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جزئیات
 تصمیمات جدید 
یارانه ای دولت

امامی کاشانی:

 آل سعود، داعش را تربیت و تقویت می کند
خطیب جمعه تهران گفت: آل سعود، داعش را تربیت 
و تقویت می کند و اکنون با پول خود چنین بالیی بر 

سر دنیای اسالم آورده است.
نماز  دوم  خطبه  در  کاشانی  امامی  محمد  ا...  آیت 
جمعه این هفته تهران افزود: آل سعود می گوید من 
خادم  نقاب  در  بالیی  چه  اما  هستم،  حرمین  خادم 
حرم بودن بر سر دنیا آورد، ببینید که امروز در یمن 
چه می کند؟، اما خدا چهره زشت آنها را نمایان کرد. 
وی با اشاره به وضعیت فلسطین، لبنان، یمن، بحرین، 
سوریه و عراق اظهار داشت: آمریکا و صهونیست ها می 

خواهند دنیای اسالم را نابود کنند. امام جمعه موقت تهران گفت: ناامنی های امروز جهان، ظلم، جنایت، تزویر، مکر 
و استثمارها را می بینید، خدای متعال این مسایل را به دست حضرت ولی عصر )عج( پایان خواهد داد.

آیت ا...  امامی کاشانی ادامه داد: خداوند وعده داده است که بر همه آشکار خواهد شد حق و راه چیست و 
چگونه باید حرکت کرد.

برجام و تصویب و اجرای آن تصمیم نظام بود
صفحه 3

وجـود بیش از
 6 میلیـون بیـکار 

در کـشور

تداوم افزایش
 تولید نفت 

از سوی ایران

احیای مجدد واحدهای صنعتی تعطیل
بازگشت جسارت حضور درعرصه تولید به تولیدکنندگان۴۰۰ میلیارد تومان بدهی تولیدکنندگان بخشوده شد                                             

10

11

روند افزایشی دسترسی آسان 
به موادمخدر

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، آموزش والدین در 
سوء  آثار  و  مخدر  مواد  انواع  اعتیاد،  مخرب  اثرات  مورد 
آنها و همچنین نقش خانواده در جلوگیری از این معضل 
را در تحقق رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر 

موثر دانست.

تیم فوتبال ایران اول آسیا 
و 39 جـهان

جدیدترین رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( 
اعالم شد که بر اساس آن تیم ملی فوتبال ایران همچنان 
بهترین تیم آسیا است و در رده 39 جهان جای گرفته 

است.

ورزشیاجتماعی

2 55 7

گروه اقتصاد : مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی تنها 20 درصد از واحدهای صنعتی کشور را گرفتار رکود یا تعطیلی دانست و گفت: بیش از ٤00 میلیارد 
تومان از بدهی تولیدکنندگان و صنعتگران مورد بخشودگی قرار گرفته است.

ترکیه  به  سفرش  اولین  در  ایران  خارجه  وزیر 
دوران  که  هستیم  معتقد  ما  گفت:  کودتا  از  پس 
و دیگر در منطقه  و کودتا سپری شده  زورگویی 

ما جایی ندارد.
در  آنکارا  به  ورود  بدو  در  ظریف  محمدجواد 
گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به تحوالت منطقه 
ایران،  افزود:  تاثیرگذار  کشورهای  با  رایزنی  و 
روسیه و ترکیه از بازیگران مهم در منطقه به شمار 
می آیند و نیاز است با یکدیگر گفت وگو و همکاری 

داشته باشند.
او در عین حال خاطرنشان کرد: اگر اختالف نظری 
هم میان کشور های منطقه باشد می توان آن را از 

طریق گفت وگو  برطرف کرد.
وزیر خارجه ایران با اشاره به محکومیت کودتای 
همان  در  ایران  سوی  از  ترکیه  اخیر  نافرجام 
معتقدیم  ما  کرد:  خاطرنشان  اولیه  ساعت های 
در  و  شده  سپری  دیگر  کودتا  و  زورگویی  دوران 
خواست  و  اراده  و  رای  و  ندارد  جایی  ما  منطقه 
نظامی  گروه  یک  اقدامات  با  نمی توان  را  مردم 
مقام های  همه  دلیل  همین  به  و  کرد  سرکوب 
ریاست جمهوری،  رهبری،  معظم  مقام  از  ایران 
رییس مجلس و من و سایر  مقامات ایران کودتا 

را محکوم کردیم.
وی تصریح کرد: حرکت و ایستادگی مردم ترکیه 
در از بین بردن مبانی کودتای نافرجام در ترکیه 
صحنه  در  مردم  حضور  بود.  مهمی  بسیار  اقدام 

درس مهمی به کودتاگران بود.

نشست  برگزاری  مورد  در  هم چنین  ظریف 
سه جانبه ایران، روسیه و آذربایجان در باکو گفت: 
و  روسیه  ایران،  به خصوص  همسایگان  نشست 
و  صلح  برقرای  و  ثبات  توسعه  برای  آذربایجان 

امنیت منطقه بسیار مهم است.
انجام شده میان  به گفت وگوهای  اشاره  با  ظریف 
را  مذاکرات  این  روسیه  و  ایران  رییسان جمهور 
مفید و سازنده خواند و افزود: سه کشور از جمله 
با  که  است  نیاز  و  هستند  منطقه  مهم  بازیگران 

یکدیگر گفت وگو و همکاری داشته باشیم .

در  این کشور  نقش  و  ترکیه  به  مورد سفر  در  او 
تحوالت منطقه یی نیز خاطرنشان کرد: ترکیه نیز 
تاثیرگذار  کشورهای  جمله  از  و  ما  مهم  همسایه 
را  مشترک  نقاط  گفت وگو  با  باید  است.  منطقه 
همین  از  باشد  نظری  اختالف  چنانچه  و  تحکیم 

طریق مسائل را حل و فصل کنیم.
گذشته  از  ترکیه یی  دوستان  با  ما  داد:  ادامه  وی 
در مورد موضوعات منطقه یی گفت وگوهای بسیار 
فشرده ای داشته و این گفت وگو ها را در این سفر 

دنبال خواهیم کرد.

ظریف:

 دوران کـودتاگری سـپری شـده است

دولت  گفت:  و شهرسازی  راه  وزیر   
از  کشورمان  سهم  احیای  دنبال  به 
در  را  موضوع  این  که  است  جهان 
پیگیری  هم  نقل  و  حمل  بخش 

می کند.
به  اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
آرمان های  با  است  قم شهری  اینکه 
بزرگ، گفت: دولت عمده ترین هدفی 
است که تا این لحظه تعقیب کرده، 
ایران  موقعیت  بازیابی  و  بازخوانی 
سیاست،  حوزه  در  جهان  سطح  در 

اقتصاد و فرهنگ است.
وی با اشاره به تعامل فعال و مثبت 
این  از  داد:  ادامه  جهان  با  دولت 
طریق تالش می کنیم سهم ایران در 

جهان را احیا کنیم.
در  کشورمان  برتر  موقعیت  به  اشاره  با  آخوندی 
با  که  است  دلیل  همین  به  گفت:  حوزه ها،  برخی 
مقاومت های بسیاری از سوی قدرت های دنیا رو به 

رو هستیم.
با  که  است  مهم  بسیار  شرایط  این  در  افزود:  وی 
حفظ صلح و امنیت ملی، سهم خودمان را در جهان 

حفظ کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موقعیت ژئوپلتیک 
کشورمان، گفت: با این موقعیت در حوزه ارتباطات 
سهم  می توانیم  رادیویی  و  ریلی  هوایی،  زمینی، 
ما  سهم  امروز  اما  باشیم  داشته  جهان  در  خوبی 

آنچنان که باید نیست.
وی افزود: ما در بخش دریا که کرانه های کشورمان 
دروازه های ورود برای تمام کشورهای آسیای میانه 
است، با توجه به اتفاقاتی که در جنوب خلیج فارس 

صورت  که  تحریم هایی  و  داد  رخ 
گرفت، نه تنها پهلوگیری کشتی های 
نداشتیم  ایران  سواحل  در  را  بزرگ 
می آمد  ایران  برای  که  بارهایی  بلکه 
در سواحل جنوب خلیج فارس تخلیه 
به  کوچک  کشتی های  با  و  می شد 

ایران می آمد.
همین  اینکه  به  اشاره  با  آخوندی 
هم  هوایی  کریدورهای  در  مشکل 
کشورمان  از  ما  گفت:  دارد،  وجود 
می توانیم هر روز ۱۵۰۰ پرواز از فراز 
میزان  اما  باشیم  داشته  کشورمان 
سوم  یک  به  دوره ای  در  پروازها  این 
ظرفیت رسیده بوده و امروز به ۱۰۸۰ 

پرواز در روز رسیده بود.
و  حمل  شبکه  کل  بازتعریف  وی 
نقل ایران را از سیاست های کالن کشور دانست و 
اظهار داشت: در پی این هستیم که شبکه حمل و 
تمام  که  کنیم  تنظیم  طوری  را  ایران  هوایی  نقل 
پروازهایی که می توانند از ایران عبور کنند، ایران را 
به عنوان آسمان امن انتخاب کنند که الزمه این کار 

نوسازی کل ناوگان هوایی کشور است.
ادامه در صفحه 2

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

دولـت بـه دنـبال سـهم ایـران از جـهان

11

3

دولت به دنبال 

سهم ایران از جهان

فاصله ی روزافزوِن مناطق  
فقیرنشین و اعیان نشین

نسترن کیوان پور

ضعف در مقابله با بدهکاران 
دانه درشت بانکی

شهباز حسن پور بیگلری 
عضو کمیسیون برنامه و محاسبات مجلس

اقتصاد

نگاه روز

خبر

1

ظریف:

 دوران کـودتاگری 
سـپری شـده است
همین صفحه    
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امام هادی )ع(:

کالم  نور

معاون رییس جمهور خبر داد:
افتتاح اولین مدرسه کسب و کار کشور 

در زنجان
و  ادارای  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور  معاون 
استخدامی کشور گفت: اولین مدرسه کسب و کار 
کشور به همت پروفسور ثبوتی در استان زنجان 

تاسیس می شود.
تجلیل  و  نکوداشت  مراسم  در  انصاری  جمشید 
از صنعت گران، معدن کاران و اصناف برتر استان 
زنجان افزود: زیبنده جلسات و همایش ها نیست 
که هر کسی بیاید و حرف خودش را بزند و برود، 
بلکه باید تغییر رویه را در برگزاری جلسات داشته 
باشیم و از ارائه گزارش ها استفاده کرده و به روش 
میزگرد، نظرات ارائه داده شود تا اینکه هر کسی 

حرف خود را بزند.
این مسئول ادامه داد: از نیمه دوم سال 92 که 
کار خود را در استان شروع کردیم، فکر کردیم 
استان  توسعه  محور  را  کشاورزی  و  صنعت  که 
قراردهیم و این کار را با تشکیل اتاق فکرهایی در 
استان آغاز کردیم و در این اتاق فکرها برنامه های 
راهبردی را در این زمینه تدوین و پس از آن سعی 

در عملی کردن این برنامه ها داشته ایم.
وی خاطرنشان کرد: کشاورزی، صنعت و معدن به 
عنوان محورهای توسعه ای استان مشخص شده اند 
و در این بین محور توسعه استان، محور صنعت و 
معدن است و بخش هایی از صنایع را برای توسعه 
مشخص کرده ایم. همچنین برای توسعه صنعت 
استان برنامه های راهبردی تدوین شده است و بر 

اجرایی شدن این برنامه ها پافشاری می شود.
انصاری تصریح کرد: در استان زنجان پروژه هایی 
با حجم سرمایه گذاری 400 و 600 میلیارد تومان 
در حال اتمام و نزدیک به بهره برداری است و این 
در حالی است که تا به حال در هیچ کجای کشور 
هیچ گاه در دو سال پیاپی چنین پروژه هایی اجرا 
نشده است و پس از تدوین برنامه راهبردی »راشا 
کاسپین« را کلنگ زدیم که قرار است در هفته 
دولت امسال با اعتباری بالغ بر 480 میلیارد تومان 

افتتاح شده و به بهره برداری برسد.
ریخته گری  واحد  به  اشاره  با  زنجان  استاندار 
این  سرمایه گذاری  شد:  یادآور  سهند،  پیوسته 
تمامی  که  است  بوده  یورو  میلیون   200 واحد 
آن به وسیله سرمایه گذار خارجی از کشور چین 
واحد  بزرگ ترین  واحد  این  و  است  تامین شده 
تولید فوالد بخش خصوصی با مدیریت خارجی 

است که 2 تا 3 ماه آتی افتتاح خواهد شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یادآور 
شد: سه سال قبل واحدهایی از صنایع کوچک که 
تعطیل مطلق بوده اند برابر با 33 درصد بوده است 
و در حال حاضر این میزان 21 درصد است که 
نشان از تالش صنعت و معدن برای بهبود وضعیت 
این واحدها دارد و نیز میزان مصرف برق صنعتی 
در استان افزایش داشته که نشان از افزایش تولید 

و واحدهای تولیدی در استان دارد.
وی با اشاره به تاسیس مدرسه کسب و کار در 
از  استان  توسعه  برنامه  در  کرد:  تصریح  استان، 
ایده های دانشگاه تحصیالت تکمیلی و پروفسور 
کار  و  کسب  مدرسه  ایجاد  برای  نیز  ثبوتی 
این  برای  که  زحماتی  با  ایشان  و  شد  استفاده 
مهم کشیده اند، زمینه را برای تاسیس این مدرسه 

فراهم کرده اند.
در ادامه این جلسه، نماینده مردم زنجان و طارم 
در مجلس شورای اسالمی گفت: نیروی انسانی 
جوان، بزرگ ترین سرمایه ملی کشور است و برای 
این ظرفیت ها  از  باید  پیشرفت کشور  و  توسعه 
استفاده کرد و آن را محوری برای توسعه در نظر 
گرفت و به جای شعار دادن در استفاده از مدیریت 

جوان در عمل از آنان استفاده کرد.

افزایش 2۰ درصدی محبوبیت اردوغان 
بعد از کودتا

وقوع  پی  در  داد،  نشان  نظرسنجی  یک  نتایج 
کودتای نظامی نافرجام اخیر در ترکیه، محبوبیت 
درصد   20 حدود  کشور  این  رییس جمهوری 

افزایش یافته است.
میزان  متروپل،  نظرسنجی  نتایج  اساس  بر 
محبوبیت رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری 
ترکیه پس از کودتای نظامی نافرجام اخیر در این 

کشور 20.۷ درصد افزایش یافته است.
این نظرسنجی بین 28 ژوئیه تا اول اوت انجام 

شده و در آن 12۷۵ تن شرکت کرده اند.
نتایج نظرسنجی متروپل نشان می دهد که میزان 
محبوبیت اردوغان در میان شرکت کنندگان این 
رقم  این  که  رسیده  درصد  به 6۷.6  نظرسنجی 
حدود 21 درصد بیشتر از نتایج نظرسنجی مشابه 

در ماه ژوئن است

»پوکمون گو« در محوطه پنتاگون
 ممنوع است

به  را  گو«  »پوکمون  بازی  از  استفاده  پنتاگون 
وزارت  و محوطه  در ساختمان ها  امنیتی  دالیل 

دفاع ممنوع کرد.
به گزارش روزنامه واشنگتن پست، وزارت دفاع 
کارکنان  تمامی  به  یادداشتی  ارسال  با  آمریکا 
از بازی پوکمون  گو را ممنوع  پنتاگون استفاده 

کرده است.
استفاده  جی پی اس  سیستم  از  که  بازی  این 
برای  را  بسیاری  امنیتی  نگرانی های  می کند، 

کاربران ایجاد کرده است.
این  پنتاگون  ارشد  مقام های  که  شده  گفته 
نگرانی را دارند که استفاده از این بازی منجر 
به افشای محل اسناد محرمانه و حساس وزارت 

دفاع شود.

خبر

تا پایان تابستان ارزیابی دولت الکترونیک 
پایان  به  را  پروژه  این  ارزیابی  الکترونیک  دولت  کمیسیون  دبیر 
تابستان محول کرد و از ایجاد کارگروهی برای هدایت و مدیریت 

شهر هوشمند خبر داد.
اظهار  الکترونیک  دولت  روند  به  اشاره  با  اصل،  باقری  رضا 
که  شده  مشخص  و  انجام  الکترونیک  دولت  بلوغ  ارزیابی  کرد: 
انشااهلل  قرار دارند.  برای هر سرویس در چه مرحله ای  دستگاه ها 
دولت  وضعیت  و  می کنیم  اعالم  را  شاخص ها  تابستان  آخر  تا 

می شود. الکترونیک مشخص 
با  هوشمند  شهر  مسئولیت  اینکه  بیان  با  ادامه  در  همچنین  وی 
شهرداری  اختیار  در  شهرها  مدیریت  گفت:   هاست،  شهرداری 
کمک  آنها  به  زیرساختها  کردن  فراهم  جهت  از  ما  اما  هاست، 

می کنیم تا یک انسجام و هماهنگی ایجاد شود.
کمیسیون  که  کاری  افزود:  الکترونیک  دولت  کمیسیون  دبیر 
این  انجام می دهد  الکترونیک و شورای اجرایی فناوری اطالعات 
است که یک کارگروه ویژه برای هدایت و مدیریت شهر هوشمند 

با کمک وزارت کشور و شهرداریها ایجاد کند.
پیشرو  شهرهای  توانمندی  از  باید  اینکه  بیان  با  اصل  باقری 
به  باید  همچنین  گفت:  کنیم،  استفاده  کوچک  شهرهای  در 
شهرهای پیشرو کمک کنیم تا بستر سرویس دهی خود را همراه 
اختیار  در  و  ببخشند  بهبود  الکترونیک  دولت  سرویس های  با 

شهروندان قرار دهند.
وی شهر هوشمند را پروژه ای پیشرونده مانند شبکه ملی اطالعات 
دانست و بیان کرد: باید همیشه در جهت شهر هوشمند حرکت 
فناوری  سازمان  توسط  نیز  خوبی  بسیار  اقدامات  البته  و  کرد 

اطالعات شهرداریها انجام شده است.
دبیر کمیسیون دولت الکترونیک با اشاره به شهر تهران به عنوان 
یکی از شهرهای پیشرو در پروژه هوشمندسازی بیان کرد: تهران 
به سمت هوشمندسازی  در مسیر درستی  است که  از شهرهایی 
در  آنها  خروجی  و  شهرها  ارزیابی  همچنین  می کند.  حرکت 

همایش شهر هوشمند بررسی می شود.

حمالت موشکی یمن به مواضع مزدوران سعودی
 در الجوف

مواضع  به  موشک  فروند  چند  یمن  مردمی  نیروهای  و  ارتش 
مزدوران سعودی در منطقه »الخنجر« و تپه »الحمرا« و منطقه 
شلیک  »الجوف«  استان  در  الشعف«  و  »خب  شهر  »الخلیفین« 

کردند.
جزئیات بیشتری درباره این حمله گزارش نشده است.

و  عربستان  نظامی  مواضع  به  اخیر  حمالت  یمنی  های  مقام 
مزدوران سعودی را واکنشی به ادامه تجاوز و از سرگیری تهاجم 

گسترده ائتالف عربی به یمن می دانند.
و  مسکونی  مناطق  به  خود  حمالت  اخیر  روزهای  در  عربستان 

غیرنظامی یمن را تشدید کرده است. 
در حالی که مذاکرات صلح یمن در کویت پس از گفت وگو میان 
طرف های درگیر ناکام ماند، ائتالف عربی به سرکردگی عربستان 
بار دیگر حمالت بی سابقه ای را به استان های مختلف یمن از 

جمله صنعا از سر گرفت. 
همراه  به  ای  نتیجه  تاکنون  صنعا  و  ریاض  میان  وگوها  گفت 
سازمان  ویژه  فرستاده  احمد«  شیخ  ولد  »اسماعیل  اما  نداشته 
ملل متحد تعلیق را بن بست مذاکرات ندانست و تأکید کرد که 

برای ادامه نشست ها با طرفین مشورت خواهد کرد. 
فرودین سال  از ششم  عربی  برخی کشورهای  با  عربستان همراه 
قدرت  به  برای  یمن  به  ای  جانبه  همه  نظامی  حمله   1394
آغاز  مستعفی  رئیس جمهوری  هادی  منصور  عبدربه  بازگرداندن 

کرد. 
و  نفر  هزار  هفت  حدود  کشتار  جز  ای  نتیجه  نظامی  حمله  این 
آواره شدن میلیون ها یمنی و همچنین تخریب بیشتر زیرساخت 

های یمن در پی نداشته است

وقوع چندین انفجار در تایلند

زخمی  و  کشته  و  تایلند  در  انفجار  چند  وقوع  از  خبری  منابع 
شدن چندین تن خبر دادند.

مرکز  یک  در  دقیقه   20 فاصله  به  انفجار  دو  شب  شنبه  پنج 
کم  آن دست  اثر  در  که  داد  روی  هین«  »هوا  در شهر  تفریحی 

یک تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند.
منابع خبری گزارش دادند که حال سه تن از افرادی که در این 

بمب گذاری ها زخمی شده بودند، وخیم است.
ساعاتی پس از وقوع این دو بمب گذاری انفجار دیگری به کشته 

شدن یک تن و زخمی شدن سه تن دیگر منجر شد.
در  دیگری  انفجار  آسوشیتدپرس  خبرگزاری  گزارش  اساس  بر 
تایلند به کشته شدن دست کم  استان »ترانگ« واقع در جنوب 

یک تن و زخمی شدن شش تن دیگر منجر شد.
دو انفجار دیگر نیز بامداد جمعه در منطقه »سورات سانی« روی 
داد. این دو انفجار  در مقابل مقر پلیس رخ داد که در اثر آن یک 

تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند.
همچنین پایگاه اینترنتی کانال نیوز آسیا از وقوع دو بمب گذاری 

در فوکت خبر داد که در اثر آن یک تن زخمی شده است.
یک  در  انفجار  وقوع  از  تایلند  در  محلی  خبری  منابع  همچنین 

بازار در »تاکوآ پا« گزارش داده اند.
برعهده  را  بمب گذاری ها  این  مسئولیت  گروهی  هیچ  هنوز 
متوجه  را  اتهام  انگشت  رسانه ای  گمانه زنی های  اما  نگرفته 
نظامیان  تسلط  تحت  دولت  مخالفان  یا  طلب  جدایی  گروه های 

است. کرده 
همزمان  ملکه  تولد  سالروز  با  تایلند  در  اخیر  ساعات  انفجارهای 
کاخ  یک  دارای  تایلند  ملکه  و  پادشاه  همچنین  است.  بوده 
شهر  این  در  را  مدتی  گاه  و  هستند  هواهین  ناحیه  در  تابستانی 
داده اند که  احتمال  منابع  برخی  به همین دلیل،  به سر می برند. 
بمب گذاری توسط گروه های تندرو مخالف دولت نظامیان صورت 
گرفته باشد. درماه مه سال 2014، نظامیان دست به کودتا زدند 
و دولت انتقالی را برکنار کردند. آنان انگیزه خود را استقرار نظم 

و آرامش و دفاع از حرمت سلطنت اعالم داشتند.
یک  در  تایلند  جدید  اساسی  قانون  گذشته،  یکشنبه  روز 
این  نظامی  دولت  منتقدان  هرچند  رسید  تصویب  به  همه پرسی 
همه پرسی را غیر دموکراتیک و نتیجه آن را مخدوش دانسته اند. 
به گفته آنان، قبل از برگزاری همه پرسی، فرصت و امکانات الزم 
نداشت  قرار  اساسی  قانون  این  اختیار مخالفان  تبلیغات در  برای 
و وجود برخی محدودیت ها مانع از آن شده بود که رای دهندگان 

با آگاهی کامل به پای صندوق رای بروند.
تایلیند در سخنانی  نتیجه همه پرسی، نخست وزیر  اعالم  از  پس 
اعالم کرد که اقدام ارتش در برکناری دولت غیرنظامی در سال 
آن،  نتیجه  و  داد  پایان  سیاسی  ناآرامی  دوره  یک  به   2014

برقراری آرامش برای انجام این همه پرسی بوده است.
انگلیس  خارجه  وزارت  اخیر،  ساعات  انفجارهای  وقوع  پی  در 
موارد  در  مگر  که  است  کرده  توصیه  کشور  این  شهروندان  به 
از  همچنین،  ورزند.  خودداری  تایلند  به  سفر  از  فعال  ضروری، 
است  شده  خواسته  نیز  دارند  کشور حضور  آن  در  که  مسافرانی 

مراقب های الزم را در رفت و آمدهای خود منظور دارند.
از  نفر  میلیون ها  ساله  هر  که  است  کشورهایی  جمله  از  تایلند 
سفر  آن  به  خود  تعطیالت  گذراندن  برای  جهان  مختلف  نقاط 

می کنند.

خبر

رئیس مجلس شورای اسالمی از تدوین طرحی 
در مجلس در راستای ساماندهی روستاها برای 
خبرداد  شهرها  به  روستاییان  مهاجرت  کاهش 
در  طرح  این  تصویب  با  کرد  وابرازامیدواری 

مجلس میزان مهاجرت روستاییان کاهش یابد.
علی الریجانی در سی امین اجالس شورای عالی 
استان ها که درمحل مجلس قدیم برگزار شد، 
افزود:امروز یکی از معضالت کشور این است که 
افراد زیادی از روستا به شهر مهاجرت می کنند 
و نسبت مهاجرت روستا به شهر بسیار زیاد است. 
وی ادامه داد: این نسبت هم اکنون 30 به ۷0 
است یعنی ۷0 درصد مردم روستاها عالقه دارند 
که به شهرها مهاجرت کنند که این موضوع اصال 

خوب نیست. 
این  دیگر  کشورهای  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
نسبت  آینده  سال   1۵ طی  که  است  گونه 
مهاجرت روستا به شهر مانند ایران می شود ولی 
ایران 1۵ سال جلوتر از دیگر کشورها طی کرده 
است و جمعیت مهاجرش از روستا به شهر ۷0 

درصد است. 
مشکالت  را  موضوع  این  دالیل  از  یکی  وی 
اقتصادی در روستاها دانست و گفت: البته فقط 
مردم  مهاجرت  دلیل  تنها  اقتصادی  مشکالت 
روستایی  جوان  امروز  نیست،  شهر  به  روستا 
امکان کار مطلوب را ندارد از این رو تالش می 
کند به شهرها برود و چون نمی تواند در شهرها 
به  کند  پیدا  را  موردنیازش  و  مناسب  کار  هم 
حاشیه می رود و مشکالت حاشیه نشینی ایجاد 

می شود. 
الیجانی تاکید کرد: در این زمان است که ما با 
مشکالت اجتماعی، فرهنگی و معضالت بسیاری 
این  اینکه  برای  رو  این  از  شویم  می  رو  به  رو 
مشکل را حل کنیم باید به سمت سرو سامان 

دادن روستاها برویم. 
وی اضافه کرد: البته کشور ما با مشکل خشکی 
و کم آبی نیز رو به رو است و از این لحاظ نیز 

مشکالت زیادی ایجاد می شود. 
در  طرحی  اکنون  اینکه  بر  تاکید  با  الریجانی 
مجلس برای سر و سامان دادن به روستاها در 
حال انجام است، اظهار داشت: ما در حال تهیه 
با کمک بخش  که  در مجلس هستیم  طرحی 
خصوصی در جوار روستاها سرمایه گذاری الزم 
انجام شود که البته این سرمایه گذاری تنها به 
موضوع کشاورزی محدود نمی شود و ما باید در 
موضوع توریسم، معدن، صنعت و صنایع تکمیلی 
مشکالت  تا  کنیم  کار  روستاها  جوار  در  نیز 
روستاها حل شود تا یک جوان بتواند به راحتی 

در روستا زندگی کند. 
مجلس  در  اکنون  طرح  این  کرد:  تاکید  وی 
که  است  تدوین  حال  در  اسالمی  شورای 
و  روستاها  مشکالت  آن  تصویب  با  امیدواریم 

مهاجرت زیاد به شهر حل شود. 
جایگاه  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رییس 
که  شود  مشخص  و  یابد  سامان  باید  شوراها 
از قوای قضائیه،  شوراها زیرمجموعه کدام یک 

مقننه یا مجریه هستند. 
وی ادامه داد: مشکالت اجرایی در مورد مالیات 
بر ارزش افزوده مطرح است، این مشکالت نشان 
شوراهای  جایگاه  تکلیف  بودن  روشن  عدم  از 
اسالمی شهر و روستا است از این رو به نظر می 
رسد شوراها بر مبنای نظر افراد سوق داده می 

شود. 
الریجانی با اشاره به این که دو دیدگاه متفاوت 
در مورد شوراهای اسالمی شهر و روستا با استناد 
مورد  در  دارد،  وجود  اساسی  قانون  اصول  به 
دیدگاه نخست گفت: اصل هفتم و اصل صدم 
قانون اساسی به شوراها پرداخته است که هم 
به مسائل تصمیم گیری از بعد نظارت به شوراها 
اشاره شده است اما بر این اساس برخی از وظایف 
را نمی توانیم به عهده شوراهای شهر و روستا 
قرار دهیم، در واقع بیشتر به بعد نظارتی شوراها 
توجه شده است حتی در مورد شهرداری ها نیز 
طبق این دیدگاه تصمیم گیری در شهرداری ها 

نیز نمی تواند با شوراها باشد. 
رییس مجلس شورای اسالمی در مورد دیدگاه 
و  امور شهری  براساس دیدگاه دوم  دوم گفت: 
محلی به شوراها و مردم واگذار می شود و دولت 
تالش می کند منابع را تامین و سیاست گذار 
امنیتی و سیاست  امور  ناظر باشد و تنها در  و 

خارجی دخالت کند البته براساس این دیدگاه 
قانونی در مجلس مطرح شد که مورد ایراد واقع 

شد و نهایتا متوقف شد. 
وی تاکید کرد: حل مشکالت شوراهای اسالمی 
شهر و روستا از منظر هر کدام از دیدگاه های 

مطرح نیازمند اقدامات کارشناسی است. 
الریجانی در پاسخ به انتقاد یکی از اعضای شورای 
عالی استان ها مبنی بر عدم ذکر نام شورا در 
الیحه برنامه ششم توسعه گفت: اینکه نام شورا 
در الیحه نیامده مهم نیست در واقع پرداختن به 
کارهای اجرایی درست و موثر و تعیین جایگاه 
شوراها و نسبت شوراها و شهرداری ها به یک 

دیگر باید مشخص شود. 
دو  هر  در  مشکالت  وجود  با  کرد:  اضافه  وی 
راه  فعلی  در وضعیت  نظر می رسد  به  دیدگاه 
قانون  رعایت  ضمن  تا  شود  انتخاب  ای  میانه 

اساسی جایگاه شوراها ارتقاء یابد. 
وی ادامه داد: ما از بودجه پایدار شهری استقبال 
داشتن  به  تمایل  نیز  ها  شهرداری  کنیم،  می 
منابع پایدار شهری هستند اما این موضوع نیز 
به انجام اقدامات پایه ای نیاز دارد که تالش می 
یا  توسعه  برنامه ششم  نیز در  شود در مجلس 

قانونی جداگانه به آن بپردازیم. 
شوراها  برخی  اخیر  سال  چند  در  افزود:  وی 
مشکالت فنی حتی در مواجه با قوه قضائیه به 
وجود آمد و در برخی از شوراهای اسالمی شهر و 
روستا نیز به دلیل عدم تسلط بر قوانین تخلفاتی 
شکل گرفته از این جهت ساز و کاری در مجلس 
تصویب شد تا تصمیمات شوراهای اسالمی شهر 
و روستا در یک نهاد باالدستی یعنی شورای عالی 

استان ها نیز بررسی شود. 
وی افزود: مسائل و اخالل هایی که در شوراها به 

وجود آمد که به دلیل عدم توجه به قوانین بوده 
در حال حاضر با فرض اینکه در وضعیت میانه 
باید در برنامه ششم توسعه به شوراها  هستیم 

بپردازیم. 
وی با تاکید بر این که از رفت و آمد و حضور 
اعضای شورای عالی استان ها در کمیسیون های 
استقبال می کنیم گفت: در  تخصصی مجلس 
این راستا آئین نامه داخلی مجلس اصالح شده 
و اگر نقصی هم وجود دارد مرتفع خواهیم کرد. 
وی گفت: این آمادگی وجود دارد که کارگروهی 
شورای  از  نمایندگانی  از  متشکل  مشترک 
مجلس  های  پژوهش  مرکز  ها،  استان  عالی 
و  دیدگاه  تا  دهیم  تشکیل  نگهبان  شورای  و 
مسائل شوراهای اسالمی شهر و روستا در امور 
مختلف از جمله برنامه ششم توسعه به صورت 

کارشناسانه بررسی شود. 
برای شوراهای اسالمی شهر و  یادآور شد:  وی 
روستا می توان با کمک معاونت قوانین مجلس 
روستا  و  شهر  شوراهای  با  مرتبط  های  قانون 
تدوین شود تا این افراد تسلط بیشتری به قوانین 
نیز می  اخیر  اشکاالت  از  اقدام  این  کنند  پیدا 

کاهد. 
الریجانی تاکید کرد: مسیر کارهای اداری کشور 
نمی  امور  همه  در  باشد،  تمرکز  از  خروج  باید 
امور خدمات  در  اما  داد  انجام  را  کار  این  توان 
تا  گیرد  انجام  باید  اقداماتی  مردم  به  رسانی 
خروج از تمرکز با فرض این که کارها به افراد 
خدوم و متخصص در مراسم مختلف واگذار می 

شود، صورت گیرد. 
الریجانی در بخشی از سخنانش در مورد انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا گفت: مجلس به 
دنبال اصالح ضوابط قانون این انتخابات است تا 
افراد وزین و تخصصی تری به شوراها ورود پیدا 
کنند در همین راستا شورای عالی استان ها نیز 

می تواند پیشنهاداتی را ارائه دهد. 
ها  استان  عالی  شورای  کرد:  تاکید  وی 
پیشنهادات خود در زمینه طرح آمایش سرزمین 

را به مجلس ارائه دهد. 
بر  تاکید  با  سخنانش  از  بخشی  در  الریجانی 
و  اسالمی شهر  ایجاد شوراهای  تجربه  که  این 
روستا در کشور مفید بوده است، گفت: شوراها 
قابل  با حوصله  با مشکالتی درگیر هستند که 
حل است بنابراین با نشاط و امیدواری کارها را 

پیگیری کنید. 
وی گفت: مجلس شورای اسالمی در طرح ها و 
همچنین استفاده از ظرفیت شوراها برای آبادانی 

و توسعه کشور همواره حمایت می کند.

رئیس مجلس شورای اسالمی خبرداد:

طرح مجلس برای ساماندهی وضعیت روستاها برای کاهش مهاجرت

مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور خبر داد: 
داوطلبان نامزدی دوازدهمین دوره انتخابات 
توانند طبق زمانبندی  ریاست جمهوری می 
برای   96 فروردین   26 الی   22 از  انتخابات 

ثبت نام اقدام کنند.
بررسی  از  پس  افزود:  مطلق  پورعلی  علی 

صالحیت داوطلبان از سوی شورای نگهبان، 
نامزدها می توانند از 8 الی 2۷ اردیبهشت ماه 

به تبلیغات انتخاباتی بپردازند. 
تبلیغات  قانون،  اساس  بر  داد:  ادامه  وی 
نامزدها روز 28 اردیبهشت ماه یعنی یک روز 

قبل از برگزاری انتخابات ممنوع است.

اعالم زمان ثبت نام داوطلبان 
انتخابات ریاست جمهوری

ادامه از صفحه 1
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تهران 
باید به هاب هوایی منطقه تبدیل شود، ادامه 
هوایی  هاب  خمینی)ره(  امام  فرودگاه  داد: 
و  امارات  به  این  اگر  و  است  منطقه  طبیعی 
قطر رفته آن مناطق یک انتخاب غیر طبیعی 
است. اگر ما در ایران بتوانیم آن فضای رقابتی 
را ایجاد کنیم، امکان بازگشت به ایران وجود 

دارد.
وی با اشاره به اهمیت نوسازی سیستم ناوبری 
ناوگان  که  هستیم  این  دنبال  گفت:  هوایی، 
هوایی داشته باشیم که بتواند در منطقه رقابت 
کند. ایران ایر زمانی پنجمین ایر الین جهان 
بود و تحمیلی که قدرت های جهانی علیه ما 
ناوگان هوایی  امروز  داشته اند موجب شد که 
از  را  سهم مان  و  باشیم  نداشته  رقابت  قابل 

صنعت هوانوردی جهان به دست بیاوریم.
هم  جاده ای  شبکه  زمینه  در  افزود:  آخوندی 
نیاز به ارتقای شبکه جاده ای داریم تا بتوانیم 

به یک کریدور ترازیتی تبدیل شویم.
باید  ایران  ریلی  اینکه شبکه  به  اشاره  با  وی 
به شبکه ریلی آسیایی وصل شود، گفت: در 

سفر رئیس جمهور به باکو اصلی ترین موضوع 
آذری ها،  که  بود  کریدور  همین  شکل گیری 
فعال شدن  دنبال  به  هم  هندی ها  و  روس ها 

آن هستند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت مسئله 
ریل  گفت:  برتر،  تکنولوژی های  به  دسترسی 
بزرگ  بسیار  تحوالت  حال  در  دنیا  در سطح 
است. شاید ۵0 سال پیش سرعت متوسط ریل 
۵0 کیلومتر بود اما االن سرعت 2۵0 کیلومتر 
به باال در بسیاری از کشورهای پیشرفته رایج 

شده است.
با سرعت  به سمت ریل  ادامه داد: وقتی  وی 
باال می رویم، کل سیستم حمل و نقل درون 
شهری و برون شهری متحول می شود و یک 

سبک زندگی دیگری خواهد بود.
آخوندی اظهار داشت: اگر ما می خواهیم فاصله 
انتهای تهران به ابتدای قم را طی 2۵ دقیقه 
و  قم  شهر  در  ساعت  یک  بعد  و  کنیم  طی 
تهران معطل شویم، بی فایده است و مبنای 
این طراحی باید طوری باشد که حمل و نقل 
به صورت کامل برون شهری و درون شهری 

دیده شود.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

دولت به دنبال سهم ایران از جهان

جدید  تصمیمات  و  برنامه ها  اعالم  با  کار  وزیر 
یارانه ای دولت گفت: یارانه 4 میلیون نفر دیگر نیز 

حذف می شود.
به گزارش مهر، علی ربیعی با تاکید بر اینکه یارانه 4 
میلیون نفر دیگر قطع می شود، در زمینه پرداخت 
یارانه ها با اشاره به سابقه اجرای آن افزود: برای 
تحقق به مصوبه مجلس شورای اسالمی باید حدود 
یارانه حذف  پرداخت  از  نفر دیگر  میلیون  چهار 

شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه گفتگوی 
ویژه خبری شبکه دو سیما، در مورد شاخص حذف 
افراد از یارانه و اینکه تاکنون چند نفر از دریافت 
ابتدا  یارانه  بحث  در  گفت:  شده اند  حذف  یارانه 
خالف قانون اجرا شد و اگر زمینه های دقیق آن 
مالحظه نشود به راه غلط خواهیم رفت. حدود 28 
پایگاه اطالعاتی را در این یکسال اخیر سامان دادیم 
و با آنها گفتگو کردیم و چیز جدیدی به وجود 

نیاوردیم.
وی ادامه داد: ما درآمد و هزینه را در سه فرمول 
می گذاریم. مسکن، خودرو، درآمد و حتی سفر 
می تواند دارایی شما محسوب شود البته سفرهایی 
که بابت ماموریت می روند را جدا کردیم. هرچند 
یکی از اشکاالتی که به وجود آمده بود این بود 
کارگرانی که در خارج بوده و حذف شده بودند 
را بازگرداندیم. ما از طریق پایگاه ها دسترسی به 
فعالیت های اقتصادی داریم اما به حسابهای بانکی 

سرک نکشیدیم.
وزیر کار خاطرنشان کرد: بیش از 2.1 میلیون نفر را 
حذف قطعی کردیم که 80 درصد شکایت نکردند. 
در ارتباط با آن 20 درصد هم زمانی که نشانشان 
دادیم چه اموالی در اختیار دارند، 10 درصدشان 
اما آن 10 درصد هم می  قبول کردند و رفتند 
گفتند که بله شاید این اموال را داشته باشیم اما 

در خانه بیمار سرطانی یا دانشجو و یا تحصیل کرده 
بیکار داریم.

