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نقِش پُررنگ اد بيات 
د ر زند گي

éرامینجهانپور

سالمند ان را 
با خط زند گي 

همراهي کنيم... 
é الهام آمرکاشی

توان باالی 
اقتصاد  مقاومتی د ر 

بهبود  شرایط 
éیوسفداوودی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 

یادداشت

سبک زندگی

یادداشت
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وزیر آموزش و پرورش خبر د اد :

رشد  ۲۰۰هزارنفری د انش آموزان 
د ر سال تحصیلی جد ید   

تخفیفات سود  
بازرگانی 6۹ قلم کاال 

لغو شد  

برای شرکت د ر اجالس سران غیرمتعهد ها؛

روحانی جمعه به ونزوئال سفر می کند 
بـرای  جمعـه  ایـران  اسـامی  جمهـوری  رییـس 
شـرکت د ر اجـاس سـران کشـورهای گـروه غیـر 

بـه ونزوئـا سـفر مـی کنـد . متعهد هـا 
معاون ارتباطات و اطاع رسانی د فتر رییس جمهور 
با اعام این  خبر گفت: حجت االسام والمسلمین 
د کتر حسن روحانی به عنوان رییس گروه کشورهای 
غیر متعهد ، د ر اجاس سران این گروه که د ر جزیره 
اولین  ضمن  و  می شود   برگزار  ونزوئا  مارگاریتا 
سخنرانی د ر اجاس، ریاست د وره جد ید  را به رییس 

جمهور ونزوئا تحویل خواهد  د اد . 

خاتمی:

جنایتکاران فاجعه منا باید  د ر د اد گاه اسالمی محاکمه ومجازات شوند  

اقتصاد  مقاومتی 
نسخه شفابخش کشور 

است

استاند ارد های 
خود رویی افزایش 

می یابد 

صالحی تاکید کرد:

صنعت هسته ای ایران به هیچ وجه متوقف نشد ه است
 اعتبار سیاسی امریکا د ر گرو تعهد  به برجام
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وجود  مشتری برای همه 
نفت توليد ِی کشور

ــرای همــه نفــت  ــان اینکــه ب ــا بی ــر نفــت ب معــاون وزی
ــی  ــود  د ارد ، از آماد گ ــتری وج ــور مش ــد ی د ر کش تولی
بــرای افزایــش صــاد رات میعانــات گازی و تحویــل آن بــه 

ــر د اد . ــد  خب ــتریان جد ی مش

زنگ خطر فرونشست 
زمين د ر پایتخت زد ه شد 

ــن د ر  ــر از زمی ــی مت ــک میل ــر روز ی ــاد:  ه ــروهاقتص گ
تهــران نشســت مــی کنــد  یعنــی د ر ســال ۳۶ ســانتی متــر. 
ایــن میــزان نشســت تهــران را رکــورد  د ار نشســت زمیــن د ر 

د نیــا کــرد ه اســت.

اقتصادینفت و انرژی

۲ 1۰3 11

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: برجام یک تفاهم نامه سیاسی است 
اگر بخواهند  این تفاهم را آمریکایی ها زیر سوال ببرند  اعتبار سیاسی 
آمریکا د ر د نیا مخد وش می شود  و بازند ه اصلی چنین قماری خواهد  

بود . علی اکبر صالحی د ر گفت  وگویی با شبکه المنار لبنان د رباره 
وضعیت برنامه و فعالیت های هسته ای ایران پس از برجام با اشاره به 
انتشار عمومی و رسانه ای برنامه ۱۵ ساله ایران که د ر اختیار آژانس 

بود ه و به اطاع کشورهای ۱+۵ نیز بر اساس برجام رسید ه بود  و نیز 
گزارشی که د ر نیویورک تایمز مبنی بر اینکه مذاکره کنند گان ایرانی 

امتیازات خوبی به لحاظ فنی د ریافت کرد ه اند...

یک  برجام  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
تفاهم نامه سیاسی است اگر بخواهند  این تفاهم 
سیاسی  اعتبار  ببرند   سوال  زیر  آمریکایی ها  را 
آمریکا د ر د نیا مخد وش می شود  و بازند ه اصلی 

چنین قماری خواهد  بود .
شبکه  با  وگویی  گفت   د ر  صالحی  علی اکبر 
المنار لبنان د رباره وضعیت برنامه و فعالیت های 
هسته ای ایران پس از برجام با اشاره به انتشار 
که  ایران  ساله   ۱۵ برنامه  رسانه ای  و  عمومی 
کشورهای  اطاع  به  و  بود ه  آژانس  اختیار  د ر 
نیز  و  بود   رسید ه  برجام  اساس  بر  نیز   ۵+۱
گزارشی که د ر نیویورک تایمز مبنی بر اینکه 
مذاکره کنند گان ایرانی امتیازات خوبی به لحاظ 
فنی د ریافت کرد ه اند ، گفت:  ما برنامه ۱۵ سال 
آیند ه خود  را به آژانس ارائه کرد ه بود یم، البته 
طبق تفاهمی که با ۱+۵ د اشتیم به این تفاهم 
این  از  هم   ۵+۱ کشورهای  که  بود یم  رسید ه 
برنامه آگاه باشند ، اما این  که انتشار عمومی پید ا 

کند  ما موافق نبود یم.
منتشر  را  مطلب  این  آنها  بنابراین  گفت:  وی 
د اخل  د ر  فراوانی  مشکات  سبب  که  کرد ند  
خود  آمریکا شد . اختاف نظرهای بزرگی را د ر 
این کشور به وجود  آورد  ولی برای ما یک سند  
افتخار شد  که چگونه مذاکره کنند گان د ر بعد  
عمل  خوبی  به  توانسته اند   الهی  لطف  به  فنی 
هسته ای  حقوق  تمامی  که  گونه ای  به  کنند ، 
 NPT د ر  یا  آژانس  اساسنامه  د ر  که  آن گونه 

مطرح شد ه است را به د ست آورد یم.
د یگر  مورد   د ر  د اد :  اد امه  رئیس جمهور  معاون 
د رد سر  آنها  برای  باز  و  کرد ند   اعام  اخیراً  که 
ساز شد ، مطلب انتشار یافته د ر نشریه نیویورک 
تایمز بود ، نویسند ه به این نکته اذعان کرد ه بود  
خوب  فنی  بعد   د ر  ایرانی  مذاکره کنند گان  که 
عمل کرد ند ، خیلی عالی عمل کرد ند ، به گونه ای 
نکاتی  این  گرفتند .  توجهی  قابل  امتیازات  که 
هست که طرف مقابل به آن اذعان می کند . د ر 
بعد  فنی بند ه همیشه این اطمینان را به ملت 
عزیز ایران د اد ه ام که مطمئن باشید  آن چه که 
ایران است د ر چارچوب NPT و  قانونی  حق 
د ر چارچوب اساسنامه آژانس بین المللی انرژی 

اتمی محقق کرد یم.
صالحی تصریح کرد : مثا اکتشاف و استخراج 
االن  ما  که  اراک  د ر  آب سنگین  تولید   کامل، 
می فروشیم،  و  می کنیم  تولید   تن   ۲۰ سالی 
مراحل  آخرین  و  فروختیم  آمریکا  به  تن   ۳۲
توافق نامه مورد  نظر را با روس ها طی می کنیم 
هم  آن  آیند ه،  هفته  چند   ظرف  ان شاء ا...  که 
نهایی می شود  و بر اساس آن حد ود  ۳۸ الی ۴۰ 

تن به روس ها خواهیم فروخت.
ها  اروپایی  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 

عاقمند  هستند  که از ما آب سنگین خرید اری 
کنند  که اگر به اروپایی ها هم بفروشیم، یعنی 
شد ن  عملیاتی  زمان  از  نشد ه  سال  یک  هنوز 
آب  تن   ۷۰  –  ۸۰ از  ببیش  چیزی  برجام، 

سنگین فروختیم.  
وی با تاکید  بر این که صنعت هسته ای ایران به 
هیچ وجه متوقف نشد ه است اظهار کرد : با پروژه 
احد اث د و واحد  جد ید  نیروگاهی که مستلزم د ه 
میلیارد  د الر سرمایه گذاری است، فصل جد ید ی 
را آغاز کرد ه ایم. کل هزینه صنعت هسته ای د ر 
۲۵ سال اخیر چیزی د ر حد ود  ۶ تا ۷ میلیارد  
د الر بود  که نیروگاه بوشهر نیز جزو آن است. 
اراک،  سنگین  آب  مجتمع  نطنز،  هم چنین 
راکتور اراک، اکتشاف واستخراج، اصفهان، کرج، 

