پروژه شبیه ساز متحرک بالگرد 209 
را تشریح کرد.

به گزارش مهر، امیر هوشنگ یاری فرمانده هوانیروز در مراسم رونمایی 
از دستاوردهای جدید که دیروز در محل ستاد هوانیروز برگزار شد، اظهار 
داشت: رونمایی از شبیه ساز جدید شاید تکمیل کننده شبیه سازهای 

گذشته است.
ناوگان  بزرگترین  ایران،  اسالمی  جمهوری  ارتش  اینکه  بیان  با  وی 
بالگردی در منطقه است، تصریح کرد: دفاع مقدس و گذشت زمان باعث 

فرسودگی قطعات شده بود و پس از آن، بحث شبیه ساز مطرح شد.
فرمانده هوانیروز با اشاره به تاریخچه ساخت شبیه سازها در کشور گفت: 
در اوایل دهه 80 بحث شبیه ساز را به کار بردیم و امروز این قضیه کامل 

خواهد شد.
یاری، یکی از دالیل استفاده از شبیه سازها را صرفه جویی در قطعات 
و  افزود: کاهش ریسک پذیری، صرفه جویی در سوخت  و  عنوان کرد 
تجهیزات فرودگاهی، افزایش مدت زمان آموزش، کاهش تعمیرات بالگرد 

و افزایش توان رزمی از دیگر مزیت های استفاده از شبیه ساز است.
وی ادامه داد: ما در اوایل دهه 80 با شش فروند شبیه ساز، پروژه »آفاق« 
را طراحی و ساختیم و در دو سال بعد پروژه »منصور« در هوانیروز 

طراحی شد و اِشکاالت آفاق برطرف شد.
فرمانده هوانیروز با بیان اینکه در سال 85 پروژه »شهید شمشادیان«، 
نیز  سال 92  در  گفت:  رسید،  بهره برداری  به  سال 87  در  و  تعریف 

شبیه ساز بالگرد 214 طراحی و ساخته شد.
یاری در ادامه گفت: موشک تاو قیمت باالیی دارد و نیاز بود خلباناِن 
تاو را به روز نگه داریم. ساختار این بالگرد بسیار دقیق است و خلبانان 
باید مهارت باالیی داشته باشند. در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، 

شبیه ساز متحرک بالگرد 209 به بهره برداری می رسد.
و  اصلی  مهارت های  آموزش  پروژه گفت:  این  اهداف  به  اشاره  با  وی 
اصولی پرواز با بالگرد کبری، آموزش هدف گیری و شلیک با موشک 
تاو، صرفه جویی در ساعت پرواز و کاهش زمان آموزش از اهداف پروژه 
شبیه ساز متحرک بالگرد 209 )موشک تاو( است که به صورت کاماًل 

بومی برای اولین بار در هوانیروز تولید شد.

تجمع اعتراض آمیز علماء و روحانیون بحرینی 

علماء و روحانیون بحرینی به منظور اعالم همبستگی با »شیخ عیسی 
قاسم« رهبر شیعیان این کشور، اقدام به برگزاری تجمع اعتراض آمیز در 

شهر »الدراز« کردند.
به گزارش مهر به نقل از »صوت المنامه«، اعتراضات مردم بحرین به سلب 

تابعیت شیخ عیسی قاسم توسط آل خلیفه همچنان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، در ادامه این اعتراضات، علماء و روحانیون بحرینی 
به منظور اعالم همبستگی خود با شیخ عیسی قاسم در منطقه »الدراز« 

تجمعه اعتراض آمیز برگزار کردند.
علماء و روحانیون بحرینی در جریان شرکت در این تجمع با سردادن 
شعارهایی علیه آل خلیفه، خواستار لغو حکم سلب تابعیت شیخ عیسی 

قاسم شدند.
روحانیون بحرینی همچنین خواستار شکسته شدن محاصره شدید 

منطقه الدراز توسط نظامیان آل خلیفه شدند.
گفتنی است، نظامیان رژیم آل خلیفه از چند ماه قبل منطقه الدراز را 

تحت محاصره شدید خود درآوردند.

دستاورد بزرگ برجام از نگاه پورمحمدی

وزیر دادگستری گفت: تبدیل ایران از کشور دارای محکومیت جهانی به 
کشوری مقبول و مدعی در عرصه جهانی از دستاوردهای بزرگ برجام 

است.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین پورمحمدی در همایش 
مشاوران امور روحانیت استانداران سراسر کشور بر ضرورت پاسخگویی 
روحانیت در قبال مسائل مهم جامعه تأکید کرد و گفت: به جایگاه خود به 
عنوان فرصت مغتنمی برای خدمت به مردم نگاه کنید و با همت، پشتکار 

و پیگیری مداوم زمینه ساز اقدامات ماندگار در کشور شوید.
وی با اشاره به شرایط روز دنیا و سلطه ظالمانه قدرت های جهانی بر 
نهادهای بین المللی اظهار کرد: در ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی و 
فرهنگی و رسانه ای دشمن سعی در سلطه بر کل جهان بویژه کشورهای 
اسالمی دارد و ما باید با شناخت دقیق جریان سلطه، متفاوت از این فضا 
حرکت کنیم و به ارزش کار خود واقف باشیم . جمهوری اسالمی ایران در 
اصلی ترین میدان های جهانی با اقتدار عمل می کند که یکی از نمونه های 
بارز آن موضوع برجام و ایستادگی در مقابل قدرت های جهانی بود. تبدیل 
ایران از کشور دارای محکومیت جهانی به کشوری مقبول و مدعی در 

عرصه جهانی از دستاوردهای بزرگ برجام است .
حجت االسالم و المسلمین پورمحمدی در ادامه با اشاره به اهمیت 
اقتصاد قوی در مناسبات امروز جهانی گفت: اجرای اقتصاد مقاومتی 
راهگشای ما است و امروز شاهد حضور صاحبان اقتصادهای بزرگ جهانی 
در کشورمان هستیم زیرا آنها اقتصاد ایران را اقتصادی آینده دار می دانند 
و با وجود آثار تحریم ها بر اقتصاد ، ایران دارای قابلیت های باال برای 

معامالت بزرگ اقتصادی است .
وی در پایان با تأکید بر این نکته که ذات غرب بر پیمان شکنی استوار 
است افزود: امروز با پایداری و اقتدار ملت ایران در مقابل فشارهای دشمنان 
عهدشکنی آمریکا در اجرای توافق برجام بر همگان روشن شده و این کشور 

مدعی مجبور به پاسخگویی در برابر افکار عمومی جهان است . 
پیش از سخنان وزیر دادگستری ، حجت االسالم والمسلمین نمازی 
مشاور وزیر کشور در امور روحانیون به بیان اقدامات انجام شده در این 
حوزه از جمله تعیین شرح وظایف مشاوران امور روحانیون استانداری ها 
شامل حضور در ستاد صیانت از حقوق شهروندی و حجاب و عفاف 
استانداریها ، شورای فرهنگی استانداری ها ، برگزاری جلسات مستمر با 
ائمه جمعه شهرستان ها و ارتباط مستمر و تعامل کارآمد با روحانیت و 

دیگر موارد پرداخت .

صالحی: کارفرمای راکتور اراک، 
ایران است

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: خوشبختانه در پروژه 
بازطراحی راکتور اراک کارشناسان ایرانی تمام امور 
را در دست دارند و در این فرآیند صاحب، کارفرما و 

مجری پروژه خودمان هستیم.
به  واکنش  در  صالحی  علی اکبر  ایسنا،  گزارش  به 
بازطراحی  احتمال  درباره  شده  مطرح  موضوعات 
راکتور اراک با استفاده از اعتبارات خود ایران گفت: 
توافق  مفاد  اراک طبق  راکتور  بازسازی  روند  قطعا 
هسته ای اجرایی شده و هر موضوعی که در برجام 

آمده به طور حتم بر اساس آن عمل می شود.
رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: خوشبختانه در 
پروژه بازطراحی راکتور اراک، کارشناسان ایرانی تمام 
امور را در دست دارند و در این فرآیند صاحب، کارفرما 

و مجری پروژه خودمان هستیم.
بنا بر گزارش خانه ملت، وی تصریح کرد: در جریان 
باز طراحی راکتور اراک، طراحی های صورت گرفته را 
به کشورهایی که در برجام متعهد شده اند، ارائه کرده 
و آن ها به کارشناسان ما مشاوره فنی می دهند و در 
نهایت پس از طراحی آن ها از نظر استانداردهای فنی 

تأیید می کنند.
راکتور IR - 40 اراک که یک راکتور تحقیقاتی آب 
سنگین است، طبق این سند به راکتوری با قدرت 
کمتر تبدیل خواهد شد که به جای اورانیوم خام در 
آن اورانیوم غنی شده مصرف می شود و در نتیجه 

پلوتونیوم کمتری در سال تولید خواهد کرد.

اعالم آمادگی دمشق برای 
ادامه مذاکرات صلح با مخالفان

دولت دمشق دیروز ضمن استقبال از توافق واشنگتن 
و مسکو برای مبارزه با داعش و القاعده اعالم کرد: برای 
آغاز مذاکرات صلح با مخالفان این کشور و یافتن راه 
حل سیاسی جهت خاتمه دادن به پنج سال جنگ 

دراین کشور آماده است.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از 
یک مقام وزارت خارجه این کشور اعالم کرد: سوریه 
برای ادامه مذاکرات سوری - سوری بدون هیچ پیش 
شرطی و بدون هیچ مداخله خارجی و با حمایت 

سازمان ملل آماده است.
سازمان ملل امیدوار است که دور جدید مذاکرات 

داخلی سوریه از ماه اوت در ژنو از سر خواهد شود.
این منبع مسئول در وزارت خارجه سوریه در گفتگو 
با خبرگزاری »سانا« اظهار داشت:  سوریه که در خط 
مقدم مقابله با گروه های تروریستی در منطقه ایستاده، 
از توافق دو طرف روسی و آمریکایی برای مبارزه با 
گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره استقبال 
و تاکید می کند، اراده ارتش و نیروهای مسلح سوریه 
تروریست ها در گروه های  این  با  استمرار مقابله  بر 
مختلف و نابودی آنها با همکاری روسیه بر اساس 
اصل اعتماد دو طرفه و نیز همکاری با دیگر اعضای 
جامعه بین الملل استوار است. سوریه آماده است بر 
اساس توافقنامه امضا شده میان مسکو و واشنگتن در 
زمینه عملیات های هوایی ضد تروریسم هماهنگی های 
الزم را انجام دهد. این منبع افزود:  سوریه موافقت خود 
را با توقف درگیری ها و نیز مسایل توافق شده میان 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و باراک اوباما، 
رئیس جمهوری آمریکا در تاریخ 27 فوریه 2016 اعالم 
و بر پایبندی خود به آن همزمان با حفظ حق دفاع 
از نیروهایش تاکید کرد. در این راستا ما مساله قطع 
ارتباط گروه های مخالف پیوسته به توافقنامه آتش بس از 
گروه های تروریستی را بااهمیت دانسته و تاکید می کنیم 
آمریکا باید به وعده های خود در این زمینه عمل کرده و 
در راستای ممانعت از ورود شبه نظامیان،  اسلحه و پول 
از کشورهای همسایه به سوریه از طریق مرزها تالش 
کند زیرا بدون خشکاندن این منابع تروریسم هرگز 
توقف درگیری ها در سوریه مفید نخواهد بود. منبع 
مذکور ادامه داد: دولت سوریه به انجام وظیفه خود در 
قبال مردمش ادامه خواهد داد و با رساندن کمک ها به 
نیازمندان در مناطق مختلف، تمام تالش خود را برای 

بهبود شرایط انسانی در این کشور خواهد کرد.

عربستان سرچشمه تروریسم جهانی  
  روزنامه ›بیلد آم سونتاگ‹ آلمان به نقل از ›جم 
اوزدمیر‹ رئیس حزب سبزهای آلمان تاکید کرد که 

عربستان سرچشمه تروریسم در جهان است.
به گفته اوزدمیر ریشه این بدبختی ها و ترورسیم در 
جهان وهابیسم سعودی است. اگر ما بنگریم متوجه 
خواهیم شد که مرکز ایدئولوژیک همه فرقه های بنیاد 
گرا اعم از داعش، القاعده و بوکو حرام، وهابیسم است 

که توسط عربستان سعودی به دنیا منتقل می شود.
وی افزود: 90 درصد تعالیم دینی در عربستان مطابق با 
آن چیزی است که تروریست های داعش یاد گرفته اند. 
رئیس حزب سبز ها از دولت آلمان و دیگر دولت های 
غربی خواست که در روابط خود با عربستان سعودی 
تجدید نظر کنند. این دولت ها به جای آنکه عربستان 
سعودی را به عنوان شریک خود ببینند و انواع سالح و 
تجهیزات در اختیار آن قرار دهند، باید باالخره بفهمند 
که این تکثیر جهانی درباره تفسیر افراطی از دین 
اسالم، خطری است حتی برای مسلمانانی که معتدل 

هستند و اینجا زندگی می کنند.

خبرخبر

دیپلماسی  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
خواند  رسمی  دیپلماسی  مکمل  را  پارلمانی 
دیپلماسی های  مواقع  از  بسیاری  در  گفت:  و 

رسمی نیازمند رایزنی های پارلمانی است.
معارفه  و  تودیع  مراسم  در  الریجانی  علی 
مدیرکل  و  مجلس  رییس  ویژه  دستیار 
قصد  جلسه  این  در  گفت:  مجلس  بین الملل 
االسالم  شیخ  آقای  عزیزمان  برادر  از  داریم 
که 8 سال در مجلس تالش کردند و با ُحسن 
نیت خدمات خوبی را انجام دادند، تشکر کنیم 
امیر  آقای  جناب  کنیم  معارفه  همچنین  و 
افراد  جزو  که  دیگری  عزیز  برادر  عبدالهیان 
باسابقه در وزارت خارجه هستند و خدماتشان 

برای همگان مکشوف است.
از  تشکر  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
فردی  ایشان  داد:  ادامه  االسالم  خدمات شیخ 
منطقه  مسائل  در  و  هستند  و  بوده  باتجربه 
نظرات کارشناسی داشتند. حجم کارهای  ای 
مربوط به دیپلماسی پارلمانی زیاد بود و بخش 
بین الملل مجلس باید پرتحرک می بود، از این 
جهت از زحمات ایشان تشکر می کنم، جناب 
آقای امیر عبدالهیان از افراد برگزیده دیپلماسی 
کشور هستند که مخصوصا در سال های اخیر 
با توجه به بحران های منطقه، ایشان یکی از 
عناصر نقش آفرین در دیپلماسی کشور بودند و 

فعالیت های چشمگیر و بهنگامی داشتند.  
وی تصریح کرد: حضور امیر عبدالهیان به بخش 
دیپلماسی پارلمانی کمک خواهد کرد و قطعا 

می تواند مسائل دیپلماسی را جلو ببرد.
انتصاب شیخ االسالم به  به  با اشاره  الریجانی 
سمت مشاور وزیر خارجه ضمن تبریک به وی 
سمت  در  االسالم  شیخ  آقای  امیدوارم  افزود: 
جدیدشان در وزارت خارجه موفق باشند. البته 
امیدوارم با توجه به تجارب آقای شیخ االسالم 
از  همچنان  ای  منطقه  مسائل  درخصوص 

همکاری ایشان استفاده کنیم.
کارآمدی  قانونگذاری درخصوص  نهاد  رئیس 
اسالمی  شورای  مجلس  الملل  بین  بخش 
آقای  حضور  با  کنم  می  فکر  کرد:  تصریح 
بخش  به  جدید  نفس  یک  عبدالهیان  امیر 
و  شد  خواهد  دمیده  مجلس  بین الملل 
امیدواریم کارهای بین المللی مجلس با یک 

شیب مثبت بیشتری جلو برود.
وی بیان کرد: امیدوارم آقای امیر عبدالهیان در 
الملل حوزه مجلس موفق باشند  مسائل بین 
با  فلسطین  و همچنین درخصوص کنفرانس 
باشند.  موضوع  پیگیر  همکاران  سایر  کمک 
مانند  دیگر  ربط  ذی  های  بخش  باید  البته 
وزارت خارجه کمک های الزم را انجام دهند 
زیرا در این شرایط الزم است که این موضوع 

در اولویت باشد.
الریجانی با بیان اینکه دیپلماسی پارلمانی مکمل 
دیپلماسی رسمی است، گفت: این دیپلماسی در 
همه جای دنیا جایگاه خاصی خود را دارد. در 
بسیاری از مواقع دیپلماسی های رسمی نیازمند 
رایزنی های پارلمانی هستند، بنابراین می بایست 

هم دیپلماسی پارلمانی را گسترش داد، هدفمند 
و پرمغز کرد تا از درون آن حرکت آغاز شود، لذا 
ساماندهی کار در امور بین الملل، تفکر و برنامه 
ریزی کردن و استفاده از نظرات خبرگان بسیار 

مهم است.
با  پارلمانی  هیات های  باید  کرد:  بیان  وی 
ماموریت روشن به سفر بروند و کار درست را 
اهمیت  کار  افزاری  نرم  بخش  بدهند،  سامان 
کمیسیون  و  دوستی  های  گروه  دارد.  زیادی 
های مختلف به سفر می روند، بنابراین اینکه 
برای هر بخش یک ماموریت ویژه در  از قبل 
نظر گرفته شود، که افراد حامل یک فکر باشند 
و نتیجه این دیپلماسی به توسعه رسمی کشور 
کمک می کند، بنابراین تقاضا دارم با توجه به 
نیروهای زبده و خوب که در بخش بین الملل 
فعال هستند و بخشی نیز از خانواده شهدا بوده 
و انگیزه قوی انقالبی دارند، همچنین با رایزنی 
ربط،  بخش های ذی  سایر  و  وزارت خارجه  با 
برای یک سفرها یک برنامه مدون تدوین شود و 

حالت تشریفات در حداقل باشد.
رئیس قوه مقننه کشورمان ادامه داد: ماموریت 
آتی امیر عبدالهیان در این بخش در حوزه فکری 
دیپلماسی  حرکت های  تا  است  ساماندهی  و 
به  توجه  با  و  بگیرد  پرمغزتر صورت  پارلمانی 
شناخت من از ایشان امیدوارم حوزه امور بین 
الملل موفق تر باشد. در پایان برای آقایان شیخ 
االسالم و امیرعبدالهیان آرزوی توفیق در سمت 

های جدیدشان دارم.

الریجانی: دیپلماسی پارلمانی مکمل دیپلماسی رسمی است

اد      امه از صفحه1
مؤلفه  سومین  گفت:  ادامه  در  پوردستان 
و برکت آمادگی، بازدارندگی است؛ وقتی 
نیروهای  نتیجه رسید که  این  به  دشمن 
مسلح آماده است و انگشتش روی ماشه، 

اقدامی نمی کند.
فکر  شما  که  سؤال  این  طرح  با  وی 
به  حمله  به  عالقه مند  آمریکا  می کنید 
افزود:  نیست،  ایران  اسالمی  جمهوری 
ولی می بیند سربازان والیتمدار جمهوری 
اسالمی ایران انگشتانشان روی ماشه است 
را  او  بالگردها،  پرواز  و  ُغرش موشک ها  و 
بازدارندگی  مسئله  این  و  می گیرد  دربر 

ایجاد می کند.
با  ادامه  در  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
بیان اینکه با چهره جدیدی از تهدید روبرو 
هستیم، تصریح کرد: متناسب با تهدیدها 
حوزه   در  تهدید  با  شویم.  آماده  باید 

جنگ های نیابتی روبرو هستیم.
پوردستان خاطرنشان کرد: ما برای مقابله 
چون  می کنیم  آماده  را  خود  آمریکا،  با 

آمریکا دشمن اصلی ماست.
جنگ های  برای  را  خود  داد:  ادامه  وی 
گروه های  آن  اصلی  بازیگر  که  نیابتی 
تکفیری و تروریستی هستند، آماده کردیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش، اولین اقدام 
نیروی زمینی در این مورد را رصد مداوم 
گروه های تروریستی و تکفیری عنوان کرد 
و  خود  دکترین  آن،  با  متناسب  گفت:  و 
تاکتیک ها و تکنیک ها را تعریف کرده ایم؛ 
اگر تهدیدی بخواهد شکل بگیرد، فرزندان 

ملت آماده هستند.
پوردستان در خصوص فعالیت های نیروی 
جنگ های  با  مقابله  برای  ارتش  زمینی 
آمادگی،  افزایش  برای  گفت:  نیابتی 
یگان های واکنش سریع را ایجاد کرده ایم 
و مدرسه تک  تیرانداز نیز تشکیل داده ایم.

همچنین  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
ارتقای ظرفیت های بالگردی با پشتیبانی 
اقدامات  از  هوانیروز،  فداکار  مجموعه  و 

دیگر است.
ادامه  در  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
حدی  به  دفاعی  صنعت  کرد:  تصریح 
بالگردی  قطعات  از  بسیاری  که  رسیده 

توسط خودمان تولید می شوند.
پوردستان یکی از اقدامات در سال اقتصاد 
مقاومتی؛ اقدام و عمل را ساخت و رونمایی 
از  یکی  افزود:  و  برشمرد  شبیه سازها  از 
این  شبیه سازها  از  استفاده  مزیت های 
است که هزینه های ما را کاهش می دهد 
و به جز 5 یا 6 کشور دنیا، کشور دیگری 

نمی تواند شبیه ساز بسازد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: سند لو 
رفته از برنامه هسته ای ایران قاعدتا می بایست 
محرمانه باقی بماند و این وظیفه آژانس است 
که بتواند اسرار کشورهای مختلف را محفوظ 

نگاه دارد.
انرژی اتمی  بهروز کمالوندی معاون سازمان 
در خصوص سند لو رفته از ایران در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت: این سند 
برنامه بلندمدت ایران در حوزه غنی سازی و 
تحقیق و توسعه است و آن گونه که در گذشته 
هم اشاره کردیم بخشی از آنچه مطرح می شود 
گمانه زنی است، اما به هر حال به قسمتی از 
مسائلی اشاره می کند که در گذشته برای ما 

محرمانه محسوب می شده است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: حتی اگر 
برجامی هم نبود وقتی که به پروتکل الحاقی 
متعهد می شوید، باید این سند را ارائه کنید و 
ما در در روز اجرای برجام، این سند یا برنامه 

را ارائه دادیم.
وی اظهار داشت: این سند قاعدتا می بایست 
این وظیفه  بماند و  باقی  در حالت محرمانه 
آژانس است که بتواند آن را حفظ کند و اسرار 

کشورهای مختلف را محفوظ نگاه دارد.
بدهد  توضیح  باید  آژانس  گفت:  کمالوندی 
درز  ما  محرمانه  سند  می شود  چگونه  که 
پیدا می کند. البته ما نمی خواهیم آن نهاد را 
مستقیما متهم کنیم به اینکه اطالعات ما را 
فاش کرده است، ولی به هر ترتیب می بایست 
و  بدهد  توضیح  خصوص  این  در  آژانس 
به  نوشتیم  نامه ای  ما  که  است  برای همین 
توضیح  آنها  از  که  آژانس  در  ایران  نماینده 
بخواهد که این اسناد محرمانه چگونه توسط 

آسوشیتدپرس افشا شده است؟

می بایست  سند  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
محرمانه باقی بماند، افزود: این برنامه برنامه ای 
افتخار کشور ما است و ما نگرانی  است که 
نداریم حتی اگر کل آن برنامه هم افشا شود. 
چرا که این نشان می دهد جمهوری اسالمی 
توسعه  و  تحقیق  و  غنی سازی  برنامه  ایران 
خودش را به چه طریقی تاکنون ادامه می دهد.
کمالوندی در پاسخ به این سوال که محتوای 
یا  لو رفته شامل جزئیات هم می شود  سند 
رسانه های  حوزه  در  که  آنچه  افزود:  خیر، 
این  می شود  مطرح  منتقدین  و  بین المللی 
است که طرف های غربی به خصوص دولت 
آمریکا، به آنها می گویند که شما گفتید که 
اینها محدودیت 15 ساله و بیشتر دارد، اما آن  
گونه ای که شما گفته اید نشده است و بخشی 

از محدودیت های ایران کنار می رود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به هر حال خود 
سند هنوز افشا نشده و بخش هایی از آن درز 
پیدا کرده که نشان می دهد افراد مطلعی با 
اهداف خاص خودشان که من احتمال می دهم 
بیشتر بخواهند به دولت آمریکا فشار آورند، این 

کار را انجام داده اند.

کمالوندی: حفظ اسرار کشورها به عهده 
آژانس بین المللی انرژی اتمی است

مدیر کنترل و نظارت سازمان منطقه آزاد قشم با 
اشاره به شگرد جدید زمین خواران جزیره، گفت: 
با  دولتی  و  ملی  اراضی  متصرفان  روش  این  در 
متراژهای  به  بزرگ  های  زمین  بندی  تقسیم 
مشکالت  مردم،  به  آن  سریع  فروش  و  کوچک 

گسترده و پیچیده ای را باعث می شوند.
صابر قهرمانی، تاکید کرد: برای جلوگیری از بروز 
این مشکل، باید پیش از خرید زمین در این جزیره 
وجه،  پرداخت  و  قرارداد  امضای  مراحل  انجام  و 
در خصوص زمین مورد معامله از مدیریت زمین 
و مستغالت سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان 
یگانه مرجع قانونی شناسایی مالکیت زمین در این 

منطقه، استعالم گرفت.
وی اضافه کرد: بی شک افزایش آگاهی مردم به 
ویژه جامعه محلی از این شگرد زمین خواران حرفه 
ای می تواند به کاهش مشکالت قضایی منجر شود 
و راه را برای سوء استفاده متصرفان اراضی ملی و 

دولتی ببندد.
مدیر کنترل و نظارت سازمان منطقه آزاد قشم با 

تاکید بر اینکه رسانه ها نقش مهم و تاثیرگذاری 
در این عرصه ایفا می کنند، گفت: امامان جمعه 
و جماعات اهل سنت و شیعه جزیره قشم نیز به 
عنوان یک ظرفیت بی نظیر می توانند در تبیین 
روش های اصولی خرید زمین در جزیره ایفای نقش 
کرده و به فرهنگ سازی در این زمینه کمک کنند.

قهرمانی گفت: افزون بر 140 هکتار از زمین های 
ملی و دولتی جزیره به ارزش حدود 650میلیارد 
و 710 میلیون و 200 هزار ریال از ابتدای سال 

جاری تا پایان تیر رفع تصرف شده است.
مدیر کنترل و نظارت سازمان منطقه آزاد قشم 
اظهار کرد: این زمین ها در 99 عملیات مجزا توسط 
کارکنان این مدیریت و با حمایت کامل دستگاه 

قضایی و نیروی انتظامی آزاد سازی شد.
در  انقالب  معظم  رهبر  منویات  به  اشاره  با  وی 
تاکید رئیس  با زمین خواران و  خصوص مبارزه 

جمهوری دولت تدبیر و امید در این زمینه، افزود: 
مبارزه با زمین خواری به عنوان یک راهبرد مهم 
اقتصادی با هدف جلوگیری از فسادهای گسترده 

در دستور کار این مدیریت قرار گرفته است.
قهرمانی یادآوری کرد: سال گذشته هفت میلیون 
و 849 هزار و 770 مترمربع اراضی ملی قشم در 
قالب 184 پرونده به ارزش افزون بر 716 میلیارد 

و 541 میلیون و 720 هزار ریال رفع تصرف شد.
مدیر کنترل و نظارت سازمان منطقه آزاد قشم در 
تبیین مراحل شناسایی و رفع تصرف اراضی ملی 
جزیره، گفت: کارشناسان این اداره در گشت زنی 
های خود هرگونه ساخت و ساز مشکوک در حد 
پی کنی، سنگ چینی، دیوار کشی و سد و بند را 
بررسی، مستند نگاری و محل دقیق آن را توسط 

ابزارهایی همچون جی.پی.اس تعیین می کنند.
وی با بیان اینکه این اطالعات در اداره امالک و 

مستغالت سازمان منطقه آزاد قشم بررسی می 
به  اطالعات  اساس  بر  نیز  نهاد  این  افزود:  شود، 
دست آمده با دهیاری ها و شوراها مکاتبه و موضوع 
را مطرح می کند تا در صورت وجود اسنادی دال بر 
مالکیت افراد، موضوع به سازمان منطقه آزاد قشم 

اطالع داده شود.
قهرمانی اضافه کرد: در صورت پاسخ منفی دهیاری 
ها مبنی بر مالکیت افراد در اراضی مشخص شده، 
اداره کل حقوقی سازمان منطقه آزاد قشم با کسب 
هماهنگی  با  و  دادگستری  از  قانونی  مجوزهای 
نهادهایی همچون نیروی انتظامی، اقدام به رفع 
تصرف می کند و تمام این رویه ها در چارچوب 

های قانونی و به صورت مستند صورت می گیرد.
و  نفر جمعیت  با حدود 117 هزار  جزیره قشم 
شامل  وسعت،  مربع  کیلومتر  و 500  هزار  یک 
135 کیلومتر طول و عرض متوسط 14 کیلومتر، 
در فاصله 20 کیلومتری جنوب بندرعباس مرکز 
استان هرمزگان واقع شده و به تنهایی از 22 کشور 

جهان بزرگتر است.