ربیعی افزود: شیوه اعتراض را خیلی روان کردیم، 
فرد می گوید من این اموال را دارم و ما از وی تعهد 
می گیریم که چنانچه نتواند اثبات کند ما آن میزان 
پرداختی را از آنها خواهیم گرفت. در مرحله آخر 
هم به تحقیقات میدانی خواهیم رفت که تاکنون به 

این مرحله ورود نکرده ایم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این 
سوال که چه میزان از افراد باید از دریافت یارانه 
حذف شوند؟ اظهارداشت: ما می خواهیم به تکلیف 
گرفته،  نظر  در  دولت  برای  مجلس  که  قانونی 
برسیم. طبق قانون مجلس حدود 6 میلیون نفر 
باید از دریافت یارانه حذف شوند. در کرج بسیاری 
یارانه های خود را به بهزیستی دادند و از این طریق 
ساالنه ۵ میلیارد تومان در اختیار بهزیستی کرج 

قرار گرفته شده است.
وی برخی واکنش ها به نامه چهار تن از وزرا به 
رییس جمهور را اوج بداخالقی سیاسی دانست و 
افزود: تصور نمی کردم که عده ای تا این حد به هر 
بهانه ای به دنبال زمین گیر کردن دولت باشند. وی 
در مورد نامه چهار وزیر به رییس جمهور و هشدار 
در مورد رکود و اینکه آیا مخاطب این نامه رییس 
جمهور بود؟ گفت: برای درک این نامه و کوهی که 
از کاه ساخته شد باید نکاتی را عرض کنم. دو جور 
به نامه نگاه شد، عده ای با توهم اختالف شروع به 
حرف زدن کردند و عده ای گفتند فکر می کردیم 

که رکود بوده که با این نامه به یقین رسیده ایم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه 
موضوع نامه فوق العاده ساده بود ادامه داد: از این 
دست نامه ها بارها نوشته ام. مثل نامه در مورد 
صندوق های بازنشستگی. ما زمانی پیش بینی می 
آینده کشور دچار  بیست سال  کنیم که حدود 

بحران خواهد شد و در 10 سال آینده، کشور باید 
کل درآمدهای خود را به صندوق بدهد از اینرو نامه 

می نویسیم.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه 
وزرا هفته ای دو بار رییس جمهور را از نزدیک می 
بینند پس چرا حضوری این مسئله را به وی اعالم 
نکردند گفت: مشی رییس جمهور این است که 
حتی وقتی شفاهی هم صحبت می کنیم برای آنکه 
بتواند تصمیم گیری کرده و دستور بدهد، مسائل 
کتبی شود. وزرا در هیات وزیران مثل ژنرال هستند 
و تمام حرف های خود را می زنند اما در عمل 
همه سرباز هستند و تصمیم ها را اجرایی می کنند. 
این حسن دولت روحانی است که کار کارشناسی 
صورت می گیرد اما متاسفانه به بداخالقی قضیه 

کمتر توجه می شود.
ربیعی با تاکید بر اینکه عده ای به دنبال زمین 
این همه بی  خوردن دولت هستند، اظهار کرد: 
اخالقی سیاسی را به هر بهانه ای برای زمین گیر 
کردن دولت تصور نمی کردم، واقعا نامه ساده ای 
بود، کل بورس ۵ درصد اقتصاد کشور است. من 
نگران سهام کارگران در بورس کشور هستم، همین 
طور امکان دارد وزرای دیگر چنین نگرانی هایی را 
در بخش های خود داشته باشند و از این رو برای 

رفع نگرانی نامه به رییس جمهور می نویسند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از انتشار 
نامه در رسانه ها، در دولت اعتراضی به نامه صورت 
گرفت، گفت: خیر. یک ماه پیش این نامه نوشته 
شده بود. اینکه برخی سازمان ها از دولت بودجه 
می گیرند و بعد رسانه ای تاسیس می کنند و در 
آن نامه ساده اداری را علیه دولت منتشر می کنند، 

بداخالقی است.
ربیعی تصریح کرد: این نامه اکیدا عالمت رکورد 
مزمن نبود کما اینکه تنها معطوف به بازار بورس 
بود، وقتی قیمت نفت و بسیاری از مسائل تغییر 
می کند طبیعی است که سیاست گذاری ها نیز 
باید تفاوت کند. وزیر کار در پاسخ به این پرسش 
که شما دو سال پیش در جلسه رای اعتماد صریحا 
گفتید که باید پتانسیل های اشتغالزایی فعال شود، 
با توجه به اینکه پژوهشگر مسائل اجتماعی هم 
محسوب می شوید، آمارهایی که دارید می گوید 
چه مقدار شغل ایجاد می کنیم و باید چه مقدار 
شغل ایجاد شود تا این بحران رفع شود؟ گفت: 
امروز مسئله اشتغال فرابخشی و نیاز به اهتمام همه 
گروه ها و اجماع ملی دارد. ما در شرایطی به سر 
می بریم که بدون اجماع ملی نمی توان برنامه های 

کالن را به پیش برد.

جزئیات تصمیمات جدید یارانه ای دولت
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فاصله ی روزافزوِن مناطق 
فقیرنشین و اعیان نشین

نسترن کیوان پور

با  که  متنوعی  برنامه های  علی رغم 
هدِف توسعه ی مناطِق شهری، هرساله 
به اجرا در می آید و یکی از مؤلفه های 
خدمات  و  امکانات  تزریِق  آن ها،  مهِم 

استاندارد  با  سرانه ها  فاصله ی  کردِن  کم  و  مناطق  به  نیاز  مورِد 
روزبه روز  اعیان نشین  و  فقیرنشین  مناطِق  میاِن  فاصله ی  است، 
که  می شود  اطالق  کسانی  به  شهری  فقیران  می شود.  بیش تر 
دارای مسکِن نامناسب هستند یا اسکاِن آنان به صورت غیر رسمی 
است؛ مسئله ای که در نهایت به زاغه نشینی و حاشیه نشینی دامن 
اقتصادی و  نظام  نبوده اند جذِب  قادر  افراد  این  می زند. متأسفانه 
و  از خدمات  معمولی  یک شهرونِد  ماننِد  و  اجتماعی شهر شوند 
به  افراد  این  برای  فقر  به عبارتی  بهره مند شوند.  امکاناِت شهری 
دروِن مسکِن آنان منتهی نمی شود بلکه شهر نیز آنان را از امکاناِت 

بیرونی بی نصیب می گذارد. 
فرسوده،  بافت  ساماندهی  حوزهی  در  کارشناسان،  گفته ی  طبق 
بخِش عمومی و خصوصی به طوِر کلی به بخِش رسمی شناخته 
می شود و در مقابل، راهکاری خودجوش و نامناسب نیز وجود دارد 
که فقرا خود در آن اقدام به تهیه ی مسکن میکنند که عموما از 
معیارهای حقوقی به دور بوده و در چارچوِب هنجارهای ساخت 
اطالق  اِسکاِن غیر رسمی  آن  به  و  نمی گیرد  و ساِز رسمی جای 

می شود. 
باِر معنایِی اسکاِن غیررسمی بسیار باالست. به خصوص از دیدگاِه 
تماِم  و  مشاهده  را  معضل  این  که  شهری  مدیران  و  مسئوالن 
اما  می دهند.  انجام  موضوع  کالبدِی  رفِع  برای  تنها  را  تالش ها 
با  اقشاِر کم درآمد سال هاست  این است؛ زمانی که  پرسِش اصلی 
فقر دست و پنجه نرم می کنند و از اِسکان بی بهره هستند و این 
کار  به  دارد، چرا خودشان دست  نگران کننده  دورنمایی  وضعیت 
نشوند؟ بنا نداریم اسکاِن غیِر رسمی را اقدامی صحیح یا مطلوب 
به مسائِل  را  توجِه مسئوالن  تنها می خواهیم  بلکه  قلمداد کنیم، 
تأمین  ویژه ی  حساسیِت  تا  کنیم  معطوف  افراد  این  اجتماعِی 

مسکن برای این قشر را بیش از پیش درک کنند.
با  را  مختلف  کشورهای  جهانی،  معضلی  صورِت  به  همیشه  فقر 
از اواخر  مشکالِت فراوانی در حوزه های کالن روبه رو کرده است. 
برنامه ی  پذیرِش  دلیل  به   1980 دهه ی  آغاز  و   19۷0 دهه ی 
بسیاری  توسط  خصوصی سازی  و  آزادسازی  ساختاری،  اصالح 
و  آسیب پذیر  اقشاِر  از  حمایت  و  فقر  مقوله ی  صاحب نظران،  از 
نخستین  در   1992 سال  در  گرفت.  قرار  توجه  مورِد  کم درآمد 
دست یابی  هدف  با  پایدار  توسعه  مورد  در  ملل  سازمان  اجالس 
برای  مناسب  مسکِن  تامین  پایدار،  سکونتگاه های  راهبردهای  به 
فقیرنشین مورد  بهبود وضعیت سکونتگاه ها و محل های  همگان، 
ملل  سازمان  اجالس  کوشش ها،  این  ادامه  در  گرفت.  قرار  توجه 
در زمینه مباحث توسعه شهری و مسکن در سال 199۵ با عنوان 
فقیران  مسکن  به  و  برگزار  غیررسمی،  شهرهای  چالش  اجالِس 
ساِل   در  فلورانس  جهانی  اجالس  در  هم چنین  شد.  توجه خاص 
فقر شهری  درباره ی  همایش جهانی  نام  به  نهاد جدیدی   199۷
در  بین المللی  اقداماِت  مهم ترین  جمله ی  از  که  شد،  تاسیس 

زمینه ی فقر شهری بوده است.
قادر باستاني، نویسنده و مدرس علوم ارتباطات اجتماعي معتقد 
است که پرداختن به سکونتگاههاي غیررسمي، فینفسه و جدا از 
تحوالت ساختاري و فرآیندهاي اقتصاد سیاسي و اجتماعي، راه به 
جایي نمیبرد. شکست صدها برنامه در سطح جهان و کوششهاي 
نابخردانه در تخریِب سکونتگاههاي غیررسمي، گواه این مدعاست. 
او میگوید: » پس از 40 سال درگیري با سکونتگاههاي غیررسمي 
در کالنشهرهاي بزرگ دنیا و هزینهکردن میلیاردها دالر سرمایه، 
امروزه پذیرش آنها در دستور کار قرار گرفته و ادغام سکونتگاههاي 
غیررسمي در شهرها و نهایتا بهسازي آنها مطرح شده است. طبق 
آماري که دولت در سال 93 ارائه داده است ۵2 هزار هکتار زمین 
به عنوان محدوده سکونتگاه غیررسمي در کل کشور وجود دارد 
که نزدیک 6 میلیون نفر در آنها ساکن هستند. طرح ساماندهي 
سکونتگاههاي غیررسمي براي ۷۷ شهر انجام شده است. چنانچه 
باشد،  داشته  وجود  اجرایي  دستگاههاي  بین  الزم  هماهنگیهاي 
میتوان مشکل را تا حدودي حل کرد. اعطاي وامهاي کم بهره و به 
رسمیت شناختن حق سکونت و تامین مسکن در این سکونتگاها 
و برقراري حمایت قانوني، قدم اول است، در هر منطقهاي، قبل 
این  از  بخشي  و  گیرد  صورت  مطالعاتي  باید  اقدامات،  شروع  از 
بهسازي  تیم  در  باشد.  جامعهشناختي  مطالعات  حتما  مطالعات، 
باید یک جامعهشناس متبحر که به مسائل جامعهشناسي شهري 
احاطه دارد حضور داشته باشد. اگر اقدامات فني در کنار مطالعات 
انجام  اقدامات  و  به وجود میآید  اعتمادسازي  انجام شود،  انساني 
شده پایدار خواهد بود. این تجربهاي است که در شهرهاي بزرگ 
مثل ریودوژانیرو انجام شده و کامال نتیجهبخش بوده است. البته 
یا  نهاد  مردم  سازمانهاي  شناسایي  مثل  دیگري  کارهاي  انجام 
از  مناسب  استفاده  اجتماعي،  خدمات  ارائه  براي  فعال  سمنهاي 
محلي،  فرهنگي  تشکلهاي  از  حمایت  حاشیهنشینان،  مشارکت 
توجه ویژه به مداخله در آسیبهاي موجود مانند سرقت، خرید و 
فروش مواد مخدر و نظایر آن و اجراي برنامههاي موثر براي کاهش 

این آسیبها، اثربخشي را بیشتر خواهد کرد.«
دکتر علی مدرس، استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا نیز در نشستی 
این گفته بود که فقر  از  تخصصی در مورد مسائل شهری، پیش 
سیاستگذاریهای  در  متأسفانه  که  دارد  کمی  و  کیفی  جنبههای 
بررسیهای  بنابراین  و  کرد  کار  نمیتوان  کیفی  صورت  به  شهری 
عددی مورد توجه قرار میگیرد. در حالی که مفهوِم فقر بیشترین 
اهمیت را در برخورِد جامعه با آن دارد. همچنین باید گسترش فقر 
را از دو راه تحلیل کرد. یک اینکه آیا فقر از یک محله به محلهی 
دیگر نیز توسعه مییابد و فاصلهی محلهها در آن چه تأثیری دارد؟ 
و نظام محلهی فقیر در توسعهی خوِد محله چه تأثیری دارد و با 
رسم حیطهی فقر به طور ساالنه چگونگی توسعه و جهِت توسعه 

را مطالعه و بررسی کرد.
متاسفانه جامع نبودن برنامههای مربوط به بهسازی محالت فقیر 
نشین و کم کردِن فاصله میان اقشار کمدرآمد و پُردرآمد و کیفیت 
فقر  شده  سبب  البرز  استان  در  یکسان،  طور  به  زندگی  سطح 
بنابرآنچه یاد شد، نه تنها در یک محله یا منطقه تحت کنترل در 
نیاید بلکه در رونِدُکند احیای بافت فرسوده و گسیل ساکنان به 
محالِت دیگر، معضالت اجتماعی به سایِر محالت نیز سرایت کند. 
بارها لزوم به کارگیری جامعهشناسان و شهرسازان در این مسائل 
مطرح شده است و با این حال اوضاع چون سابق جریان دارد. امید 
است  مدیران شهری، مسائِل اجتماعی و روحی و روانی را در کناِر 
تا  قرار دهند  به حوزهی کالبدی مورد توجه  ارقام مربوط  و  آمار 
مشکالت و معضالِت استان باالخره تحِت کنترل درآید و تعادلی 

مطلوب بر محالت و مناطق حاکم شود.

منافقین و داعش از یک جنس 
انتشار  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
تصاویری از جنایت های منافقین و داعشی ها در 
اینستاگرام خود نوشت: منافقین و داعش از یک 

جنس وحشی گری برخوردار هستند
انتشار  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
تصویری از جنایت های منافقین و داعشی ها در 
اینستاگرام خود نوشت: منافقین و داعش از یک 
جنس وحشیگری برخوردار هستند. هر دو هم با 
بعثی های عراق و هواداران صدام حسین متحدند و 

همکاری می کنند.
داعش و منافقین در زنده به گور کردن و شکنجه 
کودکان و مردم، رفتار مشابه ای دارند. در خودکشی 
با سیانور و یا عملیات انتحاری انفجاری شببه هم 
هستند. داعشی ها مولود وهابیت هستند و منافقین 

مورد حمایت عربستان و آمریکا قرار گرفته اند.

جزئیات صدور قبوض پیامکی
 آب و برق به مردم

وزیر نیرو از صدور قبوض پیامکی برای مشترکان 
آب و برق تا پایان فعالیت دولت یازدهم خبر داد و 
گفت: هدف از اجرای این طرح دسترسی مشترکان 
به اطالعات مصرف خود از طریق تلفن همراه است.
حمید چیت چیان  در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اجرای طرح های جدید فرهنگ سازی در مصرف 
آب و برق توسط مشترکان، گفت: تا پایان فعالیت 
دولت یازدهم مشترکان باید بتوانند از طریق تلفن 
همراه به تمام اطالعات خود در مورد خدمات آب و 

برق دسترسی داشته باشند.
وزیر نیرو با اعالم اینکه به روزرسانی اطالعات در 
برق  و  آب  خدمات  اطالعات  ارائه  و  وب سایت ها 
بسیار مهم است و تا یک سال باقیمانده عمر دولت 
از  مشترکان  اطالعات  به  دسترسی  باید  یازدهم 
طریق تلفن همراه میسر شود، تصریح کرد: با اجرای 
این طرح مشترکان می توانند میزان مصرف و سایر 
نیازهای آب و برق و ... را از طریق تلفن همراه در 
داخل خانه های خود محاسبه کنند و به بسیاری 

از اطالعات در این زمینه دسترسی داشته باشند.
این عضو کابینه دولت، افزود: این کار فراموش نشدنی 
به  مردم  دسترسی  سهولت  در  که  بود  خواهد 
از دولت یازدهم در  اطالعات صنعت آب و برق، 
کشور به یادگار باقی خواهد ماند. وزیر نیرو با اشاره 
به خدمات وزارت نیرو که به صورت شبانه روزی و 
بدون لحظه ای توقف در طول سال به مشترکان 
سراسر کشور ارائه می شود، اظهار داشت: در حال 
حاضر شاید سه یا چهار سال قبل مردم کشور ما 
اطالعات بسیار اندکی در زمینه بحران آب داشتند و 
حساسیتی که امروزه بر روی موضوع آب در سطح 

بسیار وسیعی در جامعه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم مردم را متقاعد کنیم که 
به بخش تخصصی آب ایمان بیاورند که آب محدود 
است و باید درست مصرف شود و این مهم را در 
رفتار خود منعکس کنند موفقیت بزرگی برای ملت 
ما است که اثرات دامنه دار برای نسل های آینده 

خواهد داشت.
چیت چیان با یادآوری اینکه اگر امروز ادعا داریم 
بیش از 90 تا 9۵ درصد نیازهای صنعت آب و برق 
اعم از تجهیزات، سخت افزار و دانش این صنعت را 
دارا هستیم، حاصل دو یا سه سال گذشته نیست، 
بلکه مربوط به مدیران و متخصصانی است که از 
بعد از انقالب به این مهم توجه داشتند و ما امروز 
ثمره آن را شاهد هستیم، بیان کرد: صنعت آب و 
برق را بسیار پرهزینه بوده به طوری که انتقال چند 
صد کیلومتر آب تصفیه شده و یا انتقال شبکه های 

سراسری برق از هزینه باالیی برخوردار است.
این مقام مسئول، تاکید کرد: در سال های اخیر 
امکانات  و  ناچیز  درآمد نفت خوب و هزینه های 
خوبی داشتیم، ولی اکنون این منابع محدود شده 
پای خود  برق چاره ای جز روی  و  و صنعت آب 
ایستادن ندارد. وی در پایان خطارنشان کرد وزارت 
نیرو مجبور است نیازهای مالی و اقتصادی خود را 
تأمین کند و برای این کار نیاز به تجربه جهانی در 

اقتصاد آب و برق داریم.

بررسی برنامه های سازمان گردشگری
 تا پایان مهر

عضو هیات رییسه فراکسیون گردشگری مجلس 
گفت: تا اواخر مهرماه با رییس و معاونان سازمان 
بررسی  برای  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 
برنامه های سازمان جلسه مشترک برگزار می کنیم.

بهروز نعمتی اظهار کرد:  واحدهای تابعه سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری در شهرستان ها در 

روزهای تعطیل، تعطیل نیستند.
وی تاکید کرد: با توجه به ارتباط خوبم   با رییس 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اطمینان دارم 
واحدهای ستادی و اماکن وابسته به این سازمان در 

روزهای تعطیل، تعطیل نیستند.
همدان  استان  گردشگری  شورای  اسبق  رییس 
به  مسئولیتم  زمان  در  که  آن جا  از  شد:  یادآور 
عنوان رییس شورای گردشگری استان و شهرستان 
تعطیالت  در  استان  گردشگری  اماکن  همدان، 
دارم  اطالع  دلیل  به همین  نبود  تعطیل  رسمی 
که همین رویه در حال حاضر نیز در استان جاری 
است. تعطیلی در استان های دارای ظرفیت های 
معنا  تعطیل  روزهای  در  توریستی  و  گردشگری 
عین  در  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  ندارد. 
حال از »وجود نقایصی در عملکرد سازمان میراث 
از  افزود:  و  گفت  گردشگری« سخن  و  فرهنگی 
زمان مسئولیت آقای سلطانی فر در سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری اتفاقات خوبی در این سازمان 

افتاده است.
خزانه دار فراکسیون گردشگری مجلس، دعوت از 
رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را جزو 
برنامه های آتی فراکسیون متبوعش دانست و افزود: 
پس از شکل گیری و قوام گرفتن فراکسیون های 
مجلس تا دو ماه آینده جلسه مشترکی با رییس 
و معاونان سازمان مذکور تشکیل خواهیم داد تا 
پیشنهادات اعضای فراکسیون گردشگری مبنی بر 
تغییر ساعت کار یا شیفت بندی ساعات کار پرسنل 
گردشگری  اماکن  و  سازمان  اجرایی  و  ستادی 
با مدیران این سازمان در میان گذاشته  مربوطه 

شود.

نگاه روزخبر

خطیب جمعه تهران گفت: آل سعود، داعش را 
تربیت و تقویت می کند و اکنون با پول خود 

چنین بالیی بر سر دنیای اسالم آورده است.
دوم  خطبه  در  کاشانی  امامی  محمد  ا...  آیت 
سعود  آل  افزود:  تهران  هفته  این  جمعه  نماز 
چه  اما  هستم،  حرمین  خادم  من  گوید  می 
دنیا  سر  بر  بودن  حرم  خادم  نقاب  در  بالیی 
آورد، ببینید که امروز در یمن چه می کند؟، 

اما خدا چهره زشت آنها را نمایان کرد. 
وی با اشاره به وضعیت فلسطین، لبنان، یمن، 
آمریکا  داشت:  اظهار  عراق  و  سوریه  بحرین، 
را  اسالم  دنیای  خواهند  می  ها  صهونیست  و 

نابود کنند.
های  ناامنی  گفت:  تهران  موقت  جمعه  امام 
و  مکر  تزویر،  جنایت،  ظلم،  جهان،  امروز 
این  متعال  خدای  بینید،  می  را  استثمارها 
)عج(  عصر  ولی  حضرت  دست  به  را  مسایل 

پایان خواهد داد.
آیت ا...  امامی کاشانی ادامه داد: خداوند وعده 
داده است که بر همه آشکار خواهد شد حق و 

راه چیست و چگونه باید حرکت کرد.
یادآورشد:  نیز  انتظار  فرهنگ  به  اشاره  با  وی 
کاش دنیای اسالم همچون شیعه به امام عصر 
)عج( توجه می کرد البته تمام دنیای اسالم به 
امام  اینکه  اما  است  معتقد  )عج(  مهدی  قیام 
عصر )عج( حاضر است و دنیا را رصد می کند 

علمای  از  ای  عده  البته  است  شیعه  مختص 
اهل سنت هم با شیعه هماهنگ هستند.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد که مساله 
ایران  که  شده  سبب  فقیه  والیت  و  انتظار 
باشد و  امنی در دنیای اسالم  همچون جزیره 

کاش همه این انتظار را داشتند.
وی ادامه داد: به دنیای اسالم توصیه می کنم 
در  را  انتظار  موضوع  کنند،  دقت  روایات  به 
مساجد و نماز جمعه ها مطرح و یک میلیارد 
و ۷00 میلیون مسلمان را به آینده مطمئن و 

امیدوار کنند.

آیت ا...  امامی کاشانی اضافه کرد: اگر چنین 
آل  داشتند  را  عقیده  این  حجاز  مردم  و  بود 
حکومت  آنها  بر  اینگونه  توانست  نمی  سعود 
کند، وقتی این اعتقادات نباشد، افرادی جانی 
می  حکومت  مسلمان  های  ملت  بر  خائن  و 
کنند. این موضوع بسیار مهم است که جهان 
ایران چنین  انتظار برود.  باید به سمت  اسالم 
است و شیعیان نقاط دیگر هم چنین هستند. 
امام جمعه این هفته تهران در بخش دیگری از 
خطبه دوم با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی 
در کشورمان گفت: نباید اجازه تسلط بیگانگان 

ملت  است،  شاهرگ  همچون  اقتصاد  داد،  را 
مسلمان نباید فقیر و نیازمند باشد.

های  سیاست  اساس  بر  که  یادآورشد  وی 
تبذیر  و  اسراف  از  باید  مقاومتی  اقتصاد 

بپرهیزیم.
خطیب جمعه تهران در ادامه با اشاره به مصرف 
بیش از سرانه دنیا در انرژی و بخش های دیگر 
همچون برق یا نان در کشور گفت: باید به این 
نکته توجه کرد و صدا و سیما، دولت و مجلس 
جلوگیری  برای  سازی  فرهنگ  زمینه  در  باید 
آمارهای مربوط تالش کنند  ارایه  و  اسراف  از 
انرژی  تا چه میزان در مصرف  تا مردم بدانند 
و منابع دیگر اسراف می شود به طور حتم این 

اقدام در جلوگیری از اسراف اثرگذار است. 
ای  جامعه  امیدوارم  افزود:  کاشانی  امامی 
سالم  اخالق  اقتصاد،  با  بتوانیم  و  باشیم  قوی 
آن  بایستیم،  دنیا  برابر  در  درست  سیاست  و 
سیاست  عنوان  با  آن  از  اسالم  که  سیاستی 
و  کرد  تفسیر  )ره(  امام  است،  برده  نام  علوی 

رهبر معظم انقالب تنظیم کردند. 
امام  والدت  به  اشاره  با  تهران  جمعه  خطیب 
رضا )ع( اضافه کرد: امروز که بیش از 12 قرن 
از آن زمان می گذرد، شخصیت امام رضا )ع( 
بنی  و  است  درخشان  تاریخ  در  ائمه  همه  و 
امیه و بنی عباس به زباله دادن تاریخ سپرده 

شده اند.

امامی کاشانی:

 آل سعود، داعش را تربیت و تقویت می کند

سخنگوی شورای نگهبان در کانال تلگرامی 
الکترونیکی شدن  خود نوشت: همانگونه که 
باید  دهد  می  افزایش  را  سرعت  انتخابات 
این  چون  رود  باال  آن  امنیت  تا  کرد  دقت 
در  خال  یا  نقص  وجود  صورت  در  سرعت 
سیستم می تواند منجر به سرعت در تخلف 

نیز بشود.
خود  تلگرامی  کانال  در  کدخدایی  عباسعلی 
نوشت:  الکترونیک  انتخابات  الزامات  درباره 
الکترونیک  انتخابات  بحث  است  سالی  چند 
نظرهای  اظهار  والبته  مطرح  کشور  در 
است،  شده  بیان  آن  به  نسبت  نیز  متفاوتی 
است  موافق  آیا  نگهبان  شورای  اینکه  مثال 
انتخابات  چرا  است  موافق  اگر  و  مخالف  یا 
شورای  آیا  شود.  نمی  انجام  الکترونیک 
نگهبان مانع اصلی است یا علل انجام نشدن 
انتخابات الکترونیک را در جای دیگری باید 

فحص کرد. 
برای  است:  آورده  مطلب  این  ادامه  در  وی 
که  سواالت  این  به  ای  جمله  یک  پاسخ 
معموال زیاد نیز پرسیده می شود در نشست 
لیکن  است،  شده  بیان  مطالبی  خبری  های 
تفصیل  است  الزم  بهتر  پاسخ  یافتن  برای 

خواهد  سعی  امروز  از  شود،  ارائه  بیشتری 
میان  در  شما  با  را  بیشتری  های  یافته  شد 

بگذارم.
بحث  سلسله  این  در  داد:  ادامه  کدخدایی 
قوانین  وجود  مفاهیم،  چون  مسائلی  از  ها 
فنی،  مسئال  کشورها،  اقتضائات  مربوط، 
و  اندرکاران  دست  آموزش  انسانی،  نیروی 
سرعت،  شد،  خواهد  بحث  مردم،  آموزش 
دقت، شمارش دقیق، بازیابی سریع شمارش 
آرا، شفافیت، ایجاد اعتماد بیشتر و مشارکت 

بیشتر، از جمله محاسن شمرده شده است.
این  ادامه  در  نگهبان  شورای  سخنگوی 
الکترونیکی  که  همانگونه  نوشت:  مطلب 
دهد  می  افزایش  را  سرعت  انتخابات  شدن 
چون  رود  باال  آن  امنیت  تا  کرد  دقت  باید 
خال  یا  نقص  وجود  صورت  در  سرعت  این 
در  سرعت  به  منجر  تواند  می  سیستم  در 
از  اطمینان  نیازمند  لذا  بشود،  نیز  تخلف 
نظام  هر  برای  خاص  امنیتی  سیستم  ایجاد 
انتخاباتی هستیم که لزوما از سیستم امنیتی 
دیگر کشورها باید متفاوت بوده و اختصاص 
داشته  کشور  همان  مخابراتی  سیستم  به 

باشد.

سخنگوی شورای نگهبان:

الکترونیک شدن انتخابات عالوه برسرعت
باید امنیت را نیز باال برد

بتوانیم در  امیدوارم  دادستان کل کشور گفت: 
رسیدگی به موضوع فیش های حقوقی نامتعارف 
در برابر خواست مقام معظم رهبری و مسئوالن 

عالیه نظام و مردم رو سفید باشیم.
به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور 
حجت االسالم و المسلمین منتظری در رابطه 
بحث  در  گرفته  صورت  اقدامات  آخرین  با 
فیش های حقوقی نامتعارف، اظهار کرد: با توجه 
حقوقی  فیش های  مسئله  که  حساسیتی  به 
غیرمتعارف در جامعه به وجود آورد، مسئوالن 
این موضوع را به صورت جدی دنبال می کنند و 
بخشی از این مسئله نیز به عهده قوه قضائیه است.
وی افزود: ریاست محترم قوه قضائیه برای اینکه 
بررسی جامع و کاملی در این رابطه صورت گیرد، 
تشکیل کارگروهی را مقرر فرمودند و این کارگروه 
مرکب از نمایندگانی از دادستانی کل، معاون اول 
قوه قضائیه، سازمان بازرسی و معاونت حقوقی 
به صورت  و  را شروع کرده  کار خود  است که 

جدی پیگیری می کنند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه بررسی ها در این 
زمینه گسترده است و نباید در آن عجله داشت، 
گفت: نیاز است که هم مبانی قانونی دیده شود 
دیگر  و دستگاه های  دولت  و هم مصوباتی که 

داشتند، مورد بررسی قرار گیرد تا حقی ضایع 
نشود.

وی تصریح کرد: به مردم اطمینان می دهیم که 
این موضوع با دقت بررسی خواهد شد و حتی اگر 
زمان زیادی نیز الزم داشته باشد این کار با دقت 

صورت خواهد گرفت.
منتظری گفت: آنجایی که پولی به ناحق گرفته 
شده باشد قطعا به بیت المال بازخواهد گشت و با 
آن افرادی که متخلف و مجرم باشند نیز برخورد 

خواهد شد.
دادستان کل کشور افزود: امیدواریم بتوانیم در 
رسیدگی به این موضوع در برابر خواست مقام 
معظم رهبری و مسئوالن عالیه نظام و مردم رو 

سفید باشیم.
وی تصریح کرد: لیست های مختلفی از دیوان 
ورزاتخانه های  و  بازرسی  سازمان  محاسبات، 
آن  به  این  البته  کرده ایم؛  دریافت  مختلف 
حقوق های  دارای  احیانا  همه  که  نیست  معنا 
و  تعیین  را  حدی  منتهی  بودند؛  غیرمتعارف 
لیستی از مدیران گرفته ایم. ابتدا لیست مدیران 
را بررسی می کنیم تا مشخص شود چه کسانی 
حقوق و دریافتی هایشان در چارچوب ضوابط و 

چه کسانی خارج از آن بوده است.

دادستان کل کشور:

لیستی از مدیران در رابطه با فیش های حقوقی 
در دست بررسی است

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان این که »برجام 
و تصویب و اجرای آن تصمیم نظام بود» گفت:  
همان کسانی که در راه تصویب برجام سنگ اندازی 
بر  دست  سنگ اندازی  از  هم  هنوز  می کردند 

نمی دارند.
محمد نهاوندیان در گفت و گو با ایسنا و در واکنش 
به موج جدید هجمه ها از برخی تریبون های رسمی 
به رئیس جمهور و دستاوردهای برجام اظهار کرد:  
باید بین حمالت، انتقادات و اظهارنظرها تفاوت 
قائل شویم. واقعا حق مردم است که هر چه بیشتر 

بدانند و داور نهایی هم مردم هستند.
وی افزود: توضیحاتی هم که آقای رئیس جمهور در 
گفت وگوی تلویزیونی خود داد برای خیلی از مردم 
قابل توجه بود چون همان چیزی که از ابتدا گفته 
می شد یعنی این که برجام تالش پیروزمندانه ای 
برای رفع مانع و شرط الزمی برای پیشرفت کشور 

است، مطرح شد.
به هیچ وجه جایگزین  برجام  اما  داد:  ادامه  وی 
تالش هایی که باید در استفاده از این فرصت شود 
نیست. ما در حوزه های مختلف برای ایجاد فرصت 
شغلی برای چهار تا پنج میلیون جوان این کشور 
نیاز به سرمایه گذاری داریم و برجام مانع را از سر 
راه سرمایه گذاری برداشت اما خود سرمایه گذاری، 

فعلی است که باید اتفاق با تمهیدات الزم بیفتد.
کرد:   اظهار  هم چنین  رئیس جمهور  دفتر  رئیس 
اساس  بر  حتما  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذار 
انجام  را  اقدام  این  فضا  بودن  مساعد  از  ارزیابی 
می دهد. هر کس به مثبت تر و قابل اعتماد شدن 
فضای سرمایه گذاری در ایران کمک کند به رفع 
این مشکل کمک خواهد کرد و هر کس که تردید 
ایجاد کند و یا فضا را مبهم و غبارآلود نشان دهد 
به  تبدیل  کارش  گاهی  و  نکرده  خدمت  حتما 

خیانت می شود.
وی افزود:  درباره حمالتی که می شود باید همیشه 
به این نکته توجه داشت که برجام و تصویب و 
اجرای آن تصمیم نظام بود. همه مراحل بررسی، 
به  تنها  نه  االن  و  را هم گذراند  عزم  و  مشورت 
عنوان یک تعهد بین ایران و شش کشور بلکه به 
عنوان یک سند بین المللی است. همان کسانی 
که در راه تصویب برجام سنگ اندازی می کردند از 
سنگ اندازی دست بر نمی دارند و بر سر راه اجرا و 
تحقق برجام حتما سنگ اندازی می کنند همچنان 

که می بینید.
به سنگ اندازی ها در کنگره  اشاره  با  نهاوندیان 
آمریکا علیه برجام نیز یادآور شد: البته آن اقدامی 
حاال  و  نشد  موفق  گرفت  کنگره صورت  در  که 
سر  بر  را  سنگ اندازی ها  همان  تصویب،  از  پس 
برجام  بندهای  از  یکی  مثال  می بینید.  اجرا  راه 
بحث هواپیمایی بود که می بینید همان مخالفان 
با تحریک همان البی های صهیونیستی هر روز 
یک پیشنهادی می آورند. یا در منطقه ما بعضی 
دولت ها با سوء محاسبه ای که داشتند حتی علیه 

منافع خودشان و منطقه پول های زیادی هزینه 
کردند تا برجام به نتیجه نرسد و نتوانستند خشم 
خودشان را مخفی نگه دارند. می بینید همین ها 
هر روز به تحریک جدیدی دست می زنند تا مانع 
جهش سرمایه گذاری در ایران شوند و آثار برجام در 

حوزه های مختلف ملموس شود.
وی ادامه داد: طبعا این ها پشت سر این حمالت 
حضور دارند وگرنه برای مجموعه نیروهای نظام که 
برای تصمیم نظام احترام قائلند و خواستار پیشبرد 
کشور هستند االن دیگر برجام مسأله ای است که 
اصل اش تمام شده است و باید موانع سر راه اجرا 
را برطرف کرد. دستگاه های اطالع رسان مثل ایسنا 
می توانند نقش موثری ایفا کنند و فرصت هایی را 
که به دنبال اجرای برجام ایجاد شده به تفصیل و 

تفکیک بازگو کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره دوگانگی برخورد با 
برخی از نشریات از سوی هیات نظارت بر مطبوعات 
و قوه قضائیه اظهار کرد: اگر می خواهیم حقوق 
مردم رعایت شود راه دیگری غیر از قانونمداری 
نداریم. این قانون است که اختیارات هر دستگاهی 
را تعیین و وظایف آن دستگاه را مشخص می کند 
و تحت نظارت دستگاه های نظارتی قرار می دهد. 
اگر هم در جایی اختالف سلیقه وجود داشته باشد 
خوشبختانه در نظام ما سازوکارهای رفع اختالف و 
ایجاد هماهنگی پیش بینی شده است. این مسأله 
هم حتما با همین رویکرد قابل حل است و طبعا 
هیچ کس در هیچ کدام از روسای سه قوه، خالف 
قانون را نمی پسندد و تائید نمی کند. من امیدوارم 
در این مورد اگر ناهماهنگی هایی وجود داشته با 

اتکا به قانون حل شود.
رییس دفتر رییس جمهور  در پاسخ به سوالی درباره 
انتخابات آینده تاکید کرد: االن خیلی زود است که 
هنوز  کنیم،  صحبت  انتخابات  درباره  بخواهیم 
کارهای زیادی باقی مانده به خصوص که امسال 
سال اقدام و عمل است و دولت باید برنامه هایی 
که داشته و قول هایی که به مردم داده را به تحقق 
برساند. البته قطعا حرف نهایی را مردم در ارزیابی 

که از روند رو به جلوی کشور دارند خواهند زد.
درباره  مصاحبه  این  از  دیگری  بخش  در  وی 
گفت:  رئیس جمهور  تلویزیونی  گفت وگوی 
رئیس جمهور به اتفاقی که برای نفت ما در همین 
چند ماه کوتاه افتاده اشاره کرد. به جرات می توان 
گفت هیچ کس باور نمی کرد که ایران در فاصله 
کمتر از شش ماه بتواند سطح صادرات خود را از 
نزدیک یک میلیون بشکه به باالی دو و نیم میلیون 
بشکه برساند. وقتی تحلیل هایی که قبل از برجام 
بود را ببینیم همه فکر می کردند حتی اگر تحریم ها 
برداشته شود ایران به دلیل مشکالت تکنولوژیک، 
عدم سرمایه گذاری و مشکالت موجود در چاه های 
نفت بیش از یک سال زمان می خواهد تا به چنین 

دستاوردی برسد.
از  بعضی  که  بود  دلیل  همین  به  افزود:  وی 
طرف های ما می گفتند چرا انقدر در مذاکرات به 
ما فشار می آورید؟ چون خود شما مشکالت فنی 
خواهید داشت؛ لذا این برای شان فوق حد تصور 
بود. در صادرات غیرنفتی اتفاق فنی که در این چند 
ماه کوتاه افتاده بسیار بیشتر از حد انتظار بوده است. 
در مسائل بانکی می بینیم که محدودیت ها منحصر 
به تحریم های هسته ای نبوده، یعنی اتفاقاتی که در 
مقررات بانکداری به دلیل FATF افتاده و مسائل 

فنی آن محدودیت های اضافی ایجاد کرده است.
محدودیت ها  این  وجود  با  داد:  ادامه  نهاوندیان 
می بینیم که هر هفته و هر ماه رابطه های کارگزاری 
نکته  البته  است.  جلو  به  رو  می شود  برقرار  ما 
حوزه  در  مثال  اتفاقات  این  لمس  که  است  این 
یا در حوزه  برای حمل ونقلی ها  حمل ونقل فقط 
بانک، فقط برای بانکی ها و در حوزه صنعت فقط 
برای صنعتی ها ملموس می شود. اخیرا دکتر طیبی 
رئیس جهاد دانشگاهی گزارشی درباره گشایش ها 
در بخش جهاد دانشگاهی به من ارائه داد و از اعالم 
تمایل های طرف های خارجی برای کار کردن با 
جهاد دانشگاهی گفت. این مسائل را کسی که در 

آن حوزه است، لمس می کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره گفت وگوی تلویزیونی 

رئیس جمهور و این که آیا به عنوان یک شهروند 
فکر می کند به سواالت مردم پاسخ داده شده است 
یا خیر؟ خاطر نشان کرد: مردم به شعار و برنامه 
رئیس جمهور  از  که  توقعی  و  دادند  رای  اعتدال 
دولت تدبیر و امید دارند، تدبیر و امید است. وقتی 
رای ملت به تعامل سازنده، احیای اخالق و نجات 
اقتصاد بوده امانتداری رئیس جمهور این است که 
حتی در پاسخ و واکنش به سخت ترین انتقادات از 

آرامش جامعه حراست کند.
وی ادامه داد:  کاری که در مهار تورم و بازار ارز 
در اقتصاد کشور شده ایجاد آرامش است و علت 
این که سرمایه گذاران می آیند و بطور جدی روی 
ایران فکر و کار و قرارداد امضا می کنند فقط برجام 
نیست. برجام شرط کافی نیست، اما عالمتی که 
است که می توان  این  ایران می گیرند  اقتصاد  از 
پیش بینی پذیری  کرد.  حساب  اقتصاد  این  روی 
و برنامه پذیری بزرگترین دستاوردی است که در 

اقتصاد کشور رخ داده است.
رییس دفتر رییس جمهور اظهار کرد: درست مثل 
همین حالت اقتصادی، در فضای روانی و سیاسی 
جامعه هم وجود دارد و حتما می توان به یک حمله 
غیرمنصفانه با خشم و نابردباری پاسخ داد. اما این 
بر اعصاب خود مسلط  امتحانی است که کسی 
باشد و به جامعه پیام آرامش و امید و نشاط بدهد 
و چشم انداز مثبتی را برای جامعه ترسیم کند. 
اولویت اول رئیس جمهور حراست از امید در این 
کشور است و فکر می کنم در این جهت گام مثبتی 

برداشته شد.
روحانی  گفت وگوی  »در  این که  به  اشاره  با  وی 
فرصت شد به چند محور خاص پرداخته شود« 
غیرمتعارف  با حقوق های  رابطه  در  مثال  افزود:  
توضیح داده شد که اصوال سطح و ابعاد این اتفاق 
چه بوده و چه اقدامات اساسی و ساختاری مثل 
احیای سازمان اداری و استخدامی صورت گرفته 
قبیل  از  استثناءزدایی  برای  حرکتی  یا  و  است 
پرداختن جدی به مسأله شبه خصوصی هایی که 
بی قانونی و بی نظمی را در بنگاه های تحت مدیریت 
ارکان حکومتی ایجاد کردند، صورت گرفت. البته 
اطالع  و  بیشتر  تاکید  داشتند  توقع  مردم  شاید 
اقدامات جدی دولت  رسانی گسترده تری درباره 
در برخورد با فسادهای اصلی و رانت های اصلی که 
متاسفانه در اقتصاد ایران ریشه دوانده صحبت شود 

که البته برای این مسأله فرصت هست.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره 
تعامل بین دولت و مجلس جدید گفت: با اتفاقاتی 
که در انتخابات افتاد و با اعالم مواضعی که تعداد 
زیادی از نمایندگان صریحا قبل و بعد از انتخابات 
داشتند امیدواری ها به تعامل بیشتر و موثرتر بین 
دولت و مجلس برای پیشبرد برنامه های کشور 
کار  آغاز  از  زیادی  زمان  هم،  هنوز  شد.  بیشتر 
مجلس نگذشته و کماکان این امیدواری وجود 

دارد.