یزد  وغیره د ر آن هزینه هست.
رهبر  نگرانی های  د رباره  رئیس جمهور  معاون 
د رباره  متعد د   مناسبت های  د ر  اسامی  انقاب 
این  ببینید   کرد :  تصریح  هسته ای  توافق 
فنی،  ابعاد   برجام  عنوان  تحت  موافقت نامه 
حقوقی و سیاسی د ارد . ابعاد  مربوط به تحریم 
و مباد الت بانکی وغیره د ارد ، من مسوول بعد  
بعد   یک  فنی  بعد   بنابراین  بود م.  قضیه  فنی 
محوری است که مسوولیت آن بر عهد ه سازمان 
که  شد   مقرر  چنین  د ارد .  قرار  اتمی  انرژی 
امتیازاتی را د ریافت کند  و د ر قبال آن،  ایران 
محد ود یت هایی را د ر بعد  فنی بپذیریم. ما باید  
د ر این مذاکرات به گونه ای عمل می کرد یم که 
د ر بعد  فنی که مسوولیتش با بند ه بود ، تمامی 
آن چیزی که مقام معظم رهبری تعیین کرد ه 
ایشان  نظر  مورد   چهارچوب  عنوان  به  بود ند  
محقق شود  و به لطف الهی توانستیم نظر ایشان 
را د ر بعد  فنی محقق کنیم، یعنی د رست د ر آن 
چهارچوب فنی که ایشان معین کرد ه بود ند  ما 

حرکت کرد یم.
اما د ر بعد  تحریم و د ر بعد   صالحی اد امه د اد : 
بانکی و د ر ابعاد  مسائل د یگر سیاسی و غیره، 

آمریکایی ها از شیوه ناد رستی استفاد ه می کنند . 
و  ند اریم  مشکل  ما  می گویند   ظاهر  د ر  آنها 
پشت  د ر  اما  بشود   اجرایی  برجام  می خواهیم 
پرد ه آنچه به ما اطاع د اد ند  و ما متوجه شد یم 
که آنها د یگران را ترغیب می کنند  که با ایران 
بازی  یک  اینجا  نکنند .  همراهی  و  همکاری 
حال  د ر  آمریکایی ها  طرف  از  د وگانه  سیاسی 
و  برد اشت  سوء  با  آمریکایی  طرف  است.  اجرا 
تفسیر ناد رست از متن توافق، عمًا مخالف روح 

برجام عمل می کند .
این  به  پاسخ  د ر  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
شود ،  مواجه  با شکست  توافق  اگر  که  پرسش 
از  قبل  به مرحله  بتوانید   تا  د ارید   زمان  چقد ر 
پیش بینی های  ما همه  برگرد ید ؟ گفت:  برجام 
الزم را برای برگشت پذیری انجام د اد یم و جای 
نگرانی نیست ولی من نمی توانم وارد  جزئیات 
بشوم، مقام معظم رهبری مورد ی را فرمود ند  که 

کاما ملموس است.
کوتاهی  خیلی  زمان  د ر  ما   « کرد :  تاکید   وی 
از این توانایی برخورد ار هستیم که به موقعیت 
پیشین و حتی به شرایط خیلی بهتر بازگرد یم.«

موشک  نصب  د رباره  رئیس جمهور  معاون 
هسته ای  تاسیسات  نزد یک   ۳۰۰ اس  های 
کرد :  اظهار  آن  به  نسبت  خارجی  انتقاد ات  و 
سوال به خصوصی متوجه ما نشد ه است. حاال 
بحث  می شود   مطرح  مسائلی  رسانه ها  د ر  اگر 
جد اگانه ای است. البته اقد امات احتیاطی برای 
د ر  د فاعی  تجهیزات  نصب  با  فرد و  از  صیانت 
حال انجام است، این حق ماست. وقتی که د ائم 
اگر شرایطی  از رسانه ها می گویند   می شنوید  
فراهم بشود  چنین و چنان می کنیم، ما نباید  
خواب باشیم باید  هوشیار و بید ار باشیم تا آن 
جایی که امکان د ارد  آماد گی های الزم را ایجاد  
اقد ام  یک  هوس  وقت  هیچ  د شمن  که  کنیم 

ناد رست را نکند .
اد       امه د       ر صفحه 3

صالحی تاکيد کرد:صنعت هسته ای ایران به هيچ وجه متوقف نشد ه است

رییـس جمهـوری اسـامی ایـران 
جمعـه بـرای شـرکت د ر اجـاس 
غیـر  گـروه  کشـورهای  سـران 
متعهد هـا بـه ونزوئـا سـفر مـی 

کند .
رسانی  اطاع  و  ارتباطات  معاون 
اعام  با  جمهور  رییس  د فتر 
االسام  حجت  گفت:  خبر  این  
روحانی  حسن  د کتر  والمسلمین 
کشورهای  گروه  رییس  عنوان  به 
سران  اجاس  د ر  متعهد ،  غیر 
مارگاریتا  د ر جزیره  این گروه که 

ضمن  و  می شود   برگزار  ونزوئا 
اجاس،  د ر  سخنرانی  اولین 
رییس  به  را  جد ید   د وره  ریاست 
جمهور ونزوئا تحویل خواهد  د اد . 

رییس  افزود :  اسماعیلی  پرویز 
حاشیه  د ر  کشورمان  جمهور 
اجاس غیر متعهد ها با تعد اد ی از 
سران کشورهای جهان نیز د ید ار و 

گفت وگو خواهد  کرد . 
هیات  اعضای  که  کرد   تاکید   وی 
های  نشست  د ر  نیز  ایرانی 
فعال  حضور  اجاس  تخصصی 

خواهند  د اشت. 
رسانی  اطاع  و  ارتباطات  معاون 
د فتر رییس جمهور اد امه د اد : پس 
روحانی  د کتر  ونزوئا،  اجاس  از 
جمهور  رییس  رسمی  د عوت  به 
کوبا و برای د ید اری د و جانبه عازم 

هاوانا پایتخت کوبا خواهد  شد . 
وی د یـد ار و گفت وگـو بـا فیـد ل 
و  کوبـا  انقـاب  رهبـر  کاسـترو 
کشـور،  ایـن  جمهـور  رییـس 
و  عالیرتبـه  هیات هـای  مذاکـره 
امضای اسـناد  متعـد د  همکاری را 
از اصلـی تریـن برنامـه های پیش 
بینـی شـد ه بـرای رییـس جمهور 

د ر کوبـا اعـام کـرد . 
آخرین  د ر  افزود :  اسماعیلی   
روحانی  د کتر  سفر،  از  مرحله 
و سخنرانی  روزه  د و  برای سفری 
د ر هفتاد  و یکمین نشست مجمع 
به  متحد   ملل  سازمان  عمومی 

نیویورک سفر خواهد  کرد . 
بر این اساس، د ید ار با تعد اد ی از 
ماقات  جهان،  کشورهای  سران 
نشست  الهی،  اد یان  رهبران  با 
اقتصاد ی،  و  سیاسی  نخبگان  با 
کنفرانس خبری سایر  و  مصاحبه 
د ر  جمهور  رییس  های  برنامه 

نیویورک را تشکیل می د هد . 

برای شرکت د ر اجالس سران غیرمتعهد ها؛

ظریف امروز عازم ونزوئال می شود روحانی جمعه به ونزوئال سفر می کند 
محمدجـوادظریفوزیـرامورخارجـهکشـورماندرراسهیات
کارشناسـیبـهمنظورشـرکتدرهفدهمیناجالسکشـورهای
عضـوجنبـشغیـرمتعهدهـاامـروزعـازمجزیـرهمارگاریتای

شـود. می ونزوئال
بهگـزارشایرنا،سـیدعبـاسعراقچـیومجیدتخـتروانچی
معاونـانوزیـرخارجهکشـورمانظریفرادراینسـفرهمراهی

مـیکنند.
قـراراسـتهفدهمیناجالسسـرانکشـورهـایعضوجنبش
غیرمتعهدهـااز23تـا28شـهریوردرجزیرهمارگاریتـابرگزار

شود.
اجـالس مـاه شـهریور 2٤ و 23 چهارشـنبه و شـنبه سـه
کارشناسـانارشـددرونزوئالبرگـزارخواهدبودکـهپیشبینی
مـیشـودوزرایخارجه120کشـورعضـوروزهایپنجشـنبهو

جمعـه25و2٦شـهریورگردهـمآینـد.
همچنیـنشـنبهویکشـنبه2٧و28شـهریورنیـزهفدهمین
اجالسسـرانجنبشغیرمتعهدهـادرمارگاریتابرگـزارخواهد

شد.

رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع 
مجلس با تأکید  بر لزوم توجه به منافع 
ملی د ر قرارد اد های خارجی خود روسازان، 
گفت: تولید  محصوالت پژو با د اخلی سازی 
۲۰ د رصد ی د ر مجلس پیگیری خواهد  
شد .ولی ملکی   اظهار د اشت: د اخلی سازی 
یک  خود روسازی  صنعت  د ر  قطعات 
اصل است و با تولید  قطعات باکیفیت د ر 
قطعه سازان  ورشکستگی  از  باید   د اخل 
بر  تأکید   با  شود .وی  جلوگیری  کشور 
به  قطعه سازی،  صنعت  ساماند هی  لزوم 
فارس گفت: د ر تولید  برخی قطعات به 
د ر  اما  رسید ه ایم  جهانی  استاند ارد های 
برخی موارد  نیز مشکاتی د اریم که باید  
برطرف شود .وی تصریح کرد : د ر شرایطی 

شروع  صنعت،  وزارت  اعام  طبق  که 
مشترک  تولید   د ر  قطعات  د اخلی سازی 
خود رو با شرکت های خارجی ۴۰ د رصد  
تعیین شد ه است، تولید  خود رو مشترک 
با پژو با د اخلی سازی ۲۰ د رصد ی د رست 
مجلس  صنایع  کمیسیون  نیست.عضو 
پیگیری  قابل  موضع  این  کرد :  تأکید  
از سیاست های تعیین شد ه  اگر  است و 
برای د اخلی سازی خود روها عد ول شود ، 
د ر مجلس به افراد  و د ستگاه های مرتبط 
د ر  کرد :  تأکید   د اد .ملکی  خواهیم  تذکر 
خود روسازان  با  مشترک  قرارد اد های 
خارجی باید  به منافع ملی توجه ویژه شود .
وی د ر اد امه با اشاره به مشکات موجود  
د اشت:  اظهار  خود روسازی،  صنعت  د ر 

کارخانه های خود روسازی همواره به د لیل 
یکسری  تأثیر  تحت  سیاسی  نگاه های 
نیروی  همواره  و  د اشته اند   قرار  مسائل 
انسانی موجود  د ر این کارخانه ها بیش از 

نیاز آنها بود ه است.
ملکی افزود : این د ر حالی است که با وجود  
کاهش تولید  خود رو، تعد یل نیروی انسانی 
صورت نگرفته و عاوه بر این، هر ساله ۱۰ 
تا ۱۴ د رصد  افزایش حقوق و د ستمزد  را 
نیز د اشته ایم.وی همچنین با تأکید  بر لزوم 
خصوصی سازی د ر صنعت خود رو با نظارت 

سازمان  جمله  از  مربوطه  سازمان های 
بازرسی و د یوان محاسبات، گفت: د ر مورد  
روابط  وجود   بر  مبنی  مطرح  بحث های 
ناسالم د ر برخی واگذاریهای صنعت خود رو 
باید  بررسی های الزم صورت گیرد .وی با 
اشاره به رکود  موجود  د ر بخش صنعت، 
گفت: تحریم ها مشکاتی را برای بخش 
تولید  ایجاد  کرد ، به طوری که گشایش 
صورت  کاال  مبلغ  د رصد   با ۱۳۰  اعتبار 
می گرفت که ۳۰ د رصد  آن بابت پذیرش 

ریسک تعیین می شد .

پيگيری د اخلی سازی ۲۰ د رصد ی 
محصوالت پژو

صفحه 5
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کالم  نور

باموافقتدولت؛

تخفیفات سود  بازرگانی ۶۹ قلم 
کاال لغو شد  

هیات د ولت با لغو تخفیف سود  بازرگانی ۵۱ قلم 
کاال به پیشنهاد  وزارت صنعت و ۱۸ قلم کاال به 

پیشنهاد  وزارت جهاد  کشاورزی موافقت کرد .
به گزارش مهر، هیات د ولت مقرر کرد  که ۹۸۵ 
برای  بانکی  تسهیالت  و  اعتبار  ریال  میلیارد  
بازسازی بخش های خسارت د ید ه ناشی از سیل 

د ر استان مازند ران اختصاص یابد .
کمک  جهت  ریال  میلیارد    ۸۰ اساس،  این  بر 
مسکونی  واحد   هزار   ۶ بازسازی  برای  بالعوض 
شهری و روستایی، ۳۰ میلیارد  ریال برای کمک 
بالعوض برای تأمین لوازم خانگی و معیشتی، ۱۵۰ 
میلیارد  ریال برای بازسازی تأسیسات زیربنایی و 
۵۰ میلیارد  ریال نیز به منظور هزینه برای خد مات 
پشتیبانی و نظارت و د ر مجموع ۲۶۵ میلیارد  ریال 

اختصاص یافت.
۷۲۰  میلیارد  ریال نیز جهت پرد اخت تسهیالت 
با سود  روستایی ۴ د رصد  و  ارزان قیمت  بانکی 
شهری ۵ د رصد  به آسیب د ید گان ناشی از سیل 

برای جبران خسارت پرد اخت می شود .
این تسهیالت قرار است به د و هزار و ۵۰۰ واحد  
شهری خسارت د ید ه با د وره بازپرد اخت سه سال 
د وران مشارکت مد نی و ۱۲ سال د وران فروش 
اقساطی و ۳ هزار و ۵۰۰ واحد  مسکونی روستایی 
اعطا شود . همچنین هیات وزیران د ر اد امه جلسه 
مقرر کرد  که طول آزاد  راه همت – کرج از ۱۳/۵ 
سهم  و  یافته  افزایش  کیلومتر   ۲۰ به  کیلومتر 
سرمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی از ۵۰ به 
برای  الزم  مالی  منابع  یابد .  افزایش  د رصد    ۷۰
احد اث آزاد راه، تاسیسات جانبی خاص و تصرف 
مشارکت  اوراق  فروش  محل  از  را  مسیر  اراضی 
و سایر منابع تأمین و د ر مد ت اجرا متناسب با 
پیشرفت کار به حساب مشترک میان وزارت راه و 

شرکت اجراکنند ه واریز کند .
د ولت همچنین با هد ف حمایت از تولید  د اخلی، 
پیشگیری از انحراف د ر تجارت خارجی و اختالل 
وجود   از  ناشی  تعرفه ای  نظام  اثربخشی  د ر 
تخفیفات سود  بازرگانی برای وارد ات کاال از برخی 
مناطق مرزی، با لغو تخفیف سود  بازرگانی ۵۱ قلم 
کاال به پیشنهاد  وزارت صنعت، معد ن و تجارت و 
۱۸ قلم کاال به پیشنهاد  وزارت جهاد  کشاورزی 

موافقت کرد . 

 
ناو هسته ای آمریکا د ر راه

 شبه جزیره کره

د ر حالی که هنوز مد ت زیاد ی از آزمایش پنجم 
هسته ای کره شمالی نگذشته است، آمریکا اعالم 
کرد  که ناو هسته ای هواپیمابر خود  را روانه شبه 

جزیره کره می کند . 
به گزارش ایرنا، آمریکا اعالم کرد ه است که یکی از 
اهد اف این اقد ام ممانعت از گستاخی های فزایند ه 

نظامی کره شمالی د ر شبه جزیره کره است.
بررسی ها نشان می د هد  که یکی از اصلی ترین 
رزمایش  یک  د ر  شرکت  ناو  این  های  برنامه 

مشترک با نیروی د ریایی کره جنوبی است.
ناو »یو اس اس رونالد  ریگان« آمریکا از ناوهای 
از  است  قرار  کشور  این  قد رتمند   ای  هسته 
پایگاهی د ر ژاپن راهی آبهای د ریای زرد  د ر کره 
جنوبی شود  و د ر منطقه ای د ر جنوب این کشور 
با نیروی د ریایی کره جنوبی بین ۱۰ تا ۱۵ اکتبر 

رزمایش برگزار کند .
د و  د ریایی  نیروهای  رزمایش  این  د ر  است  قرار 
کشور تمرینات ویژه مقابله مشترک با کره شمالی 
د ر صورت بروز جنگ را تمرین و اهد اف از پیش 

تعیین شد ه را منهد م کنند .
پیکر  غول  ناو  این  که  د هد   نشان می  برآورد ها 
آمریکا قابلیت حمل ۸۰ جنگند ه را د ارد  و شمار 

خد مه آن به پنج هزار و ۴۰۰ نفر می رسد .
گزارش خبرگزاری یونهاپ از کره جنوبی حاکی 
است که آمریکا خود  را برای آرایش شماری از 

تسلیحات د یگر د ر منطقه آماد ه می کند .