افشای شگرد جدید زمین خواران قشم

امیر پوردستان: غرش موشک هایمان 
دشمن را در بر می گیرد



4 آگهیدوشنبه 4 مرداد 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3286

آگهی
خواهان حسین سالمی    دادخواستی به طرفیت خوانده محمد جواد کبریت چی و 
محمد جواد مالکی به خواسته  مطالبه طلب  تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  
نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 501 مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف شهر 
تهران واقع در تهران چهارراه ولیعصر کوچه پشن پالک 22 مجتمع شماره 11 شورای 
حل اختالف استان تهران ارجاع  و به کالسه 9509981050100117 ثبت گردیده 
که و وقت رسیدگی آن  1395/6/8 ساعت 15/00 تعیین شده است  به علت مجهول  
المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون   آیین  دادرسی  
دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در 
یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد 
آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود,نسخه دوم دادخواست و ضمایم  

را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/46918 دبیر شعبه 501 مجتمع شماره 11 شورای حل اختالف تهران  

دادنامه
تاریخ رسیدگی 95/4/1

شماره پرونده 27100158
مرجع رسیدگی شعبه 171 مجتمع 4 شورای حل اختالف تهران 

خواهان عباس حسین زاده 
جواد  فرحی   جواد  محمد  سلیمانی  مرتضی  مجیدی  سعید  محمد  خواندگان 

خراسانی   
خواسته  الزام به تنظیم سند رسمی خودرو پژو پارس بشماره انتظامی  497ص17 

ایران 57 بانضمام خسارات دادرسی  
گردشکار  خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این مرجع و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق 
العاده بتصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پس از اخذ نظریه 
مشورتی مورخ 95/4/1 اعضای محترم شعبه 171پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 

به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید 
رای قاضی شورا

اقای عباس حسین زاده بطرفیت خواندگان  محمد  در خصوص  دعوی خواهان 
به خواسته  سعید مجیدی مرتضی سلیمانی محمد جواد فرحی  جواد خراسانی 
الزام به تنظیم سند رسمی خودرو پژو پارس بشماره انتظامی  497ص17 ایران 
استماع  و  پرونده   محتویات  به  توجه  با  شورا  دادرسی    خسارات  بانضمام   57
اظهارات خواهان وفق صورتجلسه مورخه 95/4/1 و همچنین مبایعه نامه فی مابین 
طرفین و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی وقت دادرسی از طریق نشر آگهی 
بر خدشه دار  ایراد و دفاعی مبنی  در جلسه رسیدگی حاضر نشدند و هیچگونه 
نمودن  خواسته خواهان بعمل نیاورده اند بنابراین مستندات خواهان با استناد به 
ماده 198 قانون آ د م  حمل بر صحت تشخیص و حکم به محکومیت خواندگان  
مبنی بر الزامن به تنظیم سند رسمی خودرو پژو پارس به شماره انتظامی  497ص 
17 ایران 57 در یکی از دفاتر اسناد رسمی قابل واخواهی در همین شورا و سپس 

20روز بعد از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم  ذیصالح میباشد.
110/46914 شعبه 170 مجتمع شماره 4 تهران 

آگهی
خواهان فاطمه محمدی    دادخواستی به طرفیت خوانده  علی رمضان کرجی  به 
خواسته  مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که 
شهر  اختالف  حل  شورای  یازده  شماره  مجتمع   507 شعبه  به  رسیدگی  جهت 
واقع در تهران چهارراه ولیعصر کوچه پشن پالک 22 مجتمع شماره 11  تهران 
به کالسه 9509981050700132  و  ارجاع   تهران  استان  اختالف  شورای حل 
شده  تعیین   16/30 ساعت   1395/7/5 آن   رسیدگی  وقت  و  که  گردیده  ثبت 
است  به علت مجهول  المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و 
دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود 
تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن 
اعالم نشانی  کامل خود,نسخه دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق 
جهت رسیدگی حاضر  گردد و هم چنین ظرف مدت یکهفته از تاریخ ابالغ جهت 
رویت نظریه کارشناس در شعبه حضور یابید عدم حضور به منزله عدم اعتراض 

به نظریه میباشد 
110/46916 دبیر شعبه 507 مجتمع شماره 11 شورای حل اختالف تهران  

دادنامه
تاریخ 94/11/17

خواهان  اقای رحیم خسروی 
خوانده  مهدی قاسمی چوکامی 

خواسته مطالبه وجه 
گردشکار به تاریخ 94/11/17 پرونده 27100807171/94 در وقت مقرر  تحت 
نظر قرار خواهد با بررسی مجموع  اوراق  و محتویات پرونده و با ملحوظ نظر قرار 
دادن نظریه مشورتی مورخ 94/11/17 اعضای شورای محترم شعبه 171 با اعالم 

ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید 
رای شورا 

در خصوص دعوی اقای رحیم خسروی 
به طرفیت مهدی قاسمی چوکامی 

به  بابت وجه یک فقره چک  به خواسته مطالبه مبلغ بیست و هفت میلیون ریال 
شماره 9057/657654-12 عهده بانک ملی شعبه فلکه چهارم تهرانپارس از جاری 
0108452916004 و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی   نظر به 
اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت دین ئ برائت ذمه خود بعمل نیاورده و نسبت به اصالت 
سند ایرادی و تکذیبی نکرده است بنابراین  با احراز اشتغال ذمه خوانده  شورا دعوی 
خواهان را وارد تشخیص   و مستندا به مواد 198و502و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی  مدنی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی  مصوب سال 1379 و مواد 
310و311و313و314 قانون تجارت  خوانده  را به پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون 
ریسال بابت اصل خواسته و مبلغ ..... ریال بابت هزینه های دادرسی  و پرداخت خسارتن 
تاخیر تادیه  ناشی از تغییر شاخص ساالنه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت متناسب 
با شاخص اعالمی از جانب بانک مرکزی جمهوری  ایران  با لحاظ ماده  522 قانون 
مزبور که احتساب آن موقع پرداخت با واحد محترم اجرای محترم اجرای احکام مدنی 

خواهد  بود مجموعا در حق خواهان  صادر و اعالم مینماید 
در شورا همین  واخواهی  اعتراض  قابل  ابالغ  از  غیابی وظرف 20روز  رای صادره 

شعبه  میباشد و سپس قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های عمومی میباشد 
110/46911 شعبه 170 مجتمع شماره 4 تهران     

مفقودي
پرونده اشتغال به کار مهندسي پایه 3 به نام حمید احمدي نسب به شماره پروانه 
04030001385 و شماره سریال پروانه 246891 مفقود گردیده و بدین وسیله از 

درجه اعتبار ساقط مي گردد.
نوبت اول 1395/05/04 نوبت دوم 1395/05/11

آگهی حصر وراثت
به حکایت پرونده کالسه 273/95شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
سعید صدیقی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و بیان داشته 
فوت  دائمی خود  اقامتگاه  در  تاریخ 1382/8/24  در  زیبا خانم طاهری  شادروان 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
1- سعید صدیقی  زایچه 673-1334  کدملی 4959636671  پسر متوفی

2- گلناز صدیقی  زایچه 3345-1351  کدملی 4959662912  دختر متوفی
3-طلیعه صدیقی  زایچه 486-1328  کدملی 5969474908  دختر متوفی
4- ایران صدیقی  زایچه 862-1335  کدملی 4959638567  دختر متوفی

5- جیران صدیقی  زایچه 863-1337  کدملی 4959638575  دختر متوفی
6- طوبی صدیقی  زایچه 1465-1343  کدملی 4959644141  دختر متوفی
7- شهناز صدیقی  زایچه 1466-1346  کدملی 4959644151  دختر متوفی

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یکماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر 
گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي محمدباقر شفقت داراي شناسنامه شماره 235 به شرح دادخواست به کالسه 
207/62/95 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدحسین شفقت بشناسنامه شماره 2089 در تاریخ 1391/12/21 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به : ……………………………………
نسبت  تهران  از  صادره   6 شناسنامه  متولد 1361 شماره  امیرحسین شفقت   -1

فرزند
2- محمدباقر شفقت متولد 1352 شماره شناسنامه 235 صادره از شمیران نسبت 

فرزند
3- صدف شفقت متولد 1369 شماره شناسنامه 0013160591 صادره از تهران 

نسبت فرزند
4- عفت افندي متولد 1308 شماره شناسنامه 42582 صادره از تهران نسبت مادر 
مي  آگهي  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 

45030 م/الف
از طرف رئیس شعبه 62 شوراي حل اختالف محمدشهر

ابالغ
قرباني  جواد  و  لیلستاني  قرباني  نسرین  و  لیلستاني  قرباني  سیمین  خواهان 
لیلستاني و فاطمه جاني اویزري و محمد قرباني لیلستاني دادخواستي به طرفیت 
خوانده رضا عبداللهي راد و علیرضا عبداللهي راد و حمید عبداللهي راد و محمد 
عبداللهي راد و سودابه عبداللهي راد و مرتضي عبداللهي راد به خواسته الزام به 
تنظیم سند رسمي ملک و مطالبه خسارت دادرسي تقدیم دادگاه هاي عمومي 
شهرستان شهرستان  کرج نموده که جهت رسیدگي به شعبه 18 دادگاه عمومي 
بلوار مالصدرا- روبروي پارک نبوت  حقوقي کرج واقع در کرج - میدان نبوت- 
-پالک 124-120 ارجاع و به کالسه 9409982611800067 ثبت گردیده که 
علت  به  است.  شده  تعیین   10/30 ساعت  و   1395/06/16 آن  رسیدگي  وقت 
تجویز  به  و  شاکي   / خواهان  درخواست  و  متهم  خوانده/  بودن  المکان  مجهول 
ماده73 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود تا خوانده 
نشاني  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهي  نشر  از  پس 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگي حاضر گردد. 45029م/الف
مدیر دفتر دادگاه حقوقي شعبه 18 دادگاه عمومي حقوقي 
کرج- سید حسین ابراهیم پراچي

اجرائیه 
مشخصات محکوم له: محمد صدیق مفاخری فرزند احمد به نشانی سنندج شهرک 

نور شقایق 2 پالک 40
مشخصات محکوم علیه: مهدی احمدی فرزند محمد به نشانی: پاوه- اداره آموزش 

و پروش شهرستان پاوه- باینگان
مهدی  فرزند  پور  له: سیروان حمید  محکوم  قانون  مقام  قائم  نماینده  مشخصات 
به نشانی: سنندج خ پاسداران مجتمع هورام ورودی جنوبی ط 3 واحد 8 وکیل 

محمد صدیق مفاخری
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به  به:  است  محکوم 
 9309978710701152 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9410098710701958
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 150 میلیون ریال  بابت اصل خواسته 
و مبلغ 7/780/000 ریال بابت خسارت دادرسی ونیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
93/8/21 تا اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت 

محکوم میگردد. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- 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 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خوددرای محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 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 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(6- 
چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود از ادی محکوم علیه از زندان 
یا تئزیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه  منوط به موافقت محکوم له 

خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان سنندج 

دادنامه
تاریخ  دادنامه:95،3،31-273      شماره  140/95/ش29     پرونده:   شماره 
رسیدگی:1395،03،31 مرجع رسیدگی: شعبه 29 شورای حل اختالف مجتمع امام 
خمینی )ره( کرمانشاه خواهان:علی فرامرزی فرزند کیومرث به نشانی:کرمانشاه-خیابان 

رشیدی-کوچه ولی –پالک 93 خوانده:ابراهیم دوستی به نشانی:مجهول المکان
خواسته:مطالبه مبلغ سی و پنج میلیون ریال بابت وجه دو فقره سفته به انضمام کلیه 

خسارات و هزینه های دادرسی
گردشکار:پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و با توجه به مجموع 
اوراق و محتویات پرونده و نطریه مشورتی اعضاء ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رای مینماید.
))رای قاضی شورا((

در خصوص دادخواست علی فرامرزی به طرفیت ابراهیم دوستی به خواسته مطالبه مبلغ 
سی و پنج میلیون ریال وجه مدرکیه،با توجه به فتوکپی مصدق دو فقره سفته به شماره 
های خزانه داری کل -0220103)سری ر،1( و0220102)سریر،1(جمعا به مبلغ سی 
و پنج میلیون ریال و اینکه خوانده با اطالع از دعوا از طریق نشردر روزنامه سایه مورخ 
1395،02،27 در جلسه رسیدگی مورخ 1395،03،26 حاضر نگردیده و هیچ گونه ایراد 
و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است 
لذا دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 307و309 قانون تجارت 
و ماده 198 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 حکم بر محکومیت خوانده 
دعوی آقای ابراهیم دوستی به پرداخت مبلغ سی وپنج میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 1394،09،25 تاریخ سر رسید سفته ها الی اجرای 
حکم براساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ پانصدهزار ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مدت بیست روز پس از 

آن قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی کرمانشاه می باشد.
رونوشت برابر با اصل و اداریست-دبیر شغبه 29-رزمجو

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت استان لرستان 

از شش دانگ عمارت  نیم دانگ  مالک  فریبا جاللوند  مالکیت  فقدان سند  آگهی 
شماره  از  فرعی  یک  شماره  انگوری  باغ  قطعه  از  شده  مجزی  فرعی   69 شماره 
2120 اصلی واقع بخش یک خرم آباد با تنظیم دو برگ استشهادیه محلی وارده به 
شماره 114/1/8049 مورخ 95/4/20 گواهی شده دفترخانه نه خرم آباد که هویت 
امضاء شهود رسما تایید شده مدعی است که سند مالکیت نیم دانگ از شش دانگ 
شماره پالک فوق الذکر که ذیل ثبت 6820 صفحه 201 جلد 53 به شماره چاپی 
72566بنام فریبا جاللوند ثبت صادر و تسلیم شده و برابر فروش اقساطی شماره 
10548 مورخ 88/6/17 دفتر 14 خرم آباد نزد بانک مسکن شعبه مرکزی خرم آباد 
به مدت 15 سال و به مبلغ 1/512/211/760 ریال در رهن می باشد و برابر سند 
مشارکت مدنی 9101 مورخ 86/11/2 دفتر 14 خرم آباد به مبلغ 700/000/000 
نامعلوم  بعلت  است   مرکزی  مسکن شعبه  بانک  رهن  در  ماه   18 مدت  به  ریال 
المثنی  با جستجوی کامل پیدا نشده و درخواست صدور  مفقود گردیده است و 
نموده علیهذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
و اصالحی آن مراتب در یک نوبت آگهی می گردد و با جستجوی کامل پیدا نشده 
و درخواست صدور سند المثنی نموده علیهذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت و اصالحی آن مراتب در یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه هر کسی مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی نسبت به آن 
عنوان شده یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می باشد می تواند از تاریخ انتشار 
ارائه  موضوع ضمن  ذکر  با  کتبا  را  خود  اعتراض  روز   10 مدت  آگهی ظرف  این 
مستندات الزم و یا اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمائید 
تا مورد رسیدگی قرار گیرد و در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی و عدم 
وصول واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات قانونی اقدام 

خواهد شد. م الف 3002 
رونوشت : ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 

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

مفقودی
سارا  واحدبابلسربنام  نامه  دانش  اصل  اینگلیسی  زبان  مترجم  لیسانس  مدرک   

بایندری باشماره شناسنامه 911مفقودگردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

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

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

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

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

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

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

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2737
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2754
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/4

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

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

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

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

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

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

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

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

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



اجتماعیدوشنبه 4 مرداد 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 53286

آگهی
مهرداد  اقای  مدیریت  به   ) خاص  )سهامی  پیشرو  پخش  آرین  شرکت  خواهان  
عبدالحسن  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی    418804 ثبت  شماره  به  سجادی 
تادیه  و مطالبه وجه چک  مطالبه  تاخیر  به خواسته مطالبه خسارت  خاوری   
جهت  که  نموده   تهران   شهرستان  عمومی  دادگاه  تقدیم  دادرسی    خسارت 
رسیدگی به شعبه 6دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی  تهران  
واقع  در تهران _خیابان شهید سپهبد قرنی تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضایی 
و  به کالسه 9509980226600027  ثبت گردیده که  و  ارجاع   شهید بهشتی 
وقت رسیدگی آن  1395/6/17 ساعت 8/30 تعیین شده است  به علت مجهول  
المکان  بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون   آیین  
دادرسی  دادگاه  های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک 
نوبت  در یکی از جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی 
و اطالع از مفاد آن  به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود,نسخه 
دوم دادخواست و ضمایم  را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/46900    منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید 

بهشتی تهران

آگهی
در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت توسعه پاالیش نفت به طرفیت شما ) نجمه 
ثاقب ذبیحی ( نسبت به دادنامه شماره 152 صادره از این شعبه یه پیوست نسخه 
است  ابالغ میشود مقتضی  به شما  تجدیدنظر خواهی  و ضمائم  دادخواست  ثانی 
حسب ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت خطاریه به این دادگاه اعالم نمایید 
یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال میگردد
110/46822 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید بهشتی تهران

آگهی
خواهان  مصطفی پژوهنده   دادخواستی به طرفیت خوانده  راحله سادات حسینی 
و منوچهر نیک نام  و شکوفه پرینچی و الهام السادات حسینی و سید حمیدرضا 
رضوانه  و  پرینچی  سعید  سید  و  پرینچی  معصومه   و  خلیل حسینی  و  پرینچی 
سادات حسینی و رابعه سادات حسینی  و فاطمه پرینچی  به خواسته  مطالبه 
خسارت دادرسی و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره غیر  منقول   تقدیم دادگاه 
عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 24دادگاه عمومی 
شهید  _خیابان  تهران  در  واقع   تهران   بهشتی   شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی 
سپهبد قرنی تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع  و به کالسه 
 1395/6/21 آن   رسیدگی  وقت  و  که  گردیده  ثبت    9409980228400562
المکان  بودن خوانده  و در  به علت مجهول   ساعت 10/00 تعیین شده است  
خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  های عمومی  
از جراید   نوبت  در یکی  امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک  انقالب  در  و 
کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به  
دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود,نسخه دوم دادخواست و ضمایم  

را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/46894 منشی دادگاه حقوقی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید 
بهشتی تهران

دادنامه 
پرونده کالسه 9309980214000732 شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 

قضایی شهید مطهری تهران دادنامه شماره 9409970214000236
قره چی  اسمخانی  اکبر  با وکالت  فرزند حسین  اناری  نژاد  اصغر عباس  خواهان  

علیا فرزند حضرتقلی 
خوانده  محمد آرش میزایی فرزند محمد جعفر 

خواسته ها مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطالبه خسارت دادرسی  تامین خواسته  
مطالبه وجه بابت ...

رای دادگاه 
وکالت  با  فرزند حسین  اناری  نژاد  عباس  اصغر  تقدیمی  دادخواست  در خصوص 
اکبر اسمخانی قره چی  به طرفیت محمد آرش میرزایی دایر بر مطالبه شصت و 
دو میلیون ریال  بابت اصل خواسته و خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به 
استناد یک فقره چک به شماره 218749 مورخه 92/11/20 و استشهاد محلی 
دین  تادیهخ  از  و  مدیون  خوانده   گردیده  اظهار  دادخواست  به شرح  ادعا  اثبات 
استنکاف ورزیده اند صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست دادگاه 
به  احضار  رغم  علی  خوانده  اینکه  میدهد چه  تشخیص  خواسته خواهان  صائب 
تکذیب ادعا نشده و دلیلی بر پرداخت یا برائتذمه خود ارائه  نفرموده اند بقای دین 
استصحاب میشود دوم این که وجود مستند مدرکیه در ید دارنده  دلیل بر اشتغال 
ذمه صادر کننده است  بدین سان مستندا مواد 313و310 قانون تجارت تبصره 
الحاقات  بعدی و مواد  و  با اصالحات  2 ماده 2قانون صدور چک مصوب 1355 
522و519و515و198 آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
شصت و دو میلیون ریال  وجه بابت اصل خواسته  و پرداخت دو میلیون  و دویست 
و سی و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و تعرفه  خدمات قضایی و پرداخت  دو 
میلیون و دویست  و سی و دو هزار ریال ابت حق الوکالبه مرحله بدوی  وکیل و 
خسارت  تاخیر تادیه  نسبت به چک از تاریخ جک به مورخه 92/11/20 و نسبت 
به سی و دو میلیون ریال دیگر از تاریخ تقدیم دادخواست به مورخه 93/8/21 بر 
مبنای نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم میگرد رای صادره 
غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 

بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است 
110/46774 دادرس شعبه 191 دادگاه عمومی تهران

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی وانت مزدا مدل 1366 به شماره شهر بانی 277/72ج94به 

شماره شاسی 666033مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر

آگهی ابالغ 
خواسته  به  جعفری  فایق  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  رفاعی  زمانه  خواهان 
نموده  سنندج  شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  خسارت  مطالبه 
که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج واقع در 
سنندج ارجاع و به کالسه 9209988710600495 ثبت گردیده و وقت رسیدگی 
آن 1395/06/01 و ساعت 12:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی (شهرستان سنندج – پیوند

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
پرونده  در  میگرددکه  ابالغ  فرزند حیدر  بابک رشادت  آقای  به شما  بدین وسیله 
کالسه 9509984444200283 و به شماره بایگانی 950371 شعبه 101 دادگاه 
کیفری 2 میاندوآب  به اتهام توهین متواری هستید جهت رسیدگی به اتهامتان 
مورخ 1395/06/1 روز شنبه ساعت 10 در دادگاه شعبه 101 کیفری 2 شهرستان 
میاندوآب حاضر شوید در غیر اینصورت دادگاه راسا اتخاذ تصمیم خواهد نمود.م 

الف 42
شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر میاندوآب)101 جزائی سابق(

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

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

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

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

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

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

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2868
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/04 

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

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

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

به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2850
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/04

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

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

سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 

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

مدت مذکور و عدم وصوا اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد و امالک نظرآباد

ابالغ
خواهان مجید عباس پور مجید آباد دادخواستی به طرفیت خوانده نادر نورافکن 
به خواسته مطالبه خسارت و مطالبه وجه سفته و مطالبه  خسارت تاخیر تادیه 
به  رسیدگی  جهت  که  نموده  کریم  رباط  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم 
رباط  در شهرستان  واقع  کریم  رباط  دادگاه عمومی حقوقی شهرستالن  شعبه2  
کریم ارجاع و به کالسه 9509982290200155  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/06/16 و ساعت 10:30تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی میشود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت ودروقت مقرر جهت رسیدگی حاظر گردد.م/الف 788
مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی  حقوقی شهرستان رباط کریم 

حصر وراثت
فرنگیس زالی قلیچلویی دارای  شماره شناسنامه 488صادره از ------ و به کالسه 
95/ن/173 از این شورا درخواست حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان 
رقیه محمدی به شماره شناسنامه 1204 در تاریخ 95/2/23 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
1-فرنگیس زالی قلیچلویی فرزند: علی تاریخ تولد 1339 به شماره شناسنامه 488 

نسبت مادر  
2-علی فهیمی  فرزند اتیمور تاریخ تولد 1354  به شماره شناسنامه 407  نسبت همسر 
3-دانیال فهیمی  فرزندعلی تاریخ تولد 1385  به شماره شناسنامه 0110749545  

نسبت فرزند 
4- سلطانعلی محمدی فرزندعادل تاریخ تولد 1336  به شماره شناسنامه 533 نسبت 

پدر 
5- لیال فهیمی فرزند علی تاریخ تولد 1394  به شماره شناسنامه0154143707نسبت 

فرزند 
اینک به انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.م/الف 783
قاضی شعبه 10 شورای حل اختالف

ابالغ
خواهان علی ژرفی پیله رود دادخواستی به طرفیت خوانده  فریده هوشیار پیله  
رود به خواسته  طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان رباط کریم نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستالن رباط کریم واقع در 
شهرستان رباط کریم ارجاع و به کالسه 9509982290300980  ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/08/03  و ساعت 11:30تعیین شده است . به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خواندگان پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقرر جهت رسیدگی حاظر گردد.م/الف 

789
منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم-

جلب سیار متهمان آسان شد
جانشین پلیس پیشگیری ناجا، گفت: دارندگان 
برگ جلب سیار، برای اجرای برگ جلب، الزامی 
معصوم  ندارند.سردار  ها  در کالنتری  به حضور 
گفت:  باره  این  در  بیشتر  توضیح  در  بیگی 
برگ  اجرای  برای  سیار  جلب  برگ  دارندگان 
یا  مراجعه  ها  کالنتری  به  ندارند  الزامی  جلب 
خدمات  بهبود  و  تسهیل  برای  و  شوند  هدایت 
انتظامی به مردم این موضوع به کالنتری ها و 

پاسگاه های سراسر کشور ابالغ شده است.
وی افزود: ماده 184 آیین دادرسی کیفری اشعار 
به  بودن متهم  می دارد در صورتی که متواری 
تعیین  با  جلب  برگ  باشد  محرز  بازپرس  نظر 
اعتبار در اختیار ظابطان دادگستری قرار  مدت 
می گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب نمایند.
جانشین پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: عالوه 
بر آن تبصره 2 ماده مذکور مبین آن است که 
در صورت ضرورت بازپرس می تواند برگ جلب 
برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد  را 
مربوطه،  قضائی  حوزه  ضابطان  او،  معرفی  با  تا 
متهم را جلب و تحویل دهند.سردار معصوم بیگی 
گفت: ضروری است در این گونه موارد ماموران بر 
اساس اعالم شاکی و تماس با 110 به محل اعزام 
پرونده،  شاکی  راهنمایی  و  مقررات  رعایت  با  و 

نسبت به جلب متهم اقدام نمایند.

فراگیری تنها 
60 درصد محتوای درسی 

رئیس مرکز سنجش و مشاور عالی وزیر آموزش 
نهایی  امتحانات  نتایج  کرد:  تصریح  پرورش  و 
دانش  می دهد  نشان  کشور  در  آخر  پایه های 
آموزشی  محتوای  درصد   60 ایرانی  آموزان 
ارائه شده در آموزش و پرورش را فرا می گیرند.
نتایج  بررسی  کرد:  اظهار  عمادی  عبدالرسول 
خروجی امتحانات نهایی در کشور نشان می دهد 
دانش آموزان ایرانی 60درصد محتوای آموزشی 
میانگین  آخرین  که  طوری  به  می گیرند  فرا  را 

نمره خروجی این پایه ها 12 است.
نظام  در  قبولی  میانگین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
آموزشی ایران  80 است، افزود: با توجه به اینکه 
قبولی  درصد  در  آموزان  دانش  مستمر  نمرات 
میانگین  از  قبولی  درصد  بنابراین  است  موثر 
متفاوت  آموزان  دانش  توسط  دروس  فراگیری 

است.
نتایج   میان  همبستگی  اینکه  بیان  با  وی 
امتحانات نهایی و نمرات مستمر در استان های 
امر  به  توجه  ادامه داد:  مختلف، متفاوت است، 
مختلف  استان های  در  سال  طول  در  آموزش 
استانها  از  دربرخی  متاسفانه  و  است  متفاوت 

موکول به امتحان پایانی است.

75 درصد داروهای الغری حاوی شیشه است 

با توجه به تغییر تاکتیکهای  استاد دانشگاه شهید بهشتی می گوید: 
جنگ نرم توسط مافیای مواد مخدر امروز شاهد تغییر الگوی مصرف 
از مواد مخدر سنتی به مواد مخدر صنعتی هستیم و باید حساسیت 

مقابله با اعتیاد را در جامعه میان افکار عمومی باال برد.
امیر رحمان دوست افزود: مواد مخدر صنعتی و شیمیایی نسبت به 
سالهای گذشته به راحتی در دسترس نوجوانان و جوانان قرار دارند 
و شبکه های اجتماعی غیرمجاز نیز بر این موضوع بیشتر دامن می 

زنند.
وی اضافه کرد: با توجه به تالش گسترده پلیس مبارزه با مواد مخدر، 
مواد  این  و شکل جدید  نام  با  روز  هر  مخدر  مواد  مافیای خونخوار 
را به بازار عرضه می کند در حالیکه مواد پایه در مخدرها از جمله 

روانگردانها یکی است.
این کارشناس ارشد آسیب های اجتماعی افزود: افزودن سیلیکون و 
چنته )لوله بازکن ( به شیشه باعث شده شاهد زخم های بسیار شدید 
روی پوست، جنون آنی، ایست قلبی ،توهم شدید و کوری در مصرف 

کنندگان باشیم.
بزرگی  آفت  را  ای  ماهواره  دروغ شبکه های  تبلیغات  رحمان دوست، 
دانست که این روزها بر افکار نوجوانان و جوانان سایه افکنده و اظهار 
کرد: به عنوان مثال داروهای الغری که 75 درصد آنها حاوی شیشه 
است، این روزها از شبکه های ماهواره ای تبلیغات گسترده ای می شود 

و به همین دلیل باعث افزایش زنان معتاد شده است.
رحمان دوست در ادامه، بهترین روش پیشگیری از اعتیاد و مبارزه 
اجتماعی با مواد مخدر را اطالع رسانی ،آموزش ، باال بردن مهارتهای 
و  تفریحات  ارایه  و  اعتیاد  خطرات  یادآوری   ، گفتن  نه  و  زندگی 
ورزشهای رایگان و ارزان در افزایش نشاط اجتماعی و پر کردن اوقات 

فراغت عنوان کرد.

مرگ بر اثر مسمومیت با تریاک سرب دار 
مرگ  از  قانونی  پزشکی  تحقیقات  مرکز  اعتیاد  مطالعات  گروه  عضو 
هشت تن در تهران به دلیل مصرف تریاک سرب دار از ابتدای امسال 

تا زمان حاضر خبر داد.
محمدرضا قدیرزاده گفت: بارها برای وجود ناخالصی های سرب در 
مواد مخدر مصرف شده در معتادان به تریاک هشدارهایی داده شده 

است. 
امکان  نبود  علت  به  که  است  حالی  در  این  کرد:  نشان  خاطر  وی 
تشخیص صحیح مسمومیت با سرب در سایر شهرهای کشور، امکان 
آمار  و  و  ندارد  این مسمومیت وجود  اثر  بر  تعیین علت فوت دقیق 
نظرمی رسد که  به  به همین علت  نیست؛  احصاء  قابل  آن  کشوری 
آمار فوتی های ناشی از مسمومیت با سرب موجود در تریاک بیش از 

فوتی های تهران باشد.
پزشکی  تحقیقات  مرکز  اعتیاد  مطالعات  گروه  عضو  این  گفته  به 
با  قانونی، تابلوی فوت بیشتر این افراد آنسفالوپاتی )سندروم همراه 

اختالل کلی در کارکرد مغزی ( ناشی از مسمومیت با سرب است.
عالئم  خصوص  در  وی  کشور،  قانونی  پزشکی  سازمان  گزارش  به 
مسمومیت این نوع مسمومیت اظهار کرد:عالئم مسمومیت مزمن با 
سرب به صورت غیراختصاصی و شامل کم خونی، ضعف و بی حالی، 
درد شکم، یبوست مزمن، دردهای استخوانی و مفصلی و حتی ضعف 

عضالنی است.

خبرخبر

نسل  ابالغ  به  بااشاره  بهداشت  وزیر 
گفت:  بیمارستان ها  اعتباربخشی  جدید 
فرهنگ  یک  صورت  به  باید  اعتباربخشی 
برای  ابزاری  تنها  اینکه  نه  شود  نهادینه 

درجه بندی بیمارستان ها باشد.
اجالس  در  هاشمی  حسن  دکترسید 
معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی 
تحول  طرح  اینکه  بیان  با  کشور  سراسر 
نظام سالمت از سه سال گذشته آغاز شد 
و خیلی زود سپری شد، گفت: امیدوارم در 
پایان دولت یازدهم بتوانیم در اوج،  کار را 
احساس  که  طوری  به  برسانیم  اتمام  به 
را  می آمده  بر  دستمان  از  که  آنچه  کنیم 
از  بعد  که  نباشد  اینطور  و  دادیم  انجام 
اتمام دوره خدمت مان بگوییم کاش اقدام 

دیگری را هم انجام می دادیم.