نهاوندیان:

برجام و تصویب و اجرای آن تصمیم نظام بود
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دادنامه

تاریخ تنظیم: 9۵/4/29           شماره بایگانی شعبه:9۵02۵۷
پرونده کالسه  9409980282۵0088۷ شعبه 11۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی 

قدس تهران ) 11۷۷ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9۵099۷2181۷00619 
شاکی: الهام رضائی نسب اردها فرزند ابوالفضل به نشانی تهران شهرک راه آهن میدان 

دریاچه مجتمع عرفان بلوک B2 ط 4 واحد 204۵
متهم: مجتبی اجونی زاده به نشانی مجهول المکان اتهام: تحصیل مال از طریق نامشروع
رای دادگاه: درخصوص اتهام مجتبی آجونی زاده فرزند ابوالقاسم دایر بر تحصیل از طریق 
نامشروع به مبلغ نه میلیون و نهصد و نود و یک هزار و یازده ریال با توجه به شکایت 
شاکی گزارش مرجع انتظامی جوابیه استعالم بانک عدم حضور و عدم دفاع متهم و 
کیفر خواست تنظیمی بنظر دادگاه بزهکاری متهم محرز است فلذا مستندا به ماده دو 
قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و ارتشاء و کالهبرداری متهم موصوف را به رد 
مال به مبلغ فوق و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر رد مال محکوم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضا 
مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظراستان 

تهران می باشد.
363632 م/الف           رئیس شعبه 1177 دادگاه کیفری 2 تهران – اکبری

درخواست گواهی حصر وراثت 

خانم زهرا جاللی نژاد دارای شناسنامه شماره 6 به شرح درخواست به کالسه 
9۵/1226/ ش از این شورا درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که شادروان ابراهیم ولی به شماره شناسنامه 1322 در تاریخ 9۵/4/6 در 

اقامتگاه دائمی خود فوت نموده وراث حین الفوت وی عبارتند از عبارتست از:
1- متقاضی  همسر متوفی

2- محمدرضا ولی فرزند ابراهیم ش ش 001094294۷ صادره از تهران پسر 
متوفی

تهران  از  صادره   0010942939 ابراهیم ش ش  فرزند  ولی  جواد  محمد    -3
پسر متوفی

4- راضیه ولی فرزند ابراهیم ش ش 2۷۷8 صادره از تهران دختر متوفی
۵- محبوبه ولی فرزند ابراهیم ش ش 6138 صادره از تهران دختر متوفی
6- مریم ولی فرزند ابراهیم ش ش 189۷۷ صادره از تهران دختر متوفی
۷- رقیه زیاری فرزند ابراهیم ش ش 99۷ صادره از سمنان مادر متوفی

8- علی جان ولی فرزند ابومحمد ش ش 494 صادره از سمنان پدر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر 

خواهد شد.
م الف: 389           مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری – رزاقی

بارکد 37652474 
آگهی تغییرات موسسه آموزشی غیرانتفاعی رهپویان هدایت موسسه غیرتجاری 
صورتجلسه  استناد  به  ملی 10103066364  شناسه  و  ثبت19۷48  شماره  به 
شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1394/12/16 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
معادل  200000ریال  دریافت  با   00348۵20۷۷ م  ک  به  پرور  مینا  مرتضی 
کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکا خارج گردید. محمدحسین سروشه به ک 
م 00402۵89893 با دریافت 200000ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از 
ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه موسسه از 1600000ریال به 1200000ریال 
شرکا:  اسامی  گردید.  اصالح  فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  کاهش 
احمد افشار به ک م0033۷۷1۵02 دارای600000ریال و حوریه افشار به ک 
به ک م  اسفرجانی  یزدیان  اله  آیت  و  دارای 200000ریال  م 00333۵213۵ 
1199۷2۷490 دارای 200000ریال و علی اکبر حاجی محمدحسین کاشی به 
ک م 003881۵214 دارای 200000ریال با ثبت این مستند تصمیمات کاهش 
سرمایه از طریق واگذاری سهم الشرکه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
پایگاه آگهی های سازمان ثبت  الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

قابل دسترس می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره  360284/ م الف  
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

دادنامه

تاریخ تنظیم:9۵/۵/3         شماره بایگانی شعبه: 930882
دو  کیفری  دادگاه   10۵2 شعبه   9309980۵00900۵12 کالسه  پرونده 
شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   10۵2  ( تهران  عدالت  قضایی  مجتمع 

9۵10100002202229
ابوالفضل  فرزند  آئین  به  میثم  وکالت  با  نوروز  فرزند  پور  فتحعلی  قاسم  شاکی: 
– ط  باهنر ) نمیر( پالک 6۵ ساختمان اسکان  به نشانی الله صحرا خ شهید 

سوم – واحد 13 و 18
متهم: سهیل سبحانی نژاد به نشانی فعال مجهول المکان

اتهام: توهین و فحاشی
رای دادگاه

درخصوص اتهام سهیل سبحانی نژاد فرزند محمد دائر بر توهین نسبت به آقای 
قاسم فتحعلی پور دادگاه نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده شکایت شاکی 
خصوصی با وکالت میثم به آئین مالحظه اظهارات گواهان در مرحله تحقیقات 
مقدماتی عدم حضور و دفاع از سوی متهم در جلسه رسیدگی علیرغم اخطار 
قانونی و لحاظ سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی 
نامبرده محرز و مسلم تشخیص لذا مستندا به ماده 608 از قانون مجازات اسالمی 
ریال جزای  میلیون  مبلغ یک  پرداخت  به  بر محکومیت وی  مصوب ۷۵ حکم 
نقدی در حق دولت صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و در مهلت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس در مهلت بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. 
363626 م/الف           رئیس شعبه 1052 دادگاه کیفری دو تهران – ثقفی

دادنامه

تاریخ تنظیم:9۵/4/30    شماره بایگانی شعبه:9۵0300
پرونده کالسه 94099821۵9201289 شعبه 11۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی 

قدس تهران ) 11۷۷ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9۵099۷2181۷00639 
شاکی: مریم چاوشی پور قهرود فرزند ناصر علی به نشانی تهران شهرک دانشگاه تهران 

فاز 6 بلوک 20 واحد 1
متهمین: 1- صبا وفادار2- سینا وفادار 3- الناز برزگر به نشانی مجهول المکان

اتهام: فحاشی
رای دادگاه

درخصوص اتهام صبا وفادار فرزند مرتضی 2- الناز برزگر فرزند محمد 3- سینا وفادار 
فرزند مرتضی دایر بر فحاشی با توجه به شکایت گزارش مرجع انتظامی شهادت شهود 
عدم حضورو عدم دفاع متهمین و کیفرخواست تنظیمی بنظر دادگاه بزهکاری متهمین 
محرز است فلذا مستندا به ماده 608 قانون مجازات اسالمی هر یک از متهمین را به 
پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف 20 روز 

قابل تجدید نظرخواهی است.
363628 م/الف       رئیس شعبه 1177 دادگاه کیفری 2 تهرن – اکبری

آگهی

خواهان مجید ساتکهن علیه متهم امیر آشتیان دایر بر اخالل در نظم و آسایش 
عمومی و انتشار تهمت، افترا و فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و ... 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 112۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید محالتی تهران)112۷ 
جزایی سابق( واقع در تهران- بزرگراه شهید محالتی – خیابان ابوذر جنوبی- 
مجتمع شهید محالتی  ارجاع و به کالسه 940998023۵3004۵0 ثبت گردیده 
علت  به  است  شده  تعیین   11:30 ساعت  و   9۵/۷/1۷ آن  رسیدگی  وقت  که 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 11۵ و 180 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
363624 م/الف              مدیر شعبه 1127 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی 
شهید محالتی تهران 

دادنامه

تاریخ تنظیم: 9۵/4/29           شماره بایگانی شعبه:9۵0249
دو  کیفری  دادگاه   11۷۷ شعبه   94099821۵6100۵۵3 کالسه   پرونده 
شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   11۷۷  ( تهران  قدس  قضایی  مجتمع 

 9۵099۷2181۷0061۷
شاکی: ناهید غیور وطن فرزند حسن به نشانی تهران خ اذربایجان خ قصرالدشت 

خ بوستان سعدی ک اسدالهی پ 2۵ ط همکف
متهم: لیال جعفری به نشانی مجهول المکان

اتهام: توهین به اشخاص عادی
رای دادگاه

درخصوص اتهام لیال جعفری دایربر توهین با توجه به شکایت شاکی گواهی گواه 
بزهکاری  دادگاه  بنظر  تنظیمی  کیفرخواست  و  متهم  دفاع  عدم  و  عدم حضور 
متهم محرز است فلذا مستندا به ماده 608 قانون مجازات اسالمی متهم موصوف 
را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از انقضا مهلت واخواهی ظرف 

20 روز قابل تجدید نظر خواهی است.
363631 م/الف           رئیس شعبه 1177 دادگاه کیفری 2 تهران – اکبری

رای هیات/نوبت اول

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 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139۵6030106000248۵
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا داوریانی     فرزند رضا  
بشماره شناسنامه 4 صادره از بویر احمد در ششدانگ یک باب خانه  مساحت 
164/۷4 متر مربع پالک 82 فرعی از 103 اصلی واقع در ورامین خریداری از 
اطالع  منظور  به  لذا   . است  عباسعلی محالی محرز گردیده  اقای  مالک رسمی 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۵/۵/23تاریخ انتشار نوبت دوم9۵/6/۷

محمد رحیم پور راینی ورامین م الف392   

آگهی
خواهان مریم طهماسبی علیه متهم حبیب اله طهماسبی دایر بر مزاحمت برای بانوان 
و اطفال در اماکن عمومی یا معابر و سرقت مستوجب تعزیر تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 112۷ دادگاه کیفری 
دو مجتمع قضایی شهید محالتی تهران)112۷ جزایی سابق( واقع در تهران- بزرگراه 
شهید محالتی – خیابان ابوذر جنوبی- مجتمع شهید محالتی  ارجاع و به کالسه 
940998023۵201494 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 9۵/۷/18 و ساعت 9:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 11۵ و 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.
363625 م/الف مدیر شعبه 1127 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی شهید محالتی تهران 

بارکد 3726۹۰7۰ 
ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  کوشا  برق  اران  شرکت  تغییرات  آگهی 

103۵91 و شناسه ملی 101014۷۵022  
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 9۵/2/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب شدند:
حسین فروزان مه به شماره ملی 00388123۵۵ به سمت مدیر عامل و عضو 

هیئت مدیره )خارج از شرکا(
آقای امراله شاه مرادی به شماره ملی 4849۷۵19۵4 به سمت رئیس هیئت مدیره
هیئت  رئیس  نائب  به سمت  ملی 4130۷3۷031  شماره  به  آدینه  داود  آقای 

مدیره )خارج از شرکا(
حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور از قبیل چک سفته بروات قراردادها 
و عقود اسالمی و نامه های عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره )آقای امراله 

شاه مرادی ( به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
تعیین  مدیره  هیئت  سمت  تعیین  و  انتخاب  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
دارندگان حق امضا انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 
حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.

357592/ م الف            سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  
غیر تجاری

وراثت حصر  آگهی 

بشرح    312۵ شماره  شناسنامه  دارای  پورآذر  بادینی  مجید  آقای 
گواهی  درخواست  شورا  این  9۵از  /۷00۵36 کالسه  به  دادخواست 
حسن  مرحوم  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر 
خود  دائمی  اقامتگاه   9۵ /۵ /۵ تاریخ  در   32681 بشناسنامه  پورآذر 
زوجه  به  است  منحصر  مرحومه   / مرحوم  آن  ورثه  گفته  زندگی  بدرود 

از  عبارتند  ذکور  فرزند  یک  اناث،  فرزند  دو  دائمی، 
مرحوم :زوجه  لواسانی  جاللی  1-جیران 
مرحوم  دختر  پورآذر:  بادینی  2-سهیال 

مرحوم  پورآذر:پسر  بادینی  3-مجید 
مرحوم  دختر   : پورآذر  4-فاطمه 

ماده  استناد  به  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  حسبی  امور  قانون   362
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  نامه  وصیت  یا  و  دارد  اعتراض 
صادر  گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین 

شد. خواهد 
ارومیه اختالف  حل  شورای   67 شعبه  رئیس 

آگهی
خواهان حجت شهریاری علیه متهم امیر بطویی دایر بر فروش مال غیر تقدیم 
به  رسیدگی  که جهت  نموده  تهران  عمومی شهرستان شهرستان  های  دادگاه 
تهران)112۷  محالتی  شهید  قضایی  مجتمع  دو  کیفری  دادگاه   112۷ شعبه 
جزایی سابق( واقع در تهران- بزرگراه شهید محالتی – خیابان ابوذر جنوبی- 
مجتمع شهید محالتی  ارجاع و به کالسه 940998023۵۷009۷3 ثبت گردیده 
علت  به  است  شده  تعیین   11:00 ساعت  و   9۵/۷/18 آن  رسیدگی  وقت  که 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 11۵ و 180 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.363623 م/الف              
مدیر شعبه 1127 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی شهید محالتی تهران 

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: 
یزدان  آقای  تقاضای  رای شماره 2۷36مورخه 9۵/3/11به  پرونده کالسه 1۵و 
جودکی فرزند داراب نسبت به ششدانگ یکباب عمارت ساختمان به مساحت 
63/60 متر مربع مجزی شده از پالک 38 اصلی واقع در بخش 2شهرستان خرم 
آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای / خانم میر شیر محمد میر 
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 1۵ 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 3004
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/۵/23  تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/6/۷

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 23۵و رای شماره ۵0۵8مورخه  9۵/4/26تقاضای آقای یداله بیرانوند 
فرزند ولی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۵000 متر مربع مجزی شده 
از پالک 4۷فرعی اصلی واقع در بخش 4شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
اولیه )رسمی( آقای یداله 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 1۵ 
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 30۵0
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/۵/23   تاریخ انتشار نوبت دوم :139۵/6/۷ 

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 116/9۵ و رای شماره 4۵09مورخه 9۵/4/14 به تقاضای آقای 
ابراهیم بارانی بیرانوند فرزند مهر علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 1۵0/36متر مربع مجزی شده از پالک –فرعی 2091باقیمانده اصلی 
واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
آقای طوس والیزاده 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 
1۵ 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 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 3009
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/۵/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/6/۷

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: 
آقای  تقاضای  1-پرونده کالسه ۵4۷رای شماره 1004۵۷0مورخه 9۵/4/1۵به 
شریف خدادادی بسطام فرزند عیسی بگ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
از ۵  از 4فرعی  از پالک 2۵ فرعی  به مساحت 1۷1/12متر مربع مجزی شده 
اصلی واقع در بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
شماره  ۵6۵رای  کالسه  2-پرونده  پارسیلون  کارگران  تعاونی  شرکت  )رسمی( 
فرزند  شناس  حق  طال  گوهر  خانم  تقاضای  به   9۵/3/22 1003193مورخه 
مرکعلی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۷1/1۵مربع مجزی 
شده از پالک 2۵ فرعی از 4فرعی از ۵ اصلی واقع در بخش چهار شهرستان خرم 
آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( شرکت تعاونی کارگران پارسیلون 
3- پرونده کالسه ۵8۷رای شماره 1004۵43مورخه 9۵/4/14 به تقاضای آقای 
عمارت  باب  یک  به ششدانگ  نسبت  ملک حسین  فرزند  فرهادی  پاپی حسن 
 ۵ از  4فرعی  از  فرعی   2۵ پالک  از  شده  مجزی  مربع  162متر  مساحت  به 
اصلی واقع در بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 
پرونده کالسه 660رای شماره  پارسیلون 4-  کارگران  تعاونی  )رسمی( شرکت 
1004۷13مورخه 9۵/4/19به تقاضای آقای روح دین اسکندری  فرزند عباس 
نسبت به ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 163/96متر مربع مجزی شده 
واقع در بخش چهار شهرستان خرم  اصلی  از ۵  از 4فرعی  از پالک 2۵ فرعی 
آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( شرکت تعاونی کارگران پارسیلون 
۵- پرونده کالسه 1۷۷6رای شماره 10041۷0مورخه 9۵/4/8 به تقاضای آقای 
به  عمارت  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت  شاعباس  فرزند  حسنوند  حسن  شیخ 
مساحت 200/64متر مربع مجزی شده از پالک 2۵ فرعی از ۵ اصلی واقع در 
بخش چهار شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای 
اسداله میسمی 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 1۵ 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 4014
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/۵/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/6/۷ 

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

بارکد 372۹۹5۰6 
آگهی تغییرات شرکت آشنا الکترونیک پارسیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 

4۵1120 شناسه ملی 14003934۷43  
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9۵/3/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مسعود علی ئی به شماره ملی 00۷290092 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از 

صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج شد.
مهتاب قدیری صوفی به شماره ملی 6309۷4234۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود 

از صندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج شد.
سرمایه شرکت از مبلغ 3000000 ریال به مبلغ 2000000 ریال کاهش یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
شرکا شرکت بعد از کاهش سرمایه :

آقای محمد حسن قدیری صوفی به شماره ملی 6309۷0829۵ دارنده 1000000 
ریال سهم الشرکه

خانم فروغ قدیری صوفی به شماره ملی 00۷8۵۵1099 دارنده 1000000 ریال سهم 
الشرکه

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

سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.357588/ م الف            
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر تجاری

آگهی ابالغ

 وقت دادرسی شورای حل اختالف جوانرود
کالسه پرونده 3/298/9۵

خواهان: ناصح حمدی زاده فرزند علی
خوانده:ایوب عبدالهی

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه به طرفیت خوانده فوق تقدیم که به 
این شعبه ارجاع شده است و برای روز 9۵/6/16 ساعت 9/30صبح وقت رسیدگی 
تعیین شده است.لذا به علت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی بوی 
ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز 

جلسه به شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
شعبه سوم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی حصر وراثت

آقای محمد بامس دارای شناسنامه شماره 1  بشرح دادخواست به کالسه 28۵/9۵ 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسن بامس بشناسنامه 96 در تاریخ 9۵/۵/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه آنمرحوم منحصر است به 
1-محمد بامس متولد 1331 ش.ش 1 پدر متوفی 

2-زینب دادگر متولد 1361 ش.ش 481 همسر متوفی 
3-احمد بامس متولد 1381 ش.ش 2820380980 فرزند ذکور متوفی 

4-سرهات بامس متولد 1391 ش.ش 2820۵30۷29 فرزند ذکور متوفی
۵-فاطمه بامس متولد 1388 ش.ش 28203۵611۷ فرزند اناث متوفی
6-پینار بامس متولد 1391 ش.ش 2820۵30۷29 فرزند اناث متوفی 

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

نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 14 شورای حل اختالف ماکو 

احضارمتهم
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

دادگاه عمومی و انقالب شهرستان فردیس به موجب کیفر خواست در پرونده 
اتهام  به  کردمحله  ور  پیله  غالمرضا  برای     9409983034901168 کالسه 
توهین به اشخاص عادی وترک انفاق زوجه وفرزند مشترک وافترا وتوهین وافتراء  
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
به  باعنایت  است.  گردیده  تعیین   09:00 ساعت   139۵/12/09 مورخه  برای 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماده 344 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری مراتب یک نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد.

بدیهی است در صورت عدم حضور،مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد 
آمد.م/الف ۵8۷3

منشی دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان فردیس )101 جزایی سابق(-
اسماعیل میرزاخانی

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی شورای حل اختالف جوانرود شماره پرونده 3/299/9۵ خواهان: ناصح 

حمدی  فرزند علی  خوانده: رمضان مرادی
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه به طرفیت خوانده فوق تقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای روز 139۵/6/16 ساعت 10صبح وقت رسیدگی تعیین 
شده است.لذا به علت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی بوی ابالغ می شود 
در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به شعبه مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
شعبه سوم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی
بدینوسیله در راستای اعمال ماده 1۷4 قانون آئین دادرسی کیفری امیرحسین 
با  کالسه 92/122۵  پرونده  حسب  و  باشد  می  المکان  مجهول  فعال  صحراگرد 
شکایت احمد سبحانی به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه 
بدنی تحت تعقیب می باشد ابالغ می گردد ظرف مهلت حداکثر یک ماه پس از 
تاریخ انتشار این آگهی در این شعبه واقع در تهران تهرانپارس انتهای خ جشنواره 

دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 تهران شعبه ۵ بازپرسی حاضر شوید.
363614 م/الف       بازپرس شعبه 5 ناحیه 4 دادسرای عمومی و انقالب تهران 

دادنامه
تاریخ تنظیم: 9۵/4/29           شماره بایگانی شعبه:9۵02۷4

پرونده کالسه  94099821۵92011۵۷ شعبه 11۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی 
قدس تهران ) 11۷۷ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9۵099۷2181۷00616 

شاکی: محسن آرمین سرشت فرزند داود با وکالت سعید تکاب فرزند اسمعیل به نشانی 
تهران صادقیه برج گلدیس ط 4 واحد 419

متهم: عزت اله عرب شیری به نشانی مجهول المکان
اتهام: خیانت در امانت             رای دادگاه

شماره  چک  امانت  در  خیانت  بر  دایر  شیری  عرب  اله  عزت  اتهام  درخصوص 
0۷913۷/4224۵ با توجه به شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی شهادت شهود 
عدم حضور و عدم دفاع متهم و کیفرخواست تنظیمی بنظر دادگاه بزهکاری متهم محرز 
است فلذا مستندا به ماده 6۷4 قانون مجازات اسالمی متهم موصوف را به تحمل شش 
ماه حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضا مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید 

نظرخواهی است.
363630 م/الف           رئیس شعبه 1177 دادگاه کیفری 2 تهران – اکبری
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سنگ سازی کلیه های ۸ درصد مردم ایران
اینکه  به  اشاره  با  ایران  اورولوژی  انجمن  رئیس 
کلیه های 8 درصد مردم ایران سنگ ساز است، 
سابقه  افراد  کلیه های  که  صورتی  در  گفت: 
سنگ سازی داشته باشد باید به کلینیک پیشگیری 
از سنگ مراجعه کرده و علت سنگ سازی کلیه  

خود را بررسی کنند.
عباس بصیری ، در مورد سنگ کلیه اظهار داشت: 
سنگ  کلیه در کشور ما نه تنها شایع بوده بلکه 
هستیم  کشوری  دنیا  در  و  دارد  تاریخی  سبقه 
جهان  در  را  کلیه  سنگ های  قدیمی ترین  که 
گزارش کردیم و از نظر جغرافیایی نیز در منطقه 

سنگ خیز دنیا قرار داریم.
رئیس انجمن اورولوژی ایران گفت: متاسفانه تا 
1۵-10 سال قبل اطالع داشتیم که آمار سنگ 
کلیه در کشورهایی همچون پاکستان چه میزان 
است و تصور می کردیم که کشور ما نیز براساس 
آمار آنها چقدر افراد درگیر سنگ کلیه دارد. ولی 
براساس تحقیقات انجام گرفته مشخص شد که 
میزان سنگ کلیه در کشور ما 13۵ در صد هزار 

است.
وی گفت: آمار شیوع سنگ کلیه در کشور ما بین ۵ 
تا 8 درصد است و این میزان در رنج باالی جهانی 
قرار دارد و اگر از صد نفر در خیابان پرسشنامه ای 
دارا بودن سنگ کلیه تهیه کنیم بین ۵ تا 8 درصد 
داد:  ادامه  بصیری  می دهند.  مثبت  جواب  آنها 
متاسفانه در کشور برای پیشگیری از سنگ کلیه 
در کشور اقدامات زیادی صورت نگرفته در حالی 
که برای جراحی و تکنیک های خارج کردن سنگ 
پیشرفت بسیار خوب بوده است و یکی از علت های 
آن می تواند نداشتن میزان کلسیم استاندارد در 
را  کشورها  برخی  کلسیم  میزان  باشد.  ادرار 
پایش های الزم انجام شده ولی در ایران این مساله 

صورت نگرفته است.

دیابتی ها در معرض عفونت ها
یک فوق تخصص غدد و متابولیسم گفت: بیماران 
دیابتی در معرض عفونت های پوستی، مثانه و کلیه 

و عفونت های دهانی و ریوی هستند.
 دکتر حسن گنجی زاده اظهار کرد: بیماران مبتال 
به دیابت به دلیل قند خون باال و آسیب اعصاب و 
مشکالت عروقی در معرض خطر باالتری برای ابتال 

به برخی عفونت ها قرار دارند.
وی با بیان اینکه قند خون باال باعث از بین رفتن 
عملکرد مناسب سیستم ایمنی بدن می شود، افزود: 
همچنین ابتال به دیابت در طول زمان می تواند سبب 
آسیب به اعصاب شود و مشکالتی را برای بیمار 
ایجاد کند. به عنوان مثال آسیب عصبی باعث از بین 
رفتن حس در پاها شده و حتی چنانچه بریدگی 
در پا ایجاد شود یا توسط اشیای نوک تیز، آسیبی 
در پای فرد بیمار ایجاد شود، وی متوجه نخواهد 
شد. چنانچه آسیب زخم به موقع درمان نشود، به 
زخمی باز تبدیل شده و دچار عفونت خواهد شد. 
این فوق تخصص غدد و متابولیسم با اشاره به اینکه 
مشکالت عروقی از دیگر عوارضی است که بیماران 
مبتال به دیابت را در معرض خطر باالتری برای ابتال 
به عفونت قرار می دهد، افزود: دیابت در طول زمان 
می تواند منجر به آسیب های عروقی شود؛ به گونه ای 
که جریان خون محل آسیب دیده کم شده و ترمیم 

به خوبی انجام نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه بیمار مبتال به دیابت 
فکر می کند که ممکن است دچار عفونتی شده 
جریان  در  را  خود  پرستار  یا  پزشک  باید  باشد، 
ابتال  صورت  در  دیابتی  بیماران  چراکه  بگذارد؛ 
ابتال به کتواسیدوز دیابتی  به عفونت در معرض 
خواهند بود. گنجی زاده اضافه کرد: بیماران دیابتی 
در معرض عفونت های پوستی، واژینال، مثانه، کلیه، 
عفونت پا، عفونت های دهانی و ریوی و عفونت محل 

زخم پس از اعمال جراحی قرار دارند.

چالش های پیش روی آموزش و پرورش
 از نگاه فانی

وزیر آموزش و پرورش به تبیین چالش های پیش روی نظام تعلیم 
پاسخگوی  باید  پرورش  و  آموزش  نظام  گفت:  و  پرداخت  تربیت  و 

تحوالت باشد.
به گزارش پیام زمان، علی اصغر فانی در مراسم اختتامیه سی وسومین 
اجالس مدیران و روسای آموزش و پرورش سراسر کشور به جمع بندی 
مباحث مطرح شده در اجالس پرداخت و گفت: ارزیابی وضع موجود، 
مروری بر عملکرد گذشته، آمادگی بیشتر برای استقبال از بهار تعلیم 
و تربیت در این سه روز انجام شد. آمادگی برای اجرای سند تحول 
بنیادین در برنامه ششم توسعه را نیز دنبال کردیم. راهبرد اصلی ما به 
استناد مصوبه دولت در برنامه ششم اجرای متوازن سند تحول است.

وزیر آموزش و پرورش الزمه اجرای متوازن سند را داشتن نقشه راه 
دانست و گفت: نقشه راه تصویب شده و زیرنظام های سند در حال 

تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش است.
فانی با ییان این که امروز مطالبه مردم ارتقای کیفیت در مدارس به 
ویژه مدارس دولتی است، گفت: نیاز داریم بهره وری را در آموزش و 

پرورش ارتقا دهیم و خلق منابع جدید کنیم.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: استانداردسازی فضاهای آموزشی در 
یک سوم مدارس ناایمن و همچنین تامین تجهیزات مدارس از دیگر 

اقداماتی است که باید انجام شود.
او بر ارتقای راهبری و مدیریت در آموزش و پرورش نیز تاکید و اظهار 

کرد: مدیران و مدیریت الیه های آموزش و پرورش باید تحقق یابد.
فانی با اشاره به چالش های پیش روی نظام تعلیم و تربیت رسمی 
کشور گفت: گام اول در حل مسئله، شناخت مسئله است. باید ابتدا 
چالش ها را بشناسیم و سپس به راهکارها برسیم. از جمله چالش ها 
ارزش های  تغییر  و  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی  تحوالت  و  تغییر 
فرهنگی جامعه است. حق نداریم با ابزار 30 سال پیش با مشکالت 
جامعه برخورد کنیم. سرعت تغییر فناوری های ارتباطی و تنظیم نظام 
با برخی آسیب های آن چالش  این فناوری ها و برخورد  با  آموزشی 
دیگر است. نمی توانیم فضاهای مجازی را حذف کنیم بلکه باید آن 

را مدیریت کنیم.
او با بیان این که پراکندگی جمعیت و مهاجرت از روستاها چالش 
دیگر است، گفت: بسیاری از مدارس نویی که ساختیم، اکنون خالی 
است. تعارض و ناهماهنگی برنامه های دستگاه ها با آموزش و پرورش 
چالش دیگر ماست. تعارض میان خانه و مدرسه و جامعه و مدرسه را 

نیز باید در نظر گرفت.
وی تجاری شدن آموزش و پرورش و تغییر کارکردهای آن را یکی 
و  آموزش  تهی شدن  و گفت:  دانست  رو  از چالش های پیش  دیگر 
پرورش از تربیت همه جانبه یک چالش است. در دهه 60 و ۷0 به 
دنبال آن بودیم که دانش آموز بیرون از مدرسه نماند و حتی مدارس 
شش شیفته هم داشتیم اما امروز فقط 10 درصد مدارس ما دو شیفت 

هستند. کمیت رشد کرده اما کیفیت هنوز مطلوب نیست.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر این که نظام آموزش و پرورش باید 
پاسخگوی تحوالت باشد، عنوان کرد: دانش آموزی که امسال کالس 
اول ابتدایی است، 12 سال بعد وارد دانشگاه و جامعه می شود. آیا از 

اکنون برای آماده شدن او برنامه ریزی کرده ایم؟
فانی توصیه هایی برای ورود به مهر ماه داشت و گفت: امسال بودجه ما 
نزدیک به 31 هزار میلیارد تومان است و اگر 200 روز آموزشی داشته 
باشیم که البته نداریم، حدود 1۵0 میلیارد تومان در هر روز می شود. 
اگر یک روز مدرسه دیرتر راه بیافتد، یا تعطیل شود 1۵0 میلیارد 
تومان به هدر می رود. باید تقویم آموزشی به درستی اجرا شود. تالش 

کنید روز شنبه سوم مهر مدارس با قوت شروع شوند.
فانی استقرار مطلوب پایه دهم را توصیه دیگری برای مدیران دانست و 
گفت: این یک کار سختی است. برای آموزش معلمان برنامه ریزی های 
برای کتب  باید به خصوص  را  انجام شده و آموزش معلمان  خوبی 

جدید جدی گرفت.
با  امسال  تحصیلی  هدایت  که  این  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
چالش هایی مواجه بود، گفت : عدم آمادگی الزم مدیران و مشاوران 
برای هدایت تحصیلی مشکالتی را  ناموفق ما  و اطالع رسانی نسبتا 
رقم زد که با تخصیص ظرفیت در برخی رشته ها به خصوص تجربی 
دیگر  که  کنند  عمل  گونه ای  به  مناطق  مدیران  شد.  حل  مشکل 
برنامه ریزی  باید  نیز  آینده  برای سال  نباشد.  گالیه ای در خانواده ها 

خوبی انجام شود.
آماده  کتاب درسی  میلیون جلد  این خبر که 130  اعالم  او ضمن 
توزیع است، اظهار کرد: قبل از آغاز سال تحصیلی شورای معلمین در 
مدارس تشکیل شود و دانش آموزان برای کالس بندی و گرفتن برنامه 

حاضر شوند و روز اول با کتاب درسی به مدرسه بیایند.

خبرخبر

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای محرم سپهری ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
با بنای احداثی و  نموده است که سندمالکیت ششدانگ یک قطعه زمین 
پالک  از  مفروز  ۷0اصلی  از  بشماره80فرعی  1۵۵8/2۷مترمربع  مساحت 
اراضی نظرآباد جزء حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد  مورد  -فرعی واقع در 
ثبت996۷6صفحه 106دفتر جلد 8۵2نظراباد امالک به نام محرم سپهری 
متقاضی  -به  -دفترخانه  شماره  قطعی  سند  برابر  و  گردیده  صادر  و  ثبت 
منتقل شده و بموجب سند رسمی شماره-دفترخانه-نظراباد در رهن -می 
نموده  المثنی  سند  درخواست  و  گردیده  مفقود  انگاری  بعلت سهل  باشد 

است.
 لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120آیین نامه قانون ثبت 
تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت  نوبت آگهی می شود  در یک 
نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشاراین 
آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره 
تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر 
ارائه نگردد سند  اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند 

مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.

محمد سلیمانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نظرآباد

آگهی فقدان سند مالکیت

خانمها بتول چهره گشا و مریم فالح نژاد  ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
قطعه  یک  ششدانگ  مالکیت   سند  که  است  نموده  اعالم  شده  تصدیق 
با بنای احداثی به مساحت 340.۵متر مربع به شماره 48۵6فرعی  زمین 
از ۵ اصلی مفروز ومجزی شده از39۷ فرعی  جزء حوزه ثبتی شهرستان 
ساوجبالغ مورد ثبت 4۷82۷ صفحه 24۵دفتر 391 بنام حسن فالح نژاد 
سند مالکیت ثبت و صادر گردیده است و طبق سند صلح شماره 91938 
مریم  و  گشا  چهره  بتول  به  هشتگرد   26 خانه  دفتر   84/12/24 مورخه 
به  دانگ مشاع(منتقل شده  که سند صادره    2 )4و  کدام  هر  نژاد  فالح 
علت سهل انگاری  مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی 

نموده است ،
 لذا مراتب به استناد تبصره  یک اصالحی به ماده 120  آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این 
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آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ایستا بنای میامی با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 4۷1۵۵۷ و شناسه ملی 140048۷369۵ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 139۵/2/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آرمین 
شرکت  بصندوق  4۵0000ریال  پرداخت  با   003۷336096 م  ک  به  قبادیان 
پرداخت  با  م0046۷8۷046  ک  به  توالئی  ساسان  درآمد.  شرکا  زمره  در 
م  به ک  هاللی  مرضیه  درآمد.  شرکا  زمره  در  شرکت  بصندوق  4۵0000ریال 
0063۵160۷1 با پرداخت 100000ریال بصندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. 
سرمایه شرکت از 1000000ریال به 2000000ریال افزایش و ماده مربوطه در 
 99 تا  بین2  مدیره  هیئت  اعضای  تعداد  گردید  اصالح  مذکور  بنحو  اساسنامه 
نفر تعیین گردید اسامی شرکا: آرمین قبادیان به ک م 003۷336096 دارای 
4۵0000ریال.  دارای  م0046۷8۷046  ک  به  توالئی  وساسان  4۵0000ریال 
نژاد  امیراحمد  و  دارای 100000ریال  به ک م 0063۵160۷1  مرضیه هاللی 
صائین به ک م 00۷8816688 دارای990000ریال و مهناز شاکری میمندی به 
ک م 6038966943 دارای10000ریال با ثبت این مستند تصمیمات افزایش 
سرمایه از طریق ورود شریک جدید  و اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش 
بینی نشده سامانه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 
می  دسترس  قابل  ثبت  سازمان  های  آگهی  پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی 

باشد.360286/ م الف  
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی
بدینوسیله در راستای اعمال ماده 1۷4 قانون آئین دادرسی کیفری سعید قدیری 
فعال مجهول المکان می باشد و حسب پرونده کالسه 9۵/2۵1 با شکایت کرامت 
سعیدی امین آباد به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی و فحاشی تحت تعقیب می 
باشد ابالغ می گردد ظرف مهلت حداکثر یک ماه پس از تاریخ انتشار این آگهی 
در این شعبه واقع در تهران تهرانپارس انتهای خ جشنواره دادسرای عمومی و 

انقالب ناحیه 4 تهران شعبه ۵ بازپرسی حاضر شوید.
363613 م/الف       بازپرس شعبه 5 ناحیه 4 دادسرای عمومی و انقالب تهران 

مفقودی
شناسنامه  شماره  محمد  پور  مهدی  سید  مهندس  کار  به  اشتغال  پروانه 
۵388متولد 61صادره از بابل به شماره پروانه 1230003۷24مفقودگردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
سند کمپانی پیکان سواری کرایه با شماره شهربانی 228ع۷6ایران 66با شماره 
از درجه  و  موتور 0112۷۵1۵829و شماره شاسی ۷۵۵۵1269مفقود گردیده 

اعتبار ساقط می باشد
بابل

رفاه  و  تعاون  کار،  وزیر  اقتصادی  معاون 
میلیون   6 از  بیش  اینکه  بیان  با  اجتماعی 
جوان بیکار در کشور وجود دارد گفت: یکی 
جویای  جوانان  امروز  نیازهای  مهمترین  از 

کار ارتقای مهارت است.
همایش  سومین  در  میرزایی  حجت اهلل 
کشور  جوانان  امور  مسؤوالن  گردهمایی 
نیازهای  مهمترین  از  یکی  داشت:  اظهار 
امروز کشور توسعه اشتغال و ضرورت توجه 

به این مهم است.
جوانان  امروز  متأسفانه  داد:  ادامه  وی 
هنوز  مختلف  رشته های  در  فارغ التحصیل 
محیط های  در  جذب  برای  و  هستند  بیکار 

کاری به بن بست می خورند.
این مسؤول با تأکید بر اینکه مسؤوالن باید 
باشند  داشته  مسئله  این  به  ویژه ای  اهتمام 
خاطرنشان کرد: هم اکنون یکی از مهمترین 
مهارت  ارتقای  کار  جویای  جوانان  نیازهای 

است.