خبر

ایران بیانیه اتحاد یه عرب د رباره جزایر ایرانی
 را محکوم کرد  

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان بیانیه پایانی یکصد  و چهل و 
ششمین اجالس وزرای خارجه اتحاد یه عرب د ر قاهره پیرامون جزایر 
ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را مرد ود  و مفاد  آن را ناشی از 

اغراض سیاسی و عد م د رک واقعیت های تاریخی د انست.
به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی اظهارکرد : این بیانیه مصد اق بارز د خالت 
د ر امور د اخلی جمهوری اسالمی ایران است و ما ضمن تأکید  بر اقد امات 
قانونی و مشروع د ر قلمرو سرزمینی خود ، طرح این گونه اد عاها د ر خصوص 

جزایر ایرانی را شد ید اً محکوم کرد ه و مفاد  آن را کامالً رد  می کنیم.
باعث بروز شکاف های  این گونه موضع گیری های نسنجید ه  افزود :  وی 
همکاری های  د ر  تأخیر  و  منطقه  کشورهای  بین  د ر  بیش تر  هرچه 

هد فمند  منطقه ای خواهد  شد  و تأثیر د یگری ند اشته و نخواهد  د اشت.
ایران د ر قبال  قاسمی تأکید  کرد : سیاست اصولی جمهوری اسالمی 
کشورهای حوزه خلیج فارس، رعایت حسن همجواری، احترام متقابل 
و عد م مد اخله د ر امور د اخلی د یگران و توجه به واقعیت های تاریخی و 

حقوقی و شرایط حساس کنونی منطقه است. 

خشم سازمانی یهود ی
 از سفر وزیر اطالعات ایران به آلمان 

یک سازمان بین المللی یهود ی سیاست های آلمان د ر قبال ایران را نگران 
کنند ه خواند ه است و از د ولت این کشور خواسته توضیحاتی را به این 

رژیم د ر رابطه با سفر وزیر اطالعات ایران به برلین ارائه د هد .
به گزارش ایسنا، شعبه سازمان یهود ی »AJC« د ر برلین ـ پایتخت 
آلمانـ  که د ارای امالک و مستغالتی د ر آمریکا و د یگر نقاط جهان است 
و د ر راستای تامین رفاه و آسایش یهود یان فعالیت می کند ، از د ولت 
آلمان خواسته تا توضیحاتی را د ر رابطه با سفر وزیر اطالعات ایران به 

این کشور ارائه د هد .
به گزارش مرکز اطالع رسانی فلسطین به نقل از شبکه هفتم تلویزیون 
رژیم صهیونیستی، این سازمان یهود ی ـ آمریکایی می خواهد  بد اند  که 
د ولت آلمان به چه د لیلی میزبان محمود  علوی، وزیر اطالعات ایران 

بود ه است.
د ر بیانیه این سازمان آمد ه است که سازمان اطالعات ایران از گروه هایی 
هم چون حماس و حزب ا... حمایت می کند  و ایران بارها تالش کرد ه تا 

از طریق آلمان به تکنولوژی هسته ای د ست یابد .
سازمان مذکور د ر اد امه یاوه گویی های خود  اتهامات د یگری را نیز به ایران 
نسبت د اد ه است. این سازمان ابراز نگرانی کرد ه است که سفر علوی به 
برلین، پیش زمینه ای برای سفر رسمی حسن روحانی، رییس جمهور 

ایران به این کشور باشد .
پایگاه خبری عبری زبان » provokator« نیز اخیرا اعالم کرد  که 
فرانک والتر اشتاین مایر و زیگمار گابریل، وزیر خارجه و وزیر اقتصاد  
آلمان بر د عوت از حسن روحانی، رییس جمهور ایران برای سفر به این 

کشور حریص هستند .
منبع مذکور تصریح کرد  که این تناقض آشکار د ر مواضع آلمانی ها را 
می رساند  و با وجود  این که برلین به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی 
را پیش شرطی برای تقویت روابط با ایران قرار د اد ه است، وزیر اقتصاد  
این کشور از جمله نخستین سیاستمد اران غربی بود  که به ایران سفر 
کرد . فولکر باک، عضو پارلمان آلمان از حزب سبز و رییس گروه د وستی 
آلمان ـ اسراییل د ر پارلمان این کشور مرکل را از عاد ی سازی روابط 
با ایران تا قبل از تغییر موضع این کشور د ر قبال رژیم صهیونیستی 
شد ید ا برحذر د اشته است. باک تصریح کرد ه که تا زمانی که ایران رژیم 
صهیونیستی را به رسمیت نشناسد ، تقویت روابط با آن غیرممکن است. 
با این حال او تاکید  کرد  که د ولت آلمان تمایل د ارد  د ر رابطه با مسائل و 

پروند ه های مهم با ایران وارد  گفت وگو و مذاکره شود . 

اجرای آتش بس د ر سوریه 
توافق آتش بس د ر سوریه که اخیرا روسیه و آمریکا با آن توافق کرد ند ، از 

د یروز )د وشنبه( آغاز می شود .
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت اینترنتی العهد  لبنان، توافق آتش بس 
د ر سوریه با هد ف رسید ن کمک های انسانی به مناطق تحت محاصره و 
هد ف قرار د اد ن گروه های تروریستی د اعش و جبهه النصره وارد  مرحله 

اجرایی می شود .
این آتش بس د ر حالی وارد  مرحله اجرایی می شود  که د ولت سوریه و 
اکثر گروه های مخالف سوری آن را پذیرفتند  و تنها احرار الشام اعالم 
کرد ه است که به آن پایبند  نیست. د ر همین حال، خبرگزاری رویترز 
گزارش د اد  که یگان های مد افع خلق کرد  از توافق روسیه و آمریکا برای 

برقراری آتش بس د ر سوریه استقبال کرد ند .
وزیر خارجه  بوریس جانسون،  اعالم کرد ،   نیز  روسیه  وزارت خارجه 
نهم سپتامبر  واشنگتن د ر  و  توافق آتش بس میان مسکو  از  انگلیس 

استقبال کرد  و گفته است آماد ه است برای موفقیت آن همکاری کند .
همچنین کرملین تاکید  کرد ،  والد یمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
امروز با اعضای شورای امنیت ملی روسیه اوضاع سوریه را د ر چارچوب 
توافق آمریکا و روسیه بررسی کرد . روسیه و آمریکا روز جمعه گذشته )۹ 
سپتامبر( د ر ژنو د ر مورد  مسائل متعد د ی د رباره هماهنگی حمالت هوایی 
علیه پایگاه های تروریست ها د ر سوریه و اجرای آتش بس از ۱۲ سپتامبر 
و به مد ت هفت روز به توافق رسید ند . همچنین آنها توافق کرد ند  که جاد ه 

کاستیلو مسیر امنی برای انتقال کمک ها به شرق حلب باشد . 

تغییر سال پایه آماری به۹۰ تا پایان امسال 

رئیس مرکز آمار از تغییر سال پایه آماری این مرکز از ۷۶ به ۹۰ تا 
پایان امسال خبرد اد  و گفت: شورای عالی آمار، موازی کاری اعالم 
آمارها و اطالعات را میان مرکز آمار و بانک مرکزی تعیین تکلیف 

می کند .
امید علی پارسا د ر گفتگو با مهر از تغییر سال پایه آماری د ر ارایه 
گزارش های مرکز آمار ایران د ر مورد  شاخص های اقتصاد ی خبرد اد  
و گفت: تا پایان امسال، سال پایه آماری مرکز آمار ایران از سال 
۷۶ به سال ۹۰ تغییر خواهد  یافت؛ این د ر شرایطی است که سال 
ارتباطی به هم  ایران هیچ  پایه آماری بانک مرکزی و مرکز آمار 
ند ارند  و اگر بانک مرکزی بر اساس سال پایه ۸۳، آمارهای خود  
را اعالم می کند ، نباید  محل مناقشه با آمارهای اعالمی مرکز آمار 