اقدامات سفارشی در صدور پروانه 
موسسات پزشکی از بین برود

هاشمی با اشاره به پروژه های معاونین درمان 
در شش ماه آینده گفت: امروز سامانه صدور 
نیز  پزشکی  موسسات  پروانه  الکترونیک 
رونمایی شد که امیدوارم همه دانشگاه ها هر 
اندازی  این سامانه را نصب و راه  چه زودتر 
که  است  این  سامانه  این  از  هدف  کنند 
به حداقل برسد و کارهای  مداخالف فردی 

سفارشی وجود نداشته باشد.
هاشـمی تاکیـد کـرد بـرای صـدور پروانه هـا 
میـزان  جمعیـت،  توانمندی هـا،  بـه  بایـد 
محرومیـت و غیـره توجه کنیـم و حتی نباید 
یـک مـورد خریـد و فـروش پروانـه وجـود 
داشـته باشـد، البتـه در کنـار ایـن اقدامـات 
بحـث سـطح بنـدی نیـز بایـد اصـالح شـود 
البتـه قـرار اسـت نتیجـه نهایی فصـل بندی 
خدمـات را تـا پایـان شـهریور بـه مـا تحویل 

دهنـد کـه امیدواریـم ایـن اتفـاق بیفتـد.

فرهنگ اعتباربخشی نهادینه شود
وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به ابالغ نسل 
جدید اعتباربخشی بیمارستان ها گفت: نکته 
حائز اهمیت این است که اعتباربخشی باید 
به صورت یک فرهنگ نهادینه شود نه اینکه 
بیمارستان ها  بندی  درجه  برای  ابزاری  تنها 
ارتقا  برای  فرهنگی  به  باید  بلکه  باشد 
کیفیت خدمات تبدیل شود در حال حاضر 
سنجه   8000 از  اعتباربخشی  سنجه های 
بتوان  شاید  و  است  رسیده  سنجه   900 به 
کاهش  این  از  بیش  را  آنها  تعداد  آینده  در 
ارتقای  بر  بنا  اعتباربخشی  در  بنابراین  داد 
کیفیت و احترام به حقوق بیماران است که 
امیدواریم بتوانیم این فرهنگ را ایجاد کنیم 
بیشتری  رضایت  درمانی  مراکز  از  مردم  تا 

داشته باشند.

اعتباربخشی به معنای مچ گیری نیست
وی با بیان اینکه در نسل جدید اعتباربخشی 
و  می رود  پیش  فرآیندی  صورت  به  کار 
می یابد  افزایش  آن  تاثیر  دلیل  همین  به 
جدید  نسل  در  که  کرد  توجه  باید  گفت: 
بهداشت  وزارت  از  خارج  کار  اعتباربخشی 
که  کنند  احساس  همه  که  می دهیم  انجام 
البته  می گیرند  قرار  نظارت  مورد  بیرون  از 
اعتباربخشی  این  در  که  می کنم  تاکید 
که  مواردی  در  و  نکنیم  اذیت  را  پرستاران 
می توان از منشی ها استفاده کرد همین کار 
را انجام دهیم در عین حال در اعتباربخشی 
که  کرد  توجه  باید  البته  نکنیم  اغماض 
اعتباربخشی به معنای مچ گیری نیست بلکه 
بنای ما در حمایت است و در عین حال با 
شجاعت تمام کار را دنبال می کنیم بطوریکه 
رتبه  تنزل  صالحیت  فاقد  بیمارستان های 

پیدا کنند.

برخی خطاهای پزشکی واقعیت دارد
هاشمی ادامه داد: از طرفی یک وجه دیگر 
از  برخی  که  است  این  پزشکی  خطاهای 
آنها واقعیت است و در همه کشورها حتی 
نظارت  و  ثبت  سیستم  که  کشورهایی 
بسیار دقیقی دارند هم وجود دارد، اما این 
شرایط  ما  تا  باشد  بهانه ای  نباید  موضوع 
و  مراقبت کرده  باید  بلکه  ندهیم  تغییر  را 
اگر موضوعی هم چه درباره پزشک و چه 
درباره بیماران پیش آمد با نظارت و وقت 
، چرا که ما در  گذاشتن آن را حل کنیم 
این  به  نسبت  که  دیده ایم  آسیب  مواردی 
موضوعات بی توجهی صورت گرفته است 
به  رسیدگی   کمیسیون های  در  طرفی  از 
تخلفات می بینیم که اکثر گرفتاری بیماران 
با موسسات عدم تشریح موقعیت برای آنها 

است.

در رسیدگی به خطاهای پزشکی جدی 
و مصمم باشیم

هاشمی افزود: بنابراین توصیه می کنم درباره 
تا  باشید  مصمم  و  جدی  پزشکی  خطاهای 
با  پرونده ها،  این  که  باشند  مطمئن  مردم 
دقت، قاطعیت و انصاف مورد رسیدگی قرار 
می گیرند چرا که ما همواره متهم می شویم 
که چون پزشک هستیم به نفع حقوق صنف 
خودمان، حقوق مردم را نادیده می گیریم اما 
تاکید می کنم که همواره حقوق مردم برای 
مهم  نیز  دوره ها  همه  در  و  دارد  اهمیت  ما 

بوده است.
اطالع  اهمیت  بر  تاکید  با  بهداشت  وزیر 
از سوی  زمینه خطاهای پزشکی  رسانی در 
بنابراین  گفت:  دانشگاه ها  درمان  معاونین 
اثرگذار،  مراکز  رسانه ها  با  می کنم  توصیه 

ائمه جمعه و غیره در ارتباط باشید.

وزیر بهداشت:

جدی و مصمم پیگیر خطاهای پزشکی هستیم

مدیرکل طرح های ملی جوانان وزارت ورزش 
و جوانان گفت: از پایان ماه جاری بیمه اوقات 
روستائیان  فراغت  بیمه  و  جوانان  فراغت 

اجرایی می شود.
در  ما  زمانی که  کرد:  اظهار  طالیی  محسن 
راه  منظور  به  ایران  بیمه  با  رایزنی  حال 
به  بودیم،  فراغت جوانان  اوقات  بیمه  اندازی 

نشستی در معاونت معاون توسعه روستایی و 
زمینه  در  ریاست جمهوری  مناطق محروم  
و پس  دعوت شدیم  روستایی  فراغت  اوقات 
از برگزاری چند جلسه قرار شد این معاونت 
بسته ای برای اوقات فراغت روستاییان تعریف 

کند.
بیمه  بسته  تدوین  اینکه  بیان  با  وی 
انجام  حال  در  روستاییان  فراغت  اوقات 
دستگاه های  با  ایران  بیمه  گفت:  است، 
فرهنگی،  میراث  سازمان  مانند  مختلف 
وزارتخانه های  و گردشگری،  صنایع دستی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت آموزش و 

است  قرار  و  کرده  برگزار  پرورش جلساتی 
جوانان  فراغتی  نیازهای  دستگاه ها  این 
خود را به بیمه ایران منعکس کنند تا این 
یک  صورت  به  را  نیازها  بیمه گر  سازمان 
و  جوانان  فراغت  بیمه  ما  و  آورد  در  بسته 
افتتاح  همزمان  را  روستاییان  فراغت  بیمه 

کنیم.
بیمه  قالب  در  است  قرار  کرد:  اضافه  طالیی 
اوقات فراغت جوانان و روستاییان این قشرها 
خود  شغلی  آینده  برای  پس اندازی  بتوانند 
داشته و  کارآفرینی انجام دهند. در واقع آنان 
می توانند مبلغ اندکی را سرمایه گذاری کنند 

و با مشارکت بانک ها، پس اندازی در بیمه 
ایران شکل بگیرد. پس از چند سال جوانان 
شده  جمع  مبلغ  از  می توانند  روستاییان  و 
برداشت کنند و از آن برای اشتغال زایی بهره 

ببرند.
مدیر کل طرح های ملی جوانان وزارت ورزش 
و جوانان با بیان اینکه کار روستاییان هم برای 
می تواند  روستاییان  برای  هم  و  شهرنشینان 
صنایع  گفت:  باشد،  داشته  فراغتی  جنبه 
دستی، قالیبافی و گردشگری طبیعی می تواند 
جنبه فراغتی داشته باشد عالوه بر آن موجب 

درآمد روستاییان شود.

اجرای بیمه 

»اوقات فراغت« جوانان
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آگهی مفقودی
برگ سبز موتور سیکلت هدف 125CCبه رنگ نقره ای مدل 86به شماره موتور 
40001130به شماره تنه 8609863به شماره پالک 2283اهواز 47به نام مرتضی 

خلف نژاد معرف مفقود گردیده و از  درجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان آبادان

آگهی حصروراثت
آقای مجتبی سلمانی طالتپه دارای شناسنامه شماره  2754448179 بشرح دادخواست 
به کالسه 57/950494 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان آیسان رحمانی طالتپه بشناسنامه 2384 در تاریخ 1392/10/06 در 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه آن مرحوم منحصر است به
1-حکیمه رحمانی ش ش 943 فرزند حیدرعلی نسبت مادر
2-تقی رحمانی طالتپه ش ش 689 فرزند حسن نسبت پدر

3-مجتبی سلمانی طالتپه ش ش 2754448179 فرزند محمدعلی نسبت همسر
4-باران سلمانی طالتپه ش ش 2743705981 فرزند مجتبی نسبت فرزند

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی 
را در یک نوبت آگهی مینماید 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. م الف 139
رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه

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

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

مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2748
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/5/4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

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

بود. م الف 2804
تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/4/20

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

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

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 4024و رای شماره 21727مورخه 
95/12/17 به تقاضای آقای عابد بازگیر فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 98متر مربع مجزی شده از پالک 18 فرعی 10اصلی واقع 
آقای/ )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  شهرستان  بخش2  در 

ماده 3  اجرای  در  مراتب  انشاء گردیده  و  تائید  و  بارانی چراغی رسیدگی  خانم  
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض  تسلیم 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 2849
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/4/20 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/5/4

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

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

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

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

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

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

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

بود. م الف 2846
تاریخ انتشارنوبت اول : 1395/4/20

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/04
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی
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آگهی فراخوان نخست
از  را  زیر  پروژه   دارد که  نظر  استان کردستان در  راه و شهرسازی  اداره کل 
پیمانکاران  نماید.  واگذار  شرایط  واجد  پیمانکاران  به  عمومی  مناقصه  طریق 
به  پیمانکاران  اجرایی  توان  ارزیابی  اسناد  دریافت  توانند جهت  می  داوطلب 

اداره پیمان و رسیدگی مراجعه فرمایند.
1- پروژه: روکش آسفالت محور دهگالن - قروه محدوده روستای حسن آباد 
تا کاظم آباد با برآورد اولیه به مبلغ 39.025.267.129 ریال بر اساس فهرست 

بهای راه و باند سال 95 
دستگاه نظارت: مشاور ارش سازه غرب

تاریخ دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار: تا 15 روز بعد از نشر آگهی
جهت کسب اطالعات بیشتر رجوع شود به سایت اینترنتی

http://IETS.MPORG.IR  
اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

هزینه چاپ کلیه آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی نوبت دوم
در پرونده کالسه 940634/4

به طرفیت محمد  کارآفرین  بیمه  تجدیدنظر خواهی شرکت  احتراما در خصوص 
اعتراض  مفاد  به  خوانده  تجدیدنظر  چنانچه   220 دادنامه  به  نسبت  خلیلی  علی 
را  آن  اقدام ضمنا  لوایح  تبادل  پاسخ  به  نسبت  روز  اطالع حاصل کرد ظرف 10 
بهشتی دفتر شعبه 4  قرنی مجتمع قضایی شهید  تقاطع سمیه  تهران  نشانی  به 

ارسال نمایند 
110/46902 مدیر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

دادنامه 
پرونده کالسه 941214 شعبه 4 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم تصمیم 

نهایی شماره :9509972290400178
خواهان :آقای حجت اله عابدینی فرزند محمد علی به نشانی نصیر شهر  خ امام کوچه  
شقایق دوم  میثاق سوم  پ 18 خواندگان :1-خانم لیال هابلی فرزند  فرزند اصغر  2- 
آقای حسین هابلی  فرزند  اصغر 3- خانم  نسترین  هابلی فرزند اصغر  4- آقای محسن 
هابلی فرزند اصغر  5- خانم سهیال هابلی  فرزند اصغر  همگی به نشانی مجهول المکان 

خواسته :الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
داادگاه خواسته خواهان را صحیح دانسته مستندا به مواد 223،221،219،10قانون 
مدنی  و  مواد 248،241،227،226،225 قانون امور حسبی و ماده 515 قانون آیین 
دادرسی مدنی  حکم بر محکومیت خواندگان به انتقال سند پلالک مذکور به نام خواهان 
به شرح ذکر شده و پرداخت مبلغ 1/025/000 ریال  بابت هزینه  دادرسی  در حق 
خواهان صادر و اعالم میدارد . رای صادره  غیابی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی  در همین شعبه پس از ظرف ربیست روز قابل تجدید نظر خواهی  در 

دادگاه تجدید نظر خواهی در دادگاه  تجدید نظر استان تهران می باشد . م/ الف 785
خوش نظر – رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی رباط  کریم 

دادنامه
حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه     9309982922300914 کالسه  پرونده 

شهرستان قرچک دادنامه شماره 9409972922300486  
: بانک مهر اقتصاد )موسسه قرض الحسنه بسیجیان( با نمایندگی خانم  خواهان 
فاطمه شیخی فرند صفرعلی به نشانی کرج –میدان توحید-ابتدای بلوار بالل –

سرپرستی شعب استان البرز-واحد حقوقی
– فردیس  –خ  قرچک  نشانی  به  کرامت  فرزند  عبداله حجتی  اقای   : خواندگان 

قشالق جیتو -12 متری پ 1/35
اقای حامد توبکی فرزند صادق به نشانی مجهول المکان .

اقای محمد رضا کرمی بهبود فرزند بشیر به نشانی تهران –بزرگراه فتح –خلیج 
فارس جنوبی خ هالل  احمر مجتمع بهارستان 1 3-بلوک 5 پالک 94 طبقه دوم 

واحد 525
خواسته ها : مطالبه خسارت تاخیر تادیه

مطالبه وجه چک 
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و اعالم ختم رسیدگی و با استعانت از 

خداوند متعال مبادرت به صدور رای مینماید
1-اقای  خواندگان  طرفیت  به  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان  خواسته   : دادگاه  رای 
حامد توبکی 2-اقای عبداله حجتی 3-اقای محمدرضا کرمی بهبود مطالبه مبلغ 
60/000/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان 
اجرای حکم و جمیع خسارات ناشی از هزینه دادرسی میباشد.دادگاه نظر به اینکه 
و مستندات  است  نشده  دادگاه حاضر  در جلسه  قانونی  ابالغ  با وصف  خواندگان 
ابرازی بانک خواهان که تصویر مصدق اصل شده چک شماره 011/386963 عهده 
جاری 15091509800145010 به مبلغ 360/000/000ریال که خوانده ردیف 
امضا ظهر چک  با  نموده و خواندگان دیگر  را صادر  توبکی چک  اقای حامد  اول 
از  مصون  میباشد  دادخواست  پیوست  اند  نموده  ضمانت  را  آن  وجه  بازپرداخت 
اعتراض و خدشه باقی مانده است خواسته بانک خواهان را وارد تشخیص و موضوع 
را منطبق با مواد 310و 313 قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک و مصوبه 
بیست و یکم آذرماه هزارو سیصدو هفتادو هفت مجمع محترم تشخیص مصلحت 
نظام وارد به مادخ اخیر و مواد 522/519/515 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی تشخیص و خواندگان بصورت تضامنی بابت اصل 
خواسته به پرداخت 60/000/000 ریال در حق خواهان و ایضا پرداخت تاخر تادیه 
محکوم از تاریخ )تقدیم دادخواست 93/8/11 تا اجرای کامل دادنامه (و پرداخت 
هزینه دادرسی به میزان تمبرهای ابطال شده به دادخواست و ضمائم با تناسب 
محکوم به در حق خواهان محکوم میگردد رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد
م الف 3779  دادرس و معاون قضایی دادگستری شهرستان قرچک 

آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه اقای غالمرضا بخشی 
محمدصالح  فرزند  مردی  غالمرضا3-مجید  فرزند  شیرپارچین  2-نادر  علی  فرزند 
4-قاسم جزی فرزند نصرت اله  که مجهول المکان میباشند ابالغ میگردد چون 
وفق دادنامه غیابی شماره 9409970207100493-6/22/ 94اجرائیه صادره در 
اصل  بابت  ریال  مبلغ 75/000/000  پرداخت  به  پرونده شماره 930602محکوم 
خواسته و مبلغ 2/120/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه بابت اصل خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست )93/5/4( لغایت تاریخ وصول 
اقتصاد  مهر  بانک  له  محکوم  حق  در  مرکزی   بانک  از  اعالمی  تورم  نرخ  حسب 
)موسسه مهر بسیجیان(با نمایندگی خانم زهرا فالح محمدی و مبلغ 3/856/000 
ریال نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت 
طبق  احکام  اجرای  دایره  اینصورت  غیر  در  نمایید  اقدام  اجرائیه  مفاد  اجرای  به 

مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
م الف434 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( ورامین 

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له /محکوم لهم 1-غالمرضا رشید فر نام پدر صفرعلی -نشانی 
خوزستان-دزفول - فرهنگ شهر -فرهنگ3 شرقی پالک 392-مشخصات محکوم 
علیه)محکوم علیهم(1-سلیمان صحرائی نام پدرعلیمراد به نشانی مجهول المکان 
-محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 940741و شماره 
دادنامه مربوطه 9509976144600101محکوم علیه محکوم است به انتقال رسمی 
انتظامی576ب37تهران29( شماره  به  کا-ام  تیپ  سواری  اتومبیل)جیپ  سند 
عشردولتی  نیم  پرداخت  وهمچنین  خواسته  اصل  بابت  له  محکوم  بنام 
میباشد.                                                                                                                                 ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  صندوق  درحق  بمیزان2550000ریال 
دزفول-داوودعلوی                                        شهرستان  حقوقی  عمومی  مدیردفترشعبه6دادگاه 

رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول-حجت ا...بقایی نسب
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه   

مدنی(.2- احکام  اجرای  اجراگذارد)ماده34قانون  روزمفادآنرابموقع  ده  1-ظرف 
اجراحکم  کندکه  معرفی  بدهد.3-مالی  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
مفاداجراییه  اجرای  خودراقادربه  میسرباشد.چنانچه  ازآن  به  واستیفامحکوم 
اموال  همه  تعدادیامقداروقیمت  خودراشامل  اموال  کلیه  روز  سی  نداندبایدظرف 
هرعنوان  به  که  نقدی  وجوه  برمیزان  مشتمل  طورمشروح  وغیرمنقول،به  منقول 
مشخصات  همراه  داردبه  یاخارجی  ایرانی  واعتباری  مالی  نزدبانکهاوموسسات 
داردوکلیه  ثالث  نزداشخاص  هرنحو  اوبه  که  اموالی  مذکوروکلیه  حسابهای  دقیق 
تغییردیگر  وهرنوع  وانتقاالت  نقل  ونیزفهرست  ثالث  اوازاشخاص  مطالبات 
دادخواست  ضمیمه  اعساربه  دعوای  ازطرح  قبل  سال  یک  مذکوراززمان  دراموال 
شود. می  بازداشت  له  محکوم  درخواست  نمایدواالبه  ارائه  قضائی  مقام  اعساربه 
علیه  محکوم  مالی1394(.4-خودداری  محکومیت  اجرای  نحوه  )مواد8و4قانون 
ازاعالم کامل صورت اموال به منظورفرار ازاجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت 
رادرپی دارد.)ماده34قانون اجرای احکام مدنی وماده20ق.م.ا وماده16قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(.5-انتقال مال به دیگری به هرنحوباانگیزه فرارازادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات 
تعزیری درجه شش یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.
پس  اموال  مالی1394(.6-چنانچه صورت  محکومیت  اجرای  نحوه  )ماده21قانون 
ازمهلت سی روزارائه شودآزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له 
یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهدبود.)تبصره1ماده3قانون  یاتودیع وثیقه 

نحوه اجرای محکومیت مالی1394( 

آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیها خانم لیال اسدی جعفری 
فرزند اکبر و خانم هاجر تاجیک فرزند یداله که مجهول المکان میباشد ابالغ میگردد 
چون وفق دادنامه غیابی شماره 9409970207100286-94/4/23اجرائیه صادره از 
شعبه اول دادگاه حقوقی ورامین در پرونده شماره 920762 تضامنا محکوم به پرداخت 
مبلغ 145/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/905/000 ریال و پرداخت 
در  وصول  تاریخ  لغایت   )92/7/8( دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت 
حق محکوم له بانک مهر اقتصاد )موسسه مهر بسیجیان(با نمایندگی خانم زهرا فالح 
محمدی و مبلغ 7/395/250 ریال نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این 
آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره 
اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
م الف432 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی ورامین 

دادنامه
تاریخ رسیدگی 94/10/7

شماره پرونده 25400747
شماره دادنامه 9409971025400966  94/10/13

مرجع رسیدگی شعبه 154 مجتمع  شورای حل اختالف تهران 
خواهان  فرزانه عروجی 

خوانده  مهدی زکیخان النگه   
شماره  به  چک  اصل   بابت  ریال  میلیون  شانزده  مبلغ  وجه  مطالبه  خواسته  

  149/135961
گردشکار  خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این مرجع و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
به محتویات پرونده  با توجه  و  امضاکننده زیر تشکیل است  العاده بتصدی  فوق 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید 
رای قاضی شورا

در خصوص دعوی خواهان خانم فرزانه عروجی بطرفیت خوانده مهدی زکیخان 
النگه  بخواسته  شانزده میلیون ریال بابت یکفقره چک بشماره 149/135961 
به رسید مورخ 94/4/30 بانک صادرات با احتساب خسارت تاخیر تادیه  و نیز 
هزینه دادرسی  شورا با بررسی پرونده  و مالحظه نظر کردن و همچنین اظهارات 
علیرغم  خوانده  آدرس  شناسایی  عدم  همچنین  و  رسیدگی   جلسه  در  خواهان 
نشر آگهی در روزنامه و عدم حضور در جلسه رسیدگی و وصف تجریدی سند 
الاجرا  خواسته خواهان را محرز و به استناد مواد 2قانون صدور چک و باستناد 
از  تادیه   تاخیر  به وصول خسارت  آیین دادرسی نسبت  قانون  مواد 519و522 
تاریخ 94/4/30 لغایت اجرای احکام و همچنین هزینه دادرسی محکوم مینماید 
از ابالغ قابل واخاهی در همین  رای صادره غیابی بوده و مدت بیست روز پس 
تجدیدنظر خواهی در محاکم  قابل  ابالغ  از  روز پس  بیست  بمدت  شعبه سپس 

ذیصالح میباشد 
110/46910 شعبه 154 مجتمع شماره 4 تهران 

اجراییه 
محکوم له  تعاونی اعتبار ثامن االئمه 

محکوم علیه  مصطفی یادگاری 
مربوطه  دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   9409970226200642
116/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 3/580/000 ریال بعنوان هزینه 
از  تادیه  تاخیر  خسارت  پداخت  نیز  و  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی 
تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت 93/3/29  تا یوم االدا بر حسب شاخص ساالنه 
آن  وصول  و  محاسبه  که  ایران  اسالمی  مرکزی جمهوری  بانک  از سوی  اعالمی 
نیم عشر اجرایی در حق  نهاده میشود در حق خواهان و  بر عهده اجرای احکام 

صندوق دولت 
110/46908 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
شهید بهشتی تهران 

آگهی
خواهان شهرداری منطقه 12 با مدیریت محمد باقر قالیباف   دادخواستی به طرفیت 
خوانده  سلیمان علیزاده  به خواسته  مطالبه وجه سفته مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه   تقدیم دادگاه عمومی شهرستان تهران  نموده  که جهت 
رسیدگی به شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی  تهران  
واقع  در تهران _خیابان شهید سپهبد قرنی تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضایی 
شهید بهشتی ارجاع  و به کالسه 9509980226200108  ثبت گردیده که و وقت 
رسیدگی آن  1395/6/9 ساعت 9/00 تعیین شده است  به علت مجهول  المکان  
بودن خوانده  و در خواست  خواهان و به تجویز ماده 73 قانون   آیین  دادرسی  دادگاه  
های عمومی  و انقالب  در امور مدنی  و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت  در یکی از 
جراید  کثیراالنتشار  آگهی  میشود تا خوانده پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  
به  دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل خود,نسخه دوم دادخواست و ضمایم  

را دریافت و در وقت فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد 
110/46909    منشی دادگاه حقوقی شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی شهید 
بهشتی تهران

عراق و فلسطین از کفاشیان حمایت نکردند!
فدراسیون فوتبال عراق و فلسطین اعالم کردند که از کفاشیان در انتخابات 

شورای فیفا حمایت نخواهند کرد و به گزینه قطری رای خواهند داد.
به گزارش ایسنا، کمیته انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی 8 نامزد 
برای تصدی سه کرسی آسیا در شورای جدید فیفا را تایید کرد که در این 
فهرست نام علی کفاشیان نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران به چشم 
می خورد. فدراسیون فوتبال عراق و فلسطین که رابطه نزدیکی با ایران 
دارند در عین ناباوری اعالم کردند که از کفاشیان در این انتخابات حمایت 

نخواهند کرد و به گزینه قطری رای خواهند داد.
جبرئیل رجوب و عبدالخالق مسعود روسای فدراسیون فوتبال عراق و 
فلسطین جلسه ای را با هم برگزار کردند و در پایان به این نتیجه رسیدند 
که به گزینه قطری برای تصدی سه کرسی آسیا در شورای فیفا رای 
دهند. در بیانیه ای که رجوب و مسعود ارائه دادند، آمده است: هر دو 
کشور عراق و فلسطین وظیفه خود می دانند که به عنوان دو کشور عربی 
به یک گزینه عرب رای دهند و به این خاطر سعود المهندی رئیس 
فدراسیون فوتبال قطر را انتخاب کرده اند و به او رای می دهند. برگزاری 
جام جهانی در قطر یک دستاورد بزرگ برای جهان عرب به شمار می آید 

و همه ما باید از قطر حمایت کنیم.

موکول شدن لیگ برتر تیروکمان به بعد از المپیک
برتر  لیگ  رقابت های  آغاز  زمان  تیروکمان  برتر  لیگ  سازمان  رییس 
کیفی سازی  برای  گفت:  و  کرد  عنوان  جاری  سال  شهریور  چهارم  را 
رقابت های لیگ و باالبردن انگیزه ورزشکاران، امسال برای تمام تیم های 

شرکت کننده جوایز نقدی پیش بینی شده است.
رضا کیارستمی در گفت وگو با ایسنا درباره دلیل به تاخیر افتادن رقابت های 
لیگ برتر تیروکمان گفت: از آنجا که شروع لیگ برتر تیروکمان مصادف 
با آغاز بازی های  المپیک می شد و چون در این زمان تمام رقابت ها تحت 
الشعاع المپیک قرار می گیرد، بنا بر تصمیم فدراسیون و سازمان لیگ مقرر 
شد این تاریخ به چهارم شهریور تغییر پیدا کند تا لیگ برتر تیروکمان 

جایگاه  خود را از دست ندهد.
وی خاطر نشان کرد: رقابت های لیگ برتر تیروکمان امسال با حضور 24 
تیم در قالب هشت تیم ریکرو مردان، چهار تیم ریکرو زنان و هشت تیم 
کامپوند مردان و چهار تیم کامپوند زنان در طی شش هفته  در مسافت 
70 متر از چهارم شهریور  آغاز و تا آذر سال جاری ادامه خواهد داشت. 

پاداش زمین برای تهرانی های مدال آور در المپیک
استاندار تهران اعالم کرد به ورزشکاران مدال آور طال، نقره و برنز استان 
تهران اعزامی به بازی های المپیک و پارالمپیک زمینی معادل 75، 50 و 

30 میلیون تومان و به مربیان آنها تا سقف 20 میلیون اعطا خواهد شد.
به  گزارش  ایسنا، سید حسین هاشمی، استاندار تهران در مراسم تجلیل 
از ورزشکاران  المپیکی و پارالمپیکی استان تهران که در سالن آمفی 
تائتر استان تهران برگزار شد، اظهار کرد: به تمام ورزشکاران المپیکی و 
پارالمپیکی استان تهران که موفق به کسب مدال طال، نقره و برنز شوند 
زمینی معادل 75 میلیون، 50 میلیون و 30 میلیون اهدا می شود که 
بالفاصله بعد از بازگشت از بازی های  المپیک ریو به آنها تقدیم خواهد 
شد. همچنین به مربیان ورزشکاران مدال آور در  المپیک ریو که زحمات 
زیادی را برای موفقیت ورزشکاران خود تا به امروز کشیده اند مبلغی تا 

سقف 20 میلیون تومان اهدا خواهد شد.

یوونتوس پرخرج ترین تیم اروپا
باشگاه ایتالیایی برای جذب بازیکنان در فصل نقل  و 
انتقاالت تابستانی بیش از 160 میلیون یورو هزینه 

کرده است.
به  گزارش  ایسنا، یوونتوس پس از اینکه در سال 
2006 به علت تبانی به دسته پایین تر سقوط کرد، 
تبدیل به بهترین تیم ایتالیا شد. این تیم بعد از 
بازگشت به سری A، پنج قهرمانی پیاپی در کالچو، 
دو جام حذفی ایتالیا و سه سوپر جام ایتالیا را به 
دست آورده است. همچنین در فصل 15 – 2014 
لیگ قهرمانان به فینال رسید اما مغلوب بارسلونا شد.
یوونتوس برای نگه داشتن خود در این سطح و به 
بهترین  با  اروپایی،  عنوان  مهم ترین  آوردن  دست 
بازیکنان در این فصل نقل  و انتقاالت تابستانی قرارداد 
امضا کرد. جوزپه ماروتا، مدیر ورزشی این تیم توانست 
دنی آلوس را از بارسلونا به عنوان بازیکن آزاد به این 
تیم بیاورد. سپس با میرالم پیانیچ قرارداد امضا کرد. 
جذب هافبک رم، 32 میلیون یورو هزینه برداشت. 
خروج احتمالی لئوناردو بونوچی باعث شده است تا 
ماسیمیلیانو آلگری خواستار مهدی بن عطیه شود. 
کارلو آنچلوتی، بازیکن فرانسوی را نمی خواست. این 

جابه جایی سه میلیون یورو هزینه برداشت. 