 6 از  بیش  تعداد  از  اینکه  بیان  با  میرزایی 
میلیون   4 کشور  در  بیکار  جمعیت  میلیون 
و  هستند  الزم  مهارت های  فاقد  آنها  نفر 
همین امر مشکالت پیدا شدن کار را بیشتر 

می کند.

وی با اشاره به اینکه باید ساماندهی اشتغال 
مهمترین  از  یکی  عنوان  به  را  جوانان 
اولویت های کاری خود قرار دهیم افزود: نبود 
به  را  برای جوانان آسیب هایی  و درآمد  کار 
دوچندان  را  آنان  مشکالت  که  دارد  همراه 

خواهد کرد.
این مسؤول با اشاره به اینکه هم اکنون ایجاد 
و حفظ بنگاه های اقتصادی در کشور بسیار 
دشوار است،  بیان داشت: حفظ این بنگاه ها 
به دلیل وجود شرایط اقتصادی امروز بسیار 
پاسخگوی  نمی تواند  و  است  شده  دشوار 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون  باشد.  نیازها 
با تأکید بر  ادامه سخنان خود  اجتماعی در 
کمی  را  خود  توقع  باید  نیز  جوانان  اینکه 
کار  فرهنگ  ارتقای  افزود:  بیاورند  پایین 
لذا  است  نیفتاده  جا  هنوز  کشور  در  تیمی 
با توجه به تأثیرات مهم کار تیمی باید این 
فرهنگ را در جامعه بسط و گسترش دهیم.

خود  سخنان  از  دیگر  بخشی  در  میرزایی 
در  کشور  ظرفیت های  از  استفاده  لزوم  بر 
بخش های مختلف تأکید کرد و بیان داشت: 
جوانان قشری فعال،  خالق و مستعد هستند 
لذا باید از ظرفیت های آنان در مسیر توسعه 

استفاده کرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

وجـود بیش از 6 میلیـون بیـکار در کـشور

از  تهران  شهر  تاکسیرانی  سازمان  رئیس 
اجرای  و  خوان  کارت  دستگاه های  نصب 
پروژه کال سنتر برای تاکسی های پایتخت 

خبر داد.
نصب  سرانجام  مورد  در  مظفر   میثم 
با  تاکسی ها،  در  خوان  کارت  دستگاه های 
صورت  به  مهم  این  زودی  به  اینکه  بیان 
پایلوت در برخی خودروها انجام می گیرد؛ 
گفت: بانک شهر متعهد به خرید تجهیزات 
و  است  شده  طرح  این  اجرای  برای  الزم 
صورت  به  طرح  این  ماه  شهریور  پایان  تا 

پایلوت انجام می شود.
تهران  شهر  تاکسیرانی  سازمان  مدیرعامل 
سامانه  راه اندازی  از  ادامه  در  همچنین 
»کال سنتر« در تاکسیرانی پایتخت تا پایان 
سال خبر داد و با بیان اینکه به دنبال آن 
به  را  سفر  تقاضای  و  عرضه  که  هستیم 
شهر  در  هوشمند  و  سیستماتیک  صورت 

مدیریت  تاکسیرانی  ناوگان  در  و  تهران 
از  تاکسیرانی  »کال سنتر«  گفت:  کنیم، 
کرده  فعالیت  موبایل  اپیلیکیشن  طریق 
به  را  تاکسی  نزدیک ترین  آن  براساس  و 
تاکسی  تقاضای  که  مسافری  نزدیک ترین 

دارد وصل می کنیم.
وی با بیان این کال سنتر شامل اپیلیکیشن 
سیستم های  در  که  است  موبایلی 
تاکسی  رانندگان  موبایل  و  سخت افزاری 
تلفنی و گردشی نصب می شود و خودشان 
در حقیقت می توانند مسافران را شناسایی 
و جذب کنند. گفت: از طرف دیگر مسافر 
راننده،  پالک  تاکسی،  راننده  می تواند  نیز 
فاصله  و  جغرافیایی  موقعیت  راننده،  اسم 
صورت  به  خود  حضور  محل  تا  را  تاکسی 
تلفن همراه خود  بر روی صفحه  و  آنالین 

بببیند.

نصب کارت خوان و راه اندازی »کال سنتر« 
برای تاکسی ها

و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاون 
ورزش،  و  نشاط  سالمت،  گفت:  خانواده 
جمله  از  اشتغال  و  اجتماعی  آسیب های 
خانواده  و  زن  ملی  ستاد  جلسات  دستور 
است که قرار است تا پایان دولت یازدهم 

تشکیل شود.
در  کرد:  اظهار  موالوردی  شهیندخت 
جلسه قبلی شورای عالی انقالب فرهنگی 

گزارش تحکیم خانواده که به مدت یک سال 
بود،  عمومی  فرهنگ  شورای  کار  دستور  در 
این  به  جلسه  اعضای  نهایت  در  و  شد  ارائه 
نتیجه رسیدند که به اندازه کافی سند، قانون، 
مقررات و حتی ساختار برای تحکیم خانواده 
وجود دارد و در واقع مشکل اصلی عدم اجرا 
این  برنامه های  برای  اجرایی  ضمانت  نبود  و 

حوزه است.
وی افزود: از ابتدای دولت یازدهم به عناوین 
عنوان  به  تا  رسیدیم  متعددی  محورهای  و 
خانواده  و  زن  ملی  ستاد  در  جلسه  دستور 

مطرح کنیم اما بعد از بررسی های راهبردی 
و  پیشنهادها  این  اغلب  که  شد  مشخص 
محورها پیش از این بررسی و برای آن سند 
یافتن  دنبال  به  بنابراین  است.  شده  تدوین 
و  اسناد  کردن  اجرایی  برای  راهکارهایی 

نظامات مصوب هستیم.
تشکیل،  جامع  برنامه  به  اشاره  با  موالوردی 
امیدواریم  گفت:  خانواده  تعالی  و  تحکیم 
نظامات  به  اولویت هایی  تعیین  با  بتوانیم 
حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و حتی تشکیالتی 
و اداری در ستاد ملی زن و خانواده بپردازیم و 

مصوباتی در این زمینه ها داشته باشیم.

محورهای ستاد ملی »زن و خانواده« 
در دولت

دادنامه
شماره  نهایی  تصمیم  جوانرود  عمومی حقوقی شهرستان  شعبه 2دادگاه  پرونده کالسه 9409988460۵01181 
9۵099۷8460۵00416 خواهان: آقای مختار قیطولی راد فرزند سبحان با وکالت آقای سروش تنهایی فرزند میراحمد 
به نشانی کرمانشاه  شهرستان جوانرود خ قاضی روبه روی دادگستری خوانده: آقای سامان امیری فرزند امیر به نشانی 

مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک  
با استعانت از خداوند متعال و با بررسی در امورات و محتوای پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت با 

اتخاذ تصمیم و صدور رأی می گردد.
رأی دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمی از جانب آقای سروش تنهایی به وکالت از آقای مختار قیطولی راد بطرفیت 
آقای سامان امیری بخواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال وجه نقد موضوع یک فقره چک بانک به انضمام خسارت 
تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اوراق و محتویات پرونده و با توجه به ارائه ی تصویر 
الشه ی چک استنادی و گواهینامه عدم پرداخت و اینکه وجود چک در ید دارنده داللت بر اشتغال ذمه صادرکننده را 
دارد وخوانده نیز در جهت برائت ذمه خود دلیل و مدرکی ابراز واقامه ننموده است بنابراین دادگاه خواسته خواهان را 
مقرون به صحت تشخیص و مستند به مواد 198-۵1۵-۵19-۵22 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 313 و 320 از 
قانون تجارت و تبصره ذیل ماده 2 از قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال 
به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه برابر نرخ تورم اعالم بانک مرکزی و همچنین پرداخت مبلغ شش میلیون 
ریال و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد. رأی غیابی ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 

رئیس شعبه دوم حقوقی جوانرود احمدینظر استان کرمانشاه است.
رونوشت برابر اصل اداریست- مدیر دفتر شعبه دوم حقوقی جوانرود لطفی

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 2۵89/91 و رای شماره 1901۷ مورخه 94/10/30به تقاضای آقای همت اله میر فرزند میرزا حسین نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 104/40متر مربع مجزی شده از پالک - فرعی 38اصلی واقع در بخش 2 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای / شیر محمد میر 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 1۵ 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 29۵4
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/۵/23  تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/6/۷

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 2100و رای شماره 1022۵69مورخه 94/12/24به تقاضای آقای هدایت سیاه پوش فرزند خداکرم 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 16۵/61متر مربع مجزی شده از پالک 1فرعی ۵اصلی واقع در بخش4 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای/خانم  اسداله میسمی 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 1۵ 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 30۵6
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/۵/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/6/۷

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

آموزش  تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشیار 
انواع  اعتیاد،  مخرب  اثرات  مورد  در  والدین 
نقش  همچنین  و  آنها  سوء  آثار  و  مخدر  مواد 
خانواده در جلوگیری از این معضل را در تحقق 
مخدر  مواد  با  مبارزه  شدن  اجتماعی  رویکرد 

موثر دانست.
به  اعتیاد  افزود:  محمودآبادی  تقی  محمد 
مصرف مواد مخدر صنعتی و شیمیایی و مواد 
محرک یکی از مشکالت بهداشتی و اجتماعی 
جامعه امروزی است و آسیبهای شدید جسمی 
همراه  به  خانواده ها  بر  را  اجتماعی  و  روانی   ،

دارد.
وی با بیان اینکه تمامی دستگاه های بهداشتی، 
از  پیشگیری  در  آموزشی  و  فرهنگی  درمانی، 
خانواده ها  اما  کرد:  اظهار  دارند،  نقش  اعتیاد 
در این امر نقش با اهمیت و پررنگتری را ایفا 

می کنند.
گسترش  از  تاسف  اظهار  با  محمودآبادی 
گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی به علت 
دسترسی  داد:  ادامه  ها،  خانواده  کنترل  عدم 
آسان به مواد مخدر نیز در سال های اخیر روند 
افزایشی به خود گرفته است و خانواده می تواند 
به عنوان مهمترین اهرم نظارتی بر اعتیاد ، این 
روند رو به رشد را در حد قابل قبولی تعدیل 

کند.
وی ادامه داد: خانواده و تربیت صحیح فرزندان 
شمار  به  اعتیاد  از  پیشگیری  در  مهم  عاملی 
می رود البته باید توجه داشت که اعتیاد آسیب 
و  علل  که  است  پیچیده ای  بسیار  اجتماعی 
آن  ایجاد  و  شکل گیری  در  گوناگونی  عوامل 
نقش دارند لذا برای رفع یا کاهش اعتیاد باید 

به همه این عوامل توجه داشت.

روند افزایشی دسترسی آسان به موادمخدر
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
آقای  تقاضای  9۵/4/6به  1004089مورخه  شماره  رای  610و  کالسه  پرونده 
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  عرب  فرزند  داودی   عیسی 
1۷6متر مربع مجزی شده از پالک 2۵ فرعی از 4 فرعی از ۵ اصلی واقع در بخش 
اولیه )رسمی( شرکت تعاونی  از مالکیت مالک  4 شهرستان خرم آباد خروجی 
ماده 3  اجرای  در  مراتب  انشاء گردیده  و  تائید  و  پارسیلون رسیدگی  کارگران 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
1۵ 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 300۵
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/۵/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/6/۷

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 9۷1/94و رای شماره 3909مورخه 9۵/4/2 به تقاضای آقای 
برزو جابری فرزند قاسم بیگ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
216/02 متر مربع مجزی شده از پالک - فرعی  2209 اصلی واقع در بخش 
یداله  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  شهرستان  یک 
افتخاری  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 1۵ 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 3010
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/۵/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/6/۷

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: 
رضا  آقای  تقاضای  به  4106مورخه9۵/4/6  شماره  رای  4۷2و  کالسه  پرونده 
موسی وند فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 99 متر 
مربع مجزی شده از پالک 4 فرعی ۵اصلی واقع در بخش 4 شهرستان خرم آباد 
رسیدگی  نژاد  هاشمی  اله  روح  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی 
و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ 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 300۷
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/۵/23  تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/6/۷

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

اجرائیه
مشخصات محکوم له: مصطفی حمزه لو فرزند : میرزا رضا به نشانی: شهرستان چهاردانگه 

شهرک مطهری – کوچه عیسی – پالک 60 
مشخصات محکوم علیه:  علیرضا بابازاده توری فرزند ابراهیم به نشانی ---- 

محکوم به: به موجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9۵/ح6/2 به موجب 
دادنامه شماره 48 مورخ 9۵/2/29در شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف  محکوم 
علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ یکصد وچهل ویک میلیون وپانصد هزار ریال به 
عنوان اصل خواسته و مبلغ چهارمیلیون وهشتصد وچهل وپنج هزار ریال به عنوان هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ حکم یادشده لغایت اجرای دادنامه 4- پرداخت 

نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد. 
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارائی 
خود رابه قسمت اجرا تسلیم کند. واگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه 
سال بعد از انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 
بوده اید. لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یاقسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به 

مجازات حبس از61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.
4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی میباشد به مواردی 
ازقانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷9/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 13۷۷که ظهر برگ اجرائیه 

درج گردیده است. نموده و به آن عمل نماید. م/ الف 1008
امامی- قاضی شورای حل اختالف چهاردانگه

آگهی

خواهان علی خلیل پور دادخواستی به طرفیت خوانده سیمین رخ محمدی به 
خواسته توهین و تهدید تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11۷۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس 
– نبش  تهران- خیابان اشرفی اصفهانی  واقع در  تهران )11۷۵ جزایی سابق( 
نیایش- مجتمع قضایی قدس ارجاع و به کالسه 9۵0۵20 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 9۵/۷/3 و ساعت 8:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
دادرسی  آیین  قانون   ۷3 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
363618/ م الف منشی شعبه 1175 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران) شعبه 1175 جزایی سابق( 

آگهی
خواهان حسین وعبای آبسته دادخواستی به طرفیت خوانده حسین نوبخت فربه 
به خواسته توهین و تهدید تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11۷۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس 
تهران )11۷۵ جزایی سابق( واقع در تهران- خیابان اشرفی اصفهانی – نبش نیایش- 
مجتمع قضایی قدس ارجاع و به کالسه 9۵0۵19 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 9۵/۷/4 و ساعت 8:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب درامور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
363619/ م الف منشی شعبه 1175 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران) شعبه 1175 
جزایی سابق( 

آگهی ابالغ
اشرفی  عباس  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  خرامی  هدی  خواهان 
دادرسی  هزینه  اعسارازپرداخت  خواسته  به  تعمیرجو  وربابه  احمدی  سلطان 
به  رسیدگی  جهت  که  خرمشهرنموده  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم 
خوزستان- دراستان  خرمشهرواقع  شهرستان  حقوقی  عمومی  شعبه3دادگاه 
شهرستان  اداری-دادگستری  خرمشهر-خیابان40متری-سایت  شهرستان 
وقت  که  گردیده  ثبت  کالسه9۵0998614130040۷  وبه  خرمشهرارجاع 
رسیدگی آن139۵/6/29وساعت11:00تعیین شده است.به علت مجهول المکان 
دادرسی  آیین  تجویزماده۷3قانون  وبه  خواهان  ودرخواست  خواندگان  بودن 
دادگاه های عمومی وانقالب درامور مدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می شودتاخواندگان پس ازنشر آگهی واطالع ازمفادآن 
به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم 
رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.   شماره م.الف)9/430(

دفترشعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جوادایمانیان

بارکد 376448۹4
به  محدود  مسئولیت  با  فرجام  نوین  سازه  شایان  شرکت  تغییرات  آگهی   
شماره ثبت 430326 و شناسه ملی 1400294۷331 به استناد صورتجلسه 
شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   139۵/3/06 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
خ  پاسداران  خیابان  تهران  نشانی:  به  تهران  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل 
ط۵  پ11۷  بوستان9  جعفری  مجید  شهید  خ  پایدارفرد  شهید  برادران 
واحد14  کدپستی16666۵۷۷۷۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
نشانی  محل)تغییر  تغییر  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با  گردید.  اصالح 
الکترونیک  سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  ثبتی(  واحد  یک  در 
قابل  ثبت  سازمان  های  آگهی  پایگاه  در  و  ثبت  مرقوم  حقوقی  شخصیت 

الف   باشد.360283/ م  دسترس می 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

احضار متهم 
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

درپرونده کالسه 9۵0998299۵80013۵ این شعبه علیرضا اتفاقیان فرزند علی اکبر به 
اتهام انتقال مال جهت فرار از پرداخت دین تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به 
مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 1۷4 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت سی روز از انتشار 
این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
363615 م/الف بازپرس شعبه شانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 ) 
رسالت( تهران

بارکد 373۰6246 
آگهی انحالل شرکت تهران مخزن فرآیند گستر با مسئولیت محدود به شماره 

ثبت 2۷۷20۷ و شناسه ملی 1010302400۵  
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9۵/2/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم و مرتضی علی زاده فکوری 
محل  گردید.نشانی  انتخاب  تصفیه  مدیر  بعنوان   00362۵9926 ملی  بشماره 
تصفیه تهران شهرک اکباتان فاز 1 بلوک A 4 ورودی 13 طبقه اول واحد 4۷4 

کد پستی 1394۷4396۷ می باشد.
سوابق  در  متقاضی  توسط  انتخاب شده  انحالل  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
پایگاه آگهی های سازمان ثبت   الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

قابل دسترس میباشد.3۵۷۵89/ م الف           
دادنامه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر تجاری

تاریخ تنظیم: 9۵/3/8     شماره بایگانی شعبه: 940۷16
استان  نظر  تجدید  دادگاه   ۵8 9209982146۷00613شعبه  کالسه  پرونده 

تهران تصمیم نهایی شماره 9۵099۷02۷0300168 
وکالت  با  مرتضی  فرزند  کاشان  مفرد  درویش  محمدمهدی  نظرخواه:  تجدید 
مسلم  فرزند  رحقی  زعفری  محمود  و  اله  حجت  فرزند  زارعان  علی  نورمحمد 
همگی به نشانی کارگر جنوبی لبافی نژاد بین جمالزاده و کارگر نبش بن بست 

فرزان پالک 1 طبقه فوقانی امالک بام 
تجدید نظر خوانده: سازمان مسکن ج با نمایندگی آقای سید محمد مهدی عارف 
فرزند سید صادق به نشانی کریم خان زند استاد نجات اللهی شمالی شماره 303
از  صادره   94/6/1 مورخ   0046۷ شماره  دادنامه  به  نسبت  نظرخواسته  تجدید 

شعبه 1033 دادگاه کیفری 2 تهران
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به 

شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید
رای دادگاه

درخصوص تجدید نظرخواهی محمد مهدی درویش با وکالت وکالی دادگستری 
آقایان نورمحمد علی زارعان و سید محمد انجام که به موجب آن نامبرده شکایتی 
علیه منصور خسروی ) رئیس سازمان مسکن و شهرسازی تهرن ( دایر بر انتقال 
مال غیر موضوع پالک ثبتی 34۵ فرعی از 2۵ اصلی اراضی باقال زار کوهستان 
یکم مطرح که دادگاه حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعالم نموده است هیئت 
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و نظر به ارائه سند مالکیت واگذاری 
استعالم از مسکن و شهر سازی اخذ پروانه و نقشه و دیوارکشی و پی ریزی و 
عدم ابالغ و عالم به مالک که حق مکتسبه شما ساقط شده است و کیفرخواست 
صادره و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه مشارالیه محرز و ثابت بنظر 
می رسد فلذا مستندا به بند ب ماده 4۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 
1392 ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 1 قانون مجازات راجع به 
انتقال مال غیر با رعایت ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختالس 
رئیس  منصور خسروی  خوانده  نظر  تجدید  محکومیت  به  و کالهبرداری حکم 
وقت سازمان مسکن و شهرسازی تهران به تحمل یک سال حبس تعزیری و نیز 
پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه و در مال صادر و اعالم می نماید رای 
صادره مستندا به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 غیابی و 

ظرف 20 روز پس ازابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. 
363627 م/الف             رئیس شعبه  58 دادگاه تجدید نظر استان تهران

دادنامه

حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   93099829224003۵۷ کالسه  پرونده 
شهرستان قرچک دادنامه شماره 93099۷2922401120 

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

استان البرز بانک مهراقتصاد –واحد حقوقی
خواندگان : 1-اقای هادی هاشم زاده به نشانی قرچک خ شهدا گلستان 11 واحد 

نهم (نبش خ –ساختمان نیلوفر(
2-اقای سعید ونائی به نشانی قرچک –شهرک طالییه بهار شمالی 10-روبروی 

کوچه ساحل
قرچک  نشانی  به  همگی  زاده  سلطان  احد  4-اقای  زاده  سلطان  جعفر  3-اقای 

شهرک طالییه –بهار جنوبی ۵۷ پ 124
3-مطالبه  چک  وجه  2-مطالبه  تادیه  تاخیر  خسارت  1-مطالبه   : ها  خواسته 

هزینه دادرسی 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد _موسسه قرض الحسنه 
مورخ   412428 شماره  به  مدرکیه  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به   ) بسیجیان 
92/۵/21 به ملبغ سیصدو چهل میلیون ریال عهده بانک ملی به طرفیت 1-اقای 
احمد سلطان زاده 2- جعفر سلطان زاده 3-هادی هاشم زاده 4-سعید و نائی 
به عالوه خسارات هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به این توضیح که خوانده ردیف 
اند و از  اول صادر کننده و سایر ایشان بعنوان ضامن ظهر چک را امضا کرده 
سوی دیگر گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه حاکی از بدهی خواندگان به 
خواهان میباشد خواندگان علی رغم اعمال مقررات ماده ۷3 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر 
اشتغال  که  آنجا  از  و  اند  نداده  ارائه  ذمه خود  برائت  مسیر  در  دفاعی  و  نشده 
ذمه یقینی است دادگاه طبق قاعده )ابقای ماکان(با بقای استصحاب بقای دین 
خواسته خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 198 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 313و314و31۵ قانون تجارت 
ناظر به ماده 249 همان قانون رای به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
340/000/000 ریال بابت اصل بدهی و چک مدرکیه در حق خواهان و اعالم 
تبصره  نص  به  توجه  با  خواهان  ادعای  مورد  خسارتهای  درباره  لیکن  مینماید 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب ۷6/3/10 مجمع تشخیصمصلحت 
فقط  خواهان   ۷۷/9/21 مصوب  مذکور  تبصره  استفساریه  واحده  ماده  و  نظام 
حق طرح دعوای مطالبه خسارت و تاخیر تادیه به طرفیت صادر کننده چک را 
خواهد داشت چنان چه اینکه آن خسارت های معنونه مستقیما و بطور متعارف 
در جهت وصول طلب خواهان از ناحیه صادر کننده به خواهان تحمیل گردیده 
است بناء علی هذا دادگاه مستندا به مواد فوق االستناد و مواد ۵19/۵1۵ ق.آ.د.م 
اول بعنوان صادرکننده چک در حق خواهان  بر محکومیت خوانده ردیف  رای 
به پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و خسارت تاخیر تادیه با شاخص 
اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ تقدیم دادخواست 
لغایت اجرای کامل مفاد حکم صادر و اعالم مینماید در این بخش از دادخواست 
نسبت به خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم وفق ماده 19۷ ق.آ.د.م رای بر 
برائت ذمه ایشان و بی حقی خواهان برای پرداخت خسارت ها ی موصوف صادر 
و اعالم مینماید این حکم غیابی است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
انقضا فرجه واخواهی ظرف بیست  از  این شعبه و آنگاه پس  قابل واخواهی در 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد 

رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی قرچک 

دادنامه

آدرس  به  کرمانشاه  استان  ملت  بانک  از  وکالت  به  قادری  نگین  خواهان:خانم 
 2 طبقه  افتخاری  ساختمان  آزادی  سینما  از  باالتر  فردوسی  خیابان  کرمانشاه 

پالک 21تلفن 091860۷2612
باباجانی  اباد ثالث  تازه  آدرس  به  عزیز  فرزند  احمدی  خواندگان:آقایان 1-علی 
باباجانی  ثالث  اباد  تازه  آدرس  به  حسن  سید  فرزند  نصرالهی  احمد  2-سید 
مرزی 09183۵61124  بازارچه  مرادی جوانرود  091883280۷2 3-جمشید 

4-رسول ایازی به آدرس تازه اباد ثالث باباجانی 
خواسته:مطالبه مبلغ 80۵0946 ریال بابت اصل و سود و مبلغ ۵۵4۷8۷۷ریال 
بابت جریمه تأخیر به ماخذ 18درصد وفق نرخ مندرج در ماده 20قرارداد جمعاً 
تا تاریخ 1394/1/19 به مبلغ 13۵98823ریال و از این تاریخ تا یوم االدا کل 
طلب بانک روزانه مبلغ 4412ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
روزانه با توجه به محتوای پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر انشاء رأی 

می گردد
رأی شورا

در خصوص دادخواست خانم نگین قادری به وکالت از بانک ملت استان کرمانشاه 
آقایان علی احمدی، سید احمد نصرالهی، جمشید مرادی و رسول  به طرفیت 
ایازی به خواسته مطالبه مبلغ 80۵0946 ریال بابت اصل سود ومبلغ ۵۵4۷8۷۷ 
ریال بابت جریمه به ماخذ 18درصد وفق نرخ مندرج در ماده 20قرارداد جمعا 
تا یوم االدا کل  از این تاریخ  تا تاریخ 1394/1/19 به مبلغ 13۵98823 ریال 
طلب بانک روزانه مبلغ 4412ریال به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله 
داشته اند  بیان  تقدیمی  دادخواست  در  خواهان  وکیل  که  توضیح  این  با  وکیل 
بانک ملت شعبه جوانرود به خوانده ردیف اول تسهیالت بانکی پراخت نموده که 
نامبره ردیف اول ملزم به بازپرداخت تسهیالت مذکور ذر سر رسید های مقرر 
گردیده لکن نامبرده )خوانده ردیف اول ( بر خالف تعهدات قراردادی خود در 
سر رسیدهای مقرر از باز پرداخت دیون متعلقه استنکاف نموده است وخواندگان 
ردیف 2 الی 4 هم ضمانت تسهیالت دریافتی را نموده اند که جمع کل بدهی 
ایشان تا تاریخ 94/1/19 به میزان 13۵98823ریال بوده وفق ماده هفت قانون 
بانکی مصوب سال 1386 را خواستار و درخواست  تسهیالت اعطای تسهیالت 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 80۵0946ریال بابت اصل و مبلغ 
تا  تاریخ  این  از  تاریخ 94/1/19و  تا  تادیه  تاخیر  بابت خسارت  ۵۵4۷8۷۷ریال 
یوم االدا کل طلب بانکی روزانه را مبلغ4412 ریال به ماخذ 18درصد وفق نرخ 
مندرج در ماده 20قرارداد و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل را خواستار 
شده اند که با عنایت به اوراق  و محتویات پرونده و قراردادهای منعقده فی ما 
بین خواهان و خواندگان و تعهدنامه پیوستی و دیگر محتویات پرونده و با توجه 
از  ای  نمونه  روزنامه که  اخطاریه در  برگ  انتشار  اینکه خواندگان علی رغم  به 
آن ضمیمه پرونده می باشد در جلسه دادرسی حاضرنگردیده و الیحه ای در رد 
خواسته خواهان ارائه نداده اند و دفاعی از خود ننموده اند لذا خواسته خواهان 
آیین  قانون  از  به ماده 198  به نظر رسیده و خواندگان مستند  وارد  و  صحیح 
قانون  قانون مدنی و همچنین مواد ۵1۵و۵19از  از  داد درسی مدنی و 12۵8 
آیین دادرسی مدنی محکوم و ملزم به پرداخت مبلغ۵080946ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ ۵۵4۷8۷۷ریال جریمه تاخیر تادیه به ماخذ18درصد وفق نرخ 
مندرج در ماده 20قرارداد جمعا تا تاریخ 1394/1/19 به مبلغ 13۵98823ریال 
و از این تاریخ تا یوم االدا فی کل طلب بانک روزانه مبلغ 4412 ریال و مبلغ 
برابر تعرفه قانونی در حق  الوکاله وکیل  2439۷0ریال هزینه داد رسی و حق 
قابل  ابالغ  از  پس  20روز  مدت  ظرف  و  غیابی  صادره  می گردند.رای  خواهان 

واخواهی در همین شعبه می باشد
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

دادنامه

حقوقی  عمومی  دادگاه   1 شعبه   930998132۷10044۵ کالسه  پرونده 
شهرستان محمودآباد تصمیم نهایی شماره 94099۷122۷100898 

با وکالت  با مدیریت آقای جاجرمی  بانک ملت شعب استان مازندران  خواهان: 
آقای ایمان عبدی راد فرزند عزیز اله به نشانی آمل خ هراز بین آفتاب 9 و 11 

طبقه فوقانی بانک رفاه واحد 2
خواندگان: 1- آقای بمانی غالمی فرزند رضا به نشانی سرخرود بیشه کال منزل 
شخصی علیزاده 2- آقای سید رضا رسولی فرزند سید جعفر به نشانی محمودآباد 
خ معلم جنب شهر قصه 3- آقای علیرضا کریم زاده فرزند جعفر قلی به نشانی 
محمودآباد روبروی بانک ملت پرده سرای 4- آقای حشمت اله قلی پور به نشانی 
سرخرود نانوایی ۵- آقای عباس مسلمی فرزند قربان به نشانی کلوده روستای 

خردونکال ابتدای محل
خواسته: مطالبه وجه

رای دادگاه- در این پرونده بانک ملت مدیریت شعب مازندران به وکالت آقای 
علیرضا  بمانی غالمی 2- سیدرضا رسولی 3-  به طرفیت 1-  راد  ایمان عبدی 
کریم زاده 4- حشمت اله قلی پور ۵- عباس مسلمی به خواسته مطالبه وجه 
اقامه  به مبلغ 1۵۵84۷000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
دعوی نموده است مستند ادعای خواهان قرارداد فروش اقساطی خودرو مورخ 
86/06/11 می باشد که به موجب آن خوانده ردیف اول به عنوان دریافت کننده 
باز  به  متعهد  خواهان  مقابل  در  ضامن  عنوان  به  خواندگان  سایر  و  تسهیالت 
پرداخت اصل تسهیالت و خسارات شده اند خواندگان ردیف های اول و سوم در 
دادگاه حضور نیافته اند و پاسخی به ادعای خواهان نداده اند خواندگان ردیف 
های دوم و چهارم مدافعاتی بعمل آورده اند که موثرو معتنابه نبوده است لکن 
پیرامون نبوده است لکن پیرامون دفاع خوانده ردیف پنجم – عباس مسلمی – 
مبنی بر عدم امضاء ذیل قرارداد مستند دعوی دادگاه موضوع را به کارشناس 
ارجاع نمود که بر اساس نظریه ابرازی کارشناس تشخیص اصالت خط و امضاء 
منتسب به خوانده ردیف پنجم با نمونه امضائات اکتسابی مطابقت ندارد و دفاع 
بعمل آمده موجه است و از سوی خواهان نیز به نظریه کارشناس اعتراضی بعمل 
نیامده است بنا به  مراتب فوق دادگاه مستندا به مواد 10 و 230 قانون مدنی 
و مواد 198 – ۵19 و ۵22 قانون آیین دادرسی خواندگان ردیف های اول تا 
اصل خواسته  ریال  مبلغ 1۵۵84۷000  پرداخت  به  تضامنی  نحو  به  را  چهارم 
مبلغ ۵۵6۵410 ریال هزینه دادرسی و مبلغ ۵000000 ریال حق الوکاله وکیل 
در حق خواهان محکوم می نماید و در زمان اجرای حکم خسارت تاخیر تادیه 
بر مبنای توافق قراردادی در متن قرارداد مستند دعوی از سوی اجرای احکام 
– عباس  پنجم  به خوانده ردیف  راجع  و  از محکوم علیهم وصول می گردد  و 
مسلمی به دلیل عدم توجه دعوی مستندا به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون 
آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد رای دادگاه نسبت 
خواندگان ردیف های اول و سوم غیابی بدوا ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر خواهی در  قابل  روز  بیست  دادگاه و سپس ظرف  این  در  واخواهی 
محاکم تجدیدنظر مازندران می باشد و نسبت به خواندگان ردیف های دوم و 
چهارم و پنجم حضوری و ظرف بیست روز از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی است .

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی محمودآباد- کرمانی خلیلی

احضار متهم 
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

درپرونده کالسه 940998299۵80141۵ این شعبه عذرا ربانی حسینی به اتهام 
مجهول  به  عنایت  با  است  گرفته  قرار  تعقیب  تحت  شناسائی  مدارک  و  جعل 
المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 1۷4 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 
این شعبه حاضر  انتسابی در  اتهام  از  این آگهی جهت دفاع  انتشار  از  سی روز 
گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل 

خواهد آمد.
363617 م/الف        بازپرس شعبه شانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 

) رسالت( تهران

بارکد 373۰4867

 آگهی تغییرات شرکت سایا نیک فرجام با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
48۵۷06 و شناسه ملی 1400۵۵43۵33  

تصمیمات   9۵/2/21 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
ذیل اتخاذ شد:

محل شرکت به آدرس تهران خیابان رودکی شمالی کوچه صائب پالک 40 
کد پستی 14۵۷883۵6۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 

فوق اصالح گردید.
این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی در یک واحد ثبتی(  با ثبت 
مرقوم  حقوقی  شخصیت  الکترونیک  سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
357590/ م الف            سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 
وموسسات  غیر تجاری

احضار متهم
درپرونده شماره 9۵02۵۵ شعبه ششم دادیاری دادسرای ناحیه ده تهران میثم 
درویش فرزند حسین به موجب شکایت مبینا رشیدی نژاد به اتهام ترک انفاق 
زوجه و فرزند تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی 
و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به اول طبق ماده 1۷4 قانون آیین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی و متهم ظرف 
یک ماه احضار می شود متهم موظف است ظرف مدت یک ماه از ابالغ حضور 

یابد پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
363616 م/الف                  دادیار شعبه ششم دادسرای ناحیه ده

دادنامه

کیفری  دادگاه   102 شعبه   94099812923009۷6 کالسه  پرونده 
شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   102( بابلسر  شهرستان  دو 

 9۵099۷1291۷00304
اداره  پمپ  روبروی   – بابلسر  نشانی  به  بابلسر  کشاورزی  جهاد  اداره  شاکی: 

کشاورزی جهاد 
المکان به نشانی مجهول  متهم: خانم فاطمه دهقان 
اتهام: تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها 

 –  94/12/26 شماره  خواست  کیفر  حسب  دادگاه-  رای 
9410431292200190۷ صادره از دادسرای عمومی و انقالب بابلسر خانم 
پرونده  در  ایشان  از  بیشتری  مشخصات  بودن  متواری  بعلت  دهقان  فاطمه 
وجود ندارد دایر به تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی در بهنمیر روستای 
به  توجه  با  دادگاه   ، بلوکی  دیوار  احداث  با  مربع  متر   19/6 بمیزان  کرفون 
انتظامی  مرجع  تحقیقات  و  بابلسر  شهرستان  کشاورزی  جهاد  اداره  شکایت 
جهاد  دهگردشی  صورتجلسه  و  ارزیابی  و  تقویم  کمیسیون  صورتجلسه  و 
در  موجود  قرائن  و  دالیل  سایر  و  دادسرا  در  متهم  عدم حضور  و  کشاورزی 
پرونده بزهکاری محرز و مسلم می باشد مستندا به مواد 3 و 10 قانون اصالح 
یازده  مبلغ  پرداخت  به  را  متهم  باغها  و  زراعی  اراضی  کاربری  حفظ  قانون 
و  دولت  صندوق  در حق  نقدی  جزای  بعنوان  ریال  هزار  چهارصد  و  میلیون 
غیابی  رای صادره  نماید  اعالم می  و  احداثی صادر  بنای  و  دیوار  و قمع  قلع 
ظرف بیست روز پس از رویت قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف بیست 

روز دیگر قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو بابلسر – پرویز بهمن نژاد تهمتن

آگهي ابالغ دادنامه
نظر به اینکه متهم سید عبدالرضا طاهریان فرزند سید علی فعالً مجهول المکان از حیث 
اتهام قاچاق کاال در ارتکاب قاچاق کاالی گمرکی مجاز مشروط از نوع پوشاک به موجب 
دادنامه شماره 400۷1393000836 مورخ 93/11/26 غیاباً عالوه بر ضبط کاال به نفع 
دولت و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 103286۷14ریال محکوم گردید. لذا در اجراي 
تبصره ذیل ماده 302 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني به 
نامبردگان ابالغ مي گردد که ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهي چنانچه نسبت به 
راي صادره معترض مي باشند اعتراض خود را به شعبه پنجم ویژه رسیدگي به امور قاچاق 
کاال و ارز تعزیرات حکومتي بندرعباس واقع در بلوار امام خمیني، چهارراه مطهري، جنب 
مجتمع قضایي امام خمیني، اداره کل تعزیرات حکومتي استان هرمزگان اعالم، در غیر 

این صورت پس از مضي مدت قانوني دادنامه صادره به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
رضا ساالر کریمی - رئیس شعبه پنجم ویژه رسیدگي به امور قاچاق کاال و ارز تعزیرات 
حكومتي بندرعباس

آگهي ابالغ دادنامه
نظر به اینکه متهم پیام محمدی فرزند جهانبخش فعاًل مجهول المکان از حیث اتهام 
... در ارتکاب قاچاق کاالی گمرکی به موجب دادنامه شماره 40031394000006 
مورخ 94/1/۵ غیاباً عالوه بر ضبط کاال به نفع دولت و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 
۵0026696 ریال محکوم گردید. لذا در اجراي تبصره ذیل ماده 302 قانون آئین 
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني به نامبردگان ابالغ مي گردد که 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهي چنانچه نسبت به راي صادره معترض مي 
باشند اعتراض خود را به شعبه سوم ویژه رسیدگي به امور قاچاق کاال و ارز تعزیرات 
مجتمع  جنب  مطهري،  چهارراه  خمیني،  امام  بلوار  در  واقع  بندرعباس  حکومتي 
قضایي امام خمیني، اداره کل تعزیرات حکومتي استان هرمزگان اعالم، در غیر این 

صورت پس از مضي مدت قانوني دادنامه صادره به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
محمد جواد ساالری - رئیس شعبه سوم ویژه رسیدگي به امور قاچاق کاال و ارز تعزیرات 
حكومتي بندرعباس
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سوریان و عبدولی یکشنبه روی تشک مسابقات المپیک
فرنگی کاران وزن های ۵9 و ۷۵  حمید سوریان و سعید عبد ولی 
کیلوگرم کشورمان عصر یکشنبه در مسابقات المپیک 2016 برزیل به 

روی تشک کشتی می روند.
حمید سوریان )۵9 کیلوگرم(، امید نوروزی )66 کیلوگرم(، سعید عبد 
ولی )۷۵ کیلوگرم( و حبیب اهلل اخالقی )8۵ کیلوگرم( تمرینات خود را 
در سالن دنبال کردند و قاسم رضایی )98 کیلوگرم( و بشیر باباجان زاده 
)130 کیلوگرم( نیز در سالن وزنه به تمرین پرداختند. تمرین با نشاط 
فرنگی کاران به مرور فن اختصاص داشت و رسول جزینی نیز دو فرنگی 

کار سنگین وزن را در سالنی دیگر تمرین داد.
رقابت های کشتی فرنگی المپیک 2016 برزیل روزهای 24 تا 26 مرداد 

ماه برگزار خواهد شد.
کاروان ورزشی ایران با 64 ورزشکار در14رشته بوکس، پینگ پنگ، 
تکواندو،  دوومیدانی،  برداری،  وزنه  قایقرانی،  کمان،  و  تیر  تیراندازی، 
دوچرخه  و  شنا  فرنگی،  و  آزاد  کشتی  والیبال،  شمشیربازی،  جودو، 

سواری در این دوره از بازی ها شرکت کرده است. 
سی و یکمین دوره بازی های المپیک 2016 ریو از 1۵ مرداد ماه با 
حضور 10 هزار و 444 ورزشکار از 206 کشور جهان به میزبانی شهر 

ریودوژانیرو برزیل آغاز شد.