ایران قرار گیرد .
رئیس مرکز ملی آمار ایران د ر پاسخ به انتقاد ات مطرح شد ه نسبت 
به مبنا قرار گرفتن سال ۷۶ به عنوان سال پایه د ر محاسبات رشد  
اقتصاد ی فصل بهار امسال از سوی مرکز آمار گفت: این موضوع، 
غیرحرفه ای ترین نقد ی است که می شود  به عد د  رشد  اقتصاد ی 
اعالمی از سوی مرکز آمار ایران برای فصل بهار سال جاری وارد  
کرد  و به نظر می رسد ، فرد ی که حد اقل د انش اقتصاد ی را د اشته 
باشد ، این سوال د ر ذهنش مطرح نمی شود  که سال پایه آماری را 

به سال ۷۶ تغییر د اد ه اند  تا رشد  باالتری عنوان شود .
وی تصریح کرد : سال پایه آماری د ر مرکز آمار ایران، سال ۷۶ بود ه 
به سال ۹۰ هستیم که  تغییر آن  اما د ر حال  و االن هم هست؛ 
امید واریم تا پایان امسال، سال پایه از سال ۷۶ به سال ۹۰ تغییر 
کند ؛ اما سال پایه مرکز آمار هیچ ارتباطی با سال پایه بانک مرکزی 
ند ارد ؛ ضمن اینکه سال پایه آماری هر عد د ی هم که بود ، تغییری 

د ر نرخ رشد  اقتصاد ی فصل بهار ایجاد  نمی کرد . 

به  اشاره  با  خاتمی  سید احمد   ا...  آیت 
هزار  هفت  که  این  و  منا  فاجعه  سالروز 
لبیک گو سال گذشته د ر چنین  مسلمان 
روزی د ر آتش جنایت آل سعود  سوختند  
سعود   آل  که  ند ارد   وجود   ترد ید ی  گفت: 
مقد م  خط  جنایتکاران  سعود   آل  حکام  و 
باید  د ر د اد گاه اسالمی  فاجعه منا بود ند  و 

محاکمه و مجازات شوند .
های  د ر خطبه  ا... سید احمد  خاتمی  آیت 
د وم نماز عید  قربان که د ر مصلی د انشگاه 
تهران برگزار شد  اظهار کرد : جنایت د یگر 
مجروحان  به  که  بود   این  آل سعود   حکام 
د ر  را  آنها   و  نکرد ند   رسید گی  منا  حاد ثه 
کانتینر جان باختگان گذاشتند  تا آنها زند ه 

زند ه به شهاد ت رسید ند .
خطیب نماز عید  قربان با بیان اینکه فاجعه 
اد اره  لیاقت  منا نشان د اد  حکام آل سعود  
کرد :  اظهار  ند ارند   را  شریفین  حرمین 
اد اره  اسالم  جهان  نخبگان  از  هیئتی  باید  
حرمین شریفین یا حد اقل مناسک حج را 

برعهد ه بگیرند .
وی د ر اد امه به توجیه ها مفتیان تکفیری 
برای سرپوش گذاشتن بر جنایت آل سعود  
اشاره کرد  و افزود : از ۳۷ کشور اسالمی که 
د ر فاجعه منا جان باخته د اشتند  متاسفانه 
برنیاورد ند  و  ایران هیچ کد ام فریاد   به جز 
السکوت  حق  پرستانه  د نیا  های  انگیزه  با 
سعود   آل  جنایت  برابر  د ر  تا  گرفته 
شد ه  ریخته  های  خون  اما  بگیرند   آرام 

گریبانشان را خواهد  گرفت.
وی با بیان این که »سازمان های بین المللی 
د ر فاجعه منا امتحان ننگینی پس د اد ند « 
گفت: اگر یک هزارم این فاجعه د ر کشوری 

کر  را  فلک  گوش  می د اد   رخ  اروپایی 
هزار   ۷ د اد ن  جان  قبال  د ر  اما  می کرد ند  

مسلمان فریاد  بایسته را سرند اد ند .
این که  به  اشاره  با  قربان  نماز عید   خطیب 
کمیته  تشکیل  د رخواست  ابتد ا  از  »ایران 
مطرح  را  منا  فاجعه  برای  یاب  حقیقت 
تا  سعود ی ها  کرد :  تصریح  است«  کرد ه 
و وحشت  باز می زنند   این کار سر  از  امروز 
نشان  حقیقت یاب  کمیته  تشکیل  از  آن ها 

از جنایتکار بود ن شان است.
حقوقی  »پیگیری  این که  بر  تاکید   با  وی 
جنایت منا از سوی مسئوالن وزارت خارجه 
حق خانواد ه های د اغد ار است« افزود : مد یریت 
تا  ماجرا  آغاز  از  رهبری  معظم  مقام  بحران 
آورد ن جنازها شایسته تحسین و نماد  د فاع 
یک رهبر از حقوق ملتش است و اگر نهیب 
مقام معظم رهبری نبود  اجازه نمی د اد ند  یک 
جنازه وارد  ایران شود . آموزه های د ینی ما به 
این  نمی رود .  هد ر  شهد ا  خون  می گوید   ما 

خون ها گریبان آل سعود  را خواهد  گرفت و 
آل سعود  آل سقوط خواهد  شد .

به فضای کشور د ر روز عرفه  اشاره  با  وی 
خد ا  فضای  کشور  فضای  گفت:  امسال 
خد ا بود  و د عای باشکوه عرفه باشکوه تر از 
حماسه  ایران  مرد م  و  شد   برگزار  همیشه 
همانند   که  د اد ند   شکل  معنوی  بلند  

شب های قد ر بود .
روز  مراسم  د ر  جوانان  حضور  به  خاتمی 
سالیق  حضور  گفت:  و  کرد   اشاره  عرفه 
د اد   نشان  عرفه  روز  مراسم  د ر  مختلف 
و  خد ا  ما  جوانان  د ل  و  مرد م  د ل  ارد وگاه 
معنویات است، البته ظاهر نیز باید  از جهت 
آراسته باشد . اما حضور سالیق مختلف د ر 
پایگاه  ایران  د اد   نشان  گذشته  روز  مراسم 

معنویت و عشق به خد است.
تا  قربان  عید   »از  این که  به  اشاره  با  وی 
است«  گرفته  نام  امامت  د هه  غد یر  عید  
فضل  به  اسالمی  ایران  کرد :  خاطرنشان 

با شکوه د و عنصر تقریب و والیت را  خد ا 
پیش می برند . ما د شمنانی د اریم که اسالم 
را نمی خواهند . عنصر تقریب به ما می گوید  
شیعه و سنی د ر برابر د شمن مشترک باید  
بایستند  که د ر راس آن آمریکاست و فریاد  

برآورید  مرگ بر آمریکا.
را  امامت  و  والیت  عنصر  د اد :  اد امه  وی 
نیز با شکوه پیش می بریم و حرف پنهانی 
علم  پای  که  می کنیم  افتخار  و  ند اریم 
والیت ایستاد ه ایم وطرفد ار غد یر هستیم و 
حد یث غد یر شناسنامه ماست؛ البته اهانت 
هیچ  به  نیز  را  د یگر  مذاهب  مقد سات  به 

عنوان برنمی تابیم.
خاتمی د ر خطبه های اول نماز عید  قربان 
عید   و  حج  »مناسک  این که  بیان  با  نیز 
خلیل ا...  ابراهیم  فد اکاری  یاد آور  قربان 
د ر  ابراهیم  های  فضیلت  از  گفت:  است« 

نگاه قرآن گذشت و ایثار است.
و  کرد   اشاره  گذشت  و  ایثار  ابعاد   به  وی 
توضیح د اد : ایثار د ر ابعاد  مختلفی همچون 
گذشت از رفاه و راحتی، گذشت از خشم، 
گذشت از شهوت، گذشت از آبرو، گذشت 
از مال، گذشت از فرزند  و گذشت از جان 
مطرح است که باالترین گذشت ها، گذشت 
از جان و پس از آن گذشت از فرزند  است 

که حضرت ابراهیم تجلی آن هاست.
وی د ر پایان خطبه های اول با بیان این که 
»ذبح عظیم از نگاه ما حسین فاطمه بود « 
گفت: نمی خواهم د ر روز عید  قربان روضه 
بخوانم اما این روز، عاشوران شهد ای منای 
منا  د ر  ایرانی  شهد ای  اکثر  چون  ماست 
تشنه جان باختند  و معتقد م د ر آن لحظه 

به یاد  حضرت سید الشهد ا)ع( بود ه اند . 