دیوید بکام نگران حضور کلوپ 
در لیورپول

ستاره پیشین منچستریونایتد نگران حضور یورگن 
کلوپ روی نیمکت قرمزپوشان آنفیلد و قوی تر شدن 

این تیم است.
به گزارش ایسنا، لیورپول و منچستریونایتد دو رقیب 
و دشمن سنتی در فوتبال انگلیس به شمار می آیند. 
قوی بودن هر یک از تیم ها باعث نگرانی و ناراحتی 
دیگر تیم می شود و این حتی درباره دیوید بکام، ستاره 

پیشین شیاطین سرخ هم صدق می کند.
بکام از حضور یورگن کلوپ روی نیمکت قرمز پوشان 
آنفیلد نگران است چراکه این مربی باتجربه آلمانی 
می تواند برای یونایتد خطرناک باشد و لیورپول را به 
قهرمانی در لیگ جزیره برساند. او در این زمینه گفت: 
به عنوان یک هوادار منچستریونایتد، از حضور کلوپ 
روی نیمکت لیورپول نگران هستم. این نگران کننده 
است که لیورپول دوباره به جمع قدرت های لیگ برتر 

انگلیس برگردد.
ستاره پیشین رئال مادرید ادامه داد: می توان تغییراتی 
را که کلوپ به محض آمدن به لیورپول در این تیم 
ایجاد کرده است به وضوح دید. لیگ جزیره فصل بعد 
غیر قابل پیش بینی است. با آمدن مربیان بزرگی مثل 
ژوزه مورینیو به منچستریونایتد، آنتونیو کونته به چلسی 
و گواردیوال به منچسترسیتی، فصلی بسیار سخت اما 
پیش بینی می کنم  داریم.  پیش رو  سراسر هیجان 

منچستر یونایتد جام قهرمانی را باالی سر ببرد.

خبرخبر

رکورددار وزنه بردرای جهان گفت: هنوز به روزی 
که می خواهم در المپیک رقابت کنم، فکر نکرده ام 

و برای من روز مسابقه مانند تمرین است.
کیانوش رستمی درباره آخرین وضعیت تمرینی 
خود بیان کرد: وزنه هایی که رکوردهای قبلی ام 
است  سبک تر  برایم  االن  می شود،  محسوب 
که  برسانم  به حدی  را  خود  توانستم سطح  و 
پیشرفت خوبی داشته باشم. سعی کرده ام شرایط 
در  و  ببرم  پیش  برای خودم  احسن  نحو  به  را 

المپیک اتفاقی بیفتد که الیق مردم ایران است.
رستمی در پاسخ به این پرسش که وزنه 220 
کیلوگرم را دوباره در تمرین ها زده است، تصریح 
کرد: خیر، لزومی نداشت این کار را انجام بدهم 
از طرفی حرفه ای نیست که قبل از رقابت مهمی 
مانند المپیک فشار روی بدنم بیاورم. البته خدا 
را شکر تمرین ها به گونه ای پیش رفته که شاید 

220 کیلوگرم را راحت تر از قبل بزنم.
آرام  مورد  در  جهان  وزنه برداری  قهرمان  نایب 
کردن و کاهش استرس خود قبل از مسابقه نیز 
گفت: سعی می کنم به این مسئله فکر نکنم تا 

استرس به وجود نیاید و خیلی راحت بخوابم. روز 
مسابقه برای من مانند روز تمرین است و این 
طور فکر می کنم که باید مثل همیشه تمرین 
کنم و برگردم. بنابراین نمی خواهم تحولی در آن 

ایجاد کنم.

او در پاسخ به این پرسش که به شادی پس از 
کسب مدال هم فکر کرده است، بیان کرد: باور 
می کنید هنوز به مسابقه فکر نکرده ام. من تا زمانی 

که در جاده قرار نگیرم به مسیر فکر نمی کنم.
و  وزنه برداران روس  با  رقابت  مورد  در  رستمی 

چین نیز گفت: المپیک رقابت خاص و جذابی 
ورزشکار  که  است  این  اتفاق  مهم ترین  است. 
مسابقه را به گونه ای پیش ببرد که فکرش به هم 
نریزد. همچنین باید تمرین خوب داشته باشد نه 

این که در فکر کار شگفت انگیز و خاصی باشد.
این  به  پاسخ  در  ایران  کیلوگرم   85 وزنه بردار 
مسئوالن  از  که  گالیه هایی  از  بعد  که  پرسش 
کرمانشاه داشت، توجهی به او شد یا خیر، تصریح 
کرد: کرمانشاه مردمان عزیزی دارد و فکر می کنم 
هر کسی باید یک دوست کرد زبان داشته باشد 
اما خوب نیست مسئولی شخصیت یک شهر را 
بد نشان دهد. من مدال های زیادی دارم اما هنوز 
یک سانتی متر زمین در کرمانشاه به من نداده اند 
با این حال چیزی از آن ها درخواست نمی کنم. 

زیرا برای مردم می جنگم و دنبال پول نیستم.
مورد  در  لندن  المپیک  نقره  مدال  دارنده 
نیز گفت:  ریو  بازی های  از  بعد  خداحافظی اش 
رستمی  کیانوش  کنم؟  خداحافظی  باید  چرا 
بتواند  که  روزی  تا  و  نمی کند  خداحافظی 

افتخارآفرینی کند در وزنه برداری هست.

رستمی: هنوز به روز مسابقه ام در المپیک فکر نکرده ام

خانم  گل فوتبال بانوان بر این باور است که در 
کنار جوان گرایی و انگیزه به تجربه هم نیاز است.
سارا قمی ، با اشاره به این که اطالعی از اردوی 
تیم  ملی بزرگساالن ندارد، اظهار کرد: آخرین 
دوره ای که به همراه تیم  ملی بزرگساالن به 
مسابقات اعزام شدیم، عید 1394 بود و بعد 
تیم  ملی  اردوی  از  خبری  دیگر  بازگشت  از 
بزرگساالن نبود و تاکنون صحبتی برای اردوی 

بزرگساالن نشده است.
خانم  گل فوتبال بانوان با اشاره به شرایط تیم های 
پایه، خاطر نشان کرد: فدراسیون سرمایه گذاری 
خوبی را بر روی تیم های پایه انجام می دهد، ای 

کاش به تیم  ملی بزرگساالن نیز بها داده می شد.
او تجربه و انگیزه را در کنار یکدیگر مهم دانست 
الزم  تیم  ملی  در  جوانگرایی  کرد:  اضافه   و 
است، ولی تیمی که کامالً جوان باشد ضرر 
آن را خواهد دید و کم تجربگی جوانان باعث 
تایپه  در چین  مثالً  باخت هایی می شود که 
داشتیم . بهتر  بود در کنار تجربه بزرگساالن از 
انگیزه و نیروی بدنی جوانان استفاده می کردند 
تا تیم  ملی خوبی  داشته باشیم ، ولی متاسفانه تا 

به امروز خبری از تیم  ملی بزرگساالن نیست.
از  جاری  سال  لیگ  که  است  مدعی  قمی 
جذابیت کمتری برخوردار خواهد شد و تاکید 
گذشته  سال  به  نسبت  امسال  لیگ   : کرد 
جذابیت کمتری خواهد داشت ، چرا که یکی 
از تیم های مدعی مانند ملوان بیشتر بازیکنان 
خود را از دست داده و تیم نیز در بالتکلیفی به 
سر می برد. تیم آینده سازان اصفهان نیز شرایط 
مشابهی دارد و مشخص نیست که در لیگ سال 
جاری تیم خواهد داشت یا خیر چرا که تا به 
امروز خبری از آماده سازی تیم نیست. حدود 
یک ماه دیگر رقابت های لیگ آغاز می شود ، 
ولی هنوز تیم ما آمادگی بدنی الزم را ندارد و 

این در کیفیت لیگ تاثیر گذار است.

اکبر احدی مربی تیم ملی بوکس ایران در 
المپیک ریو گفت: روزبهانی استحقاق کسب 

مدال را دارد اما دلسرد شده است.
مربی بوکس ایران در بازی های المپیک 2016 
و  توان  روحیه،  روزبهانی  احسان  گفت:  ریو 
استحقاق کسب مدال المپیک را دارد اما در 
این مدت کمی دلسرد و کم انگیزه شده است.

اکبر احدی، درباره شرایط احسان روزبهانی 
بوکسور وزن 81 کیلوگرم ایران در المپیک 
ریو اظهار کرد: احسان 27 رقیب در المپیک 
دارد که بسیاری از آن ها عناوین و مدال های 
که  می گویم  وجود  این  با  اما  دارند  مهمی 
احسان به لحاظ تجربه هیچ چیزی از حریفان 
خود کم ندارد. او تجربه حضور در مسابقات 
مختلف آسیایی و جهانی و همچنین بوکس 

حرفه ای را در کارنامه دارد.
احسان  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
روزبهانی می تواند مدال المپیک را کسب کند؟ 
دارم،  احسان  از  تمام شناختی که  با  افزود: 
می گویم که او توان و استحقاق کسب مدال 
را دارد و اگر همان انگیزه و روحیه چهار سال 
قبل را داشت حتماً در ریو مدال می گرفت اما 
متاسفانه کمی بی انگیزه و دلسرد شده است. 

مربی تیم ملی بوکس ایران در المپیک ریو 
گفت: ما تمام تالش خود را گذاشته ایم تا در 
این مدت باقی مانده تا المپیک احسان را از 
لحاظ ذهنی و روحیه و انگیزه آماده کنیم و 
این ضعف های اندک را هم برطرف کنیم. او 
هیچ چیزی از حریفان کم ندارد و امیدوارم در 
المپیک از لحاظ روحیه همان روزبهانی چهار 

سال قبل باشد.
بازی های  از  دوره  این  که  این  درباره  وی 
در  من  افزود:  می بیند؟  چطور  را  المپیک 
المپیک 2008 پکن به عنوان مربی در کنار 
از تجربه آن  بودم و قطعاً  غالمرضا کریمی 
دوره بازی ها برای کسب نتیجه بهتر در ریو 

استفاده خواهم کرد.
مربی تیم ملی بوکس ایران در المپیک ریو 
گفت: یک تجربه مهم من در المپیک پکن 
این بود که نباید در جریان بازی های المپیک 
به چیزی غیر از این بازی ها فکر کنم. همین 
چند روز قبل سپهوند که در پکن فاصله کمی 
تا مدال داشت اعتراف کرد قول هایی که قبل 
از مسابقه سوم به او داده شد باعث شد تا 
تمرکزش به هم بریزد و حذف شود. ما نباید 

این اشتباه را تکرار کنیم.

اکبر احدی: در المپیک به چیزی غیر از بازی ها 
فکر نخواهم کرد

خانم  گل فوتبال: کاش به تیم ملی بزرگساالن هم 
بها داده می شد
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مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ارومیه:

کاهش 12 درصدی مصرف نفتگاز 
در بخش کشاورزی آذربایجان غربی

ارومیه- خبرنگار پیام زمان: مدیرعامل شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ارومیه از کاهش 
12 درصدی مصرف نفتگاز در بخش کشاورزی 

استان خبر داد.
کاهش  منظور  به  داشت:  اظهار  مجرد  احمد 
کشاورزی،  بخش  در  نفتگاز  مصرف  میزان 
ماشین آالت  سوخت  سهمیه  پس  این  از 
محاسبه  زیرکشت  اراضی  براساس  کشاورزی 

خواهد شد.
اینکه در گذشته سهمیه سوخت  بیان  با  وی 
در  موجود  کشاورزی  ادوات  تعداد  براساس 
تصریح  می یافت،  اختصاص  کشاورزان  دست 
زیر  اراضی  براساس  تخصیص سهمیه  با  کرد: 
در  نفتگاز  میزان مصرف  کاهش  کشت شاهد 

این بخش خواهیم بود.
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
سال  از  طرح  این  اینکه  بیان  با  ارومیه  نفتی 
عنوان  به  غربی  آذربایجان  در  تاکنون   91
استان پایلوت به اجرا در می آمد، ادامه داد: با 
اجرای این طرح، 12 میلیون لیتر در روز شاهد 

صرفه جویی در این بخش خواهیم بود.
میزان  کاهش  درصد   12 اینکه  بیان  با  وی 
نفتگاز در هر روز را با اجرای این طرح شاهد 
خواهیم بود، اذعان داشت: این میزان کاهش 
زمینه  در  توجهی  قابل  تأثیر  نفتگاز،  مصرف 
صرفه جویی نفتگاز در بخش کشاورزی خواهد 
غربی  آذربایجان  اینکه  بیان  با  مجرد  داشت. 
کشاورزی  زمینه  در  مهم  استان های  از  یکی 
محسوب می شود، خاطرنشان کرد: آذربایجان 
از  یکی  زیر کشت  اراضی سطح  نظر  از  غربی 

استان های سرآمد کشور محسوب می شود.
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
در  اینکه  بیان  با  اینکه  بیان  با  ارومیه  نفتی 
این خصوص الزم است کشاورزان نیز همکاری 
دوره های  کرد:  اعالم  باشند،  داشته  را  الزم 
برگزار  نیز  بخش  این  فعاالن  برای  آموزشی 

شده است.
میزان  منظور  این  برای  داشت:  اظهار  وی 
مورد  کشت  زیر  اراضی  و  کشاورزی  اراضی 
نیاز  مورد  سوخت  و  گرفته  قرار  محاسبه 
به  اساس  این  بر  نیز  کشاورزی  ماشین آالت 

صاحبان ماشین آالت واگذار خواهد شد.

روابط عمومی استانداری تهران اعالم کرد:
پیشتازی پورتال اطالع رسانی شهرداری باقرشهر 

به گزارش  روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی باقرشهر،  روابط 
شهرداری  اطالع رسانی  پورتال  کرد:  اعالم  تهران  استانداری  عمومی 

باقرشهر در صدر سایت شهرداری های استان تهران قرار دارد.
علیرضا مهدوی شاهرودی با اعالم این خبر از تالش های سعید استادفرج، 
شهردار باقرشهر به دلیل در صدر قرار گرفتن سایت شهرداری باقرشهر 
از میان 41 سایت مربوط به شهرداری های  استان تهران با توجه به 

رتبه بندی سایت جهانی الکسا، تقدیر و تشکر کرد.
بنابرهمین اعالم، با توجه به جدول رتبه بندی جهانی و کشوری الکسا، 
پورتال اطالع رسانی شهرداری باقرشهر توانسته است نسبت به چند سال 
گذشته بسیار پویا و به  روزتر عمل کرده و با افزایش کمیت و کیفیت 

اخبار و پوشش دهی مناسب، مخاطبان بسیاری را جذب کند.

هشدار آبفاي البرز به شهروندان
  براي رعایت  صرفه جویي

البرز به شهروندان کرج وسایر شهرهاي این  شرکت آب وفاضالب 
استان براي رعایت بیشتر صرفه جویي درمصرف آب شرب هشدار 

داد.
به گزارش روابط عمومي شرکت آب وفاضالب استان البرز با توجه به 
افزایش شدید دماي هوا ودرنتیجه افزایش مصرف آب طي روزهاي 
اخیر،حجم مخازن ذخیره آب دربعضي از ساعتها بخصوص درپیک 
مصرف)قبل از ظهر و هنگام غروب(کاهش یافته وموجب افت فشار 
در برخي مناطق استان بخصوص درطبقات باالي ساختمانها شده 
آب  نعمت  از  شهروندان  تمام  برخورداري  بمنظور  بنابراین   . است 
درکلیه ساعتهاي شبانه روز،رعایت صرفه جویي وپرهیز از مصارف 

غیر ضروري الزم است.
این گزارش تصریح کرده است: افت سطح سفره هاي زیرزمیني که 
عمده ترین منابع تامین آب استان البرز هستندبخاطر برداشت بي 
،افزایش جمعیت وافزایش نزدیک به 40 درجه اي دماي هوا  رویه 
وروشن شدن کولرهاي آبي ،رشد مصرف و... از جمله عواملي هستند 
که در کنار رعایت نشدن روشهاي درست مصرف آب شرب توسط 
شهروندان موجب بروز کم آبي وافت فشار دربعضي مناطق شده است.

حاضر  البرز،درحال  آبفاي  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  براساس 
بر220  بالغ  از شهروندان  یک  هر  توسط  آب  میزان سرانه مصرف 
لیتر درشبانه روز است که حدود 47 درصد باالتر از استاندارد هاي 
تصحیح  روز(بنابراین  درشبانه  لیتر  )یعني 150  است  تعریف شده 
الگوهاي رفتاري ومصرفي توسط شهروندان واعمال دقیق مدیریت 

مصرف مي تواند به گذر از تنش آبي موجود کمک کند.
براساس این گزارش ،تنظیم شناور کولر ها براي جلوگیري از نشت 
ضروري  غیر  موارد  استحمام،حذف  انجام  زمان  کردن  آب،کوتاه 
مثل شستن حیاط،کوچه وخیابان وخودروها با شیلنگ آب،آبیاري 
غرقاب  زود)بدون  صبح  ویا  درشب  منازل  سبز  فضاي  و  درختان 
کردن(و...از جمله توصیه هاي آبفاي البرز به شهروندان این استان 

است.

خبر خبر

فاضالب  خانه  تصفیه  طرح  زمان:  خبرنگار  امیررضاصادقی- 
مالرد درمنطقه روستای حصارشالپوش این شهرستان وارد فاز 

اجرایی شد.
و شهرک های غرب  فاضالب شهرها  و  آب  مدیرعامل شرکت 
به  افزود:  تصفیه خانه مالرد که  این خبر،  اعالم  تهران، ضمن 
بالغ  او تی« ظرف مدت سه سال ساخته می شود،  روش »بی 

بر235هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد.
به  مالرد  فاضالب  تصفیه خانه  اینکه  به  اشاره  با  منصورجنتی 
عنوان سومین تصفیه خانه بزرگ فاضالب بعد از تصفیه خانه های 
قدس و شهریار، از جمله پروژه های حائز اهمیت این شرکت 
فاضالب  خانه  تصفیه  گفت:  رود،  می  شمار  به  تهران  درغرب 
هزار   35 تصفیه  به  قادر  اجرایی،  مراحل  پایان  در  مالرد 

مترمکعب فاضالب در طول شبانه روز خواهد بود.

وی با بیان این مطلب که فرایند تصفیه دراین 
مرکز به روش »اس بی آر« انجام خواهد شد، 
افزود: با اجرا و بهره برداری از این طرح بزرگ، 
و  فاضالب  ساماندهی  پروسه  تکمیل  ضمن 
شریف  مردم  مالرد،  در  آب  بازگشت  چرخه 
برخوردار  تری  مناسب  خدمات  از  خطه  این 

می شوند.
جمله  از  تی«  او  »بی  روش  اینکه،  توضیح 
آن  در  که  است  قراردادی  حقوقی  روش های 
پیمانکار پس از ساخت و راهبری طرح مطابق 
د هد.  می  تحویل  کارفرما  به  را  آن  قرارداد، 
با  نیز  غیرپیوسته  متوالی  راکتورهای  روش 

عنوان»اس بی آر« شناخته می شود.

مدیرعامل آبفای شهرها و شهرک های غرب تهران خبر داد:

احداث تصفیه خانه فاضالب مالرد

در  کشور  برق  صنعت  رباتیک  کمیته   
البرز اسکان یافت.

البرز در   مدیر عامل شرکت برق استان 
پروژه طراحی و ساخت  افتتاحیه  مراسم 
روشنایی  های  چراغ  شستشوی  روبات 
شرکت  اجتماعات  سالن  در   که  معابر 
برق استان البرز برگزار شد اعالم داشت: 
یاری  به  و  تهران  دانشگاه  همکاری  با 
اندازی  راه  شاهد  امروز  متعال  خداوند 
روبات  ساخت  تحقیقاتی  پروژه  شروع  و 
رنگ  و  روشنایی  های  چراغ  شستشوی 

آمیزی پایه ها هستیم.
با  پروژه  این  افزود:  اسکندری  دکتر 
استان  برق  و حمایت شرکت  کارفرمایی 
با نظارت های دانشگاه خوارزمی  البرز و 

پیگیری و اجرایی خواهد شد.
این مقام مسئول ادامه داد : شرکت برق 

های  فعالیت  ایفای  جهت  در  البرز  استان 
علمی خود با برقراری ارتباط مفید و کار آمد 
مهمی  نقش  توانسته  کشور  های  دانشگاه  با 
در حمایت از پایان نامه ها و سخنرانی های 

علمی و ساخت تجهیزات نوین داشته باشد.
مدیر عامل شرکت برق استان البرز گفت: با 
توجه به ظرفیت های شاخص در شرکت برق 

استان البرز دبیر خانه کمیته رباتیک صنعت 
برق کشور در البرز اسکان یافت.

شکوفایی  و  رشد  شاهد  بتوانیم  امیدواریم 
استان  در  مهم  صنعت  این  در  بیشتر  هرچه 

البرز باشیم.
امیدواریم  افزود:  پایان  در  اسکندری  دکتر 
این ربات به مرحله  طی مدت یکسال آینده 

ساخت و استفاده قرار گیرد.

به دلیل ظرفیت شاخص شرکت برق البرز:

کمیته رباتیک صنعت برق کشور در استان اسکان یافت

بهادری-اصفهان-با استفاده از ظرفیت مازاد 
شهبازي  شهید  طرح  اسفنجي  آهن  تولید 
از  استفاده  نیز  و  اصفهان  فوالدمبارکه 
فوالد  شرکت  گندلهسازي  مازاد  ظرفیت 
خوزستان، سودي مناسب از این تهاتر براي 

هر دو شرکت حاصل شد.
با  اولیه  مواد  خرید  رییس  همت؛  محسن 
اخیر  سالهاي  در  گفت:  مطلب  این  اعالم 
کشور  سطح  در  گندله   کمبود  دلیل  به 
شرکت  در  گندله  مازاد  ظرفیت  وجود  و 
کنسانتره  تبدیل  پروژه  خوزستان،  فوالد 
در  فوالدمبارکه  براي  گندله  به  آهن  سنگ 
در  و  خورد  کلید  خوزستان  فوالد  شرکت  
قرارداد،690  چندین  طي  و  خصوص  این 
مبارکه  فوالد  براي  تبدیلي  گندله  تن  هزار 
از واردات  بر جلوگیري  تولید شد که عالوه 
گندله خارجي ، منافع اقتصادي خوبي براي 
شرکتهاي فوالدخوزستان و فوالد مبارکه به 

همراه داشت.
رییس خرید مواد اولیه افزود: این همکاري 
با کمبود  اینکه فوالد خوزستان  ها به دلیل 
از  و  است  بوده  مواجه  اسفنجي  آهن 
طي  داشت،  نیز  گندله  تولید  مازاد  طرفي 

تهاتري  بصورت  فروش  و  خرید  قرارداد  دو 
بر 367 هزار تن،گندله فوالدخوزستان  بالغ 
به  تبدیل  مبارکه  فوالد  مجموعه  توسط 

شد. آهناسفنجي 
وي در ادامه به مزایاي اجراي این قراردادها 
آهن  کیفیت  دلیل  به  گفت:  و  نمود  اشاره 
نزدیکي  و  مبارکه  فوالد  تولیدي  اسفنجي 
دیگر  به  نسبت  خوزستان  فوالد  به  مسیر 
با   ، کشور  اسفنجي  آهن  کنندگان  تولید 
عقد این قراردادها عالوه بر سود حاصل شده 
ظرفیت  اینکه  دلیل  به   ، شرکت  آن  براي 
تا  فوالدمبارکه  اسفنجي  آهن  تولید  خالي 
کاهش  با  منظر   این  از  شد  استفاده  حدي 
فوالد  اسفنجي  آهن  شده  تمام  قیمت 
فوالدمبارکه  براي  نیز  خوبي  سود  مبارکه 

حاصل شد.
مواد  خرید  همکاران  از  پایان  در  وي 
و  حمل  سبا،  فوالد  مجتمع  اساسي،  اولیه 
خرید  فیزیکي،  حفاظت  پشتیباني،  و  نقل 
مواد،  کنترل  امورمالي،  موادمصرفي، 
حسابداري صنعتي و کلیه همکاراني که در 
اجراي این پروژه بصورت هماهنگ همکاري 

نمودند، تشکر و قدرداني نمود.

عقد قرارداد تهاتر مواد اولیه بین دو شرکت

فوالد مبارکه و فوالد خوزستان

آگهی مفقودی
بانی  شهر  شماره  به   1363 مدل  نیسان  وانت  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 

153/62ج15به شماره شاسی 086674مفقود گردیده ، فاقد اعتبار است 
بهشهر

آگهی ابالغ اجرائیه
بهادری  رضا  اقای  علیه  محکوم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
شماره  غیابی  دادنامه  وفق  چون  میگردد  ابالغ  میباشد  المکان  مجهول  که 
9409970207100489-94/6/22اجرائیه صادره در پرونده شماره 930603 به اتفاق 
محکوم علیهم بنام های نصراله شیردل و بایرام شعله و اقای بنی آمین همتی محکوم 
به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/185/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بابت اصل خواسته از تاریخ تقدیم 
دادخواست )93/5/4( لغایت تاریخ وصول حسب نرخ تورم اعالمی از بانک مرکزی  در 
حق محکوم له بانک مهر اقتصاد )موسسه مهر بسیجیان(با نمایندگی خانم زهرا فالح 
محمدی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت 
به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
م الف433 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( ورامین 

رای هیات/نوبت دوم
آگهی موضوع ماده 3 قانون

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

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

م الف 298 محمد رحیم پور راینی  ورامینتاریخ انتشار نوبت دوم95/5/4

آگهی ابالغ
کالسه:139504017063000471/1- اجرائیه  ابالغ  آگهی 
کدملی1751459829ساکن  خدایارفرزندعبدالزهرا  علی  به  بدینوسیله 
کالسه9500584که  رضوان20پالک55بدهکارپرونده  پیام  اهوازشهرک 
به  برابرسندتعهدی  گرددکه  می  ایدابالغ  نگردیده  برابرگزارش1395/4/29شناخته 
باشیدکه  بدهکارمی  مبلغ230000000ریال  براجعه  وفالح  شما  شماره20233بین 
براثرعدم پرداخت وجه بستانکاردرخواست صدوراجرائیه نموده پس ازتشریفات قانونی 
اجرائیه صادروبکالسه فوق دراین اجراء مطرح می باشدلذا طبق ماده18آئین نامه 
اجرائی مفاداسنادرسمی بشماابالغ می گرددازتاریخ انتشاراین آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت درروزنامه درج ومنتشرمی گرددظرف مدت ده 
روزنسبت به پرداخت بدهی خوداقدام ودرغیراین صورت بدون انتشارآگهی دیگری 
عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شماتعقیب خواهدشد.     شماره م.الف)5/1982(
رئیس اداره اجرای اسنادرسمی اهواز

آگهی دادنامه
خواهان:آقای فرضعلی جعفری رکعتی فرزندعبدعلی به نشانی دزفول خیابان احدبین 
محراب وشهدای غدیرپالک131-خوانده:آقای عزیزگشول به نشانی خوزستان-دزفول 
انتهای خیابان امام خمینی جنوبی روبروی سایت2جنب پمپ بنزین بنگاه معامالتی 

حسینی-خواسته:فسخ قرارداد
رای دادگاه: الحمدله والصالت علی رسوله وآله.درخصوص دعوی آقای فرضعلی جعفری 
رکعتی فرزندعبدعلی علیه آقای عزیزگشول فرزند....به خواسته فسخ معامله)عقدبیع(بدلیل 
عدم پرداخت ثمن به مقوم51000000 ریال بااحتساب کلیه خسارات وارده قانونی ودادرسی 
وتاخیرتادیه دادگاه باعنایت به اوراق پرونده خواهان باتقدیم دادخواست وشرکت درجلسه 
دادگاه مستندابه یک فقره سندعادی مدعی شدیک دستگاه اتومبیل پژو 405بشماره 
انتظامی443ل4/8-ایران-14رابه خوانده فروخته وچون ثمن راسرموعدپرداخت ننموده 
است بشرح موصوف درخواست صدورحکم نمودواضافه نمودعقدبیع94/3/25بوده وتاریخ 
تاریخ94/7/25بوده  به  بتاریخ94/5/25ویکی  یکی  بوده  چک  بصورت  ثمن  پرداخت 
ودرتوجیه علت باتاخیرمطرح کردن دعوی خوداظهارنمودچون بعدازبرگشت چکها می 
خواستم طرح دعوی کنم استمهال نموده ومهلت خواستندمن طرح دعوی نکردم لیکن به 
وعده چون عمل ننموده من طرح دعوی کردم وازطرفی خوانده علیرغم ابالغ قانونی بدون 
ارسال الیحه درجلسه دادگاه شرکت ننمودلذاباعنایت به اظهارات خواهان با عنایت به اینکه 
نامبرده درسررسیدپرداخت ثمن حق اقدام درموردفسخ داشته لیکن باوساطت مهلت داده 
است درنتیجه معامله راتاییدکرده وحق فسخ نامبرده ساقط است وفقط حق مطالبه ثمن 
والزام خوانده به پرداخت ثمن درصورت صحت ادعاداردلذادادگاه بلحاظ فقددلیل دعوی 
نامبرده واردندانسته ومستندابه ماده403قانون مدنی و197قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
به رددعوی خواهان صادرمی نماید.این رای حضوری بوده وظرف بیست روزبعدابالغ قابل 

تجدیدنظر است.
رئیس شعبه ششم دادگاه حقوقی دزفول-حجت ا...بقایی
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برپایی پست موقت کوهستانی
 در منطقه سوتک

به گزارش روابط عمومی اداره حفاظت محیط 
ذوب  با  ساله  همه  کرج  شهرستان  زیست 
دسترسی   امکان  شدن  فراهم  و  ها  یخ  شدن 
بانان  محیط  سوتک،  کوهستانی  منطقه  به 
مرکزی)جنوبی(  البرز  شده  حفاظت  منطقه 
طبیعی  محیط  بخش  کارشناسان  همراه  به 
محیط  حفاظت  کل  اداره  حفاظت  یگان  و 
پست  یک  در  استقرار  با  البرز  استان  زیست 
از حیات وحش بی  موقت کوهستانی )چادر( 

این منطقه حفاظت می کنند. نظیر 
اداره  رئیس  و  کل  مدیر  معاون  لشگری 
در  کرج  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت 
این خصوص اظهار داشت؛ سوتک منطقه ای 
در  بکر  طبیعتی  و  غنی  زیستی  تنوع  با  بکر 
)جنوبی(  مرکزی  البرز  شده  حفاظت  منطقه 
واقع شده که محیط بانان با عبور از روستای 
شیرکمر  و  سرخاب  های  دره  رود،  وارنگه 
این  به  روی  پیاده  ساعت  چندین  از  پس 
روزی  شبانه  صورت  به  و  رسند  می  منطقه 

به حفاظت از آن می پردازند.