آزادکاران المپیکی در جمع کودکان کار 
موسسه رویش نهال

فنی در یک  به همراه کادر  آزاد  المپیکی کشتی  شش ملی پوش 
نهال  رویش  موسسه  کار  کودکان  جمع  در  دوستانه  انسان  اقدام 

جوان حضور یافتند.
فرهنگی  و  اجتماعی  وظایف  با  همگام  که  دیدار صمیمانه  این  در 
شش  گرفت،  صورت  کشور  ملی  ورزش  عنوان  به  کشتی  ورزش 
این  برای  را  شاهنامه  های  داستان  از  یکی  ایران  المپیکی  آزادکار 
حامی  ها  المپیکی  از  هرکدام  ادامه  در  و  کردند  روایت  کودکان 

ورزشی سه نفر از کودکان کار شدند.
کیلوگرم(، حسن   6۵( نصیری  میثم  کیلوگرم،   ۵۷( یزدانی  حسن 
یزدانی )۷4 کیلوگرم(، علیرضا کریمی )86 کیلوگرم(، رضا یزدانی 
همراه  به  امروز  کیلوگرم(   12۵( قاسمی  کمیل  و  کیلوگرم(   9۷(
رسول خادم )سرمربی(، امیر توکلیان و رضا الیق در جمع کودکان 

کار حاضر شدند.
براساس یک  این دیدار گفت: کشتی  رییس فدراسیون کشتی در 
وظیفه انسان دوستانه اقدام به این کار کرد؛ چرا که در پایان همه 

قهرمانی ها باید در کنار مردم باشیم.
رسول خادم افزود: ورزشکاران و قهرمانان باید همواره در کنار مردم 

و حامی قشر آسیب پذیر جامعه باشند.
وی ادامه داد: وظیفه هر انسان و شخصیتی فارغ از مدال ها، عناوین 
و پست ها این است که در کنار هموطنان خود باشد و در صورت 

لزوم بخشی از مشکالت را حل کنند.
مدیرعامل موسسه رویش نهال جوان نیز گفت: این موسسه از سال 
1384 با هدف حمایت از کودکان و زنان در معرض آسیب و آسیب 
را  خود  فعالیت  خیابان  و  کار  کودکان  از  حمایت  اجتماعی،  دیده 

آغاز کرد.
به  کودکان  کار  حذف  موسسه  کلی  رویکرد  افزود:  عمویی  شهناز 
عنوان برنامه چشم انداز، منع کارهای دشوار برای کودکان، توانمند 
های  آسیب  از  پیشگیری  و  کودکان  کار  تغییر  و  کاهش  سازی، 

اجتماعی است.
موسسه  این  در  کار  کودک   3۷0 حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
بنیه تحصیلی،  تقویت  زبان، کامپیوتر،  مانند  آموزش های مختلف 

زندگی، حقوق کودک و سایر آموزش ها را فرا می گیرند.
و  آموزشی  های  برنامه  انجام  با  را  کودکان  نگرش  تغییر  عمویی 
شد:  یادآور  و  کرد  ذکر  موسسه  این  اهداف  مهمترین  از  فرهنگی 

حضور قهرمانان ورزشی نیز با همین هدف انجام شده است.
برای تحقق  آزاد،  قرار شد ملی پوشان کشتی  این دیدار  پایان  در 
آرزوهای کودکان کار که در درخت آرزوها نصب شده بود، در حد 

توان اقدام کنند.
داشتن  دوچرخه،  سفید،  خرگوش  و  اسکوتر  داشتن  گیتار،  خرید 
تبلت و زیارت امام رضا )ع(، داشتن گوشی و کفش فوتبال آرزوهایی 
بود که ملی پوشان کشتی آن را برای کودکان کار محقق خواهند 
ساخت. در ادامه این دیدار کودکان کار ضمن ابراز عالقه به ورزش 
آوردگاه  در  گیران  کشتی  برای  موفقیت  آرزوی  و  کشتی  پهلوانی 

بزرگ المپیک با ملی پوشان عکس یادگاری گرفتند.

ثبت رکوردهای جدید در بازیهای المپیک
ها  رقابت  روز  ششمین  در   2016 ریو  تابستانی  المپیک  بازیهای 
و  شنا  تیراندازی،  های  رشته  در  جدید  رکوردهای  ثبت  شاهد 

دوچرخه سواری بود.
اسپرینت  تیم  رکورد  ثانیه   42.440 زمان  با  بریتانیا  مردان  تیم 

دوچرخه سواری المپیک را جابجا کرد.
جهانی  رکورد  دقیقه   4.13.260 زمان  با  نیز  بریتانیا  زنان  تیم 

دوچرخه سواری تیمی تعقیبی را بهبود بخشید. 
در رشته شنا، کیتی لدکی آمریکایی با زمان 8.12.86 دقیقه رکورد 

800 متر آزاد بانوان را در المپیک جابجا کرد. 
در رشته تیراندازی، در مرحله مقدماتی پترا زوبالسینگ ایتالیایی 
با امتیاز ۵89 در سه وضعیت درازکش، نشسته و ایستاده توانست 
رکورد مرحله مقدماتی المپیک را بشکند. همچنین در مرحله نهایی 
باربارا انگلدر از آلمان با امتیاز 4۵8.6 رکورد فینال المپیک را در 

تفنگ سه وضعیت شکست.

فلپس بیست و دومین مدال طالی 
المپیک را صید کرد

مایکل فلپس شناگر معروف آمریکایی با کسب 
ریو،  بازیهای  در  خود  طالی  مدال  چهارمین 
دوره  پنج  در  را  خود  های طالی  مدال  تعداد 

بازیهای المپیک به رقم 22 رساند.
به گزارش رویترز، فلپس در 200 متر انفرادی 
مختلط بیست و دومین مدال طالی المپیک را 
هم کسب کرد و به این ترتیب اولین ورزشکاری 
این  المپیک در  متوالی  شد که در چهار دوره 

ماده به قهرمانی رسیده است.
فلپس با زمان 1:۵4:66 ثانیه اول شد. کوزوکه 
چینی  شان  وانگ  و  نقره  مدال  ژاپنی  هاگینو 

مدال برنز این ماده را کسب کردند.
فلپس 31 ساله در پنجمین دوره حضور خود 
مدال طالی  دو  مرحله  این  تا  ریو  بازیهای  در 

انفرادی و دو مدال طالی امدادی کسب کرد.
این شناگر که پرافتخارترین ورزشکار المپیکی 
محسوب می شود، 26 مدال المپیک شامل دو 
مدال نقره و دو مدال برنز در کارنامه خود دارد. 
چهارمین مدال متوالی فلپس در این ماده برای 
یک شناگر منحصربفرد است و او را هم تراز آل 
ارتر در پرتاب دیسک و کارل لوئیس در پرش 

طول قرار می دهد.

کی روش 25 بازیکن را به اردوی تیم 
ملی فراخواند

فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  روش  کی  کارلوس 
در  حضور  برای  را  بازیکن   2۵ اسامی  ایران، 

اردوی آمادگی ایتالیا فراخواند.
اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است : 
محمدرضا  بیرانوند،  علیرضا  ها:  بان  دروازه 

اخباری، رشید مظاهری
مدافعان: سید جالل حسینی، پژمان منتظری، 
احسان  پورعلی گنجی، محمد طیبی،  مرتضی 
حاج صفی، رامین رضاییان، وریا غفوری، سعید 

آقایی، محمد انصاری
بازیکنان میانی:

آندرانیک تیموریان، کمال کامیابی نیا، داریوش 
شجاعیان، امید ابراهیمی، عزت اهلل پورقاز

مهاجمان:
ترابی،  مهدی  زهیوی،  رحیم  دژاگه،  اشکان 
پهلوان،  احسان  طارمی،  مهدی  امیری،  وحید 

سروش رفیعی و مرتضی تبریزی.
فوتبال  ملی  تیم  فهرست  گزارش،  این  به  بنا 
ایران برای دو دیدار برابر قطر و چین در مرحله 
اردوی  برگزاری  از  پس  جهانی  جام  انتخابی 

ایتالیا اعالم خواهد شد.

قلعه نویی رامین رضائیان را 
می خواهد

جذب  دنبال  به  تبریز  تراکتورسازی  باشگاه 
پرسپولیس  فوتبال  تیم  مدافع  رضائیان  رامین 
است و از امروز مذاکره با این بازیکن را جدی تر 

دنبال می کند.
ایوانکوویچ  برانکو  آنکه  از  بعد  مهر،  گزارش  به 
نهایی  نظر  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
اعالم  رضائیان  رامین  درباره  را  خود  قطعی  و 
در  جایی  بازیکن  این  برای  که  کرد  تاکید  و 
توجه  مورد  بازیکن  این  ندارد،  پرسپولیس 
باشگاه های دیگر قرار گرفت و به احتمال زیاد 

راهی یک تیم لیگ برتری دیگر خواهد شد.
ذوب آهن و سپاهان از جمله تیم هایی هستند 
همچنین  اند.  شده  رضائیان  جذب  آماده  که 
رضائیان  خرید  برای  هم  تراکتورسازی  باشگاه 
چراغ سبز نشان داده و به زودی مذاکراتش را با 

این بازیکن شروع می کند.
مصطفی آجرلو مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی 
رامین  با  مذاکره  ما  گفت:  خصوص  این  در 
رضائیان را به پایان هفته چهارم موکول کرده 
بودیم و از امروز این موضوع را دنبال خواهیم 

کرد.

خبرخبر

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 1۷42/91و رای شماره 22431مورخه 94/12/22به تقاضای آقای 
به  ساختمان  یکباب  به ششدانگ  نسبت  حقعلی  فرزند  فر  اهلل خشنود  رحمت 
واقع در بخش  از پالک - فرعی 40اصلی  مساحت 102متر مربع مجزی شده 
منوچهر  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  آباد خروجی  2 شهرستان خرم 
بهاروند 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 1۵ 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 30۵۵
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/۵/23  تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/6/۷
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دادنامه

خواهان: بانک ملّت استان کرمانشاه به وکالت خانم نگین قادری ساکن کرمانشاه 
چهر راه بسیج مدیریت حقوقی شعب بانک ملت استان کرمانشاه

خواندگان: 1- فرهاد غتاحی راد فرزند عباس ساکن: جوانرود فرهنگیان، فاز 3 
ساکن  علی  فرزند  آزاد  بهرامی  احمد  محمدی2-  امین  منزل  یک  چنار  کوچه 
جوانرود میدان فلسطین کوچه هالنیه 3 منزل شخصی 3- سعدیه تنهایی فرزند 

سهراب ساکن جوانرود خیابان جانبازان
خواسته: مطالبه مبلغ 41۷16199 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵692664 
ریال بابت خسارت تأخیر و تأدیه، هزینه های دادرسی مدنی و حق الوکاله وکیل
با توجه به محتوای پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر انشاء رأی می گردد:

رأی شورا
در خصوص دادخواست بانک ملّت استان کرمانشاه به وکالت خانم نگین قادری 
و 3- سعدیه  بهرامی آزاد  احمد  فتاحی راد 2-  فرهاد  به طرفیت خواندگان: 1- 
مبلغ  و  بدهی  اصل  بابت  ریال   41۷16199 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  تنهایی 
۵692664 ریال بابت جریمه تأخیر و تأدیه روزانه و هزینه های دادرسی مدنی 
و حق الوکاله وکیل بابت دریافت وام تسهیالت بانکی بدهکار بانک ملّت استان 
اظهارات وکیل  و  پرونده  به محتویات  توجه  با  فوق   کرمانشاه توسط خواندگان 
بانک ملّت و آگهی ابالغ منتشره در روزنامه کثیر االنتشار زمان مورخ 139۵/3/24 
و  بهرامی  احمد  فتاحی 2-  فرهاد  نام های: 1-  به  پرونده  بدینوسیله خواندگان 
 41۷16199 مبلغ  پرداخت  به  محکوم  متضامن  عنوان  به  تنهایی  سعدیه   -3
بابت اصل خواسته و مبلغ ۵692664 ریال بابت خسارت تأخیر و تأدیه، مجموعاً 
4۷408863 ریال تا تاریخ 139۵/1/1۵ منبعد روزانه تا تاریخ صدور حکم روزانه 
صادره  رأی  می باشد.  کرمانشاه  استان  ملت  بانک  حق  در  ریال   13۷0۷ مبلغ 
شعبه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مدت  ظرف  و  غیابی 

می باشد.
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

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: 
آقای  تقاضای  94/11/18به  19918مورخه  شماره  رای  642و  کالسه  پرونده 
علی اله متولی فرزند بابا کرم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
بخش چهار  در  واقع  اصلی   1 از پالک 4فرعی  مربع مجزی شده  13۷/9۷متر 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای / خانم  سبزی 
طوالبی  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 1۵ 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 3008
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/۵/23  تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/6/۷
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان

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

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 

پرونده کالسه ۵۵۷/94و رای شماره 3006مورخه 9۵/3/1۷ به تقاضای آقای 
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  جهان  فرزند  بابائی  محسن 
بخش  در  واقع  اصلی   ۵ 4/2۵فرعی  پالک  از  مجزی شده  مربع  متر   16۵/18
اولیه )رسمی( شرکت تعاونی  از مالکیت مالک  آباد خروجی  4شهرستان خرم 
کارگران پارسیلون رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 
به  نوبت  دو  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون 
فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
چنانچه  تا  الصاق  روستاها  در  آن  بر  عالوه  و  انتشار  آگهی  محلی  و  االنتشار 
در  و  آگهی  اولین  نشر  تاریخ  از  دارند  اعتراض  تقاضا  مورد  به  نسبت  اشخاص 
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 
اسناد  ثبت  تحویل  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع 
غیر  در  باشد  می  نهایی  حکم  ارائه  به  موکول  ثبتی  عملیات  ادامه  و  نماید 
با  اینصورت متقاضی  باشد در غیر  نهایی می  ارائه حکم  با  اینصورت متقاضی 
عدم  یا  و  مذکور  انقضای مدت  از  و پس  دادخواست  تقدیم  عدم  گواهی  ارائه 
مقررات  وفق  رای  مدلول  اساس  بر  تقاضا  مورد  مالکیت  سند  اعتراض  وصول 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع 

قضایی نخواهد بود. م الف 2913
تاریخ انتشار نوبت اول : ۵/23/ 139۵ تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/6/۷
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بدرقه  با  باقرشهر  شهرداری  کوهنوردی  تیم 
برای  شهری  مدیریت  مجموعه  پرسنل  گرم 

فتح قله البروس، راهی روسیه شد .
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای 
سرپرست  شفیعی،  ،سعید  باقرشهر  اسالمی 
تیم کوهنوری شهرداری باقرشهر در حاشیه 
این بدرقه گفت :هدف از این صعود به اهتزاز 
بر  ایران  اسالمی  پرچم جمهوری  آوردن  در 

فراز قله هاست.
وی ادامه داد:  به یاری خدا تاکنون توانسته 
دماوند  جمله  از  را  بسیاری  های  قله  ایم 
جنون  کوه   ، اشترانکوه   ، سبالن   ، ،علم کوه 
در  لنین  قله های  و  کشور  داخل  در  دنا  و 
شاه   ، ترکیه  کشور  در  آرارات   ، قرقیزستان 

در  آرگاتس  آذربایجان،  کشور  در  داغی 
را  تانزانیا  کشور  در  کلیمانجارو  و  ارمنستان 

فتح کنیم .
برای صعود  اینکه هزینه سفر  به  اشاره  با  او 
بسیار باالست و خرید تجهیزات فشار زیادی 
آنجایی  از   : افزود   ، است  کرده  تحمیل  را 
پرداخت  را  سفر  های  هزینه  شخصا  که 
تشویق  و  دعای خیر همکاران  اما  ایم  کرده 
برای  قلبی  قوت  کار  این  انجام  برای   آنان 
ما بوده است که توانسته ایم با انگیزه فراوان 

اقدام به فتح این قله ها نماییم .
مجموعه  از  تقدیر  ضمن  پایان   در  وی 
یادآور  باقرشهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری 
باقرشهر  شهرداری  کوهنوردی  تیم  شد: 

متشکل از حسین خسروی ، سهیل سلطانی، 
رضا کنعانی ،سعید شفیعی و رسول گلشنی 

است .

کشور  در  متر   ۵642 ارتفاع  با  البروس  قله 
روسیه قرار دارد.

تیم کوهنوردی شهرداری باقرشهرعازم روسیه شد 

المللی  بین  فدراسیون  بندی  رده  جدیدترین 
تیم  اساس آن  بر  اعالم شد که  )فیفا(  فوتبال 
آسیا  تیم  بهترین  همچنان  ایران  فوتبال  ملی 

است و در رده 39 جهان جای گرفته است.
فوتبال  ملی  های  تیم  بندی  رده  جدیدترین 
جهان روز پنجشنبه اعالم شد و بر این اساس، 
با 6۷4  و  تغییر  بدون  ایران،  فوتبال  ملی  تیم 
امتیاز، باالتر از تیم هایی چون سوئد، پاراگوئه 

و دانمارک در رده 39 جهان قرار گرفت. 
اما ایران در قاره آسیا همچنان بهترین تیم است و 
تیم های کره جنوبی، ژاپن، ازبکستان و استرالیا به 
ترتیب در رده های دوم تا پنجم قرار دارند. در رده 
بندی کلی نیز، جایگاه 10 تیم برتر جهان نسبت 
به ماه قبل، تغییری نداشته و تیم ملی آرژانتین 

همچنان بهترین تیم جهان است.
فیفا، 10  تازه اعالم شده  بندی  بر اساس رده 

تیم برتر جهان و آسیا به این شرح است:
1 – آرژانتین، 1۵8۵ امتیاز

2 – بلژیک، 1401 امتیاز
3 – کلمبیا، 1331 امتیاز
4 – آلمان، 1319 امتیاز

۵ – شیلی، 1316 امتیاز
6 – پرتغال، 1266 امتیاز
۷ – فرانسه، 1189 امتیاز
8 – اسپانیا، 116۵ امتیاز
9 – برزیل، 11۵6 امتیاز

10 – ایتالیا، 11۵۵
آسیا

1 – ایران، 6۷4 امتیاز )39 جهان(
2 – کره جنوبی، 609 امتیاز )48 جهان(

3 – ژاپن، ۵9۵ امتیاز )49 جهان(
4 – ازبکستان، ۵60 امتیاز )۵۵ جهان(

۵ – استرالیا، ۵49 امتیاز )۵۷ جهان(
6 – عربستان، ۵40 امتیاز )61 جهان(

۷ – امارات، 484 امتیاز )۷4 جهان(
8 – چین، 44۵ امتیاز )۷8 جهان(
9 – اردن، 43۷ امتیاز )۷9 جهان(
10 – قطر، 42۵ امتیاز )80 جهان(

جدیدترین رده بندی فیفا اعالم شد

 تیم فوتبال ایران اول آسیا و 39 جهان

سرمربی تیم فوتبال سپاهان 
اصفهان گفت: ما امشب اصال 
خوب کار نکردیم و در حد 

نام سپاهان نبودیم.
عبدا... ویسی پس از شکست 
آبادان در  نفت  برابر  تیمش 
بازی  پایان  خبری  نشست 
نقاط  تمام  در  کرد:  اظهار 
بهتر  ما  از  ها  آبادانی  زمین 
بودند و ما تنبیه شدیم زیرا 
بازی که در حد نام و رسم 
نمایش  به  را  بود  تیممان 

نگذاشتیم.
وی افزود: آنها حقشان بود که ببرند و این اتفاق 

رخ داد. بازیکنان نفت با هدف بازی می کردند.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان تصریح کرد: 
به هر حال صنعتی ها در زمین خودشان بازی می 
کردند و طبیعی بود که بهتر باشند. قطعا میزبانی 
شرایط بهتری را برای تیمها رقم می زند به ویژه 

حس و حال ورزشگاه و تماشاگران.
ویسی ادامه داد: نفتی ها خیلی خوب و با استعداد 
بخواهیم  که  است  زود  هنوز  اما  کردند  بازی 

قضاوت کنیم. در هفته چهارم لیگ هستیم و 
هنوز زمان زیادی برای تیمها وجود دارد.

وی گفت: ما امشب اصال در مقابل نفت آبادان 
خوب کار نکردیم و در حد نام سپاهان نبودیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان ادامه داد: 
لیاقت ما هم باخت بود. امروز ما در زمین گیج 
بودیم. بازیکنان بازی خوبی را به نمایش نگذاشتند 

و نتیجه هم به نفع تیم حریف رقم زدند.
دیدار تیم فوتبال نفت آبادان و سپاهان اصفهان 
امشب در ورزشگاه تختی با نتیجه یک بر صفر به 

سود تیم نفت رقم خورد.

عبدا... ویسی: در حد سپاهان بازی نکردیم

گفت:  تهران  نفت  فوتبال  تیم  سرمربی 
استقالل خوزستان در این بازی خیلی خوب 
بچه  بازی،  شرایط  به  توجه  با  اما  کرد  کار 

های ما بد نبودند.
تیمش  دو  بر  دو  تساوی  از  پس  دایی  علی 
مقابل استقالل خوزستان در نشست خبری 
پایان بازی اظهار کرد: امروز مقابل استقالل 
نیز  گلزنی  خوب  موقعیت  چند  خوزستان 
آنها  از  نتوانستند  بازیکنان  اما  داشتیم 

استفاده کامل را ببرند.
هستم.  راضی  بازیکنانم  از  کرد:  اضافه  وی 
بازی بسیار سختی بود و در این هوای بسیار 
آنها  به  و  کردند  بازی  عالی  ها  بچه  گرم 

افتخار می کنم.
داد:  ادامه  تهران  نفت  فوتبال  تیم  سرمربی 
برای بازی های آینده برنامه ریزی می کنیم 
داریم.  جبران  برای  زیادی  زمان  هنوز  و 
موفقیتهای  به  بازیکنانم  وجود  با  مطمئنم 

خوبی دست خواهیم یافت.
دایی گفت: ما به طور خاص وارد لیگ شدیم 
و در این بازی هم چند موقعیت 100درصد 
داشتیم. امیدوارم در بازی های آینده بتوانیم 

به سه امتیاز داخل و خارج از خانه برسیم.
استقالل  که  بدانیم  را  این  کرد:  اضافه  وی 
خوزستان در این بازی خیلی خوب کار کرد 
اما با توجه به شرایط بچه های ما بد نبودند.
دایی عنوان کرد: در حداقل زمان با بچه ها 
کار کردیم و خیلی فشار آوردیم. خدا را شکر 
حداقل به یک جایگاه و رتبه خوبی لیگ را 

تعطیل کنیم.
پایان  در  تهران  نفت  فوتبال  تیم  سرمربی 
از  باختیم  می  نکرده  خدای  اگر  کرد:  بیان 
نظر روحی و روانی اذیت می شدیم. اما خدا 
را شکر توانستیم به بازی برگردیم. تیم من 
این  و  شده  جمع  لیگ  به  مانده  هفته  دو 
که  است  بزرگی  فرصت  ما  برای  تعطیالت 
بتوانیم بیشتر از نظر تاکتیکی با بچه ها کار 

کنیم.
برتر  لیگ  رقابت های هفته چهارم  از سری 
تیم  شنبه  پنج  شامگاه  کشور،  های  باشگاه 
در  تهران  نفت  و  خوزستان  استقالل  های 
رفتند  هم  مصاف  به  اهواز  الغدیر  ورزشگاه 
 2 بر   2 تساوی  به  بازی  این  نهایت  در  که 

منجر شد.

علی دایی: از بازیکنانم راضی هستم

لندن  المپیک  دیسک  پرتاب  قهرمان  نایب 
گفت: امیدوارم در المپیک بتوانم پرتاب خوبی 
به  می توانم  خوب  پرتاب  یک  با  که  چرا  بزنم 

نتیجه مناسب برسم.
احسان حدادی قبل از مسابقه مرحله مقدماتی 
این  برای  گفت:  ریو   2016 المپیک  در  خود 
در  کشیدم.  زیادی  سختی  المپیک  دوره 
امکانات  نبود  خاطر  به  سختی  قبل  دوره های 
دلیل  به  که  دردهایی  خاطر  به  بار  این  و  بود 
مصدومیت داشتم، آسیب های زیادی از ناحیه 

پا و زانو را پشت سر گذاشته ام.
که  است  روز   20 تقریبا  داد:  ادامه  حدادی 
بدون درد تمرین می کنم و در دوره های آخر 
تمرینی در آمریکا بدون درد کار کردم و تمام 

تکنیک های مربی ام را به خوبی اجرا کردم.
لندن  المپیک  دیسک  پرتاب  قهرمان  نایب 
آمدم  بازی های  این  به  روحیه خوبی  با  گفت: 

و امیدوارم همه چیز خوب پیش برود و بتوانم 
یک پرتاب  خوب داشته باشم و به نتیجه مورد 

حضور  دنیا  خوب  پرتابگران  همه  برسم.  نظر 
دارند و من به پرتاب خوب نیاز دارم اگر این 

باشم  اتفاق رخ بدهد و پرتاب مناسبی داشته 
می توانم به مدال هم برسم.

به  لندن  المپیک  نقره  مدال  اینکه  بیان  با  او 
تاریخ پیوسته است گفت: مدال لندن به تاریخ 
پیوسته است و من درباره مسائلی که به تاریخ 
لندن خاطره خوبی  نمی کنم.  پیوسته صحبت 
بود که گذشته است و اآلن باید به فکر نتیجه 

خوب در ریو باشم.
المپیک  در  خود  پیش بینی  درباره  حدادی 
گفت: هدف دارم رکورد سال خودم را بزنم و 
بتوانم  اگر  کنم.  پرتاب  آن  از  باالتر  متر  چند 
متر  باالی 64  و  بدهم  افزایش  را  رکورد سال 

پرتاب کنم، می توانم به نتیجه خوب برسم.
را  دارم  توان  در  چه  هر  گفت:  پایان  در  او 
مردم  شادی  می گذارم.  مردم  شادی  برای 
بهترین هدیه برای من و برای هر ورزشکاری 

است.

احسان حدادی: هدفم در ریو پرتاب خوب است
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مدیرعامل شرکت گاز اصفهان خبرداد:

حفاظت ازمحیط زیست 
اولویت استان

استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  اصفهان-  بهادری- 
با اصحاب رسانه اظهار  اصفهان در نشست خبری 
غیراز10تا20  به  اصفهان  استان  سطح  در  داشت: 
روستا تمامی روستاهای باالی 20 خانوار گازرسانی 
شده است که با وجود باالی 20 خانوار بودن اما به 
دلیل حفظ محیط زیست و زیستگاه جانوران گاز 

رسانی صورت نگرفته است.
 مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بابیان اینکه  
به بیش از یک هزار و 338 روستا در سطح استان 
ایم، گفت: چهار  تا کنون گازرسانی کرده  اصفهان 
شهر شرقی اصفهان که شامل، خور و بیابانک، انارک 
و جندق و 2 روستای چوپانان و چاه ملک می شود 
گاز ندارند که از 21 مرداد کلنگ زنی طرح انتقال 
این مناطق آغاز خواهد شد. علوی تصریح  گاز در 
کرد:باتوجه به اینکه؛ همه شهرها روستاها به خطوط 
گازی متصل شدند، اما در شرق استان این خطوط 
نیز  فاصله بسیاری دارند، در منطقه شرق اصفهان 
هزینه هر لوله گاز در درب منازل بیش از 33 میلیون 

است که این ۵ برابرمیانگین می شود.
 وی افزود: در استان اصفهان میانگین مصرف روزانه  
است که  گاز  متر مکعب  میلیون  از ۵4  بیش  گاز 
رقم آن باال است که یکی از دالیل آن استفاده از 
تجهیزات نامناسب است و این در حالی است که باید 
بخاری و اجاق گازاستاندارد باشد تا در مصرف بهینه 

و هزینه های منازل صرفه جویی شود. 
مدیرعامل شرکت گازاستان با بیان اینکه 26 هزار 
دارد،  وجود  استان  سطح  در  گاز  شبکه  کیلومتر 
که  داریم  فشارقوی  خطوط  استان  گفت:درسطح 
شهر  و 103  بوده  انتقال  با خطوط  آن  مسئولیت 
استان لوله گذاری شده و یک هزار و 338 روستا نیز 

در استان از نعمت گاز بهره مند شدند. 
وی با اشاره به اقدامات شرکت گاز اصفهان در سال 
اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: وظیفه ما توسعه شبکه 
امکان پذیری است و ساخت  به  باتوجه  گازرسانی 
و1۷هزارو ۵00  کرده  اجرایی  را  جدید  سازهای  و 
علمک باقی مانده که تا پایان سال اجرایی می شود، 
16۷ کیلومتر نیز از ابتدای سال نیز شبکه اجرا شده 

است.

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز برگزار کرد؛

پایان مسابقات قرآنی با یاد شهدا فاجعه منا
آیین پایانی مسابقه های قرآنی البرز با یاد شهدای فاجعه منا برگزار شد.

کرج- خبرنگار زمان؛ مراسم سی و نهمین دوره مسابقات  قرآنی بخش 
استانی در البرز با گرامیداشت یاد وخاطره  شهدای قرآنی فاجعه منا و سفیر 

سابق ایران در لبنان پایان یافت.
آیین اختتامیه سی و نهمین دوره مسابقه های قرآنی با یاد 3 شهید قرآنی 
فاجعه منا که همگی از اعضای گروه تواشیح باقرالعلوم )ع( شهر آبادان 

بودند، برگزار شد.
این مراسم که با حضور مسووالن کشوری، استانی و خانواده سفیر سابق 
ایران در لبنان دکتر غضنفر رکن آبادی در باشگاه میالد شهرداری کرج 
برگزار شد، حجت االسالم والمسلمین محمد صالحی در ابتدا با تشریح 
برگزاری این مسابقه ها گفت: یکی از روش های نهادینه کردن فرهنگ قرآن 
خوانی در میان خانواده ها رواج آن در میان جوانان و نوجوانان است چرا 

که این مسیر باعث نورانیت چشم شده و آنان را از سقوط نجات می دهد.
و  جوانان  تشویق  برای  افزود:  البرز  استان  امور خیریه  و  اوقاف  مدیرکل 
نوجوانان خود قرآن انگیزه های الزم را برای جذب دارد اما ما وظیفه داریم 

تا بهر نحوممکن این انگیزه را در جوانان بوجود آوریم.
وی اظهار داشت: رقابت های شیرین قرآنی یکی از عوامل ایجاد انگیزه برای 
جذب به سوی قرآن است.گفتنی است در مرحله شهرستانی سی و نهمین 
دوره مسابقه های قرآنی استان البرز حدود 10 هزار نفر شرکت کردند که از 
این تعداد 206 نفر به مرحله استانی راه یافت.شایان ذکر است در این مراسم 
ضمن یادآوری یاد وخاطرات شهدای قرآنی منا از خانواده شهید غضنفر رکن 

آبادی سفیر سابق ایران در لبنان نیز تجلیل شد.

فروش 11 میلیون لیتر نفت گاز و بنزین 
در مرز بازرگان

ارومیه- خبرنگار پیام زمان؛ مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ارومیه گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، 11 میلیون و 6۵6 هزار 

لیتر نفتگاز و بنزین در مرز بازرگان به فروش رفته است.
از  اظهار داشت:  بازرگان،  فروش مرزی  میزان  احمد مجرد، در خصوص 
ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، 11 میلیون و 6۵6 هزار لیتر نفتگاز و 

بنزین در مرز بازرگان به فروش رفته است.
وی با اشاره به درآمدزایی این میزان فروش، تصریح کرد: از محل فروش این 
میزان سوخت در بزرگترین مرز زمینی کشور بالغ بر 321 میلیارد ریال به 

خزانه دولت واریز شد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ارومیه اذعان داشت: از 
ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، بالغ بر 11 میلیون و ۵9۵ هزار لیتر نفتگاز 

در مرز بازرگان که بزرگترین مرز زمینی کشور بوده، به فروش رفته است.
وی با بیان اینکه 61 هزار لیتر بنزین از محل کنترل الکترونیکی باک و 
فروش از جایگاه سیار عرضه شده است، ادامه داد: به منظور تسریع در روند 
کنترل و نظارت مرزی سامانه فروش مرزی بی.اس.اس در هر چهار مرز 

منطقه راه اندازی شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ارومیه خاطرنشان کرد: در 

این خصوص اندازه گیری باک کامیون ها به صورت مکانیزه انجام می گیرد.
مجرد اظهار داشت: بازرگان به عنوان بزرگترین مرز زمینی کشور باالترین 
سهم فروش مرزی را به خود اختصاص داده است و بیش از 90 درصد فروش 
مرزی ریالی منطقه مربوط به جایگاه مرزی بازرگان است و عمده فروش آن 
از محل اندازه گیری الکترونیکی باک و تکمیل فرآیند فرم خوداظهاری است.

خبر خبر

شهردار تبریز از آماده سازی طرح شبدری ائل گلی 
خبر داد و افزود: این پروژه مهم از ضرورت های 
در  اساسی  نقش  آن،  اجرای  و  بوده  قدیمی شهر 
ائل گلی  گردشگری  محدوده  ترافیکی  روان سازی 

خواهد داشت.
 2 منطقه  شهرداری  از  بازدید  در  تبریز  شهردار 
تبریز، با اعالم این خبر گفت: پروژه شبدری ائل 
گلی با پیشرفت فیزیکی 9۵ درصدی، هم اکنون 
در مراحل تکمیلی و اجرای سایر بخش های جنبی 
نورپردازی  دیواره سازی،  آسفالت ریزی،  قبیل  از 
ضرورت  به  اشاره  با  وی  است.  جدول گذاری  و 
اجرای طرح شبدری ائل گلی، خاطرنشان کرد: این 
و  بوده  تبریز  قدیمی شهر  نیازهای  از  پروژه مهم 

امکان دسترسی به تفرجگاه ائل گلی را که سال ها  
داد؛  بود، گسترش خواهد  به یک مسیر  محدوده 
ضمن این که از حیث جهت گیری توسعه شهر نیز 
این پروژه بسیار حایز اهمیت است.رسول موسایی، 
شهردار منطقه 2 تبریز نیز در این بازدید با اشاره 
حال  در  غربی  جنوب  ضلع  در  پروژه  این که  به 
زیرسازی برای اجرای عملیات آسفالت ریزی است، 
گفت: رمپ های باند جنوب شرقی، غربی و ضلع 
شمالی پروژه به همراه تمام الین ها و رفوژها برای 
انجام انبوه کاری، نصب فالور باکس و کاشت فضای 

سبز آماده سازی می شود.
احداث  اینکه  عنوان  با  تبریز  دو  منطقه  شهردار 
ائل  دیواره سنگی و جدول گذاری طرح شبدری 

گلی به صورت عملیات همزمان در حال اجراست، 
اظهار داشت: تامین روشنایی و نورپردازی از سایر 
فعالیت هایی است که برای تکمیل  این پروژه به 
و  روزی  فعالیت شبانه  از  انجام می رسد.موسائی 

این پروژه خبر داد  به ثمر رسیدن  برای  مضاعف 
و افزود: عوامل عمرانی منطقه دو در تالش برای 
اواخر  تا  گلی  ائل  شبدری  طرح  رساندن  ثمر  به 

مردادماه هستند.

شهردار تبریز خبرداد:

طرح شبدری ائل گلی در آستانه بهره برداری
 پروژه، در خدمت توسعه شهر است

آگهی مناقصه

نظر  در  صفادشت  شهرداری 
جلسه   6 باستنادبند  دارد 
77 شورای محترم اسالمی شهر نسبت 
به مکانیزه کردن 2 عدد از پل های عابر 

پیاده اقدام نماید.
لذا متقاضیان واجد شرایط جهت دریافت 
برگه مناقصه و کسب اطالعات بیشتر به 

واحد عمران مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار: 26/000/000/000 ریال
پایان تحویل مدارک: 1395/6/10

محمدعلی کریمی- شهردار صفادشت

آگهی

خواهان دانشگاه صنعتی شریف دادخواستی به طرفیت خوانده ایوب تقی پور به 
خواسته استفاده از اوراق مجعول و جعل تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11۷۵ دادگاه کیفری دو 
مجتمع قضایی قدس تهران )11۷۵ جزایی سابق( واقع در تهران- خیابان اشرفی 
به کالسه 9۵0۵18  و  ارجاع  قدس  قضایی  مجتمع  نیایش-  نبش   – اصفهانی 
است  تعیین شده  و ساعت 8:30  آن 9۵/۷/۵  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.363620/ م الف    
منشی شعبه 1175 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران) 
شعبه 1175 جزایی سابق( 

آگهی دادنامه

پرونده کالسه 9309981948401394شعبه 101 دادگاه کیفری دوشهرستان 
بهشهر ) 101جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9۵099۷1946800۷63

شاکی : آقای محمد زالی تروجنی فرزند شعبان به نشانی شهرستان بهشهر شهید 
آباد پایین محله جنب پست بانک منزل شخصی

نشانی شهرستان  به  اکبر  فرزند علی  پرتان  زاده  : خانم صدیقه صحرائی  متهم 
شهریار اسد آباد خ اصلی ک رسالت
اتهام ها : 1-ایجاد مزاحمت تلفنی 

توهین از طریق ارسال پیامک
رای دادگاه

فاقد   ، اکبر  علی  فرزند  پرتان  زاده  صحرائی  صدیقه  خانم  اتهام  خصوص  در 
بر  دایر  کیفری  تامین  فاقد  و  بودن  المکان  مجهول  بلحاظ  بیشتر  مشخصات 
زالی  آقای  به  نسبت  پیامک  ارسال  طریق  از  توهین  و  تلفنی  مزاحمت  ایجاد 
تروجنی ، با عنایت به محتویات پرونده از جمله کیفر خواست صادره از ناحیه 
دادستان محترم دادسرای عمومی و انقالب بهشهر ، پاسخ استعالم از مخابرات 
به  ونظر  آمیز  توهین  مکهای  پیا  تصاویر  مالحظه  و  مکالمات  پرینت  اخذ  و 
اینکه متهم نامبرده علی رغم ابالغ و احضاریه قانونی از طریق نشر آگهی در 
جلسه دادگاه حاضر نشده است و الیحه دفاعیه  نیز ارسال نداشته و نظر به 
و  محرز  نامبرده  به  انتسابی  بزه  وقوع  پرونده  در  موجود  امارت  و  قرائن  سایر 
مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 608و641 از قانون مجازات اسالمی مصوب 
سال 13۷۵ بخش تعزیرات مجلس شورای اسالمی دادگاه متهم نامبرده را از 
بابت بزه مزاحمت تلفنی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و از جهت بزه توهین 
قطعیت حکم  از  و پس  نماید  تعزیری محکوم می  تحمل ۷4 ضربه شالق  به 
مجازات اشد وفق ماده 134 از قانون مجازات اسالمی مصوب سال 92قابلیت 
ابالغ قابل  تاریخ  از  ، رای صادره غیابی محسوب وظرف بیست روز  اجرا دارد 
ظرف  واخواهی  مهلت  انقضای  از  پس  و  شعبه  همین  در  وواخواهی  اعتراض 
مازندران  استان  نظر  تجدید  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  روز  بیست 

می باشد . 
م.الف 950352        سید محمد حسینی رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان بهشهر 

احضار متهم

اتهام  به  فرهود  آوید  متهم  دادیاری  شعبه  این  6/9۵0260د  کالسه  درپرونده 
متهم  اینکه  به  نظر  باشند  تعقیب می  در فضای مجازی تحت  افتراء  و  توهین 
تعیین  آگهی  نشر  از  ماه پس  به یک  پرونده  و وقت  بوده  المکان  فوق مجهول 
گردیده است بدینوسیله به تجویز ماده 1۷4 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 
1392 به نامبرده ابالغ می گردد تا در وقت مذکور جهت رسیدگی و دفاع از 
اتهام انتسابی در این شعبه بازپرسی به آدرس تهران خیابان شریعتی پائین تر از 
خیابان بهار شیراز نبش کوچه فرهاد 2 دادسرای ناحیه 31 تهران حاضر شود در 

غیر این صورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
363621 م/الف            دادیار شعبه ششم دادسرای ناحیه 31 تهران 

دادنامه

پرونده کالسه 9409981292300241 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 
بابلسر )102 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9۵099۷1291۷0030۵ 

شاکی: اداره جهاد کشاورزی بابلسر به نشانی بابلسر – روبروی پمپ اداره جهاد 
کشاورزی

متهم: خانم معصومه نعیمی به نشانی مجهول المکان
اتهام: تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها 

رای دادگاه- حسب کیفر خواست شماره 94/12/2۵ – 1۷ صادره از دادسرای 
مشخصات  بودن  متواری  بعلت  نعیمی  معصومه  خانم  بابلسر  انقالب  و  عمومی 
اراضی  کاربری  تغییر  به  است  متهم  ندارد  وجود  پرونده  در  ایشان  از  بیشتری 
زراعی غیر مجاز بمیزان شانزده متر مربع واقع در بابلسر بهنمیر روستای کرفون 
با احداث دیوار، دادگاه با توجه به شکایت اداره جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر 
و تحقیقات مرجع انتظامی و صورتجلسه کمیسیون تقویم و ارزیابی و صورتجلسه 
دهگردشی جهاد کشاورزی و عدم حضور متهم در دادسرا و سایر دالیل و قرائن 
و 10   3 مواد  به  مستندا  باشد  می  مسلم  و  محرز  بزهکاری  پرونده  در  موجود 
قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 138۵ متهم را 
به پرداخت مبلغ 9/600/000 ریال بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و 
قلع و قمع دیوار و بنای احداثی صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف 
بیست روز پس از رویت قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف بیست روز دیگر 

قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو بابلسر – پرویز بهمن نژاد تهمتن

بارکد 373۰7458 

به   9۵/3/10 تاریخ  در  دماوند  راه  طراح  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
شماره ثبت 492622 به شناسه ملی 1400۵8۷9166 ثبت و امضا ذیل دفاتر 

تکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
شامل  پیمانکاری  و  ساختمانی  عمرانی  فعالیتهای  کلیه  ارائه  شرکت:  موضوع  
طراحی محاسبه نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه ها شامل مشارکت در ساخت و 
انبوه سازی ساخت هر نوع ابنیه فلزی و بتنی سبک و سنگین و بازسازی تامین 
مصالح و ماشین االت راهسازی و ساختمانی پل سازی و سد سازی و ایجاد و 
نگهداری فضای سبز و محوطه سازی سیویل جدول کشی و زه کشی آسفالت 
تاسیسات ساختمان  و کلیه  فاضالب  و  لوله کشی آب  خاکبرداری و خاکریزی 
همچنین کلیه پروژه های الکتریکی مشاوره و طراحی و نگهداری فنی و نظارت 
فنی در امر پروژه های تاسیسات برقی و مکانیکی و الکتریکی خرید و فروش و 
واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطا نمایندگی شرکتهای 
شرکت  ریالی  و  ارزی  صورت  به  بانکی  اعتبارات  و  وام  اخذ  خارجی  و  داخلی 
انجام  قانونی  ضرورت  صورت  )در  خصوصی  و  دولتی  مزایدات  و  مناقصات  در 

موضوعات پس از اخذ مجوزهای الزم(. 
مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت:تهران  یوسف آباد خیابان جهان آرا نبش کوچه 13/3 پالک 
6 واحد یکم شمالی کد پستی 1438646191  

سرمایه شرکت:مبلغ 10000000 ریال می باشد .
اولین مدیران شرکت :

به شماره ملی  به سمت عضو هیئت مدیره  مدیر عامل  آبادی   بهمن  احسان 
00800۷9989 دارنده  ۵000000 ریال سهم الشرکه 

احسان ستوده جم به سمت رئیس هیئت مدیره عضو هیئت مدیره به شماره 
ملی 0013612344 دارنده  ۵000000 ریال سهم الشرکه برای مدت نامحدود 

انتخاب شدند.
مدیر  امضا  به  تعهداور شرکت  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  امضا:کلیه  دارندگان حق 
عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق  عادی و اداری  با 
امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اختیارات نماینده قانونی:طبق اساسنامه
ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.