خاتمی:

جنایتکارانفاجعهمنابایددردادگاهاسالمیمحاکمهومجازاتشوند

هیالری کلینتون د ر حالی که روز گذشته 
یاد بود   به د لیل ضعف جسمانی د ر مراسم 
سفر  بود ،  شد ه  مشکل  د چار  سپتامبر   ۱۱

خود  به کالیفرنیا را لغو کرد .
خبری  شبکه  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
العربیه، هبالری کلینتون، نامزد  د موکرات ها 
آمریکا  ریاست جمهوری  آتی  انتخابات  د ر 
بیماری  از  روزها  این  د کترها  گفته  به  که 
به  خود   سفر  لغو  با  می برد   رنج  ذات الریه 
به  بیماری اش،  تشد ید   د لیل  به  کالیفرنیا 
نگرانی ها د رباره وضعیت جسمانی خود  آن 
هم هشت هفته پیش از برگزاری انتخابات 

آمریکا د امن زد ه است.
د ر همین حال نیک مریل، سخنگوی نامزد  
از  پس  ساعت  چند   د موکرات ها  ساله   ۶۸
خروج ناگهانی وی از مراسم یاد بود  قربانیان 
به  کلینتون  که  کرد   اعالم  سپتامبر   ۱۱

کالیفرنیا سفر نمی کند .
جسمانی  خوب  چند ان  نه  وضعیت  با 
وی  جمهوری خواه  رقیب  حاال  کلینتون 

آغاز  از  پیش  روز   ۱۵ تنها  ترامپ  د ونالد  
برای  جد ید ی  بهانه  انتخاباتی  مناظرات 
ترامپ  د اشت.  خواهد   او  د اد ن  قرار  هد ف 

پیش از این نیز اد عا کرد ه بود  که کلینتون 
رنج  ساد ه ای  چند ان  نه  بیماری های  از 

می برد .
د ر اد امه بیانیه کمپین کلینتون د ر پی این 
حاد ثه آمد ه است، وی ۹۰ د قیقه د ر مراسم 
یاد بود  قربانیان ۱۱ سپتامبر حضور د اشته و 
با خانواد ه های قربانیان این حاد ثه ۱۵ ساله 
گفت وگو کرد ه است. د ر جریان مراسم وی 
با خروج  و  احساس گرمای شد ید  می کند  
از مراسم به خانه د خترش می رود  و اکنون 

حالش بسیار بهتر است.
د ر  نیز  کلینتون  پزشک  حال  همین  د ر 
آنتی بیوتیک  هیالری  کرد :  اظهار  باره  این 
مصرف می کرد  و به او توصیه شد ه بود  که 
او  تازگی  به  من  کند .  استراحت  خانه  د ر 
به  رو  خوبی  به  حالش  و  کرد م  معاینه  را 

بهبود  است. 

درپیابتالبهذاتالریه،

هیالری کلینتون سفرش به کالیفرنیا را لغو کرد  

سرپرستبازرگانیوزارتصنعتاعالمکرد:

فعالیت ۱۸ شرکت بازاریابی شبکه ای

د ر  همواره  که  بخش هایی هستند   از جمله  مختلف  اینترنتی  بازاریابی  شبکه های 
ارائه  این نگرانی نه تنها د ر بخش  با آنها نگرانی های خاصی وجود  د ارد  و  ارتباط 

محصوالت، بلکه د ر حوزه مجوزهای الزم به منظور فعالیت است.
ید ا... صاد قی - سرپرست امور بازرگانی صنعت، معد ن و تجارت - د ر این زمینه با 
اشاره به این که کلیه فعالیت های مربوط به شبکه های بازاریابی تحت نظر و کنترل 
وزارت صنعت، معد ن و تجارت است، گفت: اگر تخلفی د ر این زمینه صورت گیرد  
کمیته های مختلف د ر اتاق اصناف چه د ر پایتخت و چه د ر استان ها عملکرد  نظارتی 
انتظامی و اطالعاتی نیز د ر این حوزه کنترل های  مربوطه را د ارند  و د ستگاه های 

الزم را انجام می د هند .
وی با اشاره به این که شبکه های بازاریابی د ر ایران یکی از شفاف ترین سیستم های 
از  یک  هر  کرد :  بیان  د اد ه اند ،  اختصاص  خود   به  را  کشور  د ر  رایج  اقتصاد ی 
بازاریاب های این شبکه ها شناسایی مشخصی د ارند  و کاالهایی که از طریق شرکت 
به آنها فروخته می شود  و نیز رقم های مربوط به خرید  و فروش و تخفیف های الزم 
تحت نظارت است و اگر اتفاقی خارج از این چرخه صورت گیرد  به عنوان بازاریابی 

شبکه ای تلقی نمی شود .
سرپرست امور بازرگانی صنعت، معد ن و تجارت با تاکید  بر این که این شرکت های 
بازاریابی طبق آیین نامه های تعریف شد ه فعالیت خود  را انجام می د هند ، اد امه د اد : 
اگر خالف آیین نامه های د ر نظر گرفته شد ه فعالیتی انجام گیرد  با آنها برخورد  شد ه 

و مجوز این شرکت های بازاریابی ابطال می شود .
می کنند ،  فعالیت  ایران  د ر  شبکه ای  بازاریابی  این که ۱۸ شرکت  اعالم  با  صاد قی 
افزود : عمد ه فعالیت این شرکت ها د ر حوزه کاالهای مصرفی همچون مواد  غذایی، 
پوشاک، لوازم آرایشی و بهد اشتی است و معموال د ر بخش کاالهای سرمایه ای و 

باد وام حضور ند ارند .  

وزیرکشور:

اقتصاد  مقاومتی د ر کوتاه مد ت جواب نمی د هد  
وزیر کشور با بیان اینکه اقتصاد  مقاومتی، یک ریل گذاری عظیم است و د ر کوتاه مد ت 
جواب نمی د هد ، گفت: باید  استمرار تالش ها د ر میان مد ت و بلند  مد ت افزایش یابد  تا 

بتوانیم اقتصاد  کشور را د ر برابر تکانه های بین المللی مقاوم کنیم.
عبد الرضا رحمانی فضلی د ر نشست د هیاران و شوراهای اسالمی استان آذربایجان شرقی با 
اشاره به جنایت رژیم آل سعود  د ر سال گذشته و شهاد ت تعد اد  زیاد ی از مسلمانان اظهار 
کرد : این حاد ثه، سند  و گواهی بر عد م کفایت آل سعود  د ر مد یریت حرمین شرفین است.
وی با اشاره به ابالغ سیاست های اقتصاد  مقاومتی د ر سال ۹۲ توسط رهبر معظم انقالب 
عنوان کرد : باید  با یک عزم و تالش عمومی، سیاست های مربوط به اقتصاد  مقاومتی را 

که به عنوان مهم ترین تکلیف امروز کشور است به بهترین شکل ممکن محقق کنیم.
وزیر کشور از جمهوری اسالمی ایران به عنوان بهترین الگوی حکومتد اری اسالمی نام برد  
و افزود : تالش ها باید  د ر جهت افزایش امنیت و قد رت کشور افزایش یابد . نمی توانیم 
بگوییم کشور اسالمی و شیعه هستیم اما د ستمان را به سوی د یگران باز کرد یم و منتظر 

افزایش قیمت نفت هستیم.
اشتباه  د چار  مواقع  برخی  د ر  مقاومتی  اقتصاد   به  نگرش  اینکه  بیان  با  فضلی  رحمانی 

می شود ، اد امه د اد : اقتصاد  مقاومتی به معنای اجرای صرف پروژه نیست.
وی از عد م توازن و تعاد ل د ر توزیع و استقرار منابع و امکانات به عنوان یک زخم نام برد  
و اظهار کرد : این معضل، باعث شد ه که از سال های گذشته شاهد  مهاجرت از روستاها به 

شهرها، ایجاد  کالنشهرها و افزایش جرم و جنایت د ر کالنشهرها باشیم.
وی با اشاره به تنوع فرهنگ و شرایط مختلف جغرافیایی د ر کشور تصریح کرد : باید  از 
این ظرفیت های مختلف و امکانات د ر کنار یکد یگر و د ر راستای ایستاد گی قد رتمند  ایران 

اسالمی د ر برابر تکانه های بین المللی استفاد ه کنیم .
رحمانی فضلی با بیان اینکه د ر گذشته های د ور، ۷۰ د رصد  مرد م کشور د ر روستاها و ۳۰ 
د رصد  د ر شهرها زند گی می کرد ند ، عنوان کرد : متأسفانه این ارقام د ر حال حاضر بر عکس 
شد ه است. باید  نهایت تالش خود  را د ر راستای ایجاد  توازن و تعاد ل د ر این خصوص نیز 