طوفان بنادر مسافری مرکز هرمزگان 
را تعطیل کرد

در پی مواج شدن دریا و شدت گرفتن وزش باد 
در تنگه هرمز، جابجایی مسافران از مسیرهای 
دریایی بندر شهید حقانی بندرعباس به مقصد 

جزایر قشم و هرمز متوقف شد.
جوی  ناپایدار  سامانه  یک  ورود  پی  در 
و  جستجو  هماهنگی  مرکز  هرمزگان،  به 
ودریانوردی  بنادر  کل  اداره  دریایی  نجات 
بنادر  که  کرد  اعالم  ای  اطالعیه  طی  استان 
حقانی  شهید  قشم،  ذاکری  شهید  مسافری 
تعطیل  بعدی  اطالع  تا  هرمز  و  بندرعباس 
مسافران  اطالعیه،  این  اساس  بر  هستند. 
جزیره  این  به  سفر  برای  توانند  می  قشم 
با  -الفت  پهل  بنادر  دریایی  مسیر  طریق  از 
رفت  کرافت،  لندینگ  شناورهای  از  استفاده 
بنادر  دریایی  مسیر  از  تردد  و  کنند  آمد  و 
نیز  کیش  جزیره  مقصد  به  هرمزگان  غرب 
هواشناسی  است،  ذکر  شایان  است.    برقرار 
اعالم  دریا  بودن  مواج  به  توجه  با  هرمزگان 
از استقرار  ناشی  ناپایداری جوی استان  کرد: 
تا  و  است  فصلی)مونسون(  فشار  کم  سامانه 
بر  دارد.  ادامه  ها  ناپایداری  این  هفته  پایان 
الزم  تمهیدات  تا  شده  توصیه  اساس،  همین 
فارس،  خلیج  در  شناورها  ایمن  تردد  جهت 
مواج  به  توجه  با  عمان  دریای  و  هرمز  تنگه 
بودن دریا و امواج مرده عظیم صورت پذیرد.

»بازرگان« فعال ترین مرز زمینی کشور
ارومیه- خبرنگار پیام زمان: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان 
غربی گفت: پایانه مرزی بازرگان در رتبه نخست فعال ترین مرزهای 
زمینی کشور در بخش صادرات و واردات کاال قرار گرفت. عبدالحسین 
علی اکبری افزود: در سه ماهه نخست سال جاری افزون بر 281 هزار 
تن کاال از پایانه مرزی بازرگان و در قالب نزدیک به 16 هزار سفر کامیون 

وارد کشور شده است.
وی ادامه داد: با این میزان واردات بیشترین تردد ورودی از مرزهای زمینی 
کشور به مرز بازرگان با کسب سهم 65 درصدی از کل میزان واردات کاال 

به کشور اختصاص یافت.
علی اکبری با بیان اینکه بیشترین تردد خروجی نیز به پایانه مرزی بازرگان 
با سهم 23 درصدی از کل میزان صادرات کاال از کشور اختصاص یافت، 
گفت: در سه ماه ابتدای سال جاری نزدیک به 367 هزار تن کاال از این 
گذرگاه زمینی و در قالب 16500 سفر کامیون صادر شده است که از 
تاثیرگذاری این مرز بر توسعه اقتصادی و مراودات بین المللی حکایت دارد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی پایانه مرزی تمرچین را 
یکی از ظرفیت های مهم حمل و نقل بین المللی استان و کشور دانست و 
افزود: در این مدت بیش از 100 هزار تن کاال از این مرز وارد کشور شده 

و نزدیک به 52 هزار تن نیز صادر شده است.

راه اندازی مسیر دوچرخه سواری به کارگروه کاهش 
آلودگی هوای اراک 

محمد عسگری مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اراک ضمن اعالم این خبر گفت: طرح استفاده و راه اندازی مسیر 
دوچرخه سواری در معابر سطح شهر، خصوصا محورهای پرتردد و 
منتهی به هسته مرکزی شهر، مدتی است که از سوی این سازمان 
و  سازمان  سوی  از  آن  تدوین  لذا  شده،  مطرح  ذیربط  مراجع  در 
ارائه به کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک که به ریاست استاندار 

مرکزی برگزار می شود نیز در این راستا بوده است.
وی افزود: ارتقای سالمت روحی و جسمی، کاهش حجم ترافیک، 
و  سوخت  مصرف  کاهش  صوتی،  آلودگی  و  هوا  آلودگی  کاهش 
استفاده  مزایای  مهمترین  از  پارکینگ  کمبود  از  ناشی  مشکالت 
در  اولویت ها  این  به  که سعی شده دستیابی  می باشد  از دوچرخه 

احداث مسیرهای خطوط ویژه دوچرخه مدنظر قرار گیرد.

ساخت 102 کالس درس در استان گیالن 

ایسنا: مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان گیالن گفت: در هفته 
دولت سالجاری 20 مدرسه با 102 کالس درس نوساخت در اقصی نقاط 

استان گیالن افتتاح می شود.
 »علی اوسط اکبری مقدم« در جریان سفر خود به بندر مرزی آستارا و 
بازدید از مدارس در دست احداث و مقاوم سازی شهرستان، اظهار کرد: با 
توجه به نزدیک شدن هفته دولت، بازدید از پروژه های در دست احداث 
اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان گیالن با هدف بررسی میزان 

پیشرفت آنها در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در هفته دولت سالجاری شاهد بهره برداری از 20 پروژه با 
102 کالس درس در شهرستان های مختلف استان گیالن جهت تحویل 

به آموزش و پرورش خواهیم بود.
مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان گیالن افزود: زیر بنای کل این 
پروژه ها 11 هزار و 600 مترمربع می باشد که برای احداث آنها 160 

میلیارد ریال هزینه شده است.

خبر خبر

شهری  مدیریت  خصوص  در  ترکاشوند  علی 
دولت  کشورها،  از  بسیاری  در  امروزه  گفت: 
های محلی از اقتدار و کارایی الزم برای تحقق 
اهداف و برنامه های کالن و خرد بهره مندند 
مدیریت  عهده  به  ابعاد  همه  در  شهر  اداره  و 
هنوز  روال  این  ایران  در  است؛  شهری  واحد 
کافی  اختیارات  از  ها  شهرداری  و  نیفتاده  جا 
های  دستگاه  برای  کننده  مجاب  قوانین  و 
این  اهداف  و  ها  برنامه  از  تبعیت  به  خدماتی 

سیستم، بهره مند نیستند.
با بیان اینکه، انسجام شهر در گرو اقتدار  وی 
طبق  کرد:  خاطرنشان  است،  شهری  مدیریت 
بر  با  تواند  می  شهر  اسالمی  شورای  قانون، 
روند و عملکمرد دستگاه های خدماتی، نظارت 

داشته باشد.
ضمانت  از  قانون  این  اما  داشت:  اذعان  وی 
توان  نمی  و  نیست  مند  بهره  کافی  اجرایی 
در  این  گمارد؛  آن همت  انجام  به  قاطعیت  با 
نیاز  مورد  اقدامات  از  بسیاری  که  است  حالی 

در مجموعه شهر اگر با هماهنگی این دستگاه 
مناسب  شرایط  و  کیفیت  از  نگیرد  انجام 

برخوردار نخواهد بود.

ترکاشوند، نخستین اصل شکل گیری مدیریت 
واحد شهری را وجود هماهنگی با همه دستگاه 
یک  در  حرکت  منظور  به  شهر  خدماتی  های 

مسیر مشخص و هدفگذاری شده عنوان کرد.
وی ادامه داد: تعامل مسئوالن دستگاه هایی از 
جمله اداره آب و فاضالب، برق، گاز، ثبت اسناد، 
دیگر  و  فرهنگی  میراث  انتظامی،  نیروی 
مدیریت شهری  با  مجموعه های خدمات رسان 
امور  تواند نقش بسیار موثری در پیشبرد  می 

شهر داشته باشد.
در  مجلس  نمایندگان  همکاری  مسئول،  این 
بازنگری و تصویب قوانینی که بتواند به تحقق 
شهر  یکپارچه  اداره  و  شهری  واحد  مدیریت 
کمک کند را تعیین کننده و اثرگذار ذکر کرد 
که  مربوطه  قوانین  در  بازنگری  داد:  ادامه  و 
باشد  می  کالنشهرها  شورای  درخواست  مورد 
تواند  می  مرتبط،  قوانین  تصویب  همچنین  و 
مورد  اهداف  به  برای دستیابی  راه شهر  نقشه 
نظر را ایجاد کند که امیدواریم در این زمینه 
البرز  استان  و  کرج  نمایندگان شهر  بخصوص 
بوده  شهری  مدیریت  یار  و  همراه  همواره  که 

اند، پیشگام و اثرگذار باشند.

شهردار کالنشهر کرج تاکید کرد:

انسجام شهر در گرو اقتدار مدیریت شهری

اطالعیه
مالک /مالکین محترم زمین های رها شده واقع در آدرس های ذیل:

1-اراک شهرک امیرکبیر خیابان عدالت گستر جنب نانوایی )گودبرداری شده(
2-اراک میدان مقاومت ابتدای بلوار مهارت )مربوط به اتاق تعاون(

3-اراک 20 متری سجاد بین شهریار 3و 4
4- اراک تقاطع بلوار شهید قریشی و بلوار وحدت )جنب استخر اتحاد(
5-اراک تقاطع بلوار شهید قریشی و بلوار وحدت )پشت استخر اتحاد(

6-اراک شهرک امیرکبیر نبش عدالت )پشت اداره اطالعات(
7-اراک میدان امام حسین )ع(جنب شرکت گاز

8-اراک شهرک هجرت حاشیه میدان قیام
9- اراک خیابان آذر پیک پشت مدرسه خاکباز کوچه امیری به مساحت حدود 300 متر

اراک،با  به بررسی به عمل آمده و مجوز شماره 93/935/ش مورخ 1393/6/3 شورای اسالمی شهر  با عنایت 
توجه به اینکه ملک شما  منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر و موازین شهرسازی می باشد ،بدین وسیله 
اخطار می گردد ظرف مدت دو ماه نسبت به محصور کردن ملک ضمن اخذ مجوز از شهرداری منطقه پنج اقدام 
نمایید. بدیهی است در صورت مسامحه و یا امتناع ،شهرداری بر اساس ماده 110 قانون شهرداریها،هر اقدامی که 

الزم بداند مطابق مجوز فوق معمول می دارد و هزینه آن را به اضافه صدی ده از شما اخذ خواهد نمود.
اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اراک

نشست تیرگاه هنرمندان شهرستان ری با رونمایی 
از کتاب »تابستان سوم« در مجتمع فرهنگی هنری 

شیخ صدوق شهرستان ری برگزار شد.
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسالمی شهرستان ری، این مراسم با حضور جمعی 
از هنرمندان و پیشکسوتان از جمله محمد ابراهیم 

ذوالقدر و رحیم زریان برگزار گردید. الزم به ذکر 
است »تیرگاه هنرمندان« از سلسله نشست های 
ماهانه هنرمندان شهرستان ری به مدیریت حسن 
علی نژاد و دبیری مجید دهقانی با همکاری کانون 
فرهنگی - تربیتی فرصت و سازمان فرهنگی هنری 

شهرداری منطقه 20  تهران برگزار می شود.

در نشست تیرگاه هنرمندان شهرستانی انجام شد؛

رونمایی از کتاب »تابستان سوم« در ری
عالی  مشاور  نشست  در  بهادری-اصفهان: 
شبکه  بازسازی  طرح  مجری  و  مدیرعامل 
فرسوده فاضالب اصفهان از طریق فاینانس 
تأمین  تجهیز  دفاتر  مدیران  با  خارجی 
منابع مالی غرب و مرکز کشور آبفا شهری 
مجتبی  لرستان  مرکزی،  ایالم  همدان، 
شهر  فاضالب  شبکه  طول  گفت:  قبادیان 
 4 دارای  است که  کیلومتر  اصفهان 3600 
تاکنون  و  باشد  می  فاضالب  خانه  تصفیه 
349 هزار و 266 فقره انشعاب فاضالب در 
شهر اصفهان واگذار شده است به طوریکه 
تحت  اصفهان  شهر  جمعیت  درصد   92

پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار دارند.
مالی  منابع  تأمین  مدیرعامل  عالی  مشاور 
اصفهان  فاضالب  فرسوده  شبکه  بازسازی 
را در قالب قرارداد فاینانس خارجی عنوان 
کرد و تصریح نمود: مصوبه هیأت دولت در 
سال 86، تخصیص 200 میلیون یورو بوده 

است.
یورو در سال  میلیون  ابالغ 50  به  قبادیان 
پروژه  این  اول  فاز  اجرای  منظور  به   86
اولیه  مجوز  اخذ  داشت:  بیان  و  پرداخت 
شد  حاصل   88 سال  در  اقتصاد  شورای 
این  مالی  منابع  درصد   85 گردید  مقرر  و 
 15 و  خارجی  فاینانس  طریق  از  پروژه 

درصد از منابع داخلی تأمین شود.

با  قرارداد  عقد  از  پس  اینکه  بیان  با  وی 
 BCEGI   - جم  کار  ژرف  کنسرسیوم 
شبکه  بازسازی  عملیات  گردید  مقرر 
شود  آغاز  اصفهان  شهر  فاضالب  فرسوده 
کیلومتر   290 شد  این  بر  قرار  گفت: 
عملیات  انجام  و  برداری  رسوب  و  شستشو 
CCTV اقطار 500 میلی متر و باالتر، 6 
 1200 و   1000 اقطار  رانی  لوله  کیلومتر 
نصب  و  سنجی  دبی  نقطه   40 متر،  میلی 
اطالعات  متری  تله  سنج،  باران  عدد   10
و  تعمیر  کیلومتر   25 شبکه،  هیدرولیکی 
می  ترانشه  بدون  های  روش  به  بازسازی 

باشد.
فرسوده  شبکه  بازسازی  طرح  مجری 
تجهیز  تاکنون  گفت:  اصفهان  فاضالب 
وضعیت  از  برداری  نقشه  مرکزی،  کارگاه 
و  مکانی  اطالعات  ارسال  فاضالب،  شبکه 

تهیه نقشه GISانجام گرفت.
را  پروژه  این  اجرای  از  هدف  قبادیان 
و  برشمرد  مردم  مندی  رضایت  افزایش 
گفت: بازسازی و نوسازی بخشی از شبکه، 
پیش  شبکه،  هیدرولیکی  ظرفیت  افزایش 
تهیه  شبکه،  آتی  حوادث  وقوع  از  گیری 
و  نهایت  در  و  اصلی  اطالعات جامع شبکه 
مهم تر از همه این موارد انتقال دانش فنی 

و تکنولوژی به کشور است.

آغاز فاز اول بازسازی شبکه فاضالب اصفهان
 از محل فاینانس خارجی 

فراخوان شناسایی سرمایه گذار 
سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبات هیئت مدیره محترم سازمان در 
 ) B.O.T( خصوص طراحی ، احداث و راه اندازی طرح هایی بشرح ذیل در محدوده تفرجگاه عینالی در قالب سرمایه گذاری مشارکتی
به اشخاص حقیق و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید فلذا از عالقمندان به مشارکت که از توان مالی ، اجرائی ، فنی و مدیریتی مناسب 
برخوردار می باشند دعوت می شود از تاریخ نشر آگهی تا پایان سال 95 به همراه سوابق اجرایی و کاری مرتبط و فهرست امکانات و 
تجهیزات و پیشنهادات مشارکتی و توجیه اقتصادی هر یک از طرحهای مذکور به آدرس تبریز، اتوبان پاسداران – ورودی تفرجگاه عون 
 بن علی – جنب پارکینگ تله کابین واحد سرمایه گذاری و مشارکت سازمان مراجعه و یا فایل اسکن شده مدارک را به آدرس ایمیل

 email:eynali@tabriz.ir ارسال نمایند.تشخیص توانمندی علمی ، مالی ، اجرائی ،فنی و مدیریتی سرمایه گذاران جهت مشارکت 
بعهده کمیته کارشناسی سازمان توسعه و عمران عون بن علی خواهد بود. ضمنا سازمان عالوه بر طرحهای ذیل الذکر آمادگی خود را جهت 

پذیرش سایر پیشنهادات مشارکتی در قالب طرحهای تفریحی ، رفاهی ، خدماتی اعالم مینماید.
عنوان طرحها: 1-مجتمع فرهنگی ورزشی و تاالر پذیرایی 

2-مجتمع تفریحی و شهربازی روباز سرپوشیده 
3-باغ پرندگان 

4-موزه طبیعت و حیات وحش 
5-رستوران سنتی 

6-احداث کافی شاپ و بوفه در مجموعه تفرجگاه عون بن علی )ست کامل بوفه –نمازخانه – سرویس بهداشتی( 
7-پیست سوارکاری ، اسب دوانی و آموزش سوارکاری 

8-مزرعه توربین های بادی جهت تولید انرژی 
9-احداث هتل و سوئیت در مجموعه عون بن علی 

10-تبلیغات در مجموعه عون بن علی )نصب ، راه اندازی و بهره برداری از تلویزیون شهری ، بیلبورد ،الیت باکس و ....( 
11-احداث مجتمع تولید و عرضه گل و گیاه 

12-احداث پارک نجوم شامل ساختمان رصد و تلسکوپ ، مجموعه علمی – آموزش و تفریحی نجوم 
13-احداث کارواش اتوماتیک 

14-مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین 
15-بازار هفتگی در همه رشته ها و صنوف 

16-سالن بزرگ بیلیارد و بولینگ در ایستگاه دوم تله کابین 
17-دهکده سالمت و زندگی عشایر آذربایجان 

18-کارتینگ در مجموعه عینالی 
19-احداث مجتمع رفاهی خدماتی شامل پمپ بنزین ،CNG ، کارواش و ..... 

20-سایت تولید و تکثیر و فروش گیاهان دارویی 
21-احداث مجتمع تجاری ، خدماتی با پارکینگ طبقاتی 

22-احداث سورتمه در مجموعه عینالی 
23-واگذاری محل یک باب سالن در محدوده پارک ائل داغی ارم جهت ایجاد تاالر عروسی 

24-اجرای طرح زیپ الین و اسلک الین ، تله سیژ ، تله فریک و ... 
25-پارکینگ های طبقاتی

 مسعود برزگر جاللی – مدیر عامل

آگهی دادنامه
عمومی)حقوقی( دادگاه  اول  9509986130100127شعبه  کالسه  پرونده 
دادگستری شهرستان بندر ماهشهر تصمیم نهایی شماره9509976130100309-

خواهان:آقای حسین طالوری فرزند اله داد با وکالت آقای جالل خالدی فرد فرزند 
مقابل  خیابان22بهمن  ماهشهر  ماشهر-بندر  –بندر  –خوزستان  نشانی  به  سعد 
موسسه کوثر واحد 2طبقه1و خانم نهضت حیدری فرزند براک به نشانی ماهشهر-

خیابان منتظری کوچه مصطفی خمینی باالتراز چهارراه معصوم ساختمان پزشکان 
طبقه دوم دفتر وکالت شاهپور چینی ساز –خوانده:آقای سید مسلم ساداتی فرزند 

سیداسالم به نشانی مجهول المکان –خواسته:مطالب وجه 
رای دادگاه

آقای  وکالت  با  داد  اهلل  فرزند  طالوری  حسین  آقای  دادخواست  خصوص  در 
ساداتی  سیدمسلم  آقای  طرفیت  به  حیدری  نهضت  خانم  و  فرد  خالدی  جالل 
فرزندسیداسالم به خواسته مطالبه مبلغ 350000000ریال بابت صدور یک فقره 
و  تادیه  تاخیر  بااحتساب خسارت  بانک صادرات  عهده  به شماره 809/444652 
مطالبه هزینه دادرسی با توجه به گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال 
با توجه  و امضای خوانده در ذیل چک که توسط بانک مربوطه گواهی گردید و 
به وجود الشه چک در ید خواهان و نظر باینکه امضای مذکور مصون از تعرض 
دعوی  است.لذا  نداده  ارائه  خود  الذمه  مافی  پرداخت  بر  دلیلی  خوانده  و  مانده 
ناظربرمواد   249 ماده  به  استناد  با  داده  تشخیص  صحت  به  مقرون  را  خواهان 
آیین  ومواد515و522قانون  صدورچک  وماده2قانون  تجارت  313-314قانون 
به  محکومیت خوانده  به  درامورمدنی حکم  وانقالب  عمومی  دادگاههای  دادرسی 
پرداخت مبلغ350000000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ10540000ریال بابت 
هزینه دادرسی وهمچنین به پرداخت خسارت تاخیرتادیه نسبت به خواسته ازتاریخ 
صدورچک برمبنای نرخ اعالمی تورم بانک مرکزی درحق خواهان صادر واعالم می 
دارددایره اجرای احکام مدنی مکلف به محاسبه،وصول وایصال خسارت تاخیرتادیه 
میباشد رای صادره غیابی ظرف مدت20روزپس ازازابالغ قابل واخواهی درهمین 
تجدیدنظرخواهی  واخواهی،قابل  مهلت  ازانقضای  پس  مدت20روز  وظرف  شعبه 

درمحاکم تجدیدنظراستان خوزستان می باشد. شماره م.الف)16/976(
رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی ماهشهر-محمدیارممبینی

آگهی دادنامه
عمومی)حقوقی( دادگاه  اول  کالسه9509986130100127شعبه  پرونده 
حسین  شماره-خواهان:آقای  نهایی  ماهشهرتصمیم  بندر  شهرستان  دادگستری 
طالوری فرزنداله دادباوکالت آقای جالل خالدی فرد فرزندسعدبه نشانی خوزستان-
بندرماهشهر-بندرماهشهرخیابان22بهمن مقابل موسسه کوثرواحد2طبقه1 وخانم 
مصطفی  کوچه  منتظری  ماهشهر-خیابان  نشانی  به  فرزندبراک  حیدری  نهضت 
دفتروکالت  دوم  طبقه  پزشکان  ساختمان  معصوم  چهارراه  باالتراز  خمینی 
نشانی  به  فرزندسیداسالم  ساداتی  سیدمسلم  ساز-خوانده:آقای  شاهپورچینی 

مجهول المکان-خواسته:مطالبه وجه چک
رای اصالحی

حسین  ازآقای  وکالت  فردبه  خالدی  جالل  آقای  درخواست  درباره 
دادنامه  اصالح  بخواسته  ساداتی  سیدمسلم  آقای  بطرفیت  طالوری 
اشتباها حق  رای  انشا  درهنگام  دادگاه  شماره9509976130100309نظرباینکه 
الوکاله وکیل راوکیل خواهان درخواست کرده بودقیدنکرده است ووکیل خواهان 
تقاضای اصالح دادنامه شماره صادره ازشعبه اول حقوقی شهرستان ماهشهرنموده 
اند.لذادادگاه مستندابه ماده309و515و519و 522قانون آیین دادرسی دادگاههای 
فوق  دادنامه  در  مندرج  های  برمحکومیت  عالوه  درامورمدنی  وانقالب  عمومی 
الذکرخوانده رابه پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی محکوم می کند.رای 
بوده وتسلیم رونوشت اصالحی بدون رونوشت  اصالحی مکمل دادنامه فوق فوق 
قابل  ازابالغ  روزپس  بیست  مدت  ظرف  صادره  وتوامامعتبرندرای  ممنوع  اصلی 
واخواهی دراین دادگاه وظرف مدت بیست روزپس از انقضا مهلت واخواهی قابل 

تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظراستان خوزستان میباشد.شماره م.الف)16/977(
رئیس شعبه اول حقوقی شهرستان ماهشهر-محمدیارممبینی

مفقودی
 سندکمپانی خودرو 206 به شماره پالک: 12 س 184 ایران 68 و به شماره موتور: 
عباس مظفری  بنام  به شماره  شاسی 83681393  10و   Fx  5  C  2190793

مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

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

فاقد سند رسمی
قانون  موضوع  هیات  139560324009002663مورخ95/4/14  بشماره  رای  برابر 
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
واحد ثبتی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم سکینه جمالی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 6 صادره از تنگستان به شماره ملی 3559861446 را درششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 180 متر مربع پالک 10 فرعی از 3353 اصلی مفروز 
مالک  از  بوشهر خریداری  واقع در بخش دو  اصلی  از پالک 3353  و مجزی شده 
رسمی  آقای غالمرضا قایدی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی مذکور اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
اعتراض طبق  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  در صورت  است  بدیهی  نمایند. 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.535869
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/4/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/5/4

م الف 753 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر- سهراب خواجه

آگهی حصروراثت
بشرح   2830383052 شماره  شناسنامه  دارای  زادگان  رجب  همایون  آقای 
دادخواست به کالسه 239/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان بایرامعلی رجب زادگان کشمش تپه بشناسنامه 
58 در تاریخ 92/10/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه آن مرحوم 

منحصر است به
1-گلعذار عبدالعلی زاده کشمش تپه ش ش 2830470321 همسر متوفی

2-عالیه رجب زاده کشمش تپه ش ش 2830382641 دختر متوفی
3-منصور رجب زادگان ش ش 2830381777 پسر متوفی

4-اکبر رجب زادگان ش ش 2830382021 پسر متوفی
5-جعفر رجب زادگان ش ش 2830382242 پسر متوفی

6-کامل رجب زادگان کشمش تپه ش ش 2830807790 پسر متوفی
7-همایون رجب زادگان ش ش 2830383052 پسر متوفی

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

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 25
رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف ماکو
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تالش  با  همزمان  خودرو،  ایران  به  ورود  بدو  از 
شفاف  ایم  گرفته  تصمیم  شدن،  خودروساز  برای 
نداشته  کردن  پنهان  برای  چیزی  و  کنیم  عمل 

باشیم.  
زارع  یکه  هاشم  مهندس  ایکوپرس،  گزارش  به 
به  خطاب  ایرانخودرو  ساالنه  عمومی  مجمع  در 
فوق  سخنان  بیان  ضمن  شرکت  این  سهامداران 
و  صبوری  خاطر  به  داران  سهام  همه  از  افزود: 
وفاداری تشکر می کنم، چرا که حفاظت از منافع 
و  ماست  اصلی  رویکرد  و  ماموریت  وظیفه،  آنها 

آیندهای بسیار روشن را ترسیم خواهیم کرد.
مهندس یکه زارع با بیان اینکه قیمت فعلی زیبنده 
سهام ایران خودرو نیست، اظهار کرد: پس از مجمع 
شرکت  نماد،  بازگشایی  روز  نخستین  در  و  امروز 
عمل  متفاوت  کامال  رویکردی  و  نگاه  با  سمند 
بازار  لیدر  عنوان  به  خودرو  ایران  تا  کرد  خواهد 

سرمایه، جایگاه مناسبی داشته باشد.
وی افزود: تجدید ارزیابی فرصت بسیار خوبی برای 
همه شرکت هاست، اما هر حرکتی انجام می شود 
نفعان  ذی  همه  منافع  که  باشد  گونهای  به  باید 
وی  گرفته شود.  نظر  در  بیرونی شرکت  و  داخلی 
ادامه داد: به تجدید ارزیابی اعتقاد داریم و به دنبال 

این هستیم که از همه فرصتها استفاده کنیم.
واگذاری 28شرکت زیرمجموعه ایران 

خودرو
مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو به زیان انباشته 
این شرکت نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه زیان 
با  اما  اتفاقات گذشته است،  انباشته حاصل برخی 
تمام توان و جدیت در حال تالش برای کاهش این 
رساندن  به صفر  برای  راستا  این  در  عدد هستیم. 
استفاده  مالی  و  مدیریتی  ابزار  هر  از  زیان  این 

واگذاری  افزود:  وی  کرد.  خواهیم 
را  ایرانخودرو  مجموعه  زیر  28شرکت 
داده  قرار  کار  دستور  در   95 سال  در 
ایم و برای تعدادی از آنها نیز مشتریانی 
اعالم آمادگی کرده اند. همچنین سال 
و در سال  میلیارد  به هزار  نزدیک   93
کاهش  300میلیارد  از  بیش  نیز   94
هزینه را مدیریت کرده ایم که اگر این 
اقدامات نبود، امروز زیان بسیار بیشتری 

را شاهد بودیم.
حل  خصوص  در  مثالی  ذکر  به  وی 
سالهای  از  مانده  باقی  بزرگ  مشکالت 
قبل پرداخت و گفت: در شروع کار تیم 
مدیریتی جدید، شرکت لیزینگ خودرو 
تومان  1400میلیارد  خودرو  ایران  کار 
این  بانک پارسیان بدهی داشت که  به 
به گروه وارد  بدهی فشار مالی فراوانی 

میکرد.
یکه زارع گفت: در جلسه با هیات مدیره 
بانک پارسیان ابتدا 300میلیارد تخفیف 
لحاظ کردیم و در ادامه با فروش امالک 
کار   خودرو  لیزینگ  مستغالت  و 
تسویه  را  مانده  باقی  1100میلیارد 

300میلیارد  حدود  به  شرکت  این  بدهی  و  کرده 
تومان رسید.