357594/ م الف               سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 
وموسسات  غیر تجاری تهران  

دادنامه

تاریخ تنظیم: 9۵/4/29           شماره بایگانی شعبه:9۵02۵3
دو  کیفری  دادگاه   11۷۷ 93099821۵4۷00۷94شعبه  کالسه  پرونده 
شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   11۷۷  ( تهران  قدس  قضایی  مجتمع 

 9۵099۷2181۷00609
شکات: 1- مریم فرهبد فرزند احمد 2- خانم بتول بهرامی فرزند خیراله 3- مینا 
بیمارستان  روبروی  قلهک  دوراهی  تهران  نشانی  به  احمد همگی  فرزند  فرهبد 

ایرانمهر کوچه مرشدی پ 22ط2
متهمین: 1- فاطمه اصالنی به نشانی تهران خ آزادی خ خوش جنوبی ک شاهین 

پ 10 واحد 1 
2- مژگان پتکی به نشانی مجهول المکان

اتهام: مشارکت در ضرب و جرح عمدی
رای دادگاه

درخصوص اتهام فاطمه اصالنی فرزند محمد تقی 42 ساله اهل و ساکن تهران 
شکایت  به  توجه  با  عمدی  جرح  و  ضرب  در  دایربرمشارکت  پتکی  مژگان   -2
شکات گواهی پزشکی قانونی اظهارات متهم ردیف اول عدم حضور و عدم دفاع 
فوق  متهمین  بزهکاری  دادگاه  بنظر  تنظیمی  و کیفرخواست  متهم ردیف دوم 
به مواد  بهرامی محرز است فلذا مستندا  بتول  نسبت به شکایت مینا فرهبد و 
را  قانون مجازات اسالمی متهمین موصوف   64۵-449-۷10-۷09-۷1۵-۷14
مشترکا به پرداخت دیه بابت قرمزی پلک فوقانی چپ به یک و نیم هزارم دیه 
کامل و بابت کبودی پشت پای چپ به یک ونیم هزارم دیه کامل و بابت ارش 
تورم پشت پای چپ به نیم درصد دیه کامل و بابت خراشیدگی حارصه پشت 
دست چپ به نیم درصد دیه کامل و بابت قرمزی پشت دست چپ به نصف یک 
و نیم هزارم دیه کامل و بابت قرمزی مچ دست چپ به نصف یک و نیم هزارم 
دیه کامل و بابت شکستگی یک پنجم ناخن انگشت چهارم دست چپ به یک 
بابت ارش حارصه  و  نیم درصد دیه کامل در حق شاکی مینا فرهبد  از  پنجم 
سمت راست گردن به میزان یک درصد دیه کامل در حق شاکی بتول بهرامی 
مریم  شاکی  به  نسبت  فوق  متهمین  اتهام  درخصوص  اما  و  نماید  می  محکوم 
فرهبد به لحاظ فقدان ادله اثباتی کافی حکم به برائت متهم صادر و اعالم می 
گردد رای صادره نسبت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضا مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل 

تجدید نظر خواهی است.
363629 م/الف           رئیس شعبه 1177 دادگاه کیفری 2 تهران – اکبری

بارکد376457۹2

 آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود خدمات بین المللی پایور گهر تجارت 
در تاریخ 139۵/03/18 به شماره ثبت493049 به شناسه ملی1400۵901۵۵8 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن بشرح زیرجهت اطالع  و  ثبت 
عموم آگهی می گردد. موضوع  شرکت: خرید فروش واردات وص ادرات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی برابر قوانین جاری کشور اخذ وام تسهیالت و ضمانتنامه 
بانکی ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی 
داخل و خارجی گشایش اعتبار برای شرکت انعقاد قرارداد و مشارکت با کلیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی 
و خصوصی داخلی و خارجی برپائی غرفه وش رکت درکلیه نمایشگاههای داخلی 
و بین المللی اخذ و اعطای نمایندگی در کلیه سطوح داخلی و بین المللی انجام 
کلیه فعالیتهای فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای الزم مدت شرکت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان آرژانتین خیابان 
بخارست نبش کوچه 9 پ1 برج بخارست ط11 کدپستی1۵13۷46۵۷8سرمایه 
شهاب  شرکت:   مدیران  اولین  باشد.  می  ۵00000000ریال  مبلغ  شرکت: 
م0040۵36483  ک  به  مدیره  هیئت  رئیس  بسمت  رفیع  هنجنی 
هیئت  رئیس  نایب  بسمت  رفیع  هنجنی  امیرعلی  و  دارای1۷0000000ریال 
مدیره به ک م 4۷21۷84۷۵9 دارای16۵000000ریال و هدیه هنجنی بسمت 
عضو هیئت مدیره به ک م 04۵1009932 دارای1۵۵000000ریال و محمد 
جعفری اریائی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به ک م 004۷299886 
گردیدند.  انتخاب  نامحدود  مدت  برای  الشرکه  سهم  دارای10000000ریال 
دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه چکها و سفته ها و بروات و قراردادها و عقود 
اسالمی با امضاء مدیرعامل و ییک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
360282/ م الف         

  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی مفقودی

سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو 40۵ مدل 138۷ به شماره انتظامی ایران 
۷2- ۵91ق29 و شماره موتور 22۵2۷۷149۵1 و شماره شاسی 00۷۷31۵09۵ 

به نام کلثوم نبوی لمراسکی مفقود گردیده و فاقد اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی
این  14ب/9۵0034   کالسه  پرونده  در  گردد  می  اعالم  بدینوسیله 
علیه  پاکدین  محمد   -2 پناهی  کاظم   -1 آقای  شکایت  حسب  بازپرسی 
و  کالهبرداری  اتهام  به  حسینعلی  فرزند  عمیدآبادی  مسیبی  علیه  آقای 
تاریخ  از  گردد  می  ابالغ  لذا  است  تعقیب  تحت  نامشروع  مال  تحصیل 
شوید  حاضر  انتسابی  اتهام  از  دفاع  برای  ماه  یک  مدت  ظرف  آگهی  نشر 
تصمیم  اتخاذ  و  رسیدگی  وی  اتهام  به  مقررات  وفق  صورت  این  غیر  در 

شد. خواهد  قانونی 
363622 م/الف       بازپرس شعبه چهاردهم دادسرای ناحیه 6 خارک- امجدیان

آگهی مفقودی

 -۵9 ایران  انتظامی  شماره  به   200۷ مدل  کمری  تویوتا  سواری  سبز  برگ 
مرادی  علی  نام  به   6T1BE42K0۷X39۵444 موتور  شماره  به  2۵8ج23 

حسین آبادی مفقود گردیده و ادرجه اعتبار ساقط است.
بابل

مازندران، سرهنگ  استاندار  با حکم معاون عمرانی 
سازمان  مدیرعامل  گنجی  محمدپور  مرتضی 

اتوبوسرانی بابل شد.
 شهردار بابل در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل 
سازمان اتوبوسرانی بابل که با حضور عباسی رئیس 
مهندس  شهر،  شورای  نقل  و  حمل  کمیسیون 
کاردگرو شکری پور از اعضای شورای اسالمی شهر 
و فرماندهی نیروی انتظامی بابل در سالن اجتماعات 
شهرداری  بابل برگزار شد؛ در سخنانی اظهار کرد: 
خدمت در نظام جمهوری اسالمی بسیار ارزشمند و 
یک فرصت مهم است که مدیران باید این فرصت را 

غنیمت بشمارند.
برای  زمان  و  وقت  از  بهینه  استفاده  بیژنی  حسین 
خدمت مطلوب به شهروندان را ضروری برشمرد و 
تصریح کرد: توجه و ساماندهی به خطوط اتوبوسرانی 
از  شهری  های  اتوبوس  وضعیت  ساماندهی   و 

دغدغه های جدی بنده در شهرداری بابل است.

عنوان  به  مردم  اینکه  به  اشاره  با  بابل  شهردار 
موجود  امکانات  از  باید  جامعه  نعمتان  ولی 
از  شوند  مند  بهره  مطلوب  نحو  به  شهری 
خواست  بابل   اتوبوسرانی  سازمان  مدیرعامل 
و  تالش  هیچ  از  شهروندان  به  خدمت  مسیر  در 

نکند. دریغ  کوششی 
فاضلی  حمیدرضا  خدمات  از  تقدیر  با  بیژنی 
معاون  حکم  با  بابل  اتوبوسرانی  سابق  مدیرعامل 
رئیس شورای سازمان  و  مازندران  استاندار  عمرانی 
اتوبوسرانی شهرداری بابل  ،مرتضی محمدپور گنجی 
به  بابل  اتوبوسرانی  سازمان  مدیرعامل  عنوان  به  را 

مدت دوسال منصوب کرد.
لیسانس  فوق  گنجی  محمدپور  مرتضی  سرهنگ 
ترافیک  فرهنگ  و  آموزش  ارشد  کارشناس  حقوق، 
اداره  رئیس  و  بزرگ  تهران  رانندگی  و  راهنمایی 
حقوقی پلیس راهور فرماندهی انتظامی تهران بزرگ 

را در کارنامه خدمتی خویش دارا است.

 نوبت اول

با حكم معاون عمرانی استاندار مازندران؛

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی بابل منصوب شد

براي اولین باردر غرب کشور و باهدف ارتقاي ظرفیت خطوط انتقال برق استان، 
عملیات نصب وراه اندازي هادي هاي پرظرفیت در حد فاصل پست 230 کیلوولت 

تا پست سندج 4 اجرا شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان این پروژه با 
انتقال جدید، توان حرارتي شبکه تا  اجراي این پروژه بدون نیاز به احداث خط 
حد دو برابر افزایش مي یابد و به پایداري شبکه در سالهاي آینده کمک مي کند.

مدیرامورانتقال برق استان کردستان درحاشیه بازدید ازاین پروژه گفت: با توجه به 
افزایش فشار شبکه در سالهاي آینده به ویژه در حد فاصل پست 230 کیلوولت و 
پست سنندج 4 شبکه فوق توزیع موجود نیاز به تقویت داشت و بر این اساس از 
هادي هاي پر ظرفیت استفاده شد تا بدون احداث خط جدید که مستلزم هزینه 
باال و تحمیل خاموشي به مشترکین مي باشد، توان حرارتي شبکه و انتقال توان 

موجود ارتقا یابد.
وي با بیان اینکه طول پروزه یاد شده 2 کیلومتر مي باشد و براي اولین بار در غرب 
کشور اجرا شده است، بر برلزوم استفاده از هادي هاي پر ظرفیت درسطوح مختلف 

ولتاژوجایگزیني هادیهاي معمولي با این هادیها تاکیدکرد.
اینکه  بابیان  درادامه  توزیع  شرکت  ودیسپاچینگ  برداري  بهره  معاون  سلطاني 
خط  توان  انتقال  و  حرارتي  توان  افزایش  بدلیل  پرظرفیت  ازهادیهاي  استفاده 
داردتصریح  تاثیربسزایي  شهرسنندج  باالخص  استان  برق  شبکه  درپایداري 
کرد:سوپرهادي ها با مقطع تقریبایکسان باهادي هاي موجود قابلیت انتقال انرژي 

الکتریکي راتا ظرفیت دوبرابر در حدود 100 مگاوات داراهستند.
مدیرتوزیع برق شهرستان سنندج هم درپایان هدف ازاجراي این طرح را تامین 
برق مطمئن و پایدار درسنوات آتي عنوان کرد وافزود: این تکنولوژي قابلیت پیاده 

سازي درسطح ولتاژهاي توزیع را نیز دارد.
توزیع  باخطوط  تقاطع  نقطه  ها چندین  هادي  تعویض  درجریان  بذکراست  الزم 
وجود داشت که با هماهنگي معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ ومدیریت توزیع 
برق سنندج عملیات نصب هادیهاي پرظرفیت با اعمال کوتاهترین زمان خاموشي 

به مشترکین اجراگردید.

مدیرامور انتقال برق استان کردستان خبر داد:

افزایش پایداري شبکه هاي انتقال
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه ۷۵1و رای شماره 2۷۵4 مورخه 9۵/3/11به تقاضای آقای علی 
به  ساختمان  دکان  ششدانگ  به  نسبت  علی  پاپی  فرزند  بیرانوند  صفر  محمد 
مساحت 38/۵9متر مربع مجزی شده از پالک –فرعی 39اصلی واقع در بخش 
محمد  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  2شهرستان 
جعفری جزایری 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 1۵ 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 2944
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/۵/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/6/۷

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 6263 و رای شماره 2144مورخه 9۵/3/3به تقاضای آقای برانازار 
بیرانوند فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 130متر 
مربع مجزی شده از پالک  - فرعی 3۷اصلی واقع در بخش 2شهرستان خرم 
آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای نقی میردریکوندی 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 1۵ 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 29۵8
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/۵/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/6/۷

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 11۷/9۵ و رای شماره 4۵61 مورخه 9۵/4/1۵به تقاضای آقای / 
خانم پریسا علی دادی فرزند قدرت اله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 233/44متر مربع مجزی شده از پالک 160۷0فرعی  2091اصلی واقع 
در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای 
/ خانم محمد میرزا والیزاده 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 1۵ 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 
ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند  تسلیم  آباد  خرم  شهرستان 
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 30۵2
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/۵/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/6/۷

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 ۵9۵/94 و رای شماره 2۷۵1 مورخه 9۵/3/11به تقاضای آقای 
محمد جالل مومنی فیلی فرزند پاپی علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 13۵/38متر مربع مجزی شده از پالک  - فرعی 1869اصلی واقع در 
بخش  یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای امیر 
مسعود مصطفی زاده 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 
1۵ 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 2894
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/۵/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/6/۷

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: 
آقای  تقاضای  مورخه9۵/4/10به   4211 شماره  رای  ۵38/93و  کالسه  پرونده 
به  یکباب ساختمان  به ششدانگ  فرزند علی حیدر نسبت  الدین شیراوند  فرخ 
مساحت 1000 متر مربع مجزی شده از پالک 43 فرعی 4۷اصلی واقع در بخش 
3 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای علی عسگر 
شیراوند 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 1۵ 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 2942
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/۵/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/6/۷

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 6118 و رای شماره 1003041 مورخه 9۵/3/18به تقاضای آقای 
مراد حق نظری فرزند خدارحم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
24۵متر مربع مجزی شده از پالک 10فرعی 44 اصلی واقع در بخش 2شهرستان 
خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای هوشنگ آرمین 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 1۵ 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 2943
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/۵/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/6/۷

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: 
آقای  تقاضای  به   9۵/3/23 مورخه    3299 شماره  رای  9۵4و  کالسه  پرونده 
یحیی همتی فرد فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
بخش  در  واقع  اصلی    ۵/4 2۵فرعی  پالک  از  شده  مجزی  مربع  200/40متر 
اولیه )رسمی( شرکت تعاونی  از مالکیت مالک  4 شهرستان خرم آباد خروجی 
ماده 3  اجرای  در  مراتب  انشاء گردیده  و  تائید  و  پارسیلون رسیدگی  کارگران 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
1۵ 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 29۵0
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/۵/23  تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/6/۷

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 13۵1و رای شماره 388مورخه 9۵/1/26به تقاضای خانم فاطمه 
ساالری فرزند محمد مراد  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان 
به مساحت 129/42متر مربع مجزی شده از پالک 24فرعی 2091 اصلی واقع 
آقای  اولیه )رسمی(  مالک  مالکیت  از  آباد خروجی  در بخش 1شهرستان خرم 
محمد حسین والیزاده 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 
1۵ 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 293۷
تاریخ انتشار نوبت اول : ۵/23/ 139۵ تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/6/۷

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

دادنامه

خواهان: بانک ملت استان کرمانشاه با وکالت خانم نگین قادری ساکن کرمانشاه 
 21 پالک   ،2 طبقه  افتخار  ساختمان  آزادی  سینما  از  باالتر  فردوسی  خیابان 

شماره تماس: 091860۷2612
خواندگان: 1- حمید زارعی 2- ابراهیم صوفی قلعه ساکن جوانرود، خیابان 22 
ساکن  فرزند حسن  رحمانی  عبداله   -3 و  حبیبی  تحسین  شهید  کوی  بهمن، 

جوانرود خیابان حمزه روبه روی جهاد
خواسته: مطالبه مبلغ  ریال 2142۷3۵4 بابت اصل خواسته و مبلغ 1063۷۵۵9 

ریال بابت خسارت تأخیر و تأدیه
با توجه به محتوای پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر انشاء رأی می گردد:

رأی شورا
به  کرمانشاه  استان  ملت  بانک  از  وکالت  به  قادری  نگین  خانم  دادخواست  در 
طرفیت خواندگان: 1- حمید زارعی 2- ابراهیم صوفی قلعه و 3- عبداله رحمانی 
به خواسته مطالبه مبلغ تسهیالت بانکی با این شرح  که خواندگان فوق الذکر 
بابت دریافت وام تسهیالت بانکی مبلغ 2142۷3۵4 ریال بابت اصل بدهی وام 
دریافتی و مبلغ 1063۷۵۵9 ریال بابت محاسبه تأخیر و تأدیه بدهکار بانک ملت 
با توجه به محتویات پرونده و اظهارات وکیل بانک  استان کرمانشاه می باشند. 
بدینوسیله   139۵/3/24 مورخ  زمان  پیام  روزنامه  منتشره  ابالغ  آگهی  و  ملت 
به  عبداله رحمانی  و 3-  قلعه  ابراهیم صوفی  زارعی، 2-  خواندگان: 1- حمید 
عنوان متضامن محکوم به پرداخت مبلغ 2142۷3۵4 بابت اصل خواسته و مبلغ 
تا  ریال  تأدیه، مجموعاً 32064913  و  تأخیر  بابت خسارت  ریال   1063۷۵۵9
تاریخ 139۵/1/1۵ منبعد روزانه تا تاریخ صدور حکم روزانه مبلغ ۷044 ریال در 
حق بانک ملت استان کرمانشاه می باشند. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی موضوع ماده3 

های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  وماده13آیین 
فاقدسندرسمی اداره ثبت اسنادوامالک اهواز

اراضی وساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اینکه دراجرای  نظربه 
آقای/ 30090۵9-139۵-94/11/8-تصرفات  برابررای  فاقدسندرسمی 

شادگان  شناسنامه۵00۷صادره  بشماره  فرزندغلیم  مجیدحزبیان  خانم 
به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به  کدملی1898902۵69نسبت 
پالک2692/۷بخش  از/ششدانگ  قسمتی  در  مساحت202/6۵مترمربع 
لذابرابرماده3قانون  گردیده  موالنواصرمنجربصدوررای  ازمالکیت  دواهوازخروجی 
مزبورمراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتا 
باشدازتاریخ  اعتراض داشته  ایشان  ومالکیت  به تصرفات مفروزه  هرکس نسبت 
ثبت  اداره  خودرامستقیمابه  اعتراض  دوماه  بمدت  آگهی  این  اول  انتشارنوبت 
اسنادوامالک اهوازتسلیم ورسیددریافت نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت 
وگواهی  تقدیم  قضائی  مقامات  به  دادخواست  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک 
تقدیم دادخواست اخذوبه اداره ثبت محل تحویل نمایند.بدیهی است درصورت 
عدم وصول اعتراض درموعد مقرراداره ثبت برابرمقررات اقدام بصدورسندمالکیت 
خواهدنمود.   شماره م.الف)۵/20۷2(          تاریخ انتشارنوبت اول:139۵/۵/23                            

تاریخ انتشارنوبت دوم:139۵/6/۷                                       
 رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز-قادریان

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: 
آقای/ خانم   تقاضای  رای شماره۷2۷مورخه 94/6/2۵به  پرونده کالسه 4۵13و 
شوکت شعبان فرزند علی موالنسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
در بخش  یک   واقع  اصلی  فرعی2209  از پالک 3  1۷۷/3۵مربع مجزی شده 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای / خانم محمد 
حسین افتخاری 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 1۵ 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 41 سیار 
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/۵/23   تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/6/۷

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 44۷و رای شماره 1002606مورخه 9۵/3/10به تقاضای آقای / 
خانم بانو نوری فرزند نورعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 

68/۷1متر مربع مجزی شده از پالک - فرعی 2209اصلی  باقیمانده  
واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
آقای  محمد حسین افتخاری 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 1۵ 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 
ظرف  است  مکلف  معترض  مقررات  برابر  و  دارند  تسلیم  آباد  خرم  شهرستان 
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 2940
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/۵/23  تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/6/۷

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

بارکد 373۰5556 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی بهراد سپهر با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
13۷4۵6 و شناسه ملی 1010180۵61۵  

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9۵/2/13 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:

محل شرکت به آدرس جدید:استان سمنان شهر گرمسار شهرک صنعتی فجر 
بلوار امام خمینی )ره( خیابان کوشش 21 کد پستی 3۵88139۵68 تغییر یافت 

و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی از یک واحد ثبتی به واحد 
دیگر( انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم 

ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.
357587/ م الف            سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  
غیر تجاری

درخواست گواهی حصر وراثت 

به  به شرح درخواست  ایولی دارای شناسنامه شماره 643  خانم مرضیه مالئی 
کالسه 9۵/111۵/ ش از این شورا درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشته که شادروان رستم یوسفیان قاجاری به شماره شناسنامه ۵148 
الفوت وی  نموده وراث حین  اقامتگاه دائمی خود فوت  تاریخ 9۵/2/16 در  در 

عبارتند از عبارتست از:
1- متقاضی  همسر متوفی

2- شایان یوسفیان قاجاری فرزند رستم ش ش 2080۷3620۵ صادره از ساری 
پسر متوفی

3-  شاهین یوسفیان قاجاری فرزند رستم ش ش ۵6 صادره از ساری پسر متوفی 
4- هستی یوسفیان قاجاری فرزند رستم ش ش 2081۵۷8204 صادره از ساری 

دختر متوفی 
۵- سیما یوسفیان قاجاری فرزند رستم ش ش 6 صادره از ساری دختر متوفی

چهاردانگه  از  صادره   44۵ نادر ش ش  فرزند  قاجاری  نژاد  رحمت  روحیه   -6
همسر متوفی

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

خواهد شد.م الف: 388           
مسئول دفتر حوزه اول شورای حل اختالف ساری – رزاقی

آگهی ابالغ

کالسه9409986141200۵06)بایگانی940۵14( پرونده  حسب  اینکه  نظربه 
احمدی  احسان  آقای  طرفیت  فرزندمحمودبه  مخمیر  ساهره  خانم  دعوی 
مجهول  به  توجه  با  صادرگردیده  داوری  امربه  قرارارجاع  فیروزفرزندشاهرخ 
دادگاههای  دادرسی  آیین  دستورماده۷3قانون  حسب  خوانده  بودن  المکان 
انتشارآگهی  ازطریق  نوبت  داوریک  ابالغ  مراتب  درامورمدنی  وانقالب  عمومی 
دریکی ازجرایدکثیراالنتشاردرج ومنتشر می گرددبه خوانده ابالغ می گرددظرف 
حقوقی  دادگاه  دوم  شعبه  داوربه  معرفی  جهت  نشرآگهی  ازتاریخ  هفته  یک 
گردد.شماره  می  اعمال  قانونی  مراتب  صورت  درغیراین  خرمشهرمراجعه 

م.الف)9/43۵(
محمودمقدس نژاد-مدیردفترشعبه دوم دادگاه حقوقی خرمشهر

برگه اجرائیه

مشخصات محکوم له: عزیز محمدخانی، نام پدر: محمد نشانی جوانرود خیابان 
برادران امینی جنب نمایندگی سامسونگ شماره تماس 09189924۵04

مشخصات محکوم علیه: حمید امرائی نام پدر   محل اقامت: مجهول المکان
به موجب دادنامه شماره ۷30 مورخ 9۵/11/29 شورای حل اختالف جوانرود 
دادنامه شماره...شعبه...دادگاه حقوقی شهرستان جوانرود  وفق  که  پنجم  شعبه 
پرداخت  به  است.  محکوم  محکوم  علیه  محکوم  و  کرده  حاصل  قطعیت 
دادرسی  هزینه  ریال   1۵0000 مبلغ  و  له  محکوم  حق  در  ریال   30۵00000
و خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 94/4/31 لغایت اجرای حکم  و مبلغ... ریال 
به دولت محکوم می باشد عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم 

می باشد.
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

بارکد 373۱2۰2۹
به  محدود  مسئولیت  با  دوغموش  آی  اندیشان  نو  سازه  شرکت  انتقال  آگهی   

شناسه ملی 101900333۷1  
به موجب نامه شماره ۵/1486 مورخ 92/3/13 اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 
 91/۵/10 مورخه  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  به  مستند  و  کرج   2
بهایی  شیخ  خیابان  تهران  نشانی  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  اصلی  مرکز 
پستی  کد  دوم  درب  و 24 شرقی پالک 21  بین خ 23  آزادگان  بلوار  جنوبی 
تجاری  غیر  موسسات  و  ثبت شرکتها  اداره  در  و  یافت  انتقال   143۷6831۵1

تحت شماره 43849۷ به ثبت رسیده است.
با ثبت این مستند تصمیمات ثبت انتقالی انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 
پایگاه آگهی های سازمان ثبت   الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

قابل دسترس میباشد.
3۵۷۵91/ م الف           

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر تجاری

بارکد 375۹57۱2

و  شهرسازی  تحقیقات  و  مطالعات  مرکز  موسسه  تغییرات  آگهی   
 101002۵2966 ملی  شناسه  و   4۷06 ثبت  شماره  به  ایران  معماری 
 139۵/2/21 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: 
کدپستی  پ۷  کارگری  شهید  خ29  نصر  کوی  گیشا  خیابان  تهران 
144۷883884 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
واحد  یک  در  نشانی  محل)تغییر  تغییر  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
شخصیت  الکترونیک  سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  ثبتی( 
قابل دسترس  ثبت  پایگاه آگهی های سازمان  و در  ثبت  حقوقی مرقوم 

باشد. می 
.360281/ م الف  

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 373۱2238 
ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  ایوان  فرآور  پترو  شرکت  تغییرات  آگهی 

403609 و شناسه ملی 10320۵4۵328  
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9۵/2/22 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:
آقای علیرضا عضدی به شماره ملی 2200418426 با پرداخت 9900000000 
 996۵000000 میزان  به  را  خود  الشرکه  سهم  شرکت  صندوق  به  ریال 
به  ریال   10000000 مبلغ  از   شرکت  سرمایه  نتیجه  داد.در  افزایش  ریال 
10000000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بنحو مذکور 
اصالح می گردد و لذا لیست سهامداران بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر است:

آقای علیرضا عضدی دارای 996۵000000 ریال سهم الشرکه
خانم خدیجه سبزی دارای 3۵000000 ریال سهم الشرکه

الشرکه  سهم  افزایش  طریق  از  سرمایه  افزایش  تصمیمات  مستند  این  ثبت  با 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 
و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت  قابل دسترس میباشد.3۵۷۵93/ م الف           
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها وموسسات  غیر تجاری

رونوشت آگهی حصروراثت 

خانم گلپر بشیری  فرزند علی اصغر   به شرح دادخواست به کالسه 6/3۷2/9۵  
که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این 
شادروان لیال جوادیان کوتنایی فرزند فضل اهلل   بشناسنامه 9۷1صادره از قائم 
بدرود  شهر   قائم  شهرستان  خود  دائمی  اقامتگاه  93/9/16در  تاریخ  در  شهر  

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-ام البنین جوادیان کوتنایی به ش ش 9۷2خواهر 
2-اسماعیل جوادیان کوتنایی به ش ش 9۷3برادر 

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

شدم. الف 9۵0۵39
قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف قائم شهر 
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بارکد 376526۸3 

آگهی تغییرات موسسه آموزشی غیرانتفاعی رهپویان هدایت موسسه غیرتجاری به 
شماره ثبت19۷48 و شناسه ملی 10103066364 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1394/12/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت 
مدیره به 2 الی ۵ نفر تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. احمد افشار به ک م0033۷۷1۵02 با پرداخت 400000ریال بصندوق 
موسسه  سرمایه  داد.  افزایش  600000ریال  به  را  خود  الشرکه  سهم  موسسه 
اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  افزایش  به 1600000ریال  به 1200000ریال  از 
م0033۷۷1۵02  ک  به  افشار  احمد  شرکا:  اسامی  گردید.  اصالح  فوق  بشرح 
دارای600000ریال و حوریه افشار به ک م 00333۵213۵ دارای 200000ریال 
200000ریال  دارای   1199۷2۷490 م  ک  به  اسفرجانی  یزدیان  اله  آیت  و 
دارای   003881۵214 م  ک  به  کاشی  محمدحسین  حاجی  اکبر  علی  و 
200000ریال  مرتضی مینا پرور به ک م 00348۵20۷۷ دارای200000ریال 
ثبت  با  دارای200000ریال   0040289893 م  به ک  سروشه  محمدحسین  و 
انتخاب  الشرکه  واگذاری سهم  از طریق  تصمیمات کاهش سرمایه  این مستند 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در  شده توسط متقاضی در سوابق 

پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.36028۵/ م الف 
 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

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 661/93و رای شماره 4802مورخه 9۵/4/21به تقاضای آقای علی 
محمد سنجائی فرزند محمد صادق نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
141/38متر مربع مجزی شده از پالک 24فرعی  2091اصلی واقع در بخش یک 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای محمد میرزا والیزاده 
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 1۵ 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 30۵4
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/۵/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/6/۷

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: 
تقاضای  9۵/3/2۷به  مورخه   293۵ شماره  رای  ۷۷0و  کالسه  پرونده 
ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  سلیمان  فرزند  بیرانوند  بنان  آقای 
بخش   در  واقع  اصلی   40 پالک  از  شده  مجزی  مربع  مساحت192/98متر  به 
موسی  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد  خرم  2شهرستان 
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 1۵ 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 29۵1
تاریخ انتشار نوبت اول:139۵/۵/23  تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۵/6/۷

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 ۵82۵/91و رای شماره 22۵60مورخه 94/12/24به تقاضای آقای 
یکباب  به ششدانگ  نسبت  رحیم  محمد  فرزند  چگنی  کوهزادی  نبات  خانم   /
ساختمان به مساحت 318/49 متر مربع مجزی شده از پالک 8فرعی  43اصلی 
واقع در بخش 2شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای 
سبزعلی مراد علیوند 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 
1۵ 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 4013
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/۵/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/6/۷

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 4۷۵و رای شماره 29۷3مورخه 9۵/3/1۷به تقاضای آقای حجت جودکی 
فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 184/22متر مربع 
مجزی شده از پالک 8 فرعی 43 اصلی واقع در بخش2  شهرستان خرم آباد خروجی از 
مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای /خانم عیدی بهاروند 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 1۵ 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 29۵6
تاریخ انتشارنوبت اول : 139۵/۵/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/6/۷

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

آگهی ابالغ

 وقت دادرسی شورای حل اختالف جوانرود
کالسه پرونده 4/2۵0/9۵ 

خواهان: بانک ملت استان کرمانشاه 
خوانده: پریا نگهدار پنیران فرزند احمد –توفیق احمدی فرزند محمد

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه به طرفیت خوانده فوق تقدیم که به 
این شعبه ارجاع شده است و برای روز 9۵/6/2۷ ساعت 9صبح وقت رسیدگی 
تعیین شده است.لذا به علت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی بوی 
ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز 

جلسه به شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
شعبه چهارم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود

متن آگهي احضار متهم

مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست
قیطاسی  محمدحسین  شعبه  این   9۵0998261960016۵ کالسه  پرونده  در 
و وحید فوالدوندی فرزند حبیب به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته 
بودن متهم و در اجراي مقررات ماده 11۵  المکان  به مجهول  با عنایت  است. 
قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفري به نامبردگان 
ابالغ مي گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار این آگهي جهت دفاع از اتهام 
انتسابي در این شعبه حاضر گردد. بدیهي است در صورت عدم حضور، مطابق 

مقررات رسیدگي  غیابي بعمل خواهد آمد.  4۵۵19 م/الف
مدیر دفتر شعبه بازپرسی شعبه 18 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 3 شهید بهشتی 
کرج- حسن قاسمیان

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: 
آقای  تقاضای  مورخه 9۵/4/24به  رای شماره ۵032  پرونده کالسه 289/94و 
رحمان رحمانی رمضان آباد فرزند نوروز علی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 119/42متر مربع مجزی شده از پالک - فرعی 2093اصلی واقع در 
بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای / 
خانم حسن جافریان 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 
1۵ 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 30۵1
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/۵/23  تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/6/۷

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

آگهی مفقودی

مدل  206سواری  پژو  ماشین  کمپانی  برگ  مالکیت(و  سبز)شناسنامه  برگ 
موتور  شماره  ۵۵-811ل63به  انتظامی  شماره  به  روغنی  سفید  رنگ  1388به 
141880۵0421و شماره شاسی NAAP03EDVAJ084903به نام احسان 

آعلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شهرستان دزفول  

مفقودی

بدین وسیله به اطالع می رساند که شناسنامه مالکیت )برگه سبز( خودرو سواری 
3180121شماره  موتور:  شماره  به   1388 مدل  آی   141 سایپا  تیپ  پراید 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  الیاسي  وریا  نام:  به   148228830۷46۵S:شاسی

اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

مفقودی 

سند کمپانی برگ سبز و بنچاق کامیون باری فلزی بنز تیپ ال ۵212624مدل 
و  موتور 1002812۷  با شماره  ایران ۷9  به شماره شهربانی 361ع46   1360

شماره شاسی 14621833 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی

برگ سبز سواری زانتیا مدل 1384 به شمار انتظامی ایران ۵9- 268 د 43 به 
شماره موتور 00416484 و شماره شاسی S1۵12283122382 به نام صغری 

رمرودی زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی 

با شماره  با شماره شهربانی 691م3۵ایران ۷2  پراید 131مدل 90  برگ سبز 
موتور 39۷6486و شماره شاسی s3412290860432بنام محمد علی لطفی 

پور درزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
شناسنامه مالکیت نیسان مدل 13۷۷ با شماره شهربانی 396ط12 ایران 82 و 
شماره موتور 0012۵2۵4و شماره شاسی 00c2490۷ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

فروش  درصدی   300 افزایش  رکورد  ثبت  با 
نفت ایران به پاالیشگران ژاپنی، ایران در حالی 
برای  قطر  با  رقابت  که  گرفته  را  کویت  جای 
تبدیل به سومین صادرکننده نفت به ژاپن آغاز 

شد.
حجم  افزایش  با  همزمان  مهر،  گزارش  به 
ایران در دوران پسا برجام، دور  صادرات نفت 
با کشورهای عربی حاشیه  ایران  رقابت  جدید 
نفت  فروش  افزایش  منظور  به  فارس  خلیج 
بر  است.  شده  آغاز  ژاپنی  پاالیشگاه های  به 
این اساس حجم صادرات نفت خام جمهوری 
ایران  جاری  سال  ژوئن  ماه  در  ایران  اسالمی 
به پاالیشگران ژاپنی با ثبت یک رکورد جدید، 

رشدی حدود 300 درصدی را تجربه می کند.
صادرات  با  ایران  جاری  سال  ژوئن  رو  این  از 
روزانه 2۷۵ هزار بشکه نفت خام با پشت سر 
همچون  عربی  کشورهای  از  برخی  گذاشتن 
بازپس  برای  را  رقابت جدیدی  عراق  و  کویت 

گرفتن سهم خود از قطر را آغاز کرده است.
ژاپن  و صنعت  تجارت  اقتصاد،  وزارت  گزارش 
این  نفت  واردات  نشان می دهد که کل حجم 
کشور آسیایی در ماه ژوئن سال جاری میالدی 
 130 و  میلیون  سه  به  افزایش  درصد   6.۷ با 

هزار بشکه در روز رسیده است.