به کار بگیریم.
وزیر کشور با انتقاد  از ایجاد  فاصله بسیار زیاد  ایران اسالمی با علم و تکنولوژی روز د ر 
سال های گذشته، اظهار کرد : این موضوع به یکی از د غد غه های کشور تبد یل شد ه است و 

بد ون همت و توجه تخصصی و علمی نمی توانیم مشکالت را رفع کنیم.
وی عد الت محوری را یکی از شاخصه های اصلی اقتصاد  مقاومتی د انست و گفت: اقتضای 
عد الت محوری این است که عد م توازن و تعاد ل د ر کشور از بین رفته و این ناهنجاری، 
تشد ید  نیابد . د ر این خصوص، باید  عد الت د ر حوزه اقتصاد ی، جغرافیایی و اجتماعی بیش 

از پیش مورد  توجه قرار گیرد .
رحمانی فضلی د ر اد امه با بیان اینکه باید  حرکت کشور د ر لبه د انش باشد ، گفت: اعمال 
روش های علمی و تخصصی د قیق، حالل مشکالت خواهد  بود  و با روش های سنتی نمی 
توانیم شاهد  حل مشکالت باشیم. اگر همگام با علم و تکنولوژی روز حرکت نکنیم، نمی 

توانیم به اهد اف مطلوب و به ویژه به مزایای اقتصاد ی د ست یابیم.
وی بر لزوم اتخاد  تصمیمات اصولی مد یریتی د ر روستاها تاکید  کرد  و اد امه د اد : بحث 
مقررات و قوانین نیز یکی از موضوعاتی است که می تواند  د ر توسعه روستایی بیش از 
پیش نقش مهمی د اشته باشد  و باید  د ر این مورد  برخی تسهیل گری ها با هد ف توسعه 
روستایی نیز مورد  توجه قرار گیرد . همچنین باید  با قوانین و مقررات فعلی نیز به نفع 

روستاها اقد ام کنیم.

اجتماعی فرهنگی اقتصاد       ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند       یشه زمان

مد       یر مسئول: محمود        حید       ری
سرد بیر: سعید  حید ری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد       ای خیابان اسد        آباد       ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د       وم

چاپ: کارگر 
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نقِش پُررنگ اد بیات د ر زند گي
é رامين جهان پور

اگر بخواهیم تعریف ساد ه اي از اد بیات د اشته باشیم مي توانیم بگوییم 
که اد بیات به مجموعه ي کاالها و فعالیت هاي فرهنگي گفته مي شود  
که توسط نویسند گان، شاعران، اند یشمند ان و پژوهشگران هر کشوري 
براي باال برد ن سطح تفکر و آگاهي مرد م تولید  مي شود  تا مرد م آن 

کشور د ر زند گي روزمره شان ار آن ها استفاد ه کنند .
 این کاالهاي فکري و فرهنگي عبارتند  از شعر، د استان، قصه، نمایشنامه 
و... که د ر قالب هاي گاه مکتوب مثل کتاب و نشریات وگاه الکترونیک  
مثل سي د ي و سایت و پایگاههاي  مجازي  د ر اختیار مرد م قرار مي 
گیرند . د انشمند ان  و مخترعان کاالهاي صنعتي و علمي   با اختراع 
وسایلي چون تلفن، اتوموبیل، کامپیوتر و... شرایط  راحت  زند گي کرد ن 

را براي مرد م د نیا  فراهم کرد ند .
حاال اد بیات چه نقشي مي تواند  د ر بهتر زند گي کرد ن مرد م د اشته 
باشد . انسان براي زند گي کرد ن د ر جامعه و برخورد  با هم نوعانش به 
اد ب احتیاج د ارد  مسلما یک انسان بي اد ب د ر زند گي فرد ي و اجتماعي 
اش همیشه با مشکالت  زیاد ي روبرو خواهد  شد . رعایت نکرد ن آد اب 
و رسوم زند گي منجر به شکاف و مشکالتي د ر زند گي افراد  خواهد  
شد ، فرد ي که توان فکري ند اشته باشد  که با مرد م جامعه اش برخورد  
مصالحت آمیز د اشته باشد ، د یر یا زود  د ر روابط اجتماعي به بن بست 

خواهد  رسید .
پس  اد بیات از جمله ارکان مهمي است که آشنایي با آن مي تواند  سطح 
شعور انسان  را باال ببرد  وانسان را به بلوغ فکري و فرهنگي  برساند ، 
طوري که بتواند  د ر زند گي حد اقل راه خوب را از بد  تشخیص د هد . نکته 
بعد ي لذتي است که د ر ذات  اد بیات نهفته است که باعث سرگرم گرد ن 

انسان د ر اوقات فراغت و شیرین شد ن د قایق زند گي مي شود .
مطالعه یک کتاب د استان، رمان اد بي یا یک شعر مد رن  و کالسیک 
د ر لحظاتي متفاوت مي تواند  آرامش زیاد ي را به ذهن ما هد یه کند . 
افراد ي که خواسته یا ناخواسته د ر مسیر اد بیات قرار مي گیرند  به سه 
گروه تقسیم مي شوند . گروه اول افراد ي هستند  که ذاتا به اد بیات عالقه 
د ارند ، یعني این عالقه مند ي را  از محیط خانه یا بزرگ ترها یا اعضاي 

خانواد ه یا د وستان و معلم هایشان به ارث برد ه اند .
نیستند  که حاضر نمي شوند  جاي هیچ  افراد  د ر جامعه  کم  این 
با  د وستي  به  چون  کنند   عوض  اد بي  آثار  مطالعه  با  را   سرگرمي 
کلمات عاد ت کرد ه اند  و از همنشیني با واژه هاي د اخل کتاب و 
نشریات لذت مي برند . گروه  بعد ي  افراد ي هستند  که  به خاطر  
رشته  این  به  د انشگاه  یا  د بیرستان  د ر  اد بیات  رشته  د ر  تحصیل 
گرایش پید ا مي کنند  و به هرحال مجبورند  که کتاب ها، مقاالت و 

اشعار اد بي را مطالعه کنند .
اما گروه سوم افراد ي هستند  که شغل و حرفه اشان  ایجاب مي کند  که 
بیشتر لحظاتشان  را د ر فضاي اد بیات بگذرانند . این افراد  را   روزنامه 
به هرحال   د هند .  مي  تشکیل  و شاعران جوامع  نویسند گان  نگاران، 
همان طور که علم، صنعت، تکنولوژي، ورزش، مواد  غذایي و خیلي د یگر 
از مقوالت حیاتي د ر  زند گي انسان ها غیرقابل کتمانند ، از نقش حیاتي  
و تاثیرگذار اد بیات هم د ر زند گي  انسان  امروز براي بهبود  زند گي، به 

هیچ عنوان  نمي توان  غافل ماند .

کره شمالی و آماد گی برای یک آزمایش هسته ای د یگر

چند  روز پس از پنجمین آزمایش هسته ای توسط کره شمالی، سئول 
می گوید ، پیونگ یانگ این قابلیت را د ارد  تا هر زمانی که خواست یک 
بمب د یگر هسته ای را د ر تونل های این کشور که به منظور آزمایش 

هسته ای تعبیه شد ه اند ، منفجر کند .
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، تازه ترین آزمایش 
مجموعه  از  مورد   شد ید ترین  امروز  به  تا  که  کره شمالی  هسته ای 
آزمایش های آن بود ه است، نگرانی های گسترد ه ای را د ر این باره ایجاد  
کوچک  کالهک های  ساخت  برای  را  تالشش  پیونگ یانگ  که  کرد ه 
آن ها  متحد ان  و  واشنگتن  سئول،  است.  د اد ه  افزایش  پیشرفته تر  و 
همگی قاطعانه متعهد  شد ه اند  تا فشارها و تحریم های بیشتری را علیه 

پیونگ یانگ اعمال کنند .
مون یانگ گیون، وزیر د فاع کره جنوبی د ر همین حال تاکنون از ارائه 
تسلیحاتی  آزمایش  احتمال  بر  د ال  موجود   شواهد   د رباره  جزئیاتی 
هسته ای د یگر از سوی پیونگ یانگ خود د اری کرد ه است اما وی به 
خبرنگاران گفته است که مقامات اطالعاتی کشورش و آمریکا معتقد ند  

کره شمالی توانایی آزمایش یک بمب اتمی د یگر را د ارد .
پس از آزمایش جد ید  پیونگ یانگ عالی ترین مقام اطالعاتی کره جنوبی 
اعالم کرد ، کره شمالی د ر تاسیسات آزمایشی خود  د ر پیونگی ری د ست 
کم د و یا سه تونل د یگر برای آزمایش های هسته ای د ارد  که از آن ها 
استفاد ه نکرد ه است و هر وقت کیم جونگ اون، رهبر این کشور بخواهد  

می تواند  از آن ها استفاد ه کند .
د یروز هم چنین خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی د ر گزارشی به نقل از 
منابع د ولتی این کشور نوشت، نشانه هایی وجود  د ارد  که پیونگ یانگ د ر 
یکی از این تونل ها استفاد ه نشد ه مقد مات آماد گی یک آزمایش د یگر 

را فراهم کرد ه است.
با این حال این خبرگزاری جزئیات بیشتری د ر این باره ارائه ند اد ه است.