بهار فروش ایران خودرو
به  اشاره  با  خودرو  ایران  صنعتی  گروه  مدیرعامل 
رفع اشکاالت موجود گفت: سال 93 ایران خودرو 
از  بیش  و  داشت  خوبی  عملکرد  تولید  حوزه  در 
چهار  در  کرد.  تولید  خودرو  دستگاه  600هزار 
ماهه نخست سال 95 تولید در مقایسه با سال 93 

حدود هفت درصد رشد داشته و فروش نیز در بهار 
امسال نسبت به سه ماهه نخست سال پیش حدود 

40درصد افزایش داشته است.
سال 95 سه  در  اینکه  بیان  با  زارع  یکه  مهندس 
با  افزود: همراه  بود،  اتفاق خوب را شاهد خواهیم 
عرضه دنای جدید در سال 95 ،خودرو 207 هاچ 
بک با تکیه بر توان مهندسان و متخصصان ایران 
از  پژو  به  اتکا  بدون  و  خودرو، داخلی سازی شده 
شهریور به بازار عرضه خواهد شد. همچنین مدل 

با  اتوماتیک  گیربکس  با  محصول  این  صندوقدار 
روانه  امسال  اسفند  تومان  50میلیون  زیر  قیمت 

بازار خواهد شد.
رونمایی از ایران خودروی پسابرجام

با  ادامه  در  خودرو  ایران  صنعتی  گروه  مدیرعامل 
بیان اینکه مذاکره با هیچ یک از شرکای خارجی 
افزود:  است،  نشده  متوقف  شده،  اعالم  قبال  که 
قرارداد  پسابرجام  در  که  هستیم  شرکتی  اولین 
امضا  خود  خارجی  شریک  با  مشترک  همکاری 

کردیم و نخستین سرمایه گذاری و 
سهامداری مستقیم یک خودروساز 
مطرح خارجی در صنعت خودروی 
ایران را با واریز سهم پژو در شرکت 

ایکاپ محقق کرده ایم.
پژو  داد:  ادامه  زارع  یکه  مهندس 
2008 به عنوان نخستین محصول 
جدید  های  همکاری  مشترک 
امسال  پایان  تا  پژو  و  ایرانخودرو 
آماده  و  شد  خواهد  بازار  روانه 
هستیم تا تولید محصوالت مشترک 
دستگاه  200هزار  تا  را  پژو  با 

افزایش دهیم.
سیاز، بالنو و ویتارای جدید هم 

می آیند
مدیرعامل ایران خودرو در ادامه از 
این شرکت  مرحله جدید همکاری 
و  گفت  سخن  ژاپن  سوزوکی  با 
های  مذاکره  شرکت  این  با  افزود: 
بر  ایم و عالوه  بسیار خوبی داشته 
جدید  محصول  دو  جدید،  ویتارای 
صورت  به  نیز  را  »بالنو«  »سیاز«و 
عرضه  بازار  به  و  تولید  مشترک 

خواهیم کرد.
ایجاد دو شرکت مشترک با بنز تا دو ماه 

آینده
همکاری  از  بیشتری  جزییات  زارع  یکه  مهندس 
افزود:  و  کرد  تشریح  نیز  را  بنز  با  خودرو  ایران 
تقریبا  نیز  بنز  و  خودرو  ایران  همکاری  قرارداد 
نهایی شده و تا دو ماه آینده به امضا خواهد رسید.
وی گفت: براساس این قرارداد دو شرکت مشترک 

از  پس  خدمات  و  »فروش  و  »تولید«  زمینه  در 
شرکت  در  که  شد  خواهد  ایجاد  بنز  با  فروش« 
بنز  49درصد  و  خودرو  ایران  51درصد  تولیدی 
این میزان سهم در شرکت  و  سهم خواهد داشت 
فروش و خدمات پس از فروش بالعکس خواهد بود.

ایران خودرو شریک تجاری داتسون ژاپن
یکه زارع افزود: مذاکره با شرکت داتسون ژاپن نیز 
از مدتی قبل آغاز شده و براساس آن ایران خودرو 
ایران خواهد  شریک تجاری این شرکت ژاپنی در 

بود.
مذاکره  مرحله  در  داتسون  با  همکاری  افزود:  وی 
است تا به انعقاد قرارداد منجر شود. البته باید در 
نظر داشت که مذاکراتی از این دست، معموال بین 

یک تا یک و نیم سال طول خواهد کشید.
ایران خودرو شریک 75درصدی فعالیت رنو 

در ایران
گفت:  خودرو  ایران  صنعتی  گروه  مدیرعامل 
از  یکی  با  80درصدی  سهم  با  رنو  است  قرار 
دو  و  باشد  داشته  همکاری  ایرانی  خودروسازان 
اما  کند،  تولید  را  »داستر«  و  »سیمبل«  محصول 
سایر  رسید،  خواهد  امضا  به  که  قراردادی  طبق 
محصوالت خود را با همکاری ایران خودرو در ایران 

عرضه خواهد کرد.
ایران  همکاری  میزان  گفت:  زارع  یکه  مهندس 
خودرو و رنو به گونه ای خواهد بود که 75درصد 
شد؛  خواهد  شامل  را  ایران  در  رنو  های  فعالیت 
تولید  محصوالت  از  یکی  در  فقط  مثال  عنوان  به 

مشترک 300هزار دستگاه پیش بینی شده است.
یکه زارع در پایان گفت: نتیجه مجموعه اقداماتی 
انجام  حال  در  خودرو  ایران  صنعتی  گروه  در  که 
بسیار  شرایط  که  بود  خواهد  ای  گونه  به  است، 

مطلوبی برای شرکت به ارمغان میآورد.

یکه زارع در مجمع عمومی صاحبان سهام: 

قیمت فعلی سهام، زیبنده ایران خودرو نیست 

احتمال افزایش خاموشی ها

شنبه  روز  تهران،  در  پراکنده  خاموشی های  آغاز  با  همزمان 
پیک مصرف برق ایران با افزایشی حدود 9 هزار مگاواتی در 

مقایسه با پارسال به بیش از 51 هزار و 500 مگاوات رسید.
برای دهمین بار در طول 10 روز گذشته تاکنون بازهم پیک 
مصرف برق تابستانی به بیش از 50 هزار مگاوات افزایش یافت 
و قطعا در صورت تداوم مصرف احتمال افزایش خاموشی های 
پراکنده در تهران و برخی از شهرهای کشور در ساعات پیک 

مصرف وجود دارد.
برق  مصرف  پیک  ماه  مرداد  دوم  شنبه  روز  اساس  این  بر 
تابستانی به بیش از 51 هزار و 520 مگاوات افزایش یافت که 
نتیجه این رشد مصرف اعمال خاموشی های پراکنده در برخی 

مناطق تهران در ساعات بعداز ظهر بود.
به گزارش مهر، هم اکنون ظرفیت تولید برق ایران به بیش از 
75 هزار مگاوات رسیده است که پیش بینی می شود تا پیش 
از آغاز گرمای طاقت فرسای تابستانی، این ظرفیت به حدود 

54 هزار مگاوات افزایش یابد.
قرمز  خط  پیشتر  نیرو  وزیر  چیان  چیت  حمید  بین  این  در 
شده  یادآور  و  کرده  تعیین  را  تابستانی  برق  مصرف  پیک 
مگاوات  هزار   54 مرز  در  تابستان  در  برق  مصرف  پیک  بود: 
پیش بینی شده و در صورتی  که مصرف برق از این مرز عبور 

کند خاموشی خواهیم داشت.
کارشناسان معتقدند در روزهای گرم سال و در دماهای باال به 
ازای هر یک درجه افزایش دما بیش از 400 مگاوات مصرف 

برق شبکه افزایش می یابد.

با راه اندازی 6 سکوی پارس جنوبی

برداشت گاز ایران از پارس جنوبی
 به روزانه 540 میلیون مترمکعب می رسد

به  اشاره  با  پارس  وگاز  نفت  شرکت  وگاز  نفت   مدیرمهندسی 
با  افزود:  امسال،  پایان  تا  جنوبی  پارس  سکوی   6 اندازی   راه 
گاز  برداشت  مجموع  امسال،  پایان  تا  سکوها،  این  اندازی  راه 
تا 540 میلیون  از مخزن مشترک پارس جنوبی به 530  ایران 
بازدید  حاشیه  در  علیخانی،  رسد.فرخ  می  روز  در  مترمکعب 
خبرنگاران از سکوی فاز 21 پارس جنوبی که عملیات نصب آن 

به دلیل شرایط نامساعد جوی به تاخیر افتاد، گفت: 
که  است  پارس جنوبی  ویکمین سکوی  بیست   ،21 فاز  سکوی 
با مساعد شدن شرایط جوی در موقعیت خود در پارس جنوبی 

نصب می شود.
وی با اشاره به برنامه ریزی انجام شده برای نصب و راه اندزی 
 19A 6 سکوی پارس جنوبی تا پایان امسال، اظهارکرد: سکوی
هفته گذشته در موقعیت خود نصب شد و با نصب سکوی 21 ، 
چهار سکوی دیگر شامل 19B ،17B ،18B و 20 نیز براساس 

برنامه زمان بندی در موقعیت خود نصب خواهند شد. 
تا   415 روزانه  حاضر  حال  در  ایران  که  این  بیان  با  علیخانی 
از پارس جنوبی برداشت می کند،  430 میلیون مترمکعب گاز 
اظهارکرد: با راه اندازی 6 سکوی پیش گفته حدود 100 تا 110 
میلیون مترمکعب در روز به ظرفیت برداشت گاز از میدان پارس 

جنوبی اضافه می شود.
وی تصریح کرد: به این ترتیب با راه اندازی این سکوها تا پایان 
از مخزن مشترک  ایران  برداشت گاز  امسال در مجموع ظرفیت 
پارس جنوبی به 530 تا 540 میلیون مترمکعب در روز می رسد.

شرکت   ( خرمشهر  یارد  سه  حاضر  حال  در  علیخانی  گفته  به 
و  ایزایکو   ( بندرعباس  و  صدرا(   ( بوشهر   ، دریایی(  تاسیسات 
که  دهند  می  انجام  را  جنوبی  پارس  سکوهای  ساخت  صف( 
برخوردار  مهم  این  انجام  برای  خوبی  زیرساختهای  از  همگی 

هستند.  
مدیر مهندسی نفت و گاز شرکت نفت و گازپارس با بیان این که 
ایرانی در بخش  پیمانکاران  از سوی  استانداردهای رعایت شده 
اکنون  ایران هم  فراساحل  داد: صنعت  ادامه  باالست،  فراساحل 
به بلوغ رسیده است و پیمانکاران ایرانی قادر به طراحی، ساخت 
سکوها و تحویل آنها به بهره بردار هستند که این امر حاکی از 

توانمندی متخصصان ایرانی در این بخش است. 

وزیر انرژی ترکیه:

پرونده گازی ایران و ترکیه 
شهریور بسته می شود

با  شد  مدعی  ترکیه  انرژی   وزیر 
و  ایران  گازی  داوری  پرونده  بندی  جمع 
دولت  )شهریور(،  سپتامبر  ماه  در  ترکیه 
و  واقعی  تخفیفی  بود  خواهد  قادر  ترکیه 
قابل توجه در قیمت گاز دریافتی از ایران 

پیش از زمستان دریافت کند.
نقل  به  ترند  ایسنا، خبرگزاری  به گزارش 
وگویی  گفت  در  که  البایراک  برات  از 
تلویزیونی پس از اعالم وضعیت فوق العاده 
اعالم کرد که  ترکیه سخن می گفت،  در 
این وزارتخانه به طور مداوم درحال تالش 

برای تامین نیازهای انرژی ترکیه است.
چه  آن  بهانه  به  ترکیه   ،2012 سال  در 
قیمت باالی گاز ایران می خواند به دادگاه 
گفته  که  کرد  شکایت  داوری  المللی  بین 
به   2016 فوریه  در  دادگاه  این  شود  می 
آن  و خواستار  رای صادر کرد  ترکیه  نفع 
شد که دوطرف بر سر کاهش قیمتی بین 
توافق  به  درصد   15.8 تا  درصد   13,3

برسند.
میالدی   2015 سال  در  همچنین  ایران 
به  خام  نفت  تن  میلیون   5,6 صادرات  با 
ترکیه در ردیف سومین کشور بزرگ صادر 

کننده نفت به این کشور قرار گرفت.

وال استریت ژورنال مدعی شد

ایران برداشت ذخایر نفتی 
روی آب را آغاز کرد

آمار  شد  مدعی  ژورنال  استریت  وال 
میلیون   1,4 کاهش  دریایی  ترافیک 
آب  نفتی  ذخایر  در  شبه  یک  بشکه ای 
را  کشور  این  هیلدای  نفتکش  روی  ایران 

نشان می دهد.
وال استریت  از  نقل  به  فارس  گزارش  به 
نفتکش ها،  رهیابی  آمار  اساس  بر  ژورنال، 
ایران برداشت از ذخایر نفتی خود بر روی 
آب را آغاز کرده است. اقدامی که می تواند 
سال  در  کشور  این  برای  مهمی  مرحله 

جاری باشد.
میلیون   1,4 کاهش  دریایی  ترافیک  آمار 
روی  نفتی  ذخایر  در  شبه  یک  بشکه ای 
کشور  این  هیلدای  نفتکش  در  ایران  آب 

را نشان می دهد.
که  کرده اند  برآورد  نفت  بازار  بازیگران 
ذخایر روی آب ایران در ماه فوریه 35 تا 

50 میلیون بشکه نفت بوده است.
مصرف بنزین ایران در ماه جوالی رکورد 
پاالیشگاه ها  امر  این  و  کرد  ثبت  جدیدی 
را بر آن خواهد داشت تا مصرف نفت خود 

را برای تامین تقاضا افزایش دهند.

کوتاه از انرژی نفت در جهان

وزیر نفت، سریالنکا را از شرکای خوب تجاری 
کرد  اعالم  پتروشیمی  و  نفت  بخش  در  ایران 
و افزود: ایران عالقمند به توسعه همکاریها با 

کشور سریالنکا است.
با  دیدار  در  دیروز  ظهر  از  پیش  زنگنه  بیژن 
نفتی  منابع  توسعه  وزیر  وراکودی،  چاندیما 
شریکان  از  همیشه  سریالنکا  گفت:  سریالنکا 
خوب تجاری ایران در بخش نفت و محصوالت 

پتروشیمی بوده است.
توسعه  وزیر  با سفر  امیدواری کرد  اظهار  وی 
منابع نفتی سریالنکا به تهران، روابط 2 کشور 
وقفه شده  تحریم ها دچار  اعمال  دلیل  به  که 

بود، دوباره احیا شود.

در  سریالنکا  و  ایران  این که  بیان  با  زنگنه 
به طور  و  اند  واقع شده  اقیانوس هند  منطقه 
ما  گفت:  دارند،  پیوستگی  یکدیگر  با  طبیعی 
یکدیگر  با  مختلفی  حوزه های  در  می توانیم 

همکاری داشته باشیم.
وی با اشاره به این که وزیر توسعه منابع نفتی 
گازی  تاسیسات  از  امروز  است  قرار  سریالنکا 
جنوبی  پارس  منطقه  در  ایران  پتروشیمی  و 
مرکز  جنوبی  پارس  کرد:  اعالم  کند،  دیدن 

صنایع گاز و پتروشیمی ایران است.
با تاکید  براساس گزارش وزارت نفت،  زنگنه 
با  روابط  گسترش  به  تهران  عالقمندی  بر 
 2 روابط  میان  مشکالتی  گفت:  اما سریالنکا،  آمد،  وجود  به  تحریمها  زمان  در  کشور 

نفتی  منابع  توسعه  وزیر  سفر  با  امیدوارم 
فصل  و  حل  مسائل  این  تهران  به  سریالنکا 

شود.

زنگنه:

روابط نفتی ایران-سریالنکا احیا می شود

وزیر نیرو با بیان اینکه ایران از نظر منابع آبی 
دنبال نیرو  وزارت  که  سیاستی  و  است   فقیر 
 می کند این است که زمانی که آب در سدها 
ذخیره می شود برای 18 ماه آینده نیز ذخیره آبی 
کافی داشته باشیم گفت:علت مصرف باالی برق 

در کشور پایین بودن قیمت برق است.
حمید چیت چیان در برنامه نگاه یک با تاکید 
نیمه  و  منطقه خشک  یک  در  ایران  اینکه  بر 
خشک قرار گرفته و کشوری نیست که از نظر 
منابع آبی غنی باشد گفت: زمانی که به آمارها 
نگاه می کنیم متوجه می شویم بارش ها در 
خاکی  های  سرزمین  بارش  سوم  یک  ایران 
در  بارش  کرد:  نشان  خاطر  نیرو  وزیر  است. 
سال های مختلف متفاوت است سیاستی که 
وزارت نیرو دنبال می کند این است که زمانی 
که آب در سدها ذخیره سازی می شود سعی 

می کنیم که برای هجده ماه 
کافی  آبی  ذخیره  نیز  آینده 
موضوع  این  و  باشیم  داشته 
آب  که  سدهایی  مورد  در 
می  تامین  را  مردم  شرب 
است  اهمیت  حائز  کنند 
بنابراین نباید تصور کنیم که 
بارندگی  میزان  امسال  اگر 
مدیریت  به  نیاز  بوده  خوب 
باید  بلکه  نداریم  مصرف 
آبی  منابع  از  ای  گونه  به 

آبی  ذخیره  نیز  ماه  هجده  که  کنیم  استفاده 
کافی داشته باشیم چرا که ممکن است در سال 

آینده میزان بارش ها کم باشد. 
وی گفت:حدود 55 درصد آب مورد نیاز کشور 
و  کنیم  استفاده می  زیرزمینی  های  آب  از  را 

45 درصد مابقی را از آب های سطح العرضی و 
برای اینکه بتوانیم منابع سفره های آب زیرزمینی 
به  که  ریزی  برنامه  کنیم طی  تامین  را مجددا 
همراهی وزارت جهاد، سازمان محیط زیست و 
است که  این  دادیم  انجام  مرتبط  سازمان های 
پنج سال آینده یعنی در طول برنامه ششم توسعه 

بتوانیم میزان کسری آب ساالنه را جبران کنیم.
وی هم چنین با بیان اینکه بیش از 90 درصد 
لذا  شود  می  مصرف  کشاورزی  بخش  در  آب 
این میزان مصرف بسیار تعیین کننده خواهد 
بود گفت: اگر در برنامه ریزی های خود بتوانیم 
استفاده از منابع تجدیدشونده را به 60 درصد 
میزان سمت  به  نیز  آینده  در  و  دهیم   تقلیل 
عبور  وضعیت  این  کنیم  حرکت  درصد   40  

خواهیم کرد. 
اینکه علی رغم  بیان  با  چیت چیان هم چنین 
این که مردم در روش استفاده از آب تجدیدنظر 
کردند و امسال نیز بارش های خوبی داشتیم 
وضعیت  بین  زیادی  بسیار  فاصله  هنوز  گفت: 
مصرف  مطلوب  وضعیت  تا  آب  مصرف  فعلی 
آن وجود دارد و کماکان می بایست در جهت 

مدیریت مصرف آب تالش کنیم. 

وزیر نیرو:
سیاست ذخیره سازی آب در پشت سدها برای ۱۸ ماه

وزیر  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
به  کشور  برق  و  آب  مصرف  گفت:  نیرو 
باالترین حد خود در سال های اخیر رسیده 
ارائه  پایداری  ریسک  وضعیت،  این  در  و 

افزایش می یابد. نیز بسیار  خدمات 
دائمی در خصوص آخرین وضعیت  علیرضا 
داشت:  اظهار  کشور  در  برق  و  آب  مصرف 
تهران  در  درجه   40 باالی  گرمای  دوام  با 
درجه   50 از  بیش  هوای  گرمای  وجود  و 
مصرف  میزان  کشور  عمده  بخش  در 
به  برق  و  آب  بخش  در  اخیر  روزهای  در 
اخیر  سال های  در  خود  حد  بیشترین 
رسیده است، به نحوی که رکوردهای ثبت 
تاکنون  برق  بخش  در  به ویژه  مصرف  شده 

در این صنعت سابقه نداشته است.
گذشته  هفته  پایان  در  داد:  ادامه  وی 
و  هزار   52 حدود  به  کشور  برق  مصرف 
رقم  این  حالی که  در  رسید،  مگاوات   700
 50 از  بیشتر  گذشته  سال های  در  مصرف 

هزار مگاوت نبود.
آب  مصرف  افزایش  به  اشاره  با  دائمی 
میزان خود گفت: بخشی  به حداکثر  شرب 
افزایش  دلیل  به  مصرف  جهش  این  از 
گرما  پایداری  به  مربوط  بخشی  و  جمعیت 
به نحوی که  بوده است،  اخیر  در دو هفته 
روزهای  در  تهران  در  شرب  آب  مصرف 
مترمکعب  هزار   300 و  میلیون   3 به  اخیر 
خوشبختانه  داد:  ادامه  است.وی  رسیده 
افزایش  و  شده  انجام  پیش بینی های  با 
از  مختلف  شهرهای  در  آب  تامین  ظرفیت 
باالی  تقاضای  به  توانسته ایم  تهران  جمله 
در  نمونه  برای  باشیم،  پاسخگو  شرب  آب 
مدار  به  ماملو  سد  شدن  وارد  با  تهران 

مصرف توانستیم حجم آب ورودی به شبکه 
را افزایش دهیم.

دائمی با اشاره به تامین آب شرب در دیگر 
در  هم اکنون  گفت:  کشور  کالنشهرهای 
و  کرمان  همچون  کشور  مرکزی  شهرهای 
یزد و اصفهان و شیراز تامین آب به سختی 
انجام می شود، در شهر کرمان بخش عمده 
تامین می شود  از منابع آب زیرزمینی  آب 
دلیل  به  شیراز  و  اصفهان  شهرهای  در  و 
تامین  سدهای  در  آب  ذخیره  کاهش 
مواجه  محدودیت  با  آب  عرضه  در  کننده، 
هستیم، اما با این وجود آب شرب مردم را 

کرده ایم. تامین 
بیان  با  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی  معاون 
حداکثر  ظرفیت  از  حاضر  زمان  در  اینکه 
شهرهای  و  تهران  در  آب  تامین  برای 
بخش  در  گفت:  هستیم،  رو  به  رو  بزرگ 
گرما  به  توجه  با  که  می شد  پیش بینی  آب 
از  و  رود  باال  بسیار  مصارف  اقلیم  تغییر  و 
اما  بودیم،  شرایط  این  آماده  سال  ابتدای 
از مردم می خواهیم برای تدوام خدمات در 
بیان  با  کنند.وی  صرفه جویی  آب  مصرف 
گفته  که  همانطور  برق  مصرف  در  اینکه 
در  افزود:  است،  رسیده  حداکثر  به  شد 
و در بخش  43 هزارمگاوات  بخش حرارتی 
برق آبی 9 هزارمگاوات از نیروگاه های کشور 
در  توانستیم  و  داشتند  قرار  تولید  مدار  در 
نیاز  برق مورد  اوج مصرف روزهای گذشته 

اینکه  بیان  با  دهیم.دائمی  ارائه  را  شبکه 
باعث  نیروگاه ها  در  انرژی  انرژی  تولید 
نیروگاهی  واحدهای  در  ریسک  افزایش 
خدمات  تداوم  برای  داد:  ادامه  می شود، 
و  کنند  همکاری  می خواهیم  مردم  از  برق 
به شبکه  فشار  که حداکثر  پیک  در ساعت 
فشار  افت  از  برای جلوگیری  وارد می شود، 
در اثر گرمای شدید و بروز حوادث مصرف 
نمونه  برای  برسانند؛  حداقل  به  را  خود 
مشترکان  کشاورزی،  و  صنعت  بخش  در 
ساعت های  از  را  خود  مصرف  می توانند 
شبانه  دیگر  ساعت های  به  مصرف  پیک 
اینکه  بر  تاکید  با  دهند.وی  انتقال  روز 
برق  و  آب  سهمیه بندی  برای  برنامه ای 
روزهای  در  گفت:  ندارد،  وجود  کشور  در 
خوشبختانه  بزرگ  شهرهای  در  گذشته 
شهرهای  در  اما  است،  شده  کنترل  مصرف 
اگر  بوده ایم،  مصرف  افزایش  شاهد  کوچک 
مصرف  پیک  ساعت  در  مصرف  مدیریت 
نیفتد،  اتفاق  شبکه  برای  حادثه ای  و  شود 
نخواهند  وقفه ای  هیچ  برق  و  آب  خدمات 
در  هوا  گرمای  داد:  ادامه  داشت.دائمی 
مناطق مرکزی و جنوب کشور باعث آسیب 
این  که  می شود  برق  پست های  برخی  به 
خواهد  مقطعی  خاموشی های  باعث  موضوع 
تامین آب در روزهای  به وضعیت  شد. وی 
به  آب  بخش  در  گفت:  و  کرد  اشاره  آینده 
و  هستیم  مواجه  کمبود  با  طبییعی  صورت 

هم اکنون  کشور  روستاهای  از  بسیاری 
ادامه  می شود.دائمی  آب رسانی  تانکر  با 
در  و  درصد   99 شهری  بخش  در  داد: 
تحت  را  مردم  درصد   82 روستایی  بخش 
تمامی  هم  برق  بخش  در  و  داریم  پوشش 
از  خانوار   10 باالی  روستاهای  و  شهرها 
اشاره  با  هستند.وی  برخوردار  برق  شبکه 
محل  از  تابستان  برق  از  بخشی  تامین  به 
کمبود  تامین  برای  گفت:  برق  واردات 
عراق  همچون  همسایه  کشورهای  از  برق 
و طبیعی  کنیم  می  استفاده  ترکمنستان  و 
است به دلیل مصرف باالی کشور صادرات 

برق نیز کاهش یافته است.
دائمی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه 
هزار   5 و  نیروگاه حرارتی  هزارمگاوات   30
مدار  وارد  تجدیدپذیر  نیروگاه  مگاوات 
 5 سال  هر  اگر  داد:  ادامه  کرد،  خواهیم 
هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار کرده 
دارند  پایین  راندمان  که  نیروگاه هایی  و 
به  توانست  خواهیم  شوند  خارج  مدار  از 

باشیم. پاسخگو  آینده کشور  نیازهای 
واحدهای  بتوانیم  باید  داد:  ادامه  وی 
راندمان  درصد   35 دارای  که  را  نیروگاهی 
 60 به  ترکیبی  سیکل  به  تبدیل  با  هستند 
از برنامه های  درصد برسانیم و این موضوع 
توسعه  ششم  برنامه  در  برق  صنعت  اصلی 

است.
دائمی با بیان اینکه وزارت نیرو در اقتصاد 
عمده  بخش  که  دارد  طرح   17 مقاومتی 
آن پایداری خدمات و افرایش صادرات برق 
است، ادامه داد: در بحث توسعه انرژی های 
نو مهم ترین بحث خرید تضمینی است که 

از بخش خصوصی باید انجام شود

معاون وزیر نیرو:

مصرف آب و برق ایران به باالترین سطح تاریخ خود رسیده است
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تولیدگندماز1۰میلیونتنفراترمیرود
وزیرجهاد با بیان اینکه پیش بینی می شود خرید گندم امسال از مرز 
۱۰ میلیون تن بگذرد، گفت: تاکنون ۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات 
خرید  اظهارداشت:  حجتی  است.محمود  شده  پرداخت  کشاورزان 
تضمینی گندم امروز از مرز ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تن گذشت که این 
میزان خرید، ۵۰۰ هزار تن بیشتر از کل خرید تضمینی گندم در سال 

۱۳۹۴ است.
وی از استمرار خرید تضمینی گندم در استان های مختلف خبر داد و 
گفت: با توجه به روند خرید، پیش بینی می کنیم که خرید گندم امسال 
از مرز ۱۰ میلیون تن بگذرد و قطعا تراز بین تولید و مصرف گندم کشور 
مثبت و به ذخایر گندم نیز اضافه خواهد شد.وزیر جهاد کشاورزی با 
بیان اینکه با کمک دولت طی این چند روز  ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر 
از طلب تولیدکنندگان تامین و پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: 
تاکنون ۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و 
تالش جدی و همه جانبه برای تامین باقی مانده طلب آنان ادامه دارد.

 
 بازار سرمایه

شاخصبورس۲۴۹واحدرشدکرد  
شاخص کل بورس در جریان معامالت بازار سرمایه ۲۴۹ واحد رشد 
کرد. در پایان معامالت بازار سرمایه تعداد ۷۳۲ میلیون سهم و حق 
تقدم به ارزش ۲۵۱ میلیارد تومان در ۵۷ هزار نوبت مورد داد و ستد 
قرار گرفت.شاخص بورس با ثبت افزایش ۲۴۹ واحدی در ارتفاع ۷۵ 
ـ ارزشی( ۸۸ واحد،  هزار و ۱۸۳ واحد قرار گرفت.شاخص قیمت )وزنیـ 
کل )هموزن( ۳۳ واحد، قیمت )هموزن( ۲۶ واحد، آزاد شناور ۴۷۹ 
بازار دوم ۲۹ واحد رشد کردند.در  و  اول ۲۶۳  بازار  واحد و شاخص 
بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۱۲۵ میلیون ورقه به ارزش ۱۶۱ 
میلیارد تومان در ۱۹ هزار نوبت، آیفکس ۰.۷ واحد افت کرد و در ارتفاع 

۷۹۲ واحد قرار گرفت.
 

عرضه۳۰۰۰تنشکرو۳۰تنمرغمنجمددربورسکاال
تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران روز یکشنبه ۳ 
مردادماه، عرضه ۲۳ هزار و ۵۴۴ تن انواع مس، فوالد و آلومینیوم را 
تجربه می کند.این تاالر شاهد عرضه ۲۰ هزار تن مس کم عیار، یک  
هزار تن مس مفتول و یک هزار و ۵۰۰ تن مس کاتد شرکت ملی صنایع 
مس ایران،۱۰۰ تن مس مفتول شرکت گیل راد شمال، ۱۰۰ تن مس 
مفتول شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان است.تاالر محصوالت 
کشاورزی بورس کاالی ایران نیز در این روز میزبان عرضه ۸۲ هزار و 
۱۷۲ تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی است.این گزارش 
حاکی است، تا ۳ هزار تن شکر سفید و ۳۰ تن مرغ منجمد درجه یک 

نیز در تاالر محصوالت کشاورزی روی تابلوی عرضه می رود.
 

  سکه 
سکهیکمیلیونو۸۸هزارتومان

نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید   یک شنبه در بازار یک 
میلیون و ۸۸ هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۸۷ هزار تومان، 
نیم سکه ۵۴۴ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۹ هزارتومان و سکه گرمی 
۱۸۰ هزارتومان اعالم شد.همچنین نرخ هر گرم طالی زرد ۱۸ عیار در 
بازار داخلی ۱۱۰ هزار و ۸۶۵ تومان و نرخ هر اونس طال در بازارهای 
جهانی )دیروز( ۱۳۲۳ دالر است.در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ 
هر دالر آزاد را برای فروش ۳۵۱۸ تومان، هر یورو را ۳۸۸۸ تومان، هر 
پوند را ۴۶۶۹ تومان، لیر ترکیه ۱۱۷۵ و درهم امارات را ۹۶۲ تومان 

اعالم کردند.
 