در این بین با وجود جهش 300 درصدی حجم 
صادرات نفت ایران به ژاپن، عربستان سعودی 
با صادرات روزانه یک میلیون و 13 هزار بشکه، 
سرزمین  نفتی  بازار  از  درصدی   18 سهمی 
بزرگترین  و  دارد  اختیار  در  را  تابان  آفتاب 

فروشنده نفتی به پاالیشگاه های ژاپنی است.
به  قطر  و  امارات  عربستان، کشورهای  از  پس 
فروش روزانه به ترتیب 826 هزار بشکه و 306 
هزار بشکه به ترتیب عنوان دومین و سومین 
می  یدک  را  ژاپن  به  نفت  بزرگ  صادرکننده 
کشند و سهمی 13 و 9.8 درصدی از این بازار 

نفت را در اختیار دارند.
در شرایط فعلی سهم ایران از بازار نفت ژاپن به 
8.8 درصد افزایش یافته و این در حالی است 
که شرکت ملی نفت ایران سهمی 10 درصدی 
بشکه ای  هزار  از 300  بیش  روزانه  و صادرات 
در  هدف  یک  عنوان  به  را  ژاپن  بازار  به  نفت 

دستور کار قرار داده اند.
با  کویت  کشورهای  ترتیب  به  ایران  از  پس 
با   روسیه  بشکه،  هزار   168 روزانه  صادرات 
1۵۵ هزار بشکه به ترتیب سهمی ۵.4 و 4.9 
درصدی از این بازار نفت را در اختیار دارند و 
بعدی  های  رتبه  در  عراق  و  عمان  کشورهای 

قرار دارند.

پاالیشگاه »توتن جنرال« مشتری جدید 
نفت ایران

»شرکت جی ایکس اویل اند انرژی«، »کازمو«، 
دهه  یک  در طول  »شواشل«  و  میتسو«  »ایده 
خام  نفت  سنتی  مشتریان  جز  تاکنون  گذشته 
ایران بوده اند اما در ماه گذشته یک پاالیشگاه 
جدید به جمع مشتریان نفت ایران در ژاپن اضافه 
شده است. بر این اساس پاالیشگاه »توتن جنرال« 
ژاپن اولین محموله نفت ایران را از زمان استقالل 
گذشته  ماه  آمریکا  موبیل  اکسون  شرکت  از 

میالدی به صورت تک محموله خریداری کرد.
»توتن جنرال« پیشتر یکی از واحدهای شرکت 
اکسون موبیل آمریکا به شمار می رفت و در سال 

2012 میالدی بخش عمده ای از سهام خود را 
از اکسون موبیل خریداری کرد و بدین ترتیب 
سهام اکسون موبیل از ۵0 درصد به 22 درصد 
کاهش یافته بود. با این وجود، مهمترین چالش  
پیش روی به منظور افزایش صادرات نفت ایران به 
پاالیشگاه های ژاپنی، کاهش ظرفیت پاالیش نفت 
در این کشور آسیایی است. ظرفیت پاالیش نفت 
ژاپن از حدود پنج میلیون و ۵00 هزار بشکه در 
روز در چند سال اخیر به روزانه حدود سه میلیون 
و ۵00 هزار بشکه کاهش یافته که محدود شدن 
ظرفیت پاالیش نفت، رقابت در بین کشورها به 
منظور گرفتن سهم بیشتر در این بازار استراتژیک 

نفتی را دو چندان کرده است.

رکورد صادرات نفت ایران به ژاپن شکست
شرکت های خارجی خواهان سرمایه گذاریجهش 300 درصدی صادرات نفت ایران

 در پایانه های نفتی ایران
های  استقبال شرکت  از  ایران  نفتی  های  پایانه  عامل شرکت  مدیر 
خارجی برای سرمایه گذاری در شرکت پایانه های نفتی ایران خبر داد.

سید پیروز موسوی افزود: قراردادهای جدید نفتی سبب توسعه صنعت 
عظیم نفت کشور خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول، با اجرایی شدن قراردادهای جدید نفتی، 
دست شرکت ملی نفت ایران برای انتخاب بهترین های نفت در جهان 
باز می شود و مدیران ارشد نفت با تدبیر کامل به شناسایی حوزه هایی 

مورد نیاز توسعه می پردازند.
از مهمترین حوزه های سیاست  یکی  نفت  این که  بیان  با  موسوی 
اقتصاد مقاومتی است، خاطرنشان کرد: در شرکت پایانه های نفتی ایران 
کارگروه های مختلفی تشکیل شده که می توان به موفقیت های این 

شرکت در پسابرجام اشاره کرد.
به گزارش ایرنا، اجرا شدن برجام از دی ماه پارسال، موانع پیش روی 
یک  از  میزان صادرات  که  به طوری  برداشت  را  ایران  نفت  صادرات 

میلیون بشکه به 2.1 میلیون بشکه در تیرماه 139۵ افزایش یافت.
شامگاه بیست و ششم دی ماه 1394 با انتشار گزارش آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام(، اجرای تعهدات طرف مقابل )گروه 1+۵( یعنی روند 

لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.

اوپک اعالم کرد:
تداوم افزایش تولید نفت از سوی ایران

اوپک در گزارش ماهانه خود اعالم کرد: میزان تولید نفت ایران در ماه 
ژوئیه به سه میلیون و 629 هزار بشکه در روز رسید که نسبت به ماه 

قبل )ژوئن( 12 هزار بشکه افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در 
گزارش ماهانه بازار نفت که در ماه اوت سال 2016 میالدی منتشر شد 
به نقل از منابع ثانویه اعالم کرد: میزان تولید نفت ایران در ماه ژوئیه به 
سه میلیون و 629 هزار بشکه در روز رسید حال آن که این میزان در 
ماه قبل از آن )ژوئن( سه میلیون و 61۷ هزار بشکه در روز بوده است.

همچنین طبق گزارش این سازمان، میانگین قیمت نفت خام سنگین 
ایران در ماه ژوئیه سالجاری میالدی سه دالر و 9 سنت نسبت به پیش 
از آن کاهش قیمت داشته است؛ میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران 
در دوره یاد شده، 41 دالر و ۵9 سنت برای هر بشکه بوده در حالی 

که در ماه ژوئن این سال، این قیمت 44 دالر و 68 سنت بوده است.
میالدی 93  جاری  سال  نخست  ماهه  سه  در  نفت  جهانی  تقاضای 
میلیون و 160 هزار بشکه در روز و در سه ماهه دوم 93 میلیون و 440 
هزار بشکه در روز بوده و پیش بینی می شودکه این میزان برای سه ماه 

سوم به 9۵ میلیون و 220 هزار بشکه برسد.

کوتاه از انرژی

ایران دومین صادرکننده بزرگ گاز 
به ترکیه

با وجود ادامه اختالفات گازی تهران - آنکارا، حجم 
ابتدای سال جاری تاکنون  از  صادرات گاز کشور 
حدود 9 درصد افزایش یافت و ایران به دومین 

صادرکننده بزرگ گاز به ترکیه تبدیل شد.
با وجود ادامه اختالفات گازی تهران و آنکارا بر 
سر داوری بین المللی و عدم توافق دو کشور بر 
روی تعیین درصد تخفیف فروش گاز، اما حجم 
صادرات گاز ایران به ترکیه از ابتدای سال جاری 
میالدی تاکنون روندی رو به افزایش داشته است.

بر این اساس پس از افزایش تولید گاز از پارس 
جنوبی و باز شدن دست ایران برای صادرات گاز 
انرژی پاک به  طبیعی بیشتر، صدور این حامل 
با  تاکنون  ابتدای سال 2016 میالدی  از  ترکیه 
به  ثبت رشدی حدود 8.8 درصدی در مجموع 

۵18 میلیون مترمکعب رسیده است.
این درحالی است که در مدت مشابه سال گذشته 
طبیعی  گاز  صادرات  مجموع حجم  در  میالدی 
ایران به ترکیه حدود 4۷2 میلیون مترمکعب بوده 
که افزایشی حدود 40 میلیون مترمکعبی در سال 

جاری در مقایسه با سال گذشته داشته است.
در این مدت روسیه با صادرات یک میلیارد و 896 
میلیون مترمکعب گاز کماکان اولین و بزرگترین 
صادرکننده گاز به ترکیه بوده که حجم صادرات 
ابتدای سال جاری 3.۵۵  از  گاز روسیه به ترکیه 

درصد افزایش یافته است.

نفت 46 دالری شد
همزمان با انتشار سخنان وزیر نفت عربستان در 
خصوص تالش کشورهای تولید کننده نفت برای 
تثبیت بازار، قیمت نفت پس از رشد 4 درصدی در 

روز پنجشنبه، دیروز نیز افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، به دنبال مطرح شدن خبر 
رایزنی های صادر کنندگان نفت درباره راه های 
بازار، قیمت نفت  با مازاد عرضه نفت در  مقابله 
رقم  باالترین  نزدیکی  در  و  یافت  افزایش  دیروز 

های ثبت شده در جلسه قبلی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت 
دیروز با 8 سنت افزایش به 46 دالر و 12 سنت 

رسید.
قیمت نفت خام آمریکا نیز دیروز پس از رسیدن 
به رقم 44 دالر و 1۷ سنت که باالترین رقم از 2۵ 
جوالی تاکنون بود، با 21 سنت افزایش نسبت به 
رقم پایانی جلسه قبل، به 43 دالر و ۷0 سنت 

رسید.
با  چهارشنبه  روز  نفتی  شاخص  دو  هر  قیمت 

افزایش بیش از 4 درصدی مواجه بود.
نفت  وزیر  که  بود  حالی  در  قیمت  افزایش  این 
عربستان اواخر روز پنجشنبه اعالم کرد که تولید 
در  آینده  ماه  نشست  جریان  در  نفت  کنندگان 
تثبیت  برای  احتمالی  اقدام  الجزایر در خصوص 

قیمت ها رایزنی خواهند کرد.

نفت در جهان

و  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
فاضالب کشور گفت: به شدت با کمبود 
منابع آب باکیفیت مواجه ایم و اجرای 
خطوط طوالنی انتقال آب تاییدی بر این 

موضوع است.
بروز  احتمال  درباره  جانباز  حمیدرضا 
بحران آب در ایران افزود: عمده مصرف 
آب کشور در بخش کشاورزی است و 
شرب فقط 6 درصد مصارف را تشکیل 

می دهد. وی ادامه داد: امروز به ناچار مجبور به 
انتقال آب به بخش عمده ای از فالت مرکزی 
کشور هستیم که جمعیت زیادی در آن مناطق 
زندگی می کنند و بر این اساس کمبود منابع آب 

باکیفیت موضوعی جدی است.
جانباز خاطرنشان کرد: این موضوع نباید موجب 
نگرانی جامعه شود، زیرا فقط 6 درصد مصرف آب 
کشور در بخش شرب است، اما در هر حال باید 
آب مورد نیاز مردم را در حد کیفیت شرب تامین 
در  آبی  منابع  شدن  آلوده  همچنین  وی  کرد. 
برخی نقاط کشور را دیگر دلیل اجرای پروژه های 
انتقال آب عنوان کرد. مدیرعامل شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور گفت: امروز اجرای سیاست 
هایی همچون نمک زدایی و شیرین سازی آب 
شور، انتقال آب به فالت مرکزی و افزودن بیش 

از پیش به آب های مرزی، از سیاست های اصلی 
وزارت نیرو است.

پیشتر معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن 
آب  منابع  بود،  گفته  نیرو  وزارت  آبفای  و  آب 
تجدیدشونده کشور از 130 میلیارد مترمکعب در 
سال های گذشته، امروز به کمتر از 104 میلیارد 
مترمکعب کاهش یافته و بارش های کشور در 
با متوسط درازمدت، 20 درصد کمتر  مقایسه 
شده است. به گفته »هدایت فهمی«، در سال 
های گذشته بین 120 تا 200 میلیارد مترمکعب 
اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی انجام شده 
و از حجم ثابت آبخوان های کشور کاسته شده 
است. وی، این رخداد را هشداری جدی و مساله 
ای خطرناک دانست و گفت: نشست زمین فقط 

یک مورد از تبعات آن به شمار می رود.

مدیرعامل آبفا:

 ایران با کمبود منابع آب باکیفیت مواجه است
معاون وزیر نفت گفت: گازرسانی به مناطق صعب 
العبور از طریق سی ان جی آغاز شد که به زودی 
برخی از مناطق کشور با این روش از نعمت گاز 

طبیعی برخوردار خواهند شد.
بر اساس این گزارش، با توجه به رویکرد شرکت 
ملی گاز ایران در زمینه گازرسانی به نقاط دور 
دست و کوهستانی، گاز رسانی به این مناطق با 
بهره گیری از روشهای جدید از جمله سی ان جی 

در دستور کار قرار گرفت.
که براین اساس گازرسانی به شهرستان بیدرویه 
با  جی  ان  سی  روش  به  خوزستان  استان  در 
حضور حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی 
رئیس  حسنوند  خوزستان،  استاندار  ایران،  گاز 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی و سایر 

مسئوالن استانی افتتاح شد.
این برای نخستین بار است که در کشور مشترکان 
از طریق سی ان جی از نعمت گاز برخوردار می 
شوند. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در آئین 
بیدروبه استان  افتتاح پروژه گازرسانی به شهر 
خوزستان، گفت: این شهر در آینده به خط ششم 
سراسری متصل می شود و تاسیسات گاز رسانی 
به روش سی ان جی به 2 شهر دیگر استان منتقل 

خواهد شد.
عراقی با اشاره به گازرسانی به شهرها و روستاها 

به روش سی ان جی، افزود: پس از اجرای طرح 
پایلوت در یکی از روستاهای کشور و ارزیابی نتایج 
مثبت آن، به این نتیجه رسیدیم که گازرسانی 
به روش سی ان جی پس از خط لوله بهترین 
روش محسوب می شود. مدیرعامل شرکت ملی 
گاز ایران اعالم کرد: هم اکنون پروژه گازرسانی به 
چهار منطقه کشور در دستور کار است که این 
برداری می  بهره  به  آینده نزدیک  پروژه ها در 
رسند.  معاون وزیر نفت در امور گاز ادامه داد: 
با تصویب شورای اقتصاد و در قالب سیاستهای 
نیروگاه  به  گازرسانی  پروژه  مقاومتی،  اقتصاد 

چابهار نیز از طریق سی ان جی انجام می شود.
وی با بیان این که گازرسانی به نقاط دور دست، 
سخت گذر و جنگلی به روش سی ان جی در 
دستور کار شرکت ملی گاز ایران قرار دارد، تاکید 
کرد: در آینده ای نزدیک شهرها و روستاهایی که 
امکان گازرسانی به آنها از طریق خط لوله فراهم 
نباشد با این روش ) سی ان جی( از مزایای گاز 

طبیعی بهره مند می شوند.
عراقی با اشاره به فعالیتهای این شرکت در حوزه 
پارسال  و روستاها، گفت:  به شهرها  گازرسانی 
پروژه گازرسانی به پنج هزار روستای کشور آغاز 
شد که گاز رسانی به 2 هزار و 800 روستا در 

همان سال به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبر داد:

آغاز گاز رسانی به مناطق صعب العبور با سی ان جی
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ضعف در مقابله با بدهکاران دانه درشت بانکی

شهباز حسن پور بیگلری 
عضو کمیسیون برنامه و محاسبات مجلس

اقتصادی  سیستم  بانکی  های  بدهی  انباشت 
انباشت  کرد.با  خواهد  اختالل  دچار  را  کشور 
به  درکشور  مالی  گردش  ها  بدهی  نوع  این 

حداقل رسیده و منابع بانکی تمام خواهد شد.کاهش قدرت وام دهی 
بانک ها نتیجه ملموس وجود معوقات بانکی است که به تولید ملی 
ضربه می زند. برای حمایت از تولید نیازمند تزریق منابع کارآمد به 
واحدهای تولیدی هستیم.سیستم بانکی باید با شناسایی بدهکاران دانه 
درشت اقدام به بازپرداخت بدهی ها کند. برخورد با دانه درشت ها در 
بحث معوقات بانکی به بازگشت منابع و مصرف آن در جای مناسب 
کمک خواهد کرد.معرفی دانه درشت ها به دستگاه قضا روند وصول 
مطالبات بانکی را تسریع خواهد کرد.بسیاری از بدهکاران بانکی در 
شرایط اقتصادی کشور دچار ورشکستگی شده اند از این رو باید در 
دریافت این نوع بدهی ها و بدهی افرادی که وام ها را در جایی غیر 
بانکی  قائل شد.انباشت بدهی های  تفاوت  اند  تولید هزینه کرده  از 
سیستم اقتصادی کشور را دچار اختالل خواهد کرد.با انباشت این نوع 
بدهی ها گردش مالی درکشور به حداقل رسیده و منابع بانکی تمام 
خواهد شد.با ادامه بی توجهی بدهکاران بانکی به تذکرات و اخطارها در 
خصوص تصویه بدهی ها باید نام این افراد در لیست سیاه شبکه بانکی 
قرار بگیرد تا وصول مطالبات با سرعت بیشتری همراه شود.این در 
حالی است که نزدیک به 300 هزار میلیارد ریال برای رفع موانع تولید 
و خروج از رکود در نظر گرفته شد.برای یکسان سازی نرخ ارز و برای 
بحث مصادره اموال یعنی کسر مازداد تسعیر ناشی منابع ارزی بلوکه 
شده 3۵ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شد که برای خروج از رکود 
این تبصره الزم بود که مصوب شود.در تبصره 6 الیحه اصالحیه بودجه 
به دولت اجازه داده شد که مبلغ 400 هزار میلیارد ریال اوراق خزانه 
اسالمی منتشر کند و به طلبکاران بدهد.دولت باید هر چه سریع تر 
مطالبات بانک ها بدهی پیمانکاران و حق و حقوق شهرداری های کمتر 
از 20 هزار نفر را پرداخت کند که محصوالت استراتژیک کشاورزی از 
جمله گندم نیز باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.با توجه به اینکه 
سالمت یکی از مولفه های مهم است پیشنهاد دولت مبلغ ۵0 هزار 
میلیارد برای این حوزه بود که به 80 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

 
 بانک

وام 15میلیون ریالی بانک ملت برای سفر به عتبات
به  تسهیالت  اعطای  هدف  با  زیارت  و  حج  سازمان  و  ملت  بانک   
متقاضیان اعزام به عتبات عالیات، تفاهمنامه امضا کردند.به گزارش 
روابط عمومی بانک ملت، دکتر هادی اخالقی فیض آثار مدیرعامل 
قالب  در  اظهار داشت:  تفاهمنامه  این  امضای  مراسم  در  ملت  بانک 
بانک  این  به ودیعه گذاران عمره در  بانک ملت  یادشده،  تفاهمنامه 
که متقاضی اعزام به سفر عتبات عالیات در کشور عراق باشند، 1۵ 
میلیون ریال تسهیالت اعطا خواهد کرد. دکتر اخالقی، بانک ملت و 
سازمان حج و زیارت را دو شریک استراتژیک خواند و اظهار داشت: 
این دو سازمان ماموریتی را برای خود تعریف کرده اند که بر اساس آن، 
هرآنچه را که در توان دارند در جهت تسهیل تامین هزینه های اعزام 

متقاضیان به سفر معنوی عتبات عالیات، به کار خواهند بست.
 

 رونمایي از پوستر دومین جشنواره »نقد صنعت 
بانکداري - با محوریت بانک اقتصادنوین«

با  طي مراسمي از پوستر دومین جشنواره “نقد صنعت بانکداري - 
عمومي  روابط  گزارش  شد.به  رونمایي  اقتصادنوین”  بانک  محوریت 
بانک اقتصادنوین، در این مراسم که با حضور نمایندگان رسانه هاي 
گروهي، استادان ارتباطات، مدیران ارشد بانک اقتصادنوین و همزمان 
با “20 مرداد” سالروز تاسیس بانک اقتصادنوین به عنوان طالیه دار 
نظام بانکداري خصوصي کشور برگزار شد، ابعاد اجرایي و محورهاي 

جشنوراه دوم تشریح شد.

 عمل ستودنی حمایت بانک سپه از واحدهای
 تولیدی و صنعتی

نماینده شهرستان شبستر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار 
داشت: حمایت بانک سپه از واحدهای تولیدی و صنعتی ستودنی و 
قابل تقدیر است.معصومه آقاپور علیشاهی عضو ناظر شورای اقتصادی 
مجلس در گفت و گو با پایگاه اطالع رسانی بانک سپه از بانک سپه در 
راستای ماموریت های سازمانی خود مبنی بر حمایت از بخش های 
مختلف اقتصادی خصوصاً حمایت از بخش تولید و کمک به تحرک 
در واحدهای تجاری و مولد قدردانی کرد.وی به جایگاه مطلوب بانک 
سپه در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: بانک سپه به لحاظ شاخص 
های عملکردی جایگاه مطلوبی در سیستم بانکی کشور دارد.نماینده 
شهرستان شبستر با بیان اینکه بانک سپه به دلیل حمایت از طرح 
های بزرگ و استراتژیک کشور در زمینه های مختلف نقش مهمی در 
توسعه و رونق اقتصادی کشور دارد خاطر نشان کرد:این بانک همواره 
جز بانکهای خوشنام و پاکدست در نظام بانکی کشور بوده و انضباط 

مالی از شاخصهای این بانک به شمار می رود..
 

 تولید و تجارت
کارت های اعتباری خرید کاالی ایرانی مشتری ندارد

اعتباری  از بی مشتری ماندن کارتهای  لوازم خانگی  اتحادیه  رئیس 
خرید کاالی ایرانی خبر داد.محمد طحان پور از بی مشتری ماندن 
کارتهای اعتباری خرید کاالی ایرانی خبر داد و با اشاره به اینکه این 
بازهم مورد  افزایش گروه تحت پوشش و سقف وام  با وجود  کارتها 
استقبال قرار نخواهد گرفت ، افزود:  مردم باید برای استفاده از کارتهای 

اعتباری حق انتخاب داشته باشند.
وی با اشاره به تولید 3 برند معروف کره ای در کشور تصریح کرد: این 
کاالها از کیفیت بسیار مناسب برخوردار بوده و بیش از ۵0 درصد 
تولید داخل شده است.طحان پور اشتغال 10 هزار نیروی کار را ثمره  
تولید این برند معروف در کشور دانست و افزود :  تاکنون بیش از 1۵0 
کانتینر ماشین آالت روز دنیا برای تولید یک برند معروف کره ای به 

کشور وارد شد است.
 

 افزایش 23 درصدی صادرات به عراق
عراق  به  صادرات  اینکه  بیان  با  عراق  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس 
نیازمند مدیریت بحران است،  گفت: سال  گذشته 13 میلیارد دالر کاال 
و خدمات به عراق صادر شده و صادرات کاال در 3 ماه امسال نسبت به 

مدت مشابه سال قبل 23 درصد افزایش داشته است.
یحیی آل اسحاق به فارس گفت: عراق فرصت خوبی برای صادرات انواع 
کاال و خدمات برای ایران فراهم کرده، اما علی رغم این شرایط، بازرگانان 
و تاجران ایرانی باید بدانند که با توجه به شرایط جنگ در این کشور، 
صادرات به عراق دارای شرایط خاصی نسبت به سایر کشورها است. 
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق افزود: البته با وجود شرایط جنگی 
در عراق، امنیت اقتصادی صادرات کاال با توجه به وجود تضمین های 
مختلف کمتر از جاهای دیگر نیست.وی تاکید کرد: مهمترین موضوع 
در ارتباطات تجاری اعتبارسنجی است و بازرگانان باید طرف تجاری 
مورد وثوق خود را پیدا کنند و کاالهایشان را بدون شناخت به هر 

خریداری عرضه نکنند. 

ارزش معامالت بورس تهران به 11139 
میلیارد ریال رسید

در پایان معامالت هفته منتهی به 20 مرداد ماه 
9۵، شاخص کل با 0.4 درصد افزایش روبرو شد.در 
پایان معامالت هفته منتهی به  20 مرداد ماه 9۵، 
شاخص کل با 334 واحد افزایش نسبت به هفته 
قبل، به رقم ۷8190 واحد رسید.شاخص بازار اول 
با 100  واحد افزایش به رقم ۵۵349 واحد بالغ 
گردید و شاخص بازار دوم با 1۵12 واحد افزایش 
عدد 16۷269 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 0.2 
درصد و 0.9 درصد افزایش نسبت به هفته قبل 
مواجه شدند.در ۵ روز کاری این هفته ارزش کل 
معامالت سهام و حق تقدم به 11139 میلیارد ریال 
بالغ شد که نسبت به هفته قبل با  43 درصد رشد 
داشت. براین اساس تعداد 2162421 برگه اوراق 
مشارکت به ارزش 2239 میلیارد ریال معامله شد 
که به ترتیب 116 و 112 درصد افزایش نسبت به 

هفته گذشته را نشان می دهد.
 

 کشاورزی
 تخم مرغ گران شد

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان 
بازار  در  ذرت  قیمت  گرانی  اینکه  بیان  با  تهران 
تخم مرغ  نرخ  افزایش  از  است،  شکسته  رکورد 
خبرداد.ناصر نبی پور با بیان اینکه قیمت تخم مرغ 
در حدود یک ماه گذشته بین 400 تا ۵00 گران 
شده است، به مهر گفت : درحال حاضر میانگین 
قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغ داری حدود 4 
هزارتومان است.وی با اشاره به اینکه روند صادرات 
تغییر چندانی نداشته و روزانه حداکثر 200 تن 
است، اضافه کرد: افزایش قیمت تخم مرغ دالیل 
دیگری دارد از جمله اینکه اخیرا بخشی از جمعیت 
مرغ های پیر به کشتارگاه رفته و از چرخه تولید 

حذف شده اند.
 

 سرمایه 12 هزار میلیاردی صندوق های 
کشاورزی

توسعه  از  حمایت  صندوق  مدیره  هیات  عضو 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور از وجود 
صندوق های  در  سرمایه  ریالی  میلیارد  هزار   12
کشاورزی کشور خبر داد. علی رضا اشرفی به ایسنا، 
اظهار کرد: این سرمایه در 102 صندوق کشاورزی 
در کل کشور موجود است.وی تصریح کرد: از این 
صندوق  استانی 4۷  صندوق  صندوق 32  تعداد 
شهرستانی، چهار صندوق منابع طبیعی 12 صندوق 
زنان و هفت صندوق ملی است.اشرفی با اشاره به 
کیفیت خدمات دهی این صندوق به کشاورزان و 
باغداران کشور ادامه داد: صندوق های حمایت از 
توسعه کشاورزی بسیار ساده و با پرداخت وام چهار 
درصد به مردم خدمت رسانی می کنند.عضو هیات 
مدیره صندوق کشاورزی از الزم مسئوالن استانی به 
کمک به این صندوق از سوی مجلس خبر داد و 
خاطرنشان کرد: در مجلس شورای اسالمی تصویب 
شده است که استانداری ها و فرمانداری ها باید از 

منابع در اختیار خود به صندوق ها یاری رساند.
 

 اقتصاد کالن
 گرانی دالر، دوام نمی آورد

رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بانک مرکزی 
به تدریج در حال پیاده سازی برنامه های ارزی است 
و از این رو نوسان در بازار آزاد ارز مقطعی است.
هرچند این روزها بازار ارز شرایط آرامی را پشت 
سر می گذارد و نوسان شدیدی را تجربه نمی کند 
اما نرخ هر دالر آمریکا به بیش از 3۵ هزار ریال 

رسیده است.
»علی دیواندری« درباره تاثیر ورود بورس بازان به 
بخش ارز و نوسان در بازار آزاد بویژه دالر در گفت و 
گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اعالم کرد: بانک مرکزی 
برای ارز برنامه مشخصی دارد که همان یکسان 
پایان سال است.این کارشناس  تا  ارز  نرخ  سازی 
مسائل پولی و بانکی دسترسی مناسب به کانال 
های نقل و انتقال ارز را از برنامه های بانک مرکزی 
دانست و یادآوری کرد: بر همین مبنا هفته گذشته 
شاهد صدور مجوز ورود بانک ها به عرصه خرید و 

فروش ارز در بازار بودیم.
 

 کشف 24 کانتینر یخچال و ظروف 
شیشه ای قاچاق در گمرک شهید رجایی

روز دوشنبه گذشته، 24 کانتینر یخچال و ظروف 
شیشه ای و کریستال قاچاق در بندر شهید رجایی 

کشف شد.
بر اساس این گزارش 12 کانتینر از این کشفیات 
بوده که  و کریستال  به ظروف شیشه ای  مربوط 
دو کانتینر آن از گمرک خارج شده و در بررسی 
کشف  کاالها  این  قاچاق  بعدی،  کانتینرهای 
می شود. در حال حاضر 4 تا ۵ کانتینر آن بازرسی 
و ۵ کانتینر دیگر نیز پلمب شده است.بر اساس 
اطالعات سامانه جامع گمرکی، ظروف شیشه ای و 
کریستال کشف شده و به صورت تقلبی با عنوانه 
اطالعات  بود.همچنین  شده  اظهار  پشم شیشه 
مربوط به اظهارنامه محموله دیگر نشان می دهد 
12 کانتینر قاچاق یخچال در گمرک شهید رجایی 

کشف شده است.
 

 خودرو
تولید 4 اتوبوس متوقف شد

در  اتوبوس  مدل  چهار  تولید  امسال  ماه  تیر 
این مدت  رسید.در  به صفر  داخلی  خودروسازان 
تولید اتوبوس شهری lck6120g شرکت پیشرو 
از هشت  و  یافته  کاهش  درصد  آسیا صد  دیزل 

دستگاه در تیر 1394 به صفر رسید.
هوراند  شرکت   )300-sitra)c اتوبوس  تولید 
خودرو دیزل نیز با کاهش صد درصدی همراه بوده 
و از دو دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر 
رسید.تیر ماه امسال تولید اتوبوس اسکانیا شهری 
شرکت عقاب افشان صد درصد کاهش یافته و از 

13 دستگاه در تیر 1394 به صفر کاهش یافت.
تولید اتوبوس شهری دیزلی شرکت آکیا دویچ نیز با 
کاهش صد درصدی همراه بوده و از 20 دستگاه در 

تیر ماه سال گذشته به صفر رسید.

یادداشت خبر

دبیرشورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در  شماره  یک  با  شرکت  چند  ثبت  موضوع 
حال  عین  در  کرد،  تکذیب  را  آزاد  مناطق 
گفت شرکت های بخش خصوصی دفاتری را 
به شرکت های  دفاتر  این  در  و  تجهیز کرده 
تازه تاسیس در ابتدای کار یک میز اجاره می 

دهند.
اکبر ترکان گفت:این موضوع که چند شرکت 
در مناطق آزاد با یک شماره ثبت شود؛امکان 

در  شرکت  ثبت   ، تسنیم  گزارش  ندارد.به 
در   ها  شرکت  ثبت  سازمان  به  آزاد  مناطق 
در  شرکتی  هر  ثبت  و  است  متصل  مرکز 
انجام می شود.  مناطق آزاد در سازمان ثبت 
اما یک موضوع که درمناطق آزاد رخ می دهد 
خصوصی  بخش  های  شرکت  که  است  این 
به  دفاتر  این  در  و  کرده  تجهیز  را  دفاتری 
شرکت های تازه تاسیس در ابتدای کار یک 

میز اجاره می دهند.

مشتقه  بازار  اندازی  راه  تصویب  به  باتوجه 
ارزی از سوی شورای عالی بورس، مجلس نیز 
به دلیل مزایای راه اندازی این بازار همچون 
بیمه نوسانات نرخ ارز برای فعاالن اقتصادی و 
سرمایه گذاران، نگاه مثبتی به این بازار دارد.
کمیسیون  رییس  پورابراهیمی،  محمدرضا 
اقتصادی مجلس با بیان مطلب فوق به پایگاه 
اطالع رسانی بازار سرمایه )سنا(، گفت: بانک 
مرکزی در دوره  پیشین ) دولت قبل( خیلی 

با بازار مشتقه ارزی موافق نبود و به عبارتی 
با  بانک مرکزی کنونی  اما  نمی آمد.  کار  پای 
ریاست دکتر سیف، نگاه مثبتی به استفاده از 
ابزارهای مالی برای مدیریت و تنظیم بازارها 
با  داشت:  اظهار  دارد.وی  ارز  بازار  جمله  از 
بانک  عملی  اقدامات  صورت  در  تفاسیر  این 
این  در  همکاری  آماده  نیز  مجلس  مرکزی، 
زمینه است تا دغدغه ریسک نوسانات نرخ ارز 

برای فعاالن اقتصادی به حداقل برسد.

نگاه مثبت مجلس به راه اندازی بازار آتی ارزمیزهای اجاره ای در مناطق آزاد

صنایع  سازمان  مدیرعامل   : اقتصاد  گروه 
کوچک و شهرک های صنعتی تنها 20 درصد 
یا  رکود  گرفتار  را  کشور  صنعتی  واحدهای  از 
تعطیلی دانست و گفت: بیش از 400 میلیارد 
صنعتگران  و  تولیدکنندگان  بدهی  از  تومان 

مورد بخشودگی قرار گرفته است.
کوچک،  صنعتی  واحدهای  تعداد  یزدانی  علی 
متوسط و بزرگ کشور را حدود 8۷000 اعالم 
کرد و افزود: از این میزان حدود 20 درصد یا 
راکد هستند یا در حال تعطیلی به سر می برند.
صنعتی  های  بنگاه  گرایش  علت  داد:  ادامه  او 
کوچک به حالت تعطیل فقدان بازار محصوالت 
اگر  است که  تولید  استمرار  و دیگری  تولیدی 
تحت مدیریت صحیحی قرار نگیرند بدون شک 
با تزریق نقدینگی این صنف کمتر از شش ماه 
آینده دوباره به زمین می خورند.یزدانی گفت: 
در حال حاضر دو و نیم میلیون اشتغال در پناه 
و گروی صنعت کشور قرار دارد که 42 درصد از 
آن مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط می 
شود.یزدانی افزود: با اینکه 1۷ درصد از تولید 
ارزش افزوده حاصل کارگاه های کوچک است 
اما بی توجهی به این واحدها به طرح و توسعه، 
نبود امکانات کافی و پراکندگی این واحدها در 
می  ایجاب  نامناسب،  فضاهای  و  شهر  اطراف 
کند که نگاهی ویژه به صنایع کوچک و متوسط 
داشته باشیم.او ادامه داد: وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در بررسی های اخیر خود از شهرک 
های صنعتی و جلسات مستمر با بانک مرکزی 

این ظرفیت را دیده است که 16 هزار میلیارد 
راه  منظور  به  ها  بانک  داخلی  منابع  از  تومان 
اندازی 10 هزار واحد صنعتی راکد و ایجاد 2 
تصریح  یابد.یزدانی  اختصاص  دیگر  واحد  هزار 
ها  بانک  به  که  نیست  آنقدری  مبلغ  این  کرد: 
فشار بیاورد و از توانشان خارج باشد.او افزود: در 
سال جاری و در چارچوب سیاست های اقتصاد 
مقاومتی مشکالت پیشین بانک ها در راستای 
اجرای تعهدات و ارائه تسهیالت بانکی به بنگاه 
برای  بهتری  شرایط  و  شده  رفع  های صنعتی 
واحدهای صنعتی  اندازی دوباره  راه  و  دریافت 
است.مدیرعامل  فراهم شده  متوسط  و  کوچک 

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با 
تأیید وجود مشکالت پیش روی صنایع کوچک 
متوجه  و  معطوف  همه  ما  گفت:  متوسط  و 
هستیم که برای رفع مشکالت صنایع کوچک و 
متوسط که به نوعی مادر صنایع بزرگ محسوب 
کنیم.او  تدوین  جامعی  های  برنامه  شوند  می 
ادامه داد: بحث صنایع کوچک و بزرگ نیست 
زیرا حیات این دو به هم وابسته است و ما هیچ 

یک را رها نکرده ایم.
رفع  منظور  به  جامعی  برنامه  از  یزدانی 
شهرک  ایجاد  طرح  کوچک،  صنایع  مشکالت 
واحدهای  رونق  طرح  و  صنعتی  کوچک  های 

داد  اشتهارد خبر  بخش  در  متوسط  و  کوچک 
و گفت: ضمانت نامه هایی را برای خرید مواد 
و  بانک  به  مراجعه  به  نیاز  بدون  هم  آن  اولیه 
فقط با رجوع به سایت بهین یاب ارائه خواهیم 
کرد تا تولیدکنندگان بتوانند طبق آن از بانک 
کنند. دریافت  را  نیازشان  مورد  تسهیالت  ها 
آن  ملکی  های  وثیقه  کردن  مطالبه  افزود:  او 
و حتماً  است  قانون  تهران خالف  هم فقط در 
توسط کارگروهی که استان به استان برای رفع 
است  حرکت  در  تولیدی  های  بنگاه  مشکالت 

پیگیری و بررسی خواهد شد.
خرد،  صنایع  ارتقاپذیری  منظور  به  یزدانی 
کوچک و متوسط از هفت فعالیت وزارت صنعت 
در استان های کشور خبر داد و گفت: شناسایی 
مدیریتی  و  مهارتی  آموزش  توسعه صنعتی،  و 
و حرفه  فنی  مراکز  با همکاری  نفر  هزار   100
ای کشور و یا آموزش و پرورش و دانشگاه های 
مبادله  کنسرسیوم  تشکیل  کاربردی،  و  علمی 
ارتقاء  و  پوشش  تحت  های  بنگاه  تولیدات 
کار  دستور  در  داخلی  تولیدات  کیفی  سطح 
اقدام  بحث  در  همچنین  است.او  گرفته  قرار 
و  داد  تولیدکنندگان  به  خبری خوش  عمل  و 
افزود: بیش از 400 میلیارد تومان از بدهی های 
بخشودگی  مورد  صنعتگران  و  تولیدکنندگان 
کرده  تدبیری  گفت:  است.یزدانی  گرفته  قرار 
ایم که تولیدکنندگان جسارت حضور در ورطه 

تولید را دوباره به دست آورند.

پرداخت وام بدون توجه به چک برگشتی؛

احیای مجدد واحدهای صنعتی تعطیل
 * 400 میلیارد تومان بدهی تولیدکنندگان بخشوده شد                     * بازگشت جسارت حضور درعرصه تولید به تولیدکنندگان

فوالد  قیمت  اینکه  بیان  با  فوالد  انجمن  عضو 
وارداتی از چین 30 درصد ارزان تر از فوالد ایران 
است، گفت: تعریف مشخصی برای حمایت از 
تولید نیست و حمایت از تولید مایه خنده و مزاح 

برخی شده است.
که  شرایطی  در  داشت:  اظهار  قاسمی  بهمن   
تولیدکنندگان چینی سنگ  آهن مورد نیاز خود 
را از ایران خریداری می کنند، فوالد تولید چین 
پس از واردات به کشورمان 30 درصد ارزان تر 
از محصوالت داخلی تمام می شود.وی ادامه داد:  
شمش  مبارکه،  فوالد  شرکت  حاضر  حال  در 
فوالد را با قیمت کیلویی هزار و ۵11 تومان به 
تولیدکنندگان داخلی عرضه می کند، در حالی 
که قیمت فروش این شرکت به خریداران چینی 
1100 تومان است و در واقع صنعتگران داخلی 
مواد اولیه مورد نیاز خود را گران تر از شرکت های 

خارجی تأمین می کنند.
مالیات  از عدم دریافت  انتقاد  با  وی همچنین 
که  است  این  ما  پیشنهاد  گفت:  واردات،   بابت 
در زمان ثبت سفارش برای واردات کاال، میزان 
سود حاصل از آن تعیین و بر اساس آن مالیات 
تعیین شود.قاسمی در ادامه با بیان اینکه حمایت 
از تولید دائماً مورد تأکید مسئوالن صنعتی قرار 
تعریف  که  است  حالی  در  این  گفت:  دارد، 
نمی گیرد  صورت  حمایت  این  برای  مشخصی 
مایه خنده و مزاح  تولید  از  و موضوع حمایت 

عده ای شده است.
وی همچنین با بیان اینکه رکود در بازار فوالد 
کمتر نشده است،  گفت: در حال حاضر شاهد 
فوالد  فروش  و  خرید  در  یافته  سازمان   فساد 
هستیم، به طوری که محصول برخی شرکت ها 
با وجود اینکه کیفیت پایین تر و قیمت باالتری 
برخی  توسط  اما  دارد،  خود  رقبای  به  نسبت 
برای  بازاری  و  می شود  خریداری  دستگاه ها 
شرکت های دیگر وجود ندارد.وی تصریح کرد: 
گاهی برخی افراد نسبت به واردات و دپوی یک 
محصول اقدام می کنند و مدت کوتاهی پس از 
این اتفاق، تعرفه واردات آن کاال افزایش می یابد و 
در نتیجه محصوالت دپو شده وارد بازار می شود 
که سود زیادی را برای واردکنندگان در پی دارد 
و سازمان های نظارتی باید توجه بیشتری به این 

اتفاقات داشته باشند.
رئیس  مشاور  ترکان  صحبت  به  اشاره  با  وی 
جمهور مبنی بر اینکه »انسان اشرف مخلوقات 
است و روزی می میرد، تولید هم روزی به مرگ 
دچار می شود«، گفت: چرا مسئوالن، این مرگ را 
فقط برای بخش خصوصی می خواهند و هیچگاه 
برای شرکت های دولتی پیش نمی آید؟قاسمی 
شرکت های  ادغام  لزوم  بر  تأکید  با  پایان  در 
با  کوچک و متوسط فوالدی در کشور،  گفت: 
این کار هزینه سربار تولید کاهش می یابد و سود 

بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد شد.