 تولید و تجارت
فهرستجدیدیبرایکاالهایممنوعالورودآمریکایی

منتشرنشدهاست
کاالهای  برای  جدیدی  فهرست  کرد:  اعالم  تجارت  توسعه  سازمان 
ممنوع الورود آمریکایی منتشر نشده است.این سازمان در اطالعیه ای 
اعالم کرد: ۲۲۷ قلم کاالهای وارداتی از مبدا آمریکا که در فهرست 
کاالهای ممنوع الورود قرار گرفته اند، آذرماه سال ۹۴ منتشر و به گمرک 

ابالغ شد و از آن پس هیچ فهرست جدیدی ارائه نشده است
 

عدمتغییرتعرفهخودروبرایحمایتازتولیدکنندگان
به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی و برای حمایت از تولیدکنندگان تعرفه ها 
دست نخواهد خورد. اقتصاد مقاومتی اقتصادی رقابتی است و اگر رقابت 
نباشد این اقتصاد معنا نمی یابد. رضا شیوا رئیس شورای رقابت با اعالم 
اینکه دالل بازی و واسطه گری را در بازار خودرو از بین بردیم، گفت: 
خودروهای تولیدی زیر ۱۵۰۰ سی سی در بازار کشور انحصاری است 
و رقیب ندارد و ما در قیمت گذاری این خودروها موفق بوده ایم.رئیس 
شورای رقابت با بیان اینکه این شورا موفق شد این خودروها را از دالل 
بازی و واسطه گری دور و قراردادهای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
را منصفانه کند، افزود: نخستین پیشنهاد ما ورود بازیگران بیشتر به 
بازار و یا کاهش تعرفه بود که به خاطر تولیدکنندگان داخلی این کار را 
نکردند.وی یکی از وظایف شورا را تسهیل ورود بازیگران جدید به کشور 
دانست و با بیان اینکه ما موانعی را که در این راه قرار داشته برداشته ایم، 
تصریح کرد: مواد ۴۲تا ۹۳ قانون اساسی شرح وظایف شورای رقابت 

است و شورا می خواهد جامعه به تعادل و عدالت اقتصادی برسد.
 

 فناوری و ارتباطات
طرحرجیستریهزینهکاربرانموبایل

راافزایشنمیدهد
اجرای طرح رجیستری تلفن های همراه که زیرمجموعه قانون جامع 
مبارزه با قاچاق کاالست، به صورت پایلوت در حال اجراست و به گفته 
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، سعی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بر این است که از هرگونه تحمیل هزینه های اضافی به مردم 
خودداری کند؛ لذا اجرای این طرح تاثیری بر هزینه کاربران تلفن های 
همراه نخواهد داشت.محمد کرگانی نژاد با بیان اینکه طرح رجیستری 
تلفن های همراه در حال حاضر به صورت پایلوت اجرا می شود، گفت: 
این طرح به عنوان یکی از سامانه هایی که تحت عنوان سامانه های 
جامع تجارت، طراحی و تدوین آیین نامه اجرایی آن بر عهده وزارت 
صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. در حال حاضر در مرحله 
اجرای پایلوت و تست درون سیستمی است و فعال  تاثیری بر کاربران 
این  نیازی نیست ذهن مردم در  و  تلفن های همراه نخواهد داشت 

خصوص مشوش باشد.

پایاناعتبارکارتهای۲۰هزارریالیتلفنهمگانی
کارت های اعتباری ۲۰ هزار ریالی تلفن همگانی تا پایان شهریور ماه 
سال جاری معتبر است.محمدرضا بیدخام - سخنگوی شرکت مخابرات 
استان تهران - گفت: کارتهای اعتباری ۲۰ هزار ریالی تلفن همگانی 
که در سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ توزیع شده است، تا پایان شهریورماه 
سال ۱۳۹۵ اعتبار خواهد داشت.وی با بیان این مطلب که تمامی کارت 
های ۲۰ هزار ریالی توزیع شده در سالهای ۱۳۹۲ و قبل از آن مسدود 
و غیرفعال است گفت: از مهرماه امسال کارتهای اعتباری ۲۰ هزار ریالی 
مسدود می شود و دیگر امکان استفاده از آنها در شبکه تلفنهای همگانی 
وجود نخواهد داشت.وی با اشاره به اینکه شهروندان می بایست با رعایت 
مسائل امنیتی به مدت زمان انقضاء استفاده از کارت تلفن توجه نمایند 
گفت: کارت های اعتباری به مبلغ ۵۰ هزار ریالی که پیش از این در 

اختیار شهروندان قرار گرفته است همچنان دارای اعتبار است.

راهاندازیواگنویژهبانواندرقطار
تهران-شیراز

پس از اختصاص واگن ویژه بانوان در مسیر ریلی 
تهران-مشهد از امروز واگن ویژه بانوان در مسیر 
راه اندازی  از  را ه اندازی شد.پس  نیز  تهران-شیراز 
اولین واگن ویژه بانوان در کشور توسط شرکت 
ریلی نورالرضا در مسیر تهران – مشهد و استقبال 
مسافران، واگن ویژه بانوان در مسیر تهران-شیراز 
نیز از امروز راه اندازی شود. بانوان مسافر می توانند 
همچنین  و  اینترنتی  خرید  هنگام  پس  این  از 
خرید از آژانس های مسافرتی بلیت این واگن را که 
مختص بانوان و ورود آقایان به آن ممنوع است را 
خریداری کنند.زمان حرکت این قطار از تهران به 
شیراز ساعت ۱۵:۴۵ و روز بعد از شیراز به تهران 

ساعت ۱۶:۴۵ خواهد بود.

تفاهمنامهایرانایرباایرباسو
بوئینگهمچنانمعتبراست

هواپیمایی  سازمان  رئیس  ای  رسانه  مشاور 
کشوری و مدیر روابط عمومی گفت: تفاهمنامه 
خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ معتبر به شمار 
اتفاق  کار  این  روند  تغییری در  و هیچ  رود  می 

نیفتاده است.
هواپیمایی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
اخبار  به  واکنش  در  جعفرزاده«  »رضا  کشوری، 
درباره  ها  رسانه  برخی  شده  منتشر  گزارش  و 
احتمال لغو قراردادهای فروش بوئینگ و ایرباس 
افزود: بحث لغو قرارداد در کار نیست  ایران«  با 
است. همچنین  نشده  امضا  قراردادی  زیرا هنوز 
تفاهمنامه ها همچنان معتبر است و دو طرف نیز 

به آن پایبندند.
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری 
و  راه  وزیر  سوی  از  موضوع  پیگیری  گفت: 
شهرسازی و دستگاه دیپلماسی در دستور کار قرار 

دارد و تغییری در این زمینه رخ نداده است.
به گزارش ایرنا، در پیش قراردادی که بین ایران 
ایر و شرکت ایرباس به امضا رسیده قرار است این 
شرکت ۱۱۸ فروند هواپیما از ایرباس به صورت 

اجاره به شرط تملیک خریداری کند.
در  ایر  ایران  دیگری  قرارداد  پیش  در  همچنین 
نظر دارد بیش از یکصد فروند هواپیما از شرکت 
قرارداد ۱۷  این  مبلغ  و  کند  خریداری  بوئینگ 

میلیارد دالر پیش بینی شده است.

 اصناف
آبپاکیاتاقاصنافبردستان

برخیسودجویان
با درج اطالعیه و جوابیه ای،  تهران  اصناف  اتاق 
سودجویان  برخی  دستان  روی  را  پاکی  آبی 
تهران  اصناف  اتاق  اطالعیه  اساس  ریخت.بر 
تمامی فعالیت های شرکت مفتاح رهنورد و برخی 
تخریب  قصد  که  دیگر  نام  صاحب  شرکت های 
آنها هدف گذاری شده بود، کامال قانونی و مطابق 
ضوابط و شرایط مصوب بوده و در این راستا این 
شرکت ها مراحل اخذ مجوزهای مورد نیاز فعالیت 
خود را طی کرده و یا در حال تکمیل آن هستند.
این گزارش می افزاید نهادهای نظارتی اتاق اصناف 
تهران، تاکنون هیچ گونه شکایت درباره تخلف و 
یا خلف وعده ای از شرکت مفتاح رهنورد در امر 
و  موجود  ضوابط  طبق  خودرو  فروش  و  واردات 
تعریف شده خود، دریافت نکرده است که این مهم 
عملکرد و فعالیت قانونمند این شرکت را می رساند.

این نوع خبرسازی های کذب برخی فعاالن فضای 
مجازی از نظر اتاق اصناف تهران و انجمن صنفی 
شرکت های  و  خودرو  واردکنندگان  کارفرمایی 
خوشنام حوزه واردات خودرو، کاری بسیار ناپسند 
و غیرحرفه ای بوده و طبیعتا عواقب آن گریبان گیر 

ادامه اینگونه فعالیت آنها خواهد شد.

قدردانیرئیسکلسازمانامور
مالیاتیازمودیان

با صدور  امور مالیاتی کشور  رئیس کل سازمان 
اظهارنامه  ارایه  موعد  پایان  مناسبت  به  پیامی 
مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، از مشارکت 
و اعتماد مودیان مالیاتی جهت مشارکت چشمگیر 
همراهی  و  حمایت  مالیاتی،  اظهارنامه  ارایه  در 
کارکنان  تالش  همچنین  و  جمعی  های  رسانه 

خدوم نظام مالیاتی تقدیر و تشکر کرد.
پیام  متن  در  ایران،  مالیاتی  رسانه  گزارش  به 
اقتصاد  امروز  است:  آمده  تقوی نژاد  کامل  سید 
و  نیازمند حضور  دیگر  زمان  از هر  بیش  کشور 
مشارکت آحاد مردم در عرصه کار و تالش است 
و در سالی که به نام » اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و 
عمل« نامگذاری شده، اراده ملی و عزم همگانی  
برای محقق ساختن اهداف اقتصاد مقاومتی که 
اتکا به درآمدها و منابع درون زا و تامین  هزینه 
های کشور از محل درآمدهای پایدار مالیاتی از 
تنها  رود،  می  شمار  به  آن  اساسی  های  مولفه 
راهکار موجود برای برون رفت از وضعیت ناپایدار 

اقتصادی است.
وفاق جمعی و مشارکت ملی برای ارتقای توان نظام 
مالیاتی و توسعه زیرساخت ها به منظور استقالل 
و شکوفایی اقتصاد کشور در سال جاری، نمودی 
دوچندان یافته و کلیه ارکان نظام اکنون به این 
اجماع رسیده اند که ارتقای کارآیی و اثربخشی 
نظام مالیاتی، سکوی پرتاب اقتصاد کشور به سمت 

توسعه پایدار اقتصادی به شمار می رود.
امسال در راستای اقدام و عمل به سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، رویکرد حمایت از تولید، اشتغال 
و رونق اقتصادی در  سیاست گذاری های نظام 
مالیاتی مورد توجه قرار گرفت. از همین رو، در 
خرداد و تیرماه که به بهار مالیاتی موسوم است، 
همراهی مودیان محترم با نظام مالیاتی و مشارکت 
در امر تامین هزینه های جاری، عمرانی و آبادانی 
کشور، جلوه ای متفاوت یافت و حماسه ای ماندگار 
از وفاق جمعی به بار نشست. از یکسو نظام مالیاتی 
توافقی منحصر به فرد با اصناف کشور کرد و رویکرد 
متفاوتی از تعامل با مردم و اعتماد به مودیان رقم 
خورد و از سویی دیگر، شاهد مشارکتی چشمگیر 
از سوی مودیان محترم بودیم که پاسخی شایسته 

به اعتماد نظام مالیاتی بود.

کشاورزی حمل ونقل

بدهی خارجی کشور در پایان دومین ماه سال 
به  نسبت  میلیون دالری  با کاهش ۷۵  جاری 
و  میلیارد   ۷ به  و  شد  مواجه  آن  از  قبل  ماه 
در  مرکزی  رسید.بانک  دالر  میلیون   ۵۹۷
دو  اقتصادی  آمارهای  گزارش  جدیدترین 
ایران  بدهی خارجی  کل  امسال،  ابتدای  ماهه 
میلیارد  را ۷  اردیبهشت سال جاری  پایان  در 
اعالم کرد.بدهی خارجی  میلیون دالر  و ۵۹۷ 
از  قبل  ماه  پایان  به  نسبت  ماه  این  در  ایران 
آن ۷۵ میلیون دالر کاهش داشته است. رقم 
سال  فروردین  پایان  در  کشور  خارجی  بدهی 
جاری ۷ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دالر اعالم شده 
بود.بر اساس این گزارش از بدهی ۷ میلیارد و 
۵۹۷ میلیون دالری ایران در پایان اردیبهشت 
امسال ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دالر مربوط به 
بدهی کوتاه مدت و ۵ میلیارد و ۴۳۷ میلیون 
در  است.همچنین  بوده  بلند مدت  بدهی  دالر 
آمارهای مربوط به تجارت خارجی ایران در دو 
ماهه نخست امسال، ۵ میلیارد و ۴۹۷ میلیون 
 ۷۶۷ و  میلیارد   ۵ و  وارد  کشور  به  کاال  دالر 
میلیون دالر کاال از کشور صادر شده است. آمار 
مربوط به میعانات گازی در این گزارش لحاظ 
نشده است.بر این اساس تراز تجاری کشور در 

این دوره ۲۷۰ میلیون دالر مثبت بوده است.
بدهی بانک ها به بانک مرکزی به مرز ۹۰ هزار 

میلیارد تومان رسید
گرچه از میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
نتوانستند  تا حدی کم شد ولی  برای دوره ای 

بدهی  بر  بازهم  و  دهند  ادامه  تسویه  روند  به 
بانک  به  بانک ها  است.بدهی  شده  افزوده  آنها 
مرکزی بازهم روند صعودی را طی کرده و در 
اردیبهشت ماه امسال با ۶۰۰۰ میلیارد تومان 
افزایش به ۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد 
بدهی   ۹۵ سال  ماه  اردیبهشت  پایان  تا  که 
میلیارد  هزار   ۸۳ از  مرکزی  بانک  به  بانک ها 
تومان به ۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
مدت  این  در  مرکزی  بانک  به  بانک ها  بدهی 
تومان محاسبه شده  ۸۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد 
که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۶.۸ درصد 

 ۶.۶ قبل  سال  اردیبهشت ماه  با  مقایسه  در  و 
درصد رشد داشته است.بدهی بانک ها درحالی 
میلیارد  هزار   ۶ ماه  اردیبهشت  تا  اسفند  از 
تومان افزایش یافته که آمار بانک مرکزی نشان 
میدهد در این مدت شاخص بدهی نظام بانکی 
است. یافته  افزایش  درصد   ۶.۸ بانک  این  به 
و  هزار   ۱۲۸ بانک ها  به  دولتی  بخش  بدهی 
۳۰۰ میلیارد تومان بوده که از این میان بدهی 
دولت ۱۲۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان و بدهی 
میلیارد   ۲۶۲۰ دولتی  مؤسسات  و  شرکت ها 
دولت  بدهی  رشد  است.  شده  محاسبه  تومان 
۵.۵ درصد و رشد بدهی شرکت ها و مؤسسات 

دولتی منفی ۳ درصد است.
افزایش نقدینگی به ۱۰۳۸ تریلیون تومان

اردیبهشت  در  نقدینگی  رشد  مرکزی  بانک 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل را ۲۹.۷ 
درصد و رقم آن را هزار و ۳۸ تریلیون و ۵۲۰ 
اعالم  مرکزی  کرد.بانک  اعالم  تومان  میلیارد 
کرد: حجم کل نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه 
پایان  به  نسبت  افزایش  درصد   ۲.۱ با  امسال 
نسبت  درصدی   ۲۹.۷ رشد  و  گذشته  سال 
اردیبهشت ماه سال قبل به یک هزار و ۳۸  به 
است. رسیده  تومان  میلیارد   ۵۲۰ و  تریلیون 
بر پایه این گزارش، رشد شبه  پول در ۱۲ ماه 
درصد   ۳۲.۲ امسال  ماه  اردیبهشت  به  منتهی 
 ۳.۴ رشد  میزان  امسال  اول  ماهه   ۲ در  و 
درصد بود. همچنین حجم شبه  پول در پایان 
اردیبهشت ماه ۹۱۰ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان 
ماهه  دو  در  نیز  پول  است.حجم  شده  اعالم 
امسال ۶.۷ درصد کاهش یافته اما در ۱۲ ماه 
اردیبهشت ۱۴.۸ درصد رشد نشان  به  منتهی 
می دهد. در عین حال، حجم کل پول در تاریخ 
مورد گزارش ۱۲۷ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان 
اعالم شده است.گزارش بانک مرکزی نشان می 
دهد حجم اسکناس و مسکوک در اردیبهشت 
ماه ۳۱ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان برآورد شده 
که نسبت به اسفند سال گذشته ۱۴.۴ درصد 
قبل  سال  ماه  اردیبهشت  به  نسبت  و  کاهش 

۱۴.۸ درصد افزایش داشته است.

تراز پرداخت های بانک مرکزی  در دوماهه سال جاری نشان داد:

تـالطمدردارایـیهاوبدهـیهایبانـکمـرکزی
* بدهی بانک ها به بانک مرکزی روند صعودی   گرفت         * کاهش 75 میلیون دالری بدهی خارجی کشور

رییس اتحادیه مشاوران امالک خبر داد: در تیرماه 
فروش  و  خرید  قراردادهای  تعداد  جاری  سال 
مشابه  مدت  به  نسبت  درصد   ۱۶.۲ تهران  مسکن 
سال افزایش یافت اما تعداد معامالت کل کشور با 

کاهش ۵۷ درصدی همراه بود.
حسام عقبایی اظهار کرد: در تیرماه سال جاری در 
شهر تهران ۱۶ هزار و ۴۹۹ قرارداد خرید و فروش 

مسکن به امضا رسید. این رقم در مدت مشابه سال 
 ۱۶.۲ رشد  که  بود  مورد   ۱۸۷ و  هزار   ۱۴ قبل  

درصدی را نشان می دهد.
تهران ۲۱  نیز در شهر  اجاره  افزود: در بخش  وی 
رقم ۲۰  به  توجه  با  داشتیم که  قرار  و ۸۳۸  هزار 
هزار و ۶۴۳ مورد سال گذشته، قراردادهای اجاره 

۵.۷ درصد افزایش یافته است.

رییس اتحادیه مشاوران امالک کشور همچنین آمار 
و  کرد  اعالم  را  کشور  کل  مسکن  فروش  و  خرید 
گفت: در تیرماه سال جاری ۵۳ هزار و ۸۶۵ قرارداد 
رقم  این  شد.  امضا  کشور  کل  در  فروش  و  خرید 
مورد   ۵۴۹ و  هزار   ۸۴ قبل  سال  مشابه  مدت  در 
بود که کاهش ۵۷ درصدی نسبت به سال قبل را 

نشان می دهد.

رشد
معامالتمسکن

درتهران

معاون وزیر صنعت خواستار آزادسازی وثایق 
مازاد واحدهای صنعتی از سوی بانک ها شد. 
علی یزدانی از تدابیر دولت جهت هدف گذاری 
برای فعال سازی بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی 
پیشرفت  با  طرح های  و  فعال  نیمه  راکد، 
فیزیکی باالی ۶۰ درصد در کشور خبر داد و 
گفت: بر اساس تکلیف ستاد فرماندهی اقتصاد 
از ۷ هزار و ۵۰۰  مقاومتی، فعال سازی بیش 
واحد صنعتی به تصویب رسید که هدف گذاری 
وزارت صنعت بیش از این میزان و فعال سازی 
۱۲ هزار واحد و طرح صنعتی است.معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تا کنون 
۳۴ هزار واحد صنعتی متقاضی تسهیالت در 
افزود:  کرده اند،  نویسی  نام  بهین یاب  سامانه 
این تسهیالت،  از  بهره مندی  مهمترین شرط 
داشتن بازار محصول است. در این میان تزریق 
سرمایه گذاری و ورود به بخش خصوصی و نیز 
مهیا بودن فضای کشور برای سرمایه گذاری 
کرد  اعالم  رکود  از  خروج  اصلی  محور  دو  را 
والیت  عظمای  مقام  فرامین  تحقق  گفت:  و 
تکلیف  مهمترین  مقاومتی  اقتصاد  زمینه  در 
امسال است.وی با بیان اینکه جلسات کارگروه 
ملی تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر 
وزارت  حضور  با  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
خانه ها و نهادها به صورت مستمر برگزار می 
 ۲۳ از  بیش  تاکنون  کرد:  خاطرنشان  شود، 
است.  شده  تشکیل  مقاومتی  اقتصاد  جلسه 
مازاد  های  وثیقه  اند  شده  موظف  هم  بانکها 
تا صنعتگران  را آزاد کنند  واحدهای صنعتی 
بتوانند با سهولت بیشتر تسهیالت مورد نظر 
خود را دریافت کنند. بانکها هم باید متناسب با 

طرح تولیدی وثیقه دریافت و از دریافت وثیقه 
های اضافی خودداری کنند.مدیرعامل سازمان 
با  ایران  و شهرکهای صنعتی  کوچک  صنایع 
بیان اینکه پرداخت تسهیالت یارانه ای از محل 
کمکهای فنی و اعتباری به واحدهای مستقر 
در شهرکهای صنعتی اختصاص خواهد یافت، 
تصریح کرد: نرخ سود این تسهیالت تا حدود 
بانکی  نظام  معمول  سود  از  کمتر  درصد   ۶
یارانه  به صورت  این ۶ درصد سود  که  است 
تسهیالت پرداخت می شود.   همچنینامسال 
در بیش از ۵۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی در 
ایم. نداشته  انتفاع  قیمت حق  افزایش  کشور 
در  امسال  ابتدای  از  داد: همچنین  ادامه  وی 
برخی مناطق تا سقف ۵۰ درصد از قیمت حق 
انتفاع را تخفیف در نظر گرفته ایم. همچنین 
دانش  شرکتهای  به  درصدی   ۱۰ تخفیفهای 
بنیان، نخبگان و ایثارگران نیز ارایه می شود 
که به سرمایه گذاران شهرکهای صنعتی اعطاء 
خواهد شد.یزدانی به ظرفیت های موجود در 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 
اشاره  نیز  صنعتی  واحدهای  از  حمایت  برای 
نامه در این  کرد و گفت : نرخ صدور ضمانت 
صندوق ۵۰ درصد نرخ ضمانت نامه های صادر 
شده در نظام بانکی است و واحد های صنعتی 
می توانند با مراجعه به این صندوق،  درخواست 
این صندوق در  نمایند و  نامه  صدور ضمانت 
با  هفته  یک  در  اکثر  حد  و  زمان  کمترین 
تا دو درصد صادر خواهد کرد.  نیم  بین  نرخ 
اولیه  برای خرید مواد  این صندوق  همچنین 
نفع فروشنده  به  نامه  نیز ضمانت  صنعتگران 

صادر خواهد کرد.

اینکه  بیان  با  تجارت  توسعه  سازمان  معاون 
سهم شرکت های خصوصی توانمند در عرصه 
اظهار  است،  کم رنگ  بسیار  خارجی  تجارت 
کرد: از ۱۷ هزار و ۵۰۰ صادرکننده حقیقی و 
حقوقی این بخش فقط هزار صادرکننده فعال 
اختیار  در  را  صادرات  درصد   ۸۰ و  هستند 
صادرکنندگان  از  درصد   ۹۴ حدود  و  دارند 

غیر فعال هستند.
کلیه  اینکه  به  اشاره  با  مودودی  محمدرضا 
بخش های خصوصی حضور جدی در عرصه 
سال  در  کرد:  اظهار  ندارند،  خارجی  تجارت 
گذشته ۱۷ هزار و ۵۰۰ صادر کننده حقیقی 
و حقوقی داشته ایم و این در حالی است که 
فقط هزار صادر کننده فعال جدی در عرصه 
 ۸۰ که  یعنی  این  و  داریم  خارجی  تجارت 
است  فعال  بخش  اختیار  در  صادرات  درصد 
فعال  صادرکننده   ۱۰۰۰ این  به  مربوط  که 
بودن   فعال  غیر  دهنده  نشان  که  شود  می 
سایر صادر کنندگان در حوزه تجارت خارجی 
نشان می دهد که شرکت های  آمار  است.  
محدودی در حوزه صادرات فعال هستند در 
دراین  صادرکنندگان  از  بسیاری  که  حالی  
فعالیت مطلوب  اما شاهد  بوده  زمینه مدعی 

آنها در حوزه تجارت خارجی نیستیم.
اعالم  با  تجارت  توسعه  سازمان  کل  معاون 
ایران ۴.۲  از سال ۱۳۸۰ که صادرات  اینکه 
میلیارد دالر بود این رقم به ۴۲ میلیارد دالر 
در سال ۱۳۹۴ رسیده است، به ایسنا گفت: 
این آمار مربوط به بخش صادرات غیر نفتی 
این  از  بسیاری  تحقق  معتقدیم  ما  و  است 
باید  و  شده  محقق  خصوصی  بخش  در  امار 

گام  تجارت  توسعه  فضای  تسهیل  در جهت 
برداریم.مودودی با اشاره به اینکه  ساالنه ۸.۵ 
صادرات  عراق  و  افغانستان  به  دالر  میلیارد 
کاال داشته ایم، خاطر نشان کرد: از این رقم 
 ۲.۵ و  عراق  به  صادرات  دالر  میلیارد  شش 
میلیارد دالر صادرات به افغانستان داشته ایم 
اما پس از بررسی های انجام شده متوجه می 
شویم که حضور شرکت های ایرانی در این دو 

کشور کم رنگ است. 
ما معتقد است که در حال  بخش خصوصی 
و  دارد  وجود  امنی  نا  افغانستان  در  حاضر 
و  گذاری  سرمایه  میزان  دلیل  همین  به 
اما  است  رنگ  کم  کشور  دو  این  در  حضور 
ما معتقدیم که باید جایگاه خودرا درست در 
تثبیت  دارد  وجود  امنی  نا  که  زمانی  همین 
کنیم، چرا که پس از آن با حضور برند های 
بازار خود  توانیم سهم  می  به سختی  معتبر 
که  گوییم  نمی  بنابراین  آوریم؛  دست  به  را 
بخش خصوصی ناتوان است اما معتقدیم که 
های  شرکت  در  توانمند  های  شرکت  سهم 
به صورت  و  است  رنگ  کم  بسیار  خصوصی 
ندارند. حضور  خارجی  های  بازار  در  جدی 
ادامه  در  تجارت  توسعه  سازمان  کل  معاون 
از حضور شرکت های خصوصی در  با گالیه 
قابل  نکته  کرد:  عنوان  خارجی  های  بازار 
طریق  از  ما  تجار  که  است  این  دیگر  تامل 
فروش  به  واسطه  عنوان  به  خارجی  تاجران 
می رسانند و خودشان در این بازارها حضور 
ندارند در صورتی که تعریف ما از تجارت به 
معنای ریسک است و باید بخش خصوصی ما 

این مسئله را مد نظر قرار دهد.

صادراتایراندردست۶درصدازصادرکنندگان!بانکهاوثیقههایمازادواحدهایصنعتیراآزادکنند

همه دولت بسیج شده اند تا چند محموله قاچاق 
به کشور را کشف کرده و از ورود آن جلوگیری 
کنند، غافل از اینکه کاالهای قاچاق لوکس، بدون 
هیچگونه ردپایی به راحتی در سایت های اینترنتی 
تا  شده اند  بسیج  دولت  می شوند.همه  فروخته 
شاید بتوانند جلوی واردات محموله ها یا کوله های 
قاچاق به کشور را بگیرند. دولتمردان، کوله بران 
را تهدیدی برای تولید و تجارت کشور بدانند و 
از کانتیرهایی خبر بدهند که در مناطق آزاد به 
راحتی جابجا شده و مثل آب خوردن هم از این 
مناطق به سرزمین اصلی، وارد شوند. حال هم که 
خبر از کشف بزرگترین محموله قاچاق به کشور 
به  ورود  از  پیش  گمرکات  در  گویا  که  می رسد 
این همه تالش دولت  است.  کشور، ضبط شده 
برای جلوگیری از ورود کاالهای قاچاق است.همین 
چند وقت پیش بود که محمدرضا نعمت زاده، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت خبر از واردات کاالهای 
قاچاق به صورت کوله بری و البته بسیار گسترده 
در مرزهای کشور خبر داد و حتی اعالم کرد که 
از این کوله بران فیلم گرفته و در هیات دولت هم 
ارایه کرده است؛ اما از آن روز به بعد، حداقل هیچ 
اتفاقی در حوزه مبارزه با واردات کاالهای قاچاق 
کوله بری صورت نگرفته و او هم همچنان از واردات 
کاالها به صورت قاچاق، گالیه مند است.حتی دو 
سه هفته پیش هم، مناطق آزاد را متهم به واردات 
کاالهای قاچاق به سرزمین اصلی کرد و گفت که 
این مناطق کارکرد خود را از دست داده و کانتینر- 
کانتینر کاالها به صورت همراه مسافر یا قاچاق 
سازمان یافته وارد کشور می شود. به گزارش مهر 
، دو روز گذشته  هم که مسعود کرباسیان، رئیس 
کل گمرک ایران خبر از کشف بزرگترین محموله 
واردات کاالهای قاچاق به کشور داد.این همه که 
از زبان دولتمردان در وجود کاالهای قاچاق بیرون 
می آید اما، با عکس العملی شدید مواجه نمی شود و 
حتی خود نعمت زاده هم، هیچگاه جزئیات شیوه 
رسیدگی یا عکس العمل رئیس جمهور و اعضای 
کابینه را نسبت به واردات کاالهای قاچاق به صورت 
کوله بری در جلسه هیات دولت را بازگو نکرده است. 
اما به هرحال، واقعیت همه چیز را نشان می دهد 

و هیچ ماهی هم پشت ابر نمی ماند. اکنون شیوه 
مبارزه دولت با کاالهای قاچاق، هر چه که باشد، 
تاکنون دستاورد مثبتی نداشته و آمارهای قاچاق 
همچنان اعداد و ارقام بزرگی را در خود جای داده 
است.اما اکنون همین کاالهای قاچاقی که همه از 
دست آنها می نالند، تولید را به زانو درآورده و با ورود 
بدون ضابطه و ارزان قیمت خود، نه تنها مشتریان را 
در خرید اغو می کنند، بلکه تولیدکنندگان را نیز با 
مشکالتی بی شمار از جمله ورشکستگی و تعطیلی 
مواجه کرده اند. اما این تمام داستان کاالهای قاچاق 
و واردات بی رویه آنها به کشور نیست. اکنون سایت 
به  به راحتی آب خوردن، نسبت  اینترنتی  های 
فروش کاالهای قاچاق اقدام می کنند و هر آنچه 
را که مشتری بخواهد، به راحتی در اختیارش قرار 
می دهند.حتی به دلیل اینکه دولت یازدهم، واردات 
کاالهای لوکس به کشور را با ارز متقاضی و پرداخت 
دو برابر سود و عوارض گمرکی محدوده کرده است، 
اما هستند کاالهایی که نه تنها سود و عوارض 
گمرکی را نمی پردازند، بلکه اگر وارداتشان به کشور 
هم با هزینه های بسیار مواجه باشد، کوتاهترین 
راه را انتخاب می کنند و آن هم، واردات به صورت 
فروشگاههای  به  است. کافی است سری  قاچاق 
اینترنتی فروش کاالهای خارجی از مواد غذایی 

و خوراکی و آشامیدنی گرفته تا برندهای معروف 
پوشاک و آدامس و کیف و کفش بزنید و مشاهده 
کنید که آنها حاضرند در کوتاهترین زمان ممکن، 
کاالی خارجی را که وارداتش به صورت رسمی با 
مشکالت زیادی مواجه است، به دست متقاضی 
برسانند.اکنون از کاالهای مصرفی ایتالیا، اسپانیا، 
آلمان و هلند و حتی آمریکا گرفته تا کره و ترکیه 
و مالزی، همه چیز در سایت های اینترنتی با فروش 
آنلالین به چشم می خورد. این ها بخشی از کسب 
به  که  هستند  بی دردسری  و  جدید  کارهای  و 
گفته علی اصغر توفیق، معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت سال گذشته، ۶۱ هزار میلیارد تومان از 
جیب ایرانیان خارج کردند. او در پاسخ به سوال 
کاالهای  فروش گسترده  بر  مبنی  مهر  خبرنگار 
خارجی در شبکه های مجازی، اعالم کرد که به 
دلیل گستردگی کار این شبکه ها، دولت نمی تواند 
نظارت کافی بر خرید و فروش های این گونه داشته 
باشد.به گفته توفیق، در سال ۹۲ حدود ۱۴ هزار 
میلیارد تومان خرید و فروش اینترنتی در کشور 
صورت گرفته که این رقم در سال های ۹۳ و ۹۴ 
به ترتیب به ۵۰ هزار میلیارد تومان و ۶۱ هزار 
میلیارد تومان رسیده است. در این میان، برآوردها 
نشان می دهد اقبال زیادی به خریدهای اینترنتی 

رقم های  و  عدد  البته  و  دارد  وجود  مردم  میان 
را  پوز  های  دستگاه  از طریق  وجه  واریز  مذکور 
شامل نمی شود و تنها محصوالتی است که مردم 
از طریق وبگردی خریداری کرده و وجه آن را به 
صورت آنالین پرداخت می کنند. اما در مجموع، 
حدود ۴ درصد از GDP کشور از طریق معامالت 
این روزها، اگرچه  تامین می شود.حتی  اینترنتی 
آمریکایی  برندهای  از  مصرفی  مواد  ورود  دولت، 
را به کشور غیرمجاز دانست و در عین حال هم، 
واردات کاالهای لوکس را با پرداخت دو برابر حقوق 
و عوارض گمرکی و با ارز متقاضی مجاز دانسته 
هیچ  بدون  فعال  اینترنتی  سایت های  اما  است، 
دغدغه ای، هر مواد غذایی و کاالهای خارجی با هر 
برندی که مشتری می خواهد را در کوتاهترین زمان 
تهیه کرده و در اختیارش قرار می دهد، وجه را هم 
به صورت اینترنتی و با پرداخت به نام یک فرد، 
از مشتری به راحتی می ستانند و سود کالنی هم 
به جیب می زنند.اکنون عالوه بر کاالهای رنگارنگی 
که به صورت قاچاق و البته به شیوه اینترنتی به 
مشتریان و متقاضیان فروخته می شود، خبر از ورود 
کاالهای لوکسی هم به کشور شنیده می شود که 
شاید لوکس ترین و گران قیمت ترین آنها در نوع 
خود، آب آشامیدنی باشد. در حالیکه یک بطری 
آب آشامیدنی حدود ۵۰۰ تومان در کشور خرید 
و فروش می شود، این بطری های آب قاچاق حتی 
تا ۳۰ و نوع میوه دار آنها تا ۷۰ هزار تومان هم 
به فروش می رسد و فروش آنها، تماما به صورت 
اینترنتی صورت می گیرد.در این میان حتی این 
فروشی  عمده  خود  برای  اینترنتی  سایت های 
مواد غذایی هم به راه انداخته اند و به متقاضیان 
مشاوره  قاچاق،  کاالهای  واردات  خصوص  در 
می دهند.به هرحال اکنون، راههای قاچاق کاال به 
کشور کامال باز است و وقتی هم که کاال قرار است 
دست به دست بین واردکنندگان، توزیع کنندگان 
از  قویتر  قاچاقچیان  البی  بچرخد،  خریداران  و 
دولت است و کاالها با شیوه های مختلف از جمله 
صورت  به  صدا  و  سر  بی  اینترنتی  فروش های 
مویرگی در بازار عرضه می شود. گویا تدبیر دولت 

پیش کیاست قاچاقچیان رنگ باخته است.

تولید مقابل اجناس خارجی زانو زد؛

خیزفروشاجناسقاچاقدربازار
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فیلم سیب سرخ حوا

یادها و خاطره ها در زمان امروز یادی میکند از فیلم سیب سرخ 
محمدهادی  نویسندگی  اسدی،  سعید  کارگردانی  به  فیلمی  حوا 
سال 13۷۷  محصول  شریفی  امیرحسین  تهیه کنندگی  و  کریمی 

است این فیلم در خرداد 13۷۹ بر روی پرده سینما رفت.
خالصه فیلم:ندا معتقد است که در زندگی فقط عشق کافی نیست 
بلکه باید به مسائل مالی نیز توجه کرد. به همین دلیل، نامزدی 
چهار ساله اش را با فرهاد به هم می زند و با مردی مسن و پولدار 
به نام محمود فروزش که یک شرکت خصوصی دارد ازدواج می کند 

و...
دیالوگ ماندگار این فیلم،ندا )نیکی کریمی(: سمیرا دختر همسایه 
زندگیش  از  که  سال  یه  اما  تو،  مثل  بود  جوونی  یه  عاشق  مون 
گذشت، عشقش لگد مال پول آب و برق و اجاره خونه شد. آره می 
دونم تو چی می گی اینا همه مادیاته، مادیاتی که موندگار نیست، 
اما چه عشقی،  عشقه که به یاد من و تو و همه مردم می مونه، 
وقتی تو زیر این همه فشار، حتی حوصله ریخت منو هم نداری، 
مرد  یه  عاشق  بخوام  اگه  درسته  بمونی.  عاشقم  تونی  می  چطور 
دیگه بشم، عشقم وصله خورده میشه، ولی عشق رفو شده جلوی 
چشم همه نیست، اما روسری رفو شده چرا، حتی خود تو هم منو 

با یه روسری کهنه دوست نداری.

ادامه  راهکار  تنها   ، آزاد  انتخابات  امروزه   
ماندگاری یک دودمان سیاسی است .  

حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

یادها و خاطره ها در زمان .....

ساقی بیار باده و با محتسب بگو 
 انکار ما مکن که چنین جام، جم نداشت

هر راهرو که ره به حریم درش نبرد
 مسکین بریده وادی و ره در حرم نداشت

امروز با حافظ

»به مدرسه دیر رسیدم 
چون...« به بازار کتاب رسید

»به  کتاب 
دیر  مدرسه 
رسیدم چون...« 
دیوید  نوشته 
ترجمه  با  کالی 
هیرمندی  رضی 
افق  نشر  توسط 
راهی  و  منتشر 

بازار نشر شد.
گزارش  به 
»به  کتاب  مهر، 

دیوید  نوشته  چون...«  رسیدم  دیر  مدرسه 
هیرمندی  رضی  ترجمه  با  تازکی  به  کالی 
توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شده 
مجموعه  عناوین  از  یکی  کتاب  این  است. 
»کتاب های فندق« است که توسط این ناشر 

به چاپ می رسد.
دهمین  چون...«  رسیدم  دیر  مدرسه  »به 
عنوان از کتاب های تصویری بخش کودک و 
آن  درباره  نویسنده  و  است  افق  نشر  نوجوان 
این توضیح را می دهد: می دانی این کتاب چه 
به  دیر  که  روزی  می خورد؟  دردت  به  روزی 
مدرسه برسی و هیچ بهانه خوبی هم نداشته 
باشی. توجه: سعی کن هیچ وقت به مدرسه 

دیر نرسی؛ وگرنه...
این کتاب هم مانند ۹ عنوان دیگر »کتاب های 
تصویری«، تلفیقی از سطور داستان و تصویر 
با یکدیگر است که موجب می شود کودکان به 
کودکی  دنیای  به  بزرگترها  و  داستان  دنیای 

پا بگذارند.
 3 شمارگان  مصور،  صفحه   36 با  کتاب  این 
منتشر  ریال  هزار   ۵0 قیمت  و  نسخه  هزار 

شده است.

در بازار کتاب

از  دفاع  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
عملکرد معاونین و مدیران کل این وزارتخانه 
سال  سه  حدود  در  مختلف  حوزه های  در 
ناهنجاری های  مسئول  گفت:  گذشته، 
وزارت  تنها  جامعه،  در  اخالقی  و  فرهنگی 

ارشاد نیست. 
زمان-اشرفی  پیام  خبرنگار  گزارش  به 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  جنتی  علی  پیمان، 
اجالس  سومین  در  مرداد  سوم  اسالمی 
سراسری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
مدیران  و  معاونین  حضور  با  که  استان ها 
ستادی این وزارتخانه در محل هتل انقالب 
در تهران برگزار شد، در سخنانی گفت: هر 
یک از ما مجموعه ای از فعالیت های فرهنگی 
می دهیم.  انجام  هستیم،  که  سطحی  در  را 
آنچه در همه این فعالیت ها مهم است، روح 
که  است  عملی  همان  یعنی  فعالیت هاست؛ 
صرفاً برای جلب رضایت خداوند و تقرب به 
ذات باری تعالی انجام می شود که اگر چنین 

نباشد، همه ما زیانکار هستیم.
که  کسانی  است  این  واقعیت  افزود:  وی 
فعالیت  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  در 
این  از  زیادی  مادی  منافع  نه  می کنند، 
نجومی  حقوق های  نه  و  دارند  فعالیت ها 
فعالیت های  این  اگر  پس  می گیرند؛ 
خسته کننده و فرسایشی بدون جلب رضایت 

خداوند باشد، قطعاً همه ما زیانکار هستیم.
فعالیت های  در  شفافیت  به  ادامه  در  وی 
گفت:  و  کرد  اشاره  وزارتخانه  این  اقدامات 
که  است  این  ما  کار  ویژگی های  از  یکی 
و  شفاف  می دهیم  انجام  که  اقدامی  هر 
می بینند  را  آن  جامعه  آحاد  و  است  روشن 
به آن واکنش  نشان می دهند؛ چه  و نسبت 
منفی.  واکنش  چه  و  مثبت  واکنش های 

مشکل عمده ای که همکاران من در وزارت 
فکر  بعضی ها  که  است  این  دارند،  ارشاد 
جامعه  اصالح  و  فرهنگ سازی  کار  می کنند 
فقط بر دوش این وزارتخانه است و دیگران 
ارشاد  وزارت  که  در حالی  ندارند.  وظیفه ای 
نظارت  که  است  حاکمیتی  وزارتخانه  یک 
برای  را  مجوزهایی  و  می کند  برنامه ریزی  و 
خودش  و  می کند  صادر  مختلف  برنامه های 
هم کمتر تصدی گری کارهای فرهنگی را بر 

عهده دارد.
رابطه  این  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
افراد  و  خبرگان  ُعلما،  همه  کرد:  اضافه 
هستند  مسئول  جامعه  به  نسبت  فرهیخته 
مثاًل  و  دارد  وجود  جامعه  در  نارسایی  اگر  و 
مشکالتی از نظر اخالقی در جامعه است، همه 
ما نسبت به آن مسئول هستیم. ما 3۷ سال 
پیش و وقتی انقالب کردیم، آرمان ما این بود 
که یک حکومت اسالمی ایجاد کنیم که زمینه 

اعتالی انسان را فراهم کند و جامعه ای بسازیم 
که در آن عدالت اجتماعی وجود داشته باشد، 
می بینیم،  جامعه  در  آنچه   ... و  نباشد  فقر 
فوق العاده ای  اجتماعی  آسیب های  متأسفانه 
رنج  را  فرهیخته  انسان های  همه  که  است 
می دهد و این نتیجه عملکرد همه ما از ابتدای 

انقالب تا االن است.
وی به مسئله بارز بدحجابی در جامعه اشاره 
بدون  عده ای  متأسفانه  شد:  یادآور  و  کرد 
اینکه اصاًل به ریشه های این آسیب بپردازند 
و به دنبال خشکاندن آن باشند، فقط ظاهر 
بعد  و  می کنند  نگاه  را  خیابان ها  و  کوچه ها 
کار  چه  ارشاد  وزارت  پس  می گویند  هم 
همه  این  که  بپرسیم  باید  هم  ما  می کند!؟ 
نهادهای فرهنگی که در کشور است، چه کار 

می کنند؟
جنتی ادامه داد: ما اگر ۵0 هزار عالم فقط در 
قم داریم و در بقیه شهرها هم در حوزه های 

علمیه دهها عالم داریم و در هر مناسبتی که 
و  رمضان  مبارک  ماه  از جمله  می آید  پیش 
مختلف  نقاط  به  ُمبلغ  همه  این  محرم،  ایام 
وضعیت  چرا  پس  می کنیم،  اعزام  کشور 

این طوری است؟
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اضافه کرد: کل 
بودجه فرهنگی کشور ۷100 میلیارد تومان 
است که به نهادهای مختلف اختصاص پیدا 
سیما،  و  صدا  سازمان  از  اعم  است؛  کرده 
تبلیغات  دفتر  اسالمی،  تبلیغات  سازمان 
و  علمی  مؤسسه  دهها  و  قم  علمیه  حوزه 
پژوهشی دیگر. آنچه به وزارت ارشاد رسیده، 
طبیعتاً  است.  تومان  میلیارد  هزار  مجموعاً 
 6000 آن  مقابل  در  مسئول  دوستان  باید 
فعالیت های  و  باقی مانده  تومان  میلیارد 

فرهنگی موظف آنها، پاسخگو باشند.
این  که  دارم  قبول  البته  من  گفت:  جنتی 
می کنند  فعالیت  هم  نهادها  و  سازمان ها 
دنبال  به  و  بپذیریم  باید  همه  باالخره،  اما 
باشیم.  آسیب ها  این  ریشه های  خشکاندن 
اگر  می شود،  صرف  که  اعتبارات  همه  این 
به صورت هماهنگ صرف شود، قطعاً ثمرات 

بیشتری دارد.
ادارات  وی که در سومین اجالس سراسری 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها سخن 
می گفت، با دفاع از عملکرد و کارنامه مدیران 
دوره  این  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
به وجود  ارشاد  آنها گفت: وزارت  به  خطاب 
مدیرانی مثل شما افتخار می کند که عموماً 
مخلص  و  معتقد  متدین،  کارآمد،  عناصر 
هستید. شاید کمتر دوره ای از فعالیت وزارت 
ارشاد مثل این دوره، مدیران آن از نظر سطح 
مدیران  سطح  در  تجربه،  و  کارآیی  علمی، 

فعلی بوده باشند.

در جمع مدیران کل ارشاد استان ها مطرح شد؛

مسئول آسیب های فرهنگی تنها ارشاد نیست

اکران فیلم »محمد رسول ا...)ص(« 
در عراق

)ص(  ا...  رسول  محمد  فیلم  عمومی  اکران  برای  مجیدی  مجید 
قرارداد  تهران  در  این کشور  فرهنگ  وزارت  قائم مقام  با  عراق  در 

همکاری امضا کرد.
وزارت  با  بغداد  در  ایران  فرهنگی  رایزنی  هماهنگی های  بر  بنا 
اکران عمومی  برای  قرارداد  همکاری  فرهنگ و گردشگری عراق، 
فیلم »محمد رسول ا... )ص(« به کارگردانی مجید مجیدی در عراق 

منعقد شد.
به دلیل اهمیت اکران فیلم »محمد رسول ا... )ص(« در عراق، جابر 
این  عقد  منظور  به  کشور  این  فرهنگ  وزارت  قائم مقام  الجابری، 
این قرارداد همکاری را امضا کرد  قرارداد به تهران سفر و شخصاً 
محمد  فیلم  عمومی  نمایش  شاهد  آتی  روزهای  در  زودی  به  تا 

رسول ا... )ص( در عراق باشیم.
این قرارداد همکاری گام دیگری در راستای توسعه همکاری های 
فرهنگی و هنری بین دو کشور است و می تواند در استحکام روابط 
هنری  و  فرهنگی  تعامالت  و  بوده  موثر  بسیار  کشور  دو  هنری 

مسئوالن و هنرمندان ایرانی و عراقی را در پی دارد.

بازیگری که مقابل »پیکاسو« قد کشید

مانند  آثار هنرمندانی  برودی« در حراجی  از »آدرین  نقاشی  یک 
»پابلو پیکاسو« و »جف کونز« به قیمت 2۷۵ هزار دالر به فروش 

رسید.
که  اسکاری  بازیگر  برودی«  »آدرین  نوشت:  »پیپل«  مجله 
هنر  به تازگی  هست،  هم  موسیقی دان  و  کارگردان  تهیه کننده، 

نقاشی را به کارنامه اش اضافه کرده است.
این هنرپیشه 43 ساله که بازی در فیلم هایی را مانند »پیانیست«، 
دارد،  کارنامه اش  در  بوداپست«  بزرگ  »هتل  و  کنگ«  »کینگ 
نقاشی خود را در بنیاد »دی کاپریو« عرضه کرد و موفق شد آن را 
به قیمت 2۵0 هزار یورو )بیش از 2۷۵ هزار دالر( به فروش برساند.

»گام های آخر ببر« نام این اثر هنری است که در کنار کارهایی از 
»پابلو پیکاسو«، »جف کونز«، »اُرس فیشر«، »اوالفور الیاسون« و 

»آدرین ویالر روجاس« چوب حراج خورد.
رسید،  دالر  میلیون   4۵ به  آن  فروش  جمع  که  حراجی  این  در 
»توبی  کری«،  »ماریا  »بونو«،  راک«،  »کریس  مانند  چهره هایی 
مگوایر«، »جونا هیل«، »نوامی کمپبل«، »بردلی کوپر« و »ادوراد 

نورتون« حضور داشتند.

آن سوی آبها

تبلیغ در جم به اکران »آبنبات چوبی« 
ضربه می زند!؟

نابهنگام  تبلیغ  گفت:  چوبی«  »آبنبات  فیلم  کننده  تهیه 
از  بعد  فیلم  زیرا  است،  مضر  »آبنبات چوبی«  فیلم  برای 
»دراکوال« قرار است اکران شود و همزمان با زمان اکران، 
مخاطب احساس می کند فیلم قدیمی و کهنه است و به 

سالن سینما نمی آید.
تنها فیلمی است که در  فیلم سینمایی »آبنبات چوبی« 
سالن های سینما به نمایش درنیامده اما از سوی شبکه 

ماهواره ای جم تبلیغات آن پخش شده است.
»آبنبات  سینمایی  فیلم  کننده  تهیه  علیخانی  عبدا... 
چوبی« درباره پخش تیزر فیلم از یکی از شبکه های معاند 
در گفت وگو با خبرگزاری فارس گفت : من به عنوان تهیه 
شبکه  به  فیلم  تبلیغ  برای  سفارشی  هیچ  فیلم  کننده 
ماهواره ای جم ارایه ندادم و از شب گذشته مطلع شدم که 
تبلیغاتی برخی از فیلم ها از جمله فیلم »آبنبات چوبی« از 

شبکه جم پخش شده است.
جم  شبکه  در  شده  پخش  تیزر  درباره  ادامه  در  وی 
اکران  در  هفته  یک  اختالف  با  فیلم  دو  ما  داد:  توضیح 
و  پاس«  و  »آس  سینمایی  فیلم  داشت.  خواهیم  بعدی 
تیزر  فقط  چرا  نمی دانم  چوبی«  »آبنبات  سینمایی  فیلم 
تاکید  خاتمه  در  وی  است.  »آبنبات چوبی« پخش شده 
کرد: هیچ سفارشی برای پخش تیزر از شبکه جم ندادم و 

حتما از مجاری قانونی پیگیری خواهم کرد.

 انتقاداز بی توجهی به مفاهیم انقالبی و 
گسترش فرهنگ تجمل گرایی سینما

فرهنگ  گسترش  فیلم سینمایی»استرداد«،  تهیه کننده 
تجمل گرایی بین برخی مدیران و فعاالن فرهنگی را سبب 
بی توجهی به مفاهیم کلیدی انقالب اسالمی و دفاع مقدس در 

آثار سینمایی بیان کرد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی جشنواره بین المللی 
فیلم مقاومت محسن علی اکبری در خصوص دالیل پرداخت 
ضعیف و اندک فیلم سازان به مباحث کلیدی و استراتژیک 
مانند حوادث انقالب اسالمی، مقاومت و دفاع مقدس عنوان 
کرد: هنگامی که این موضوعات تاثیرگذار و آینده ساز مورد 
عنایت برخی مجریان فرهنگی کشور قرار نگیرد، بر تصمیمات 
فیلم سازان نسبت به تولید آثار ارزشمند در این حوزه نیز تاثیر 

سو می گذارد.
تهیه کننده فیلم سینمایی»مریم مقدس« گفت: جوامع غربی 
با ترویج نگاه و سبک زندگی خویش در جامعه اسالمی به 
طور مدام در حال رشد فرهنگ نادرستی به نام تجمل گرایی 
بین مردم مسلمان جهان هستند؛ معضلی که متاسفانه در 
میان بعضی از مردم و مسئولین ناآگاه کشور خودمان نیز 
وجود دارد.وی عنوان کرد: این رویدادهای انقالبی و مردمی 
هم نقطه عطفی است برای فیلم سازان عرصه انقالب در جهت 
نمایش هر چه بیشتر ناگفته های انقالب اسالمی و دفاع مقدس 
و هم تاکیدی است بر نمایش استقامت آن دسته از مردم 
که با وجود فاصله های طبقاتی بسیار همچنان در برابر نفوذ 

تهدیدات داخلی و خارجی دشمنان اسالم مقاومت می کنند

زمان اکران عمومی »فروشنده« 
امروزمشخص می شود

زمان اکران فیلم سینمایی »فروشنده« به کارگردانی اصغر 
فرهادی امروزدوشنبه چهارم تیر ماه مشخص می شود. 

با توجه به اینکه امروزدوشنبه چهارم مرداد ماه نشست 
شورای صنفی نمایش مانند هر هفته برگزار می شود، 
به  »فروشنده«  فیلم  اکران  دقیق  زمان  شده  مقرر 

کارگردانی اصغر فرهادی در این جلسه مشخص شود.
در صورت بررسی پرونده »فروشنده« در شورای صنفی 
نمایش، زمان دقیق اکران این فیلم و سرگروه آن  اعالم 
در  فرهادی  فیلم  اعالم شد  امروز  می شود. همچنین 
از  پیش  می رود.  پرده  روی  نیز  تجربه«  و  »هنر  گروه 
این گروه »هنر و تجربه« از آثاری که خودشان سرگروه 
ولی  نمی گذاشت  نمایش  به  را  اثری  داشتند  اکران 
محمدحسین  ساخته  غبار«  در  »ایستاده  فیلم  درباره 
فیلم  به  نوبت  حال  و  کرد  تغییر  قاعده  این  مهدویان 

»فروشنده« رسیده است.
امسال،  کن  فیلم  جشنواره  در  حضور  با  »فروشنده« 
مرد  بازیگری  بهترین  و  فیلمنامه  بهترین  جایزه  دو 
شهاب  چون  بازیگرانی  فیلم  این  در  کرد.  دریافت  را 
حسینی، ترانه علیدوستی، بابک کریمی و مینا ساداتی 

حضور دارند

را  »لوتر« خود  بازیگر  نظر می رسد که  به 
نقل  به  باشد.  کشیده  کنار   00۷ رقابت  از 
از اینپندنت، ممکن است بحث »چه کسی 
عنوان  به  را  کرگ  دنیل  جای  است  قرار 
جیمز باند بعدی بگیرد« ادامه داشته باشد 
اما به نظر می رسد یک بازیگر که مدت ها 
دارد،  رقابت حضور  در  می کردند  فکر  همه 
نام خود را از لیست رقبای احتمالی حذف 

کرده باشد.
زیر  نقش  این  بازیگر  و   00۷ آینده  وقتی 
نخستین  از  یکی  البا  ایدریس  رفت،  سوال 
بازیگرانی بود که نامش به این نقش ارتباط 
بازیگر »لوتر« خوش  این حال  با  داده شد. 
باشد  باند  جیمز  تواند  می  که  ندارد  قبول 
و می گوید سنش بیش از حد باالست. این 

»صبح  با  مصاحبه ای  در  بریتانیایی  بازیگر 
این  گفت  و  نداد  لو  چیزی  آمریکا«  بخیر 
باز  »من  گفت:  او  است.  بزرگ  شایعه  یک 
بیفتد  واقعا  اتفاق  این  اگر  که  هم می گویم 
خواهد  کشور  یک  خواست  خاطر  به  فقط 
بود چون هیچ مذاکره ای بین من و استودیو 

انجام نشده است.
 اما هرجا که می روم مردم می خواهند این 

اتفاق بیفتد، بنابراین…«
بخواهم  اگر  »اما  داد:  ادامه  شوخی  با  او 
این  برای  سنم  نظرم  به  بگویم  را  راستش 
نقش باالست؛ به هر حال سوار ماشین شیک 
مارتینی  و  رفتن  ور  آن  و  ور  این  و  شدن 
می رسد،  نظر  به  افتضاح  خیلی  خوردن… 

چه کسی چنین چیزی می خواهد؟«

ایدریس البا برای »باند بودن« پیر است

فیلم  کننده  تهیه  قاسمی  حسین  محمد 
آبیار  نرگس  کارگردانی  به  »نفس«  سینمایی 
از فراهم کردن شرایط اکران همزمان در ایران، 

کانادا و آمریکا خبر داد.
کنندگان  تهیه  از  یکی  قاسمی  محمدحسین 
»نفس«درباره اکران این فیلم سینمایی در دو 
کشور کانادا و آمریکا گفت: شرکت فرهنگی و 
هنری »نورتابان« یکی از تهیه کنندگان فیلم 
فیلم  این  پخش  که  است  »نفس«  سینمایی 
این شرکت فرهنگی در  دارد.  به عهده  نیز  را 
شرایط  ایران،  در  اکران  با  همزمان  دارد  نظر 
پخش »نفس« در دو کشور کانادا و آمریکا را 
فراهم کند. وی افزود: طبق برنامه ریزی انجام 
تاریخ  از  از سوی پخش کننده، »نفس«  شده 
22 مهرماه روی پرده می رود و احتماال گروه 

سینمایی کوروش سرگروه آن خواهد بود.
شد:  یادآور   »143 »شیار  فیلم  کننده  تهیه 
صابری  محمد  ریزی  برنامه  با  همچنین 
مدیرعامل شرکت »نور تابان«، طرح های ویژه 
در  »نفس«  فیلم  اکران  و  تبلیغات  جهت  ای 
تهران و شهرستان داریم که می توان به اکران 
سینما  بدون  شهرهای  در  فیلم  این  همزمان 

اشاره کرد.
»شیار  فیلم  اکران  زمان  کرد:  تاکید  قاسمی 
143«، تجربه موفق نمایش همزمان فیلم در 
از  گذراندیم.  سر  از  را  سینما  بدون  شهرهای 
در  »نفس«  فیلم  اکران  با  همزمان  رو  همین 
فیلم  این  داریم  نظر  در  شهرستان،  و  تهران 
نیز  سینما  بدون  شهرهای  در  را  سینمایی 

نمایش دهیم.

نمایش »نفس« در کانادا و آمریکا

علی سرتیپی از احتمال ساخت فیلم »سردبیر« 
به کارگردانی مجید جوزانی در اواخر تابستان 

خبر داد.
این تهیه کننده در گفتگو با باشگاه خبرنگاران 
ساخت  وضعیت  آخرین  خصوص  در  جوان؛ 
برنامه  طبق  گفت:  »سردبیر«  سینمایی  فیلم 
تابستان  اواخر  احتماال  شده  انجام  ریزی های 
کلید می خورد. وی در مورد فیلم هایی که قرار 
بود در امریکا و آلمان بسازد، عنوان کرد: فعال 

خبر خاصی از این دو پروژه ندارم.

»سردبیر«  فیلم  لوکیشن های 
موضوع  و  می گذرد  تهران  در 
آن دارای طنز موقعیتی است 
اصلی  شخصیت  چهار  از  که 
هستند؛  جوان  همگی  که 
بهره خواهد برد. »سردبیر« به 
سرتیپی،  علی  کنندگی  تهیه 
و  جوزانی  مجید  کارگردانی 
یوسف  مشترک  نویسندگی 
صمد زاده و ناهید دیدار است.

بزرگداشت داریوش ارجمند 
در چهاردهمین تولد ماه

سازمان  ماه  تولد  ویژه برنامه  چهاردهمین 
با  همزمان  تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی 
جشن تولد ۷2 سالگی داریوش ارجمند بازیگر 
موزه  در  تلویزیون  و  سینما  تئاتر،  نام آشنای 

هنرهای دینی امام علی)ع( برگزار می شود.
فرهنگی  سازمان  از   زمان  پیام  گزارش  به 
برگزاری  از  هدف  تهران،  شهرداری  هنری 
هنرمندان  بزرگداشت  ماه«  »تولد  ویژه برنامه 
سالروز  در  مختلف  رشته های  پیشکسوت 
بزرگداشت  به  مردادماه  برنامه  است.  تولدشان 
سینمای  و  تئاتر  بازیگران  مشهورترین  از  یکی 
آثار  در  هنرنمایی  که  یافته  اختصاص  ایران 
فاخر بی شماری را در کارنامه هنری خود ثبت 
سال  مردادماه   ۵ ارجمند  است.داریوش  کرده 
مدرک  دارای  او  شد.  متولد  تهران  در   1323
دانشگاه  از  سینما  و  تئاتر  ارشد  کارشناسی 
از  جامعه شناسی  و  تاریخ  کارشناسی  و  پاریس 
دانشگاه مشهد است. وی به همراه مهرداد تدین 
از مؤسسان سینمای آزاد مشهد در اواخر دهه 

1340 است.
باالترین قیمت بلیت در تاریخ 

سینمای آمریکا

در  آمریکا  در  سینما  بلیت  قیمت  میانگین 
در  رقم  باالترین  به   2016 سال  دوم  فصل 

تاریخ این کشور رسید.
به نقل از اسکرین دیلی، قیمت بلیت سینما 
تا  رسید  سنت   ۷3 و  دالر   8 به  آمریکا  در 
را  کشور  این  تاریخ  در  بلیت  قیمت  باالترین 

ثبت کرده باشد.
که  سینما  مالکان  ملی  انجمن  گزارش  به 
بعدی  سه  و  آیمکس  نسخه  شد،  منتشر 
فیلم های »در جست و جوی دوری«، »کتاب 
جنگل« و »کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی« با 
بلیت  قیمت  باالترین  از  درصدی  افزایش1.4 
نیز  بود  دالر   8.61 برابر  که   201۵ سال  در 

باالتر رفت.

خبر

»سردبیر« اواخر 
تابستان کلید 

می خورد