فوالد وارداتی از چین 30 درصد ارزانتر از تولید داخل

فساد سازمان  یافته در خرید و فروش فوالد

شورای  محاسبات  و  بررسی ها  آخرین  طبق 
ماهانه  خانوار  معیشت  سبد  تأمین  کار  عالی 

2 میلیون و 22۵ هزار تومان شد.
طبق  اینکه  به  اشاره  با  توفیقی  فرامرز 
در شورای  محاسبات  و  بررسی ها  جدیدترین 
عالی کار هزینه تأمین سبد معیشت ماهانه 2 
میلیون و 22۵ هزار تومان است، اظهار داشت: 
سازمانهای  برخی  توسط  پیشنهاداتی  اخیرا 
مردمی NGO پیرامون تعیین سقف حقوق 
با  رابطه  در  اما  است،  بحث  قابل  پرداختی 
چانه زنی  نمی توان  که  پرداختی  حقوق  کف 
هر  به  ما  آیا  که  سوال  این  طرح  با  کرد.وی 
هزارتومانی،   812 زیر  که  داریم  حق  عنوانی 
آیا  افزود:  تعیین کنیم؟  رقم حداقلی دیگری 
و  منطقی  مساله  و  موضوع  این  به  فکرکردن 
که  ادعا  این  دیگر  عبارت  به  است؟  انسانی 
اگر دستمزد را کمتر از حداقل انسانی تعیین 

کنیم، اشتغالزایی می شود، باطل است.
توفیقی با طرح سوال دیگری به فارس  گفت: 
مگر دستمزد تنها مولفه دخیل در اشتغالزایی 
مصرف،  بازار  مولفه های  از  اشتغال  است؟ 
واردات، هزینه های تولید و... تاثیر می پذیرد 
»بازار  مولفه ها  مهم ترین  از  یکی  همچنین  و 

مصرف« است.
با  اینکه  بیان  با  کار  بازار  کارشناس  این 
گذشته،  در  سال های  دستمزد  سرکوب 

کرده  پیدا  کاهش  کارگران  خرید  قدرت 
ندارند،  خرید  توان  مردم  کرد:  تصریح  است، 
تولید  رونق  به  منوط  اشتغال زایی  واقع  در 
رونق  پر  مصرف  بازار  به  تولید  رونق  و  است 
توان  که  مردمی  بنابراین  است،  خورده  گره 
می زنند. هم  بر  را  چرخه  این  ندارند،  خرید 
توفیقی گفت: حاال اگر در این شرایط بازهم 
می  آیا  کند،  پیدا  کاهش  مردم  قدرت خرید 
توان به اشتغالزایی امیدوار بود؟ در همه جای 
دنیا کف مزد را تعیین می کنند و سندیکاها 
در استان ها یا ایالت های مختلف درباره مبالغ 
کشور  در  حالی  در  می کنند،  چانه زنی  باالتر 
سرکوب  برای  عناوینی  تحت  خیریه هایی  ما 
دستمزد و به نوعی برده داری از اقشار ضعیف 

جامعه تالش می کنند.
این فعال کارگری با هشدار نسبت به فعالیت 
برخی موسسات برای جذب نیروهای کار که 
از اقشار آسیب پذیر مانند برخی»دانشجویان، 
زنان  بازنشستگان،  سابق،  معتادان  معلوالن، 
این  گفت:  هستند،  و...«  خانوار  سرپرست 
را  جامعه  اقشار  پذیرترین  آسیب  موسسه 
بهره کشی  که  به طوری  است،  گرفته  هدف 
از فرودستان امری عادی شده است، اما تالش 
اقشار  پذیرترین  آسیب  از  کشی  بهره  برای 
جامعه نه تنها محکوم است، بلکه غیرانسانی 

است.

تغییر قانون کار با هدف تضعیف کارگران

هزینه ماهانه معیشت کارگری 2.2 میلیون تومان شد

ارزیابی  ایران ضمن  بازرگانی  اتاق  نایب رییس 
مورد  در  مرکزی  بانک  جدید  دستورالعمل 
پرداخت  ارز  فروش  و  به خرید  ها،  بانک  ورود 
اقدام بانک مرکزی یک  این  و تصریح کرد که 
از  و  است  ارز  شدن  نرخی  تک  سوی  به  قدم 
گذاری  سرمایه  ورود  برای  را  راه  دیگر  سوی 
گفت:  سلطانی  کند.پدرام  می  هموار  خارجی 
اینکه بانک مرکزی نرخ آزاد ارز را به این شیوه 
به رسمیت شناخته است گام مثبتی در مسیر 

شفافیت است. 
به کار  از شروع  افزود: در گذشته و پیش  وی 
دولت کنونی بانک مرکزی و دولت، نرخ آزاد را 
به رسمیت نمی شناختند و تالش شان بر این 
ارزی  با گرفتن صراف ها و دالل های  بود که 
و امثال آن بتوانند نرخ ارز را کنترل کنند که 
کارهای بسیار غلطی بود و هیچ نتیجه ای هم 
ارز  بازار  در  بیشتر  تشویش  از  غیر  به  نداشت 
و حتی یکی از عوامل افزایش نرخ ارز بود.وی 
افزود: از این اتفاقات در دولت کنونی انجام نشد 
ولی بانک مرکزی به نرخ ارز آزاد کاری نداشت، 
اما این اقدام جدید یعنی بانک مرکزی نرخ ارز 
آزاد را به رسمیت و مجاز شمرده اند و خود این 
اتفاق به نظر می رسد پیام اعتمادی را به بازار 
ارز منعکس خواهد کرد.سلطانی افزود: موضوع 
بانکی  ارتباطات  به هر حال  این است که  دوم 
با دنیا  انتظار داشتیم  ما ولو محدودتر از آنچه 
برقرار شده است. صادرکنندگان ما که تا پیش 
به  ارزهای خود  توانستند  ندرت می  به  این  از 
این  طرف  آن  در  بودند  مجبور  بیاورند  داخل 
بابت  این  از  و  بفروشند  ها  صراف  به  را  ارزها 
بودند  مجبور  اینکه  دلیل  به  مواقع  خیلی  هم 

ارزهای شان را ارزان تر یا خیلی فوری بفروشند 
و یا اینکه بعضی مواقع آن صراف ها قالبی از 
آب در می آمدند، متحمل خسارت می شدند 
و یا به واسطه تحریم هایی که وجود داشت از 
وجود  هم  هنوز  که  آمریکا  های  تحریم  جمله 
دارد در مواقعی این پول ها بلوکه می شد.نایب 
رییس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: اکنون با 
را  ارزشان  توانند  می  صادرکنندگان  این طرح 
به حساب های بانکی خودشان در داخل وارد 
کنند، تا زمانی که نیازی ندارند در حساب ها 
نگه دارند و هر زمانی هم که اراده کردند آن را 
به فروش برسانند و با قیمت رقابتی هم این کار 
را انجام دهند، پس این اقدام جدید کمکی به 

صادرکنندگان ما است.
به  متعلق  که  زیادی  ارزهای  دیگر  سوی  از   
صادرکنندگان است یا دارندگان ارز که ارزشان 
خارجی  های  بانک  در  گذشته  های  سال  از 
و  پولی  چرخه  به  آنکه  جای  به  عمال  و  مانده 
ارزی کشور تزریق شود آن طرف به بانک های 
دیگر کمک می کند، با این طرح این فرصتی به 
وجود می آید که بخشی از این ارزها به داخل 
منتقل شود و این امر موجب تقویت نظام بانکی 

کشور می شود.
بانک  جدید  العمل  دستور  اینکه  بیان  با  وی 
مرکزی گامی موثر در جهت ورود سرمایه گذار 
خارجی است، تصریح کرد: بر اساس قانون ورود 
طریق  از  باید  داخل،  به  آن  منبع  ورود  و  ارز 
مجاری رسمی باشد تا قابل ثبت و ضبط کردن 
باشد، طبیعی است که سرمایه  قابل ردیابی  و 
گذار خارجی با توجه به اینکه نرخ واقعی ارز در 
ایران باالتر از نرخ رسمی است حاضر نمی شود 

ارز را برای سرمایه گذاری به داخل ایران بیاورد 
 1۵ - از 10  بیش  که  نرخ رسمی  به  را  آن  و 
درصد پایین تر از نرخ ارز آزاد است تبدیل کند 
سرمایه  ارزش  درصد   1۵  -  10 شود  باعث  و 
گذاری اش از دست برود ولی این روش جدید 
می تواند راه را برای سرمایه گذاری خارجی باز 
کند و در پاسخ به آن گروهی که در تردید به 
چه  خارجی  گذاری  سرمایه  گفتند  می  برجام 
شد؟ باید گفت اصال کانال بانکی برای سرمایه 
گذاری خارجی برقرار نبوده که سرمایه خارجی 
بیاید و تازه اکنون با این دستورالعمل این اتفاق 

در حال انجام است.
صاحب  که  طور  همان  البته  افزود:  سلطانی 
سمت  به  قدم  یک  اقدام  این  اند  گفته  نظران 
و موجب می شود  است  ارز  نرخی کردن  تک 

از این به بعد بانک ها سبد ارزی داشته باشند 
و بر اساس سیاست های بانک مرکزی و روش 
هایی که خود بانک ها پیش می گیرند در ماه 
های آینده این دو نرخ همگرا شود و در نهایت 
تفاوت جزیی برسد که معنایش همان تک  به 

نرخی شدن ارز است.
در  مرکزی  بانک  تازگی  به  ایسنا،  گزارش  به 
بانک  ورود  مجوز  خود  جدید  دستورالعمل 
بر  که  کرد  را صادر  ارز  فروش  و  به خرید  ها 
به  را  ارزهای خود  توانند  افراد می  آن  اساس 
بانک ها بفروشند یا در بانک ها سپرده گذاری 
بر  توانند  می  صادرکنندگان  همچنین  کنند. 
طبق این دستور العمل ارز حاصل از صادرات 
ها  بانک  به  و  دارند  نگه  ها  بانک  نزد  را  خود 

بفروشند.

گام بزرگ به سوی تک نرخی شدن ارز

 بازگشایی راه برای سرمایه گذاری خارجی
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و  هنرمندان  از  جمعی  کنار  در  تارخ  امین 
تولد  کیک  خانوده اش،  اعضای  همراهی  با 
۶3سالگی خود را برید و گفت: زندگی دو سؤال 

و دو معما، بین تولد و مرگ است.
به گزارش پیام زمان به نقل از روابط عمومی 
تهران،  شهرداری  هنری   - فرهنگی  سازمان 
پانزدهمین ویژه برنامه »تولد ماه« که به جشن 
زادروز  »امین تارخ« اختصاص داشت، شامگاه 
2۰ مردادماه با حضور محمود صالحی - رییس 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران -، امیر 
عبدالحسینی - معاون هنری این سازمان -، 
هنری   - فرهنگی  سازمان  مدیران  از  جمعی 
محمدمهدی  مانند  هنرمندانی  و  شهرداری 
بخشی،  عنایت  پورحسینی،  پرویز  عسگرپور، 
علی دهکردی، اکرم محمدی، شهرام قائدی و 
الهام پاوه نژاد در موزه هنرهای دینی امام علی 

)ع( برگزار شد.
دهکردی: امین تارخ ستاره است

علی دهکردی - بازیگر - نخستین سخنران این 
مراسم بود که درباره امین تارخ گفت: حرف  
ندارد،  لزومی  بزرگ  هنرمند  این  درباره  زدن 
چراکه جزو مشخص ترین و خاص ترین آدم های 
این حرفه است و فرد کامل و جامعی برای همه 

ما بازیگران بوده است. امین تارخ در بخش فنی 
بازیگری نیز دارای ویژگی های مشخصی است 

که او را از سایر هنرمندان متمایز می کند.
دهکردی افزود: ستاره به فردی می گویند که 
این  باشد و  سال ها در حرفه خود درخشیده 
درخشندگی برایش جاودانه ادامه خواهد داشت 

و امین تارخ یکی از همین ستاره هاست.
عسگرپور: از زندگی تارخ مستند بسازید

در ادامه این مراسم، محمدمهدی عسگرپور - 
کارگردان سریال »جراحت« - درباره حضورش 
در این مراسم گفت: چنین مراسمی نور امید 
را در دل هنرمندان روشن می کند و خوشحالم 
مراسم  این  در  تارخ  امین  زادروز  به مناسبت 
او،  شخصیت  معتقدم  چراکه  دارم،  حضور 
متعالی و قابل ستایش است و حتی پیشنهاد 
فیلم  فعالیت هایش  و  او  درباره  که  می کنم 

مستند ساخته شود.
قائدی: الفبای هنر را از تارخ آموختم

شهرام قائدی - بازیگر - که یکی از شاگردان 
تارخ در نخستین دوره »کارگاه آزاد بازیگری« 
بوده است، خاطره ای از نخستین برخورد خود 
با تارخ نقل کرد و گفت: دفعه اول که به دفتر 
ایشان رفتم و گفتم دوست دارم بازیگر شوم، 

برای  را  توصیه هایی  من  دیدن  با  تارخ  امین 
مقدمات بازیگر شدن مطرح کرد که یکی از 
آن ها کم کردن وزن و از بین بردن لهجه بود. 
من تا پایان عمر، بازیگری و زندگی ام را مدیون 
او هستم و همیشه قبل از شروع هر پالن، نام 
او را می آورم و همیشه از او متشکرم که الفبای 

هنر و بازیگری را به من یاد داد.
پورحسینی: تارخ آبروی بازیگری است

پرویز پورحسینی، دیگر بازیگر حاضر در این 
مراسم بود که در ابتدای صحبت هایش با اشاره 
به این که امین تارخ آبروی بازیگری ایران است، 
گفت: افرادی مثل امین تارخ می توانند الگوی 
نسل بعدی بازیگری باشند. این افراد در دوره ای 
زندگی کرده اند که زمان زیادی برای تمرین، 
مطالعه و تحقیق داشته اند. امین تارخ باعث شد 

بازیگری نوین در سینمای ایران ایجاد شود و 
توسعه پیدا کند.

تارخ: این مراسم به من یادآوری می کند در 
لحظه زندگی کنم

امین تارخ آخرین سخنران این مراسم بود. او 
گفت: بزرگ ترین توقعی که اهالی هنر از مردم و 
مسؤوالن دارند، گفتن یک خسته  نباشید است 
که ممکن است این امر به شکل بزرگداشت 
برگزار شود. برای من، اما همین اندازه که به 
فکر اهالی هنر هستید، بسیار ارزشمند است 
و من نیز به سهم خودم از مسؤوالن سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران تشکر می کنم.

با  تارخ  امین  تولد ۶3سالگی  ادامه، کیک  در 
هنرمندان  خواهرزاده هایش،  و  خواهر  حضور 

حاضر در نشست و هوادارانش بریده شد.

در جشن تولد امین تارخ مطرح شد؛

امین تارخ ستاره است

فیلم رسوایی 1

 ۱ رسوایی  فیلم  میکند  یادی  امروز  زمان  در  ها  و خاطره  یادها 
چهارمین ساختهٔ سینمایی مسعود ده نمکی است که در ژانر درام/

این  رفت.  پردهٔ سینماها  به  ماه سال 9۱  اسفند  در 23  کمدی 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  مانند  به موضوعات مذهبی  فیلم 

اشاره دارد. 
خالصه داستان:افسانه دختری زیبارو و فقیر جنوب شهری است 
جلب  و  متفاوت  ظاهری  با  جامعه  در  حضور  به  عالقه مند  که  
توجه مردان می باشد. خانواده وی از طرف آقاشریف که طلبکار و 
صاحبخانه ایشان است، تحت فشار هستند. آقاشریف که مردی 
میانسال و مجرد )به دلیل فوت همسر( است، عالقه مند به ازدواج 
از  مالی  فشارهای  برداشتن  شرط  را  مهم  این  و  است  افسانه  با 
جانب خود به افسانه و خانواده وی عنوان کرده است. افسانه نیز 
تصمیم می گیرد برای کمک به خانواده خود، به آقا شریف نزدیک 
شود تا بتواند امتیازهایی از وی بگیرد. اما در یکی از دیدارهای 
خصوصی که بین وی و آقا شریف در دفتر کار آقا شریف انجام 

می شود ...

یادها و خاطره ها در زمان .....

این راه را نهایت صورت کجا توان بست
کش صد هزار منزل بیش است در بدایت

هر چند بردی آبم روی از درت نتابم
جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت

امروز با حافظ

 ، نیکو  منش  و  ادب  با   ، زیبارویان  سخن 
فرشته و پریزاد مي گردند .

 حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

امیررضاصادقی- خبرنگار زمان: مصادف با سالروز 
میالد کریمه اهل بیت،حضرت معصومه)س( و 
روز دختر، سالن همایش خلیج فارس شهرداری 
وحیدیه، با جشن دختران آفتاب،میزبان عده 

بسیاری از کنیزان حضرتش بود.
مردم  نماینده  که  پرشور  مراسم  این  در 
شهرستان های شهریار، قدس و مالرد، بخشدار 

و  اسالمی  شورای  اعضای  شهریار،  مرکزی 
شهردار وحیدیه نیز حضور داشتند، هریک از 
سخنرانان به تشریح جایگاه ویژه دختران در 
جامعه اسالمی و نقش بی بدیل آنها در ترویج 
فرهنگ دینی و ارتقای اجتماع به سطوح عالی 

معنوی پرداختند.
نماینده مجلس شورای اسالمی با تاکید برهمت 
ارزنده اعضای شورای دوره نخست شهر وحیدیه، 
انتخاب شهردار کاردان و پیگیری مستمر امور 
ابتدایی شورا و شهر را از جمله نکات برجسته آن 

دوره مهم از شورای اسالمی وحیدیه برشمرد. 
محمد محمودی اظهارداشت: تبدیل چند روستا 
به یک شهر توانمند، نتیجه بارز تالش مدیریت 
شهری  به یادگار مانده از شورای دوره اول و 
ماحصل همت شوراهای ادوار بعدی به ویژه 

دوره چهارم می باشد. 
شکوه،  با  مراسم  این  نیزدر  وحیدیه  شهردار 
ضمن ابراز خرسندی نسبت به برپایی چنین 
آئین های معنوی، افتتاح سالن همایش خلیج 
فارس را مورد اشاره قرارداده و تصریح کرد: شهر 
وحیدیه تا پیش از این به دلیل کمبود امکانات، 
قادر به برگزاری برنامه های چنین باشکوهی 
خادمین  تالش  با  امروز  نبوداما 
مدیریت  مجموعه  در  مردم 
شهری و شورای اسالمی شهر که 
منجربه احداث چنین مجموعه 
عظیم فرهنگی شده است، افق 
جوانان  نوجوانان،  کودکان،  دید 
و بزرگساالن وحیدیه، بارقه ای از 

امید را تجربه می کند. 
مسعود سالمت بخش با یادآوری 
این نکته که قطع به یقین، هر 
وحیدیه،  در  شده  ایجاد  امکان 
شهریار  شهرستان  حال  شامل 
نیز بوده و مایه افتخار است، برضرورت اشاعه 
فرهنگ نگهداری اموال شهر توسط مردم تاکید 
ورزیده و گفت: شهروندان عزیز بایستی با دید 

مالکیت نسبت به امکانات ایجاد 
شده، همواره در صدد حفظ و 
مراقبت از طرح های فرهنگی- 
عمرانی به انجام رسیده باشند.

وی ابراز امیدواری نمود اجرای 
رشد  باعث  آتی،  های  برنامه 
بیش از پیش شهر وحیدیه در 

فصل های گوناگون گردد.
شهردار درحاشیه این مراسم، 
طی گفتگویی با زمان، ضمن 

بعداز گذشت  نکته که وحیدیه  این  به  اشاره 
حدود 2۰ سال از ارتقای خود به شهر، اکنون 
مرحله تکاپوی عظیم عمرانی را پشت سر می 
مستعد  امروز  شهر،  این  اظهارداشت:  گذارد، 
سرمایه گذاری های کالن اقتصادی- عمرانی 
بوده و تالش شورای اسالمی و مدیریت شهری 
آن  در  گذاری  سرمایه  بسترهای  برتوسعه 

معطوف شده است. 
سالمت بخش با بیان این مطلب که وحیدیه 
طی 2۰ سال گذشته همه مراحل شکل گیری 
تعریض  از جمله  عنوان یک شهر  به  را  خود 
سرانه  تامین  و  مختلف  امکانات  معابر،ایجاد 

هایی چون فرهنگی، ورزشی، فضای سبز و... را 
از سر گذرانده است، تاکید کرد: اکنون  زمان 
آن رسیده که با تفکر رونق اقتصادی وحیدیه، 
همگام با وظائف ذاتی و روزمره شهرداری، به 

برنامه ریزی های کالن شهری بپردازیم.
به  فارس  خلیج  های  همایش  سالن  افتتاح 
عنوان بزرگترین سالن در شهرستان شهریار، 
آن،  به  اشاره  با  وی  که  مواردیست  ازجمله 
بخش  گذاران  سرمایه  جذب  الزمه  گفت: 
و  عمرانی  مختلف  های  فصل  در  خصوصی 
اقتصادی، ایجاد بسترهای جاذب است و این 
بسترها جز با اجرای طرح های کالن و تامین 
زیرساخت های اقتصادی  و فرهنگی، میسر 

نخواهد بود.
به  تمایل سرمایه گذاران  شهردار وحیدیه،  
حضور فعال در شهرهای دارای پتانسیل ها 
و امکانات درخورتوجه اقتصادی را خاطرنشان 
ساخت و تصریح کرد: ایجاد این شرایط ایده 
آل از جمله وظائف شهرداریست لذا مدیریت 
مسیر  درهمین  بایستی  وحیدیه  شهری 
حرکت کرده و با ایجاد بسترهای الزم، شرایط 
سالمت  سازد.  فراهم  شهر  ارتقای  برای  را 
کالن  های  ریزی  برنامه  استمرار  بر  بخش 

مدیریت شهری در وحیدیه تاکید ورزید.

وحیدیه، مستعد سرمایه گذاری های کالن عمرانی – اقتصادی

جشن بزرگ دختران آفتاب در وحیدیه برگزار شد

جناب آقای دکتر یحیی ناجیان
مدیر عامل محترم  شرکت ناجی گیاه

خدمت  را  وارده  مصیبت  بدینوسیله، 
تان  محترم  خانواده  و  جنابعالی 
تسلیت عرض نموده، علو درجات برای 
از  بازماندگان  برای  و صبر  مرحوم  آن 

درگاه ایزد منان مسئلت دارم.
امیررضاصادقی

»رویای نیمه شب« پتانسیل فروش 
200 هزار نسخه  را دارد

توزیع  مشکالت  اکر  می گوید  ذوعلم  احمد 
امکان فروش  کتاب در کشور مرتفع می شد 
نزدیک به 2۰۰ هزار نسخه از کتاب »رویای 

نیمه شب« در سراسر کشور وجود داشت.
به گزارش  مهر، احمد ذوعلم درباره آخرین 
زندگی  و  کتاب  مسابقه  برگزاری  وضعیت 
اظهار کرد: تا االن حدود ۱۰۰ هزار نسخه از 
کتاب منتشر و توزیع شده است. البته فصل 
زمستان   ، پاییز  ابتدای  تا  نمایشگاه  از  بعد 
کتاب در ایران است و فصل خواب آن. امسال 
مزید  هم  اقتصادی  مسائل  و  هوا   گرمای 
خوبی  اوضاع  کتابفروشی ها  که  شد  علت  بر 
هنوز  دیگر  از سوی  نیز.  ما  و  باشند  نداشته 
اثرات  درباره  بخواهیم  که  است  زود  کمی 
تیزری که برای کتاب ساختیم صحبت کنیم 
منتهی به نسبت میانگین فروش کتاب حتما 

اوضاع با این تیزر بهتر بوده است.
از  من  که  بازخوردی  و  ارتباط  افزود:  وی 
این  از  نشان  کردم  دریافت  کتابفروشان 
داده که فروش کتاب بهتر شده اما هنوز آن 
نداده  رخ  داشته ایم  نظر  مد  که  را  انفجاری 
است به نظرم باید صبر کرد تا این تیزر بهتر 

دیده شود.
کشور  در  ما   : افزود  زمنیه  همین  در  وی 
همه  اگر  داریم.  کتابفروشی  هزار  دو  حدود 
آنها کتاب را داشتند تصور کنید چه اتفاق و 
انقالبی رخ می داد. به نظر من با این حرکت 
ممکن بود کتاب در حدود 2۰۰ هزار نسخه 
وقتی  اما  برسد.  فروش  به  کشور  در  هم 
به همه  کتاب  رساندن  اجازه  توزیع  سیستم 
مشکالت  این  نمی دهد.  را  کشور  بخش های 

نیز کماکان باقی می ماند.

در دنیای کتاب

»بادیگارد« درلبنان

کیا  حاتمی  ابراهیم  ساخته  »بادیگارد«  فیلم   
در  شب  چهارشنبه  ایرانی  برجسته  کارگردان 
مرکز فرهنگی هنری الرساالت در منطقه غبیری 
و  اکران  ویژه  طور  به  بیروت  جنوبی  ضاحیه 
تحسین شد. شیخ علی ضاهر از مسئوالن ارشد 
فرهنگی حزب اهلل لبنان در باره زندگینامه هنری 
و فیلم هایی که حاتمی کیا ساخته است، سخن 
گفت و جایگاه بزرگ او درعرصه سینمای مردمی، 
آرمانگرا ، دفاع مقدس و حامی مقاومت را ستود.

در  که  هائی  فیلم  و  سینما  از  همچنین  وی 
جمهوری اسالمی ایران ساخته می شود، تمجید 
کرد. حاتمی کیا نیز در سخنانی کوتاه با قدردانی 
از شرکت کنندگان در مراسم اکران ویژه فیلم 
گفت:  خود،  لبنانی  همکاران  ویژه  به  بادیگارد 
درهنگامه جنگ تحمیلی و دفاع مقدس دوربین 

دست گرفتم و وارد عرصه سینما شدم.
این کارگردان ایرانی با بیان اینکه » مسئله من 
به  بادیگارد  افزود:  است«،  آرمانگرا  های  انسان 
کشورهای مختلف رفته است اما فکر می کنم در 

لبنان این فیلم خوب درک می شود.
فیلم  اکران  زمینه  که  کسانی  از  کیا  حاتمی 
بادیگارد در لبنان را فراهم کرده اند، قدردانی و 
از اینکه فیلم با استفبال مواجه شده است، ابراز 
خرسندی کرد. محمد فتحعلی سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در لبنان، محمد مهدی شریعتمدار 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  رایزن 
لبنان، احسان محمد حسنی مدیرعامل سازمان 
هنری رسانه ای )اوج( ، شخصیت های مذهبی، 
و  ای  رسانه  و  اجتماعی   ، سیاسی   ، فرهنگی 
خانواده های لبنانی در اکران ویژه فیلم بادیگارد 

حضور داشتند.

خبر

موسیقی ایران در نصف جهان

گروه های موسیقی محلی )مقامی( به مناسبت دهه کرامت از 
23 تا 27 مرداد در هنرسرای خورشید و باغ غدیر به اجرای 
برنامه می پردازند. منصور قربانی، رییس هنرسرای خورشید 
اظهار کرد: سلسله کنسرت های موسیقی مقامی اقوام مختلف 
ایران در اصفهان با عنوان »ایران در نصف جهان« در هنرسرای 
خورشید و باغ غدیر اجرا می شود. وی افزود: برنامه موسیقی 
محلی )مقامی( با حضور گروه های آذری، خراسانی، بختیاری، 
به  وابسته  از سوی هنرسرای خورشید  ُکردی  و  مازندرانی 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برنامه ریزی شده 
است. قربانی افزود: این برنامه از امروز - 23 مرداد - به مدت 
پنج روز هر شب از ساعت 2۰:3۰ با محوریت امام رضا)ع( 
و به مناسبت دهه کرامت در هنرسرای خورشید واقع در 
خیابان کاوه، پل شهید چمران،جنب شهرداری منطقه هفت 
و همچنین باغ غدیر اجرا می شود. وی تصریح کرد: »نبیل 
یوسف شریداوی« به عنوان پژوهشگر این برنامه درباره هر یک 

از گروه های موسیقی به تحقیق و پژوهش پرداخته است.
رییس هنرسرای خورشید ادامه داد: اجرای برنامه »ایران در 
باغ غدیر و هنرسرای خورشید  نصف جهان« در دو مکان 
برنامه ریزی شده که به ترتیب از 23 تا 27 مرداد گروه های 
موسیقی از شهرهای مازندران، خراسان، کردستان، آذربایجان 
و بختیاری از ساعت ۱9 در باغ غدیر و ساعت 2۱:۱۵ در 

هنرسرای خورشید به اجرای برنامه می پردازند.

برترین فارسی آموزان ترکیه به ایران می آیند
ویژه  فارسی  زبان  دانش افزایی  کوتاه مدت  دوره 
با  و  سعدی  بنیاد  توسط  ترکیه،  کشور  فارسی آموزان 

همکاری دانشگاه آزاد اسالمی در تهران برگزار می شود.
دانشگاه  و  سعدی  بنیاد  مشترک  همکاری  نخستین  در 
جمهوری  فرهنگی  رایزنی  همکاری  با  و  اسالمی  آزاد 
افزایی  دانش  مدت  کوتاه  دوره  آنکارا،  در  ایران  اسالمی 
زبان و ادبیات فارسی ویژه فارسی آموزان اعزامی از کشور 

ترکیه، در تهران برگزار می شود.
در این دوره کوتاه مدت دانش افزایی، بیش از 3۰ فارسی 
آموز برتر المپیاد زبان فارسی در ترکیه، از رشته های زبان 
و ادبیات فارسی، تاریخ و الهیات و در مقاطع کارشناسی، 

کارشناسی ارشد و دکتری به تهران می آیند.
این دانشجویان که از دانشگاه های آنکارا، سلجوق و بیرق 
قلعه ترکیه برگزیده شده اند، از 23 مرداد تا 9 شهریور ماه 
سال جاری در دوره کوتاه مدت دانش افزایی زبان و ادبیات 
فارسی در تهران حاضر می شوند و در پایان دوره نیز یک 

سفر سه روزه به اصفهان خواهند داشت.
در  آموزان  فارسی  این  اقامتگاه  و  آموزشی  کالس های 
واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسالمی است.

آزاد  دانشگاه  و  سعدی  بنیاد  میان  همکاری  تفاهمنامه 
غالمعلی  حضور  با  جاری  سال  اردیبهشت  اسالمی، 
حداد عادل، رییس بنیاد سعدی و دکتر میرزاده، رییس 

دانشگاه آزاد اسالمی منعقد شد.

حسن جوهرچی به »شیدایی« می  آید
برنامه  قسمت  نهمین 
دهه  ویژه  »شیدایی« 
حسن  حضور  با  کرامت 
سینما  بازیگر  جوهرچی 
آنتن  روی  به  تلویزیون  و 

شبکه دو سیما می رود.
عمومی  روابط  گزارش  به 
نهمین  »شیدایی«،  برنامه 
دهه  برنامه  ویژه  قسمت 
حضور  با  شیدایی  کرامت 

یک مهمان ویژه همراه خواهد بود.
حسن جوهرچی بازیگر سینما و تلویزیون، هنرمندی که 
مختلفی همچون  تلویزیونی  مجموعه های  در  را  او  بارها 
سراب،  روشن،  شب های  اصل،  با  برابر  لیال،  تنهایی 
فاصله ها، فاکتور هشت، غریبانه و مشهورتر از همه، »در 

پناه تو« دیده ایم.
فیلم های آبی، آقای رئیس جمهور، دختری به نام تندر، 
دو زن، حماسه قهرمانان، زن شرقی، فیل در تاریکی، بر 
بال فرشتگان و ضیافت هم از جمله تجربه های سینمایی 

او به شمار می روند.
برنامه  در  خود  فرزندان  همراه  به  است  قرار  جوهرچی 

»شیدایی« حضور یابد.
دیگر  هم  کشورمان  زبان  ترک  خواننده  پرمهر  علی 
هنرمندی است که در این برنامه حضور می یابد و برخی 

آثار فولکلوریک خود را اجرا می کند.
قهرمان  امامی  محمد  هم  عاشقی  صفر  ساعت  آیتم  در 

کاراته کشورمان حضور خواهد یافت.
از گفت وگوی  »شیدایی« طی دهه کرامت هر شب بعد 
خبری به روی آنتن شبکه دو سیما می رود؛ این برنامه به 
ارتباط خواهران و برادران در خانواده اسالمی می پردازد. 

عاشورایی  هنر  سوگواره  پیشین  دوره های  داور 
در  را  عاشورایی  و  دینی  موضوعات  به  توجه 
دوران فعلی با وجود گسترش امکانات و ابزارهای 

اطالع رسانی بسیار کم رنگ دانست. 
به گزارش پیام زمان از پایگاه خبری حوزه هنری، 
احمد آقا قلی زاده داور دوره های پیشین سوگواره 
در  کننده  شرکت  هنرمندان  عاشورایی،  هنر 
جشنوره های هنری را معموالً دو دسته دانست 
و گفت: افرادی هستند که سعی دارند تا در این 
جشنواره ها به کسب تجربه بپردازند و با ارائه اثر 
خود به داوران و مخاطبان آن ها را مورد نقد قرار 
می دهند در حالی که بعضی از افراد هم هستند 
که جشنواره های را به عنوان مکانی برای دیده 
شدن و ارائه اثر نمایشی را راهی برای رسیدن 
به فرصت ها و امتیازاتی نگاه می کنند و از یک 
طرف مسئوالن جشنواره ها هم به دنبال جمع 

آوری آثاری متناسب با موضوعات مد نظر خود 
هستند که از آن ها استفاده متفاوتی کنند که 
دارای سود  نظر  از هر  ها  نظر جشنواره  این  از 

هستند.
به  و  با هنری های سنتی  را  مردم  ارتباط  وی 
ویژه آثاری که با موضوع عاشورا خلق می شوند 
این  بیان کرد: کارهایی که در  خوب دانست و 
زمینه تولید می شوند باید به جامعه بیاید و فقط 
ارائه آن ها در قالب نمایشگاه نباشد. البته در این 
میان حمایت سایر نهادهای فرهنگی و خدمات 
شهری در نمایش آثار هم می تواند درتسهیل 

این امرکمک کند.
این هنرمند گرافیست قابل فهم بودن اثر هنری 
را یکی از راه های موفقیت آن درارتباط با تمام 
مخاطبان عنوان کرد و اظهار داشت: بعضاً دیده 
شده هنرمندانی سعی دارند تا با استفاده از المان 

ها و ترکیب بندی هایی سعی کنند تا هنر خود 
را به نمایش بگذارند تا جایی که خدشه ای بر 
اصل موضوع وارد نکند مشکلی ندارد ولی اگر این 
اتفاق درخصوص موضوعاتی مثل عاشورا بیفتد 
نمی توان به راحتی از کنار آن ها گذاشت؛ چون 
که با موضوعی سروکار داریم که با اعتقادات یک 

جامعه دینی سروکار دارد.
دینی  موضوعات  به  توجه  رشد  داد:  ادامه  وی 
را در دوران صفویه و قاجار شاهد  و عاشورایی 
بودیم؛ در صورتی که در زمان فعلی که امکانات 
و ابزارهای اطالع رسانی به سراغ ما آمده است 
می بینیم که توجه به تبلیغات شهری حتی در 
که  می شود  دیده  کمتر  هم  و صفر  محرم  ایام 
این  به  پیش  از  بیش  شهرداری  مسئوالن  باید 

موضوعات توجه نشان دهند.
آقاقلی زاده برگزاری کارگاه های آموزشی توسط 

اندیشمندان و پژوهشگران هنر را در شناخت هر 
بهتر موضوع عاشورا مفید دانست و گفت:  چه 
می تواند  موضوعات  این  بهتر  چه  هر  شناخت 
هنرمندان را یاری کند تا قصه را بهتر درک کنند 
و با ذهن بازتر به خلق موضوعات بپردازند و به 
جای اینکه زمان خود را صرف کارگاه هایی با 
هم  خروجی  شاید  که  فنی  مباحث  موضوعات 
دادن  بسط  با  تا  بیاییم  بگذاریم  باشد  نداشته 
موضوع هنرمند را با ابعاد موضع عاشورا بیشتر 

آشنا سازیم.
پیش کسوتان  حضور  به  بخشی  اختصاص  وی 
هنر  سوگواره  در  را  تجسمی  هنرهای  عرصه 
عاشورایی پیشنهاد داد و گفت: سفارش دادن این 
موضوع می تواند باعث شود تا هنرمندان جوان با 
دیدن این کارهای حرفه ای الگو بگیرند و نقطه 

قوتی برای شرکت هنرمندان جوان فراهم شود.

آقاقلی زاده: عاشورا در گرافیك محیطی کم رنگ ظاهر شده است 

فیلم کوتاه »صلح سرخ« در سه فستیوال خارجی

فیلم کوتاه صلح سرخ بعد از حضور در بخش جنبی 2۰۱۶ کن، 
در یک ماه اخیر در سه فستیوال بین المللی سپتامبر 2۰۱۶رقابت 

 خواهد کرد.
به گزارش رسیده، فیلم کوتاه داستانی صلح سرخ آخرین ساخته 
فیلم  این  باشد  می  سنگین  ی  تجربه  سال  با ۱7  طوفان  رحیم 

شانزدهمین فیلم حرفه ای  طوفان است.
رحیم طوفان در مورد این فیلم گفت: ساخت فیلم صلح سرخ در 
پیش تولید و تولید و پس تولید سه ماه به طول انجامید و با هزینه 
بیش از 7۰ میلیون تومان با  سرمایه گذاری شخصی تهیه و تولید 
شد، صلح سرخ در شرایط بسیار سخت آب و هوایی جنگلهای اطراف 
استان اردبیل با سرمای ۱۴  درجه زیر صفرو با سرعت باد ۴۰ تا ۵۰ 
کیلومتر در ساعت در دی ماه سال ۱39۴ فیلمبرداری شد، همچنین 
برای باور پذیری و حقیقی بودن صحنه پناهندگان سوری در مرز 

ترکیه، مرز عینا طراحی و اجرا شده است.

کنسرت  »بازی تاج و تخت« در 2۸ شهر آمریکا
گفته می شود برای تور موسیقی فراگیری که به زودی برگزار خواهد 
شد، »چند سالی برنامه ریزی شده بود.» به نقل از هالیوود ریپورتر، 
از ماه فوریه به بعد، موسیقی سریال »بازی تاج و تخت« شبکه اچ بی 

او دنیای وستروس را به 2۸ شهر در سراسر ایاالت متحده می آورد.
در این تور موسیقی که از روز پانزدهم فوریه در اسپرینگ سنتر شهر 
کانزاس آغاز می شود، آهنگساز سریال یعنی رامین جوادی روی 
صحنه ای 3۶۰ درجه به کمک یک مجموعه ارکستر و کر ۸۰ نفری 
محبوب ترین آهنگ های سریال را اجرا می کند. با استفاده از چراغ 
های ال ای دی، پرده های دیواری و طراحی های مخصوص سه 
بعدی که از کف صحنه به سمت باال حرکت می کنند، المان های 

مختلف این سریال حماسی فانتزی جان خواهند گرفت.
جوادی به بیلبورد گفت: »برای این تور چند سالی برنامه ریزی شده 
بود. می خواستیم واقعا یک رخداد خاص و ویژه از آب دربیاید. می 
خواستیم تجربه ای فراگیر باشد تا وقتی وارد سالن می شوید، مثل 

این باشد که وارد وستروس شده اید.«
این سریال خبر برگزاری این تور را روز دوشنبه در رخدادی مربوط به 
هواداران در هالیوود پاالدیوم در لس آنجلس اعالم کرد. این خبر در 
حالیکه منتشر شد که صدها هوادار در سالن حضور داشتند و خیلی 
از آن ها لباس های شخصیت های این سریال برنده جایزه امی را 

به تن کرده بودند.

آنسوی آبها