انهد ام یک تیم تروریستی د ر 
سراوان توسط سپاه پاسد اران

رزمند گان سپاه پاسد اران تیم ۹ نفره تروریستی 
گروهک »جیش الظلم« وابسته به آمریکا و رژیم 
آل سعود  را د ر جنوب شرق ایران منهد م کرد .

قد س  قرارگاه  واحد های  ایسنا،  گزارش  به 
نیروی زمینی سپاه پاسد اران طی عملیاتی که 
هفته گذشته د ر سیستان و بلوچستان انجام 
شد  یک تیم ۹ نفره تروریستی را منهد م کرد ند .
بر به  این عملیات، رزمند گان سپاه عالوه  د ر 
هالکت رساند ن سرکرد ه این تیم ۳ نفر د یگر از 

اشرار را به هالکت رساند ند .
د ر این عملیات که د ر مناطق مرزی کوهک 
سراوان انجام شد ، عالوه بر انهد ام کامل تیم 
تروریستی گروهک موسوم به »جیش العد ل«، 
مقاد یری سالح و مهمات و... به غنیمت گرفته 

شد .

عربستان مسئول فاجعه مناست

د ستیار ویژه رییس مجلس د ر امور بین الملل 
که  این  بیان  با  خارجه  وزیر  سابق  معاون  و 
لزوم  بر  مناست،  فاجعه  مسئول  عربستان 
پاسخگویی ریاض د ر مقابل این فاجعه تأکید  

کرد .
با  امیرعبد اللهیان  حسین  ایسنا،  گزارش  به 
مد یریت  راه  منا  شهد ای  خون  که  این  بیان 
باز  را  مناسک حج توسط کشورهای اسالمی 
و  غرامت  باید   عربستان  گفت:  کرد ،  خواهد  
د یه حاد ثه د ید گان را با کمال احترام و اد ب و 

پذیرش کامل مسئولیت حاد ثه بپرد ازد .
رابطه  یک طرفه  قطع  اعالم  افزود :  وی 
د یپلماتیک با جمهوری اسالمی ایران نمی تواند  
رافع مسئولیت های حقوقی و شرعی حکومت 
سعود ی د ر قبال بازماند گان فاجعه منا باشد . 
پیکرهای  آخرین  انتقال  تا  که  همان گونه 
شهد ای منا پیگیری همه جانبه به عمل آمد ، 
اد ای  به  ریاض  کرد ن  واد ار  تا  پیگیری ها  این 
وظایف قانونی و شرعی د ر قبال خانواد ه های 

شهد ای منا تد اوم د ارد .
و  یاد   کرد :  اضافه  همچنین  امیرعبد اللهیان 
خاطره همه شهد ای فاجعه تلخ منا و از جمله 
شهید ان  فاجعه،  این  شهید   د یپلمات  چهار 
معاونت  مشاور  رکن آباد ی،  غضنفر  گرانقد ر 
عربی و آفریقا و سفیر پیشین ایران د ر لبنان، 
احمد  فهیما، کارشناس ارشد  سیاسی و معاون 
وزارت خارجه،  نمایند گی های تشریفات  اد اره 
محمد رحیم آقایی پور، سفیر سابق د ر اسلوونی، 
مشاور معاونت عربی و آفریقا و معاون مد یرکل 
امور مجلس، حسینی مقد م، کارشناس ارشد  
سیاسی، کنسولی و  سرکنسول ایران د ر مرو 

را گرامی می د اریم.

آغاز ساخت د ومین راکتور نیروگاه 
بوشهر از نیمه د وم 2۰۱۹

یک مقام شرکت روس اتم که مسئول ساخت 
کرد   اعالم  است  بوشهر  هسته ای  نیروگاه 
نیروگاه  راکتور  د ومین  ساخت  است  قرار  که 
هسته ای بوشهر د ر اوایل نیمه د وم سال ۲۰۱۹ 
آغاز شود . به گزارش ایسنا، مراسم کلنگ زنی 
ساخت واحد  د وم نیروگاه بوشهر د ر روز شنبه 

انجام شد .
والری لیمارنکو رئیس بخش مهند سی شرکت 
خبرنگاران  به  بوشهر،  د ر  اتم  روس  هسته ای 
این  د وم  راکتور  بتن ریزی  است  قرار  گفت: 
نیروگاه میان جوالی تا سپتامبر سال ۲۰۱۹ 
برای  را  قراد اد ی  ایران  و  روسیه  شود .  آغاز 
ساخت د و راکتور هسته ای ۱۰۰۰ مگاواتی د ر 

نوامبر ۲۰۱۴ به امضاء رساند ند .
این پروژه که قرار است طی ۱۰ سال تکمیل 
شود  هزینه ای حد ود  ۱۰ میلیارد  د الر د ر پی 

خواهد  د اشت.

تعد اد ی ایرانی د ر جمع مجروحین 
انفجار وان

یک منبع آگاه خبر د اد  که تعد اد ی ایرانی د ر 
جمع مجروحین انفجار وان قرار د ارند .

به گزارش ایسنا، یک مبع آگاه به ایسنا  خبر 
د اد  که تعد اد  زخمی های انفجار وان  ۴۸ نفر 
اعالم شد ه است که تعد اد ی از ایرانیان نیز د ر 
مجروح  پلیس  د و  هستند .  مجروحین  جمع 
وحال یک نفر از مجروحین وخیم گزارش شد ه 

است.
خبرگزاری د وغان ترکیه ساعتی پیش گزارش 
د اد  که انفجار بسیار مهیبی که با استفاد ه از 
یک خود روی بمب گذاری شد ه صورت گرفت 
امروز شهر »وان« واقع د ر شرق ترکیه ایجاد  
غیر   ۴۶ د ستکم  شد ن  زخمی  تاکنون  شد . 

نظامی و د و مامور پلیس تایید  شد ه است.
از حضور  نیز  ترک  ان  ان  شبکه خبری سی 
تعد اد ی از ایرانیان د ر میان زخمی ها خبر د اد ه 
با این حال جزئیاتی د ر این باره منتشر نکرد ه 
است. هم چنین شبکه خبری اسکای نیوز عربی 
انفجار د ر نزد یکی  این  گزارش د اد ه است که 
مقر حزب حاکم )عد الت و توسعه( د ر این شهر 

به وقوع پیوسته است.
زخمی  تعد اد   تایید   ضمن  آنکارا  مسئوالن 
شد ه ها د ر این انفجار، حزب کارگران کرد ستان 
این  د ر  د اشتن  د ست  به  را  )پ ک ک(  ترکیه 

انفجار را متهم کرد ند .

یاد  د  اشتخبر

اد       امه از صفحه1
صالحی د ر اد امه د رباره قرارد اد ی که با فرانسه 
د ر  که  بود   کرد ه  امضا  ایران  انقالب  از  قبل 
آن د ه د رصد  از سهام شرکت »یورد یف« را 
د اشته باشد  گفت: آن ۱۰ د رصد  هم چنان پا 
از برجام سهم ما را به  برجاست. فقط قبل 
د لیل اعمال تحریم ها علیه ایران بلوکه کرد ه 
بود ند . االن وضعیت کاماًل متفاوت شد ه و د ر 
شرایط پسابرجام، مشکلی از این نظر وجود  
نخواهد  د اشت. آنها اعتراف کرد ه اند  که این 
هم چنان  ما  و  است  ایران  به  متعلق  سهم 
ما  عنوان یک سهام د ار هستیم.  به  آنجا  د ر 
سود مان را می گیریم. االن سود  انباشته د اریم 
و این سود ، رقم قابل توجهی شد ه و قرار شد ه 

به بانکی که معرفی می کنیم منتقل شود .
وی د ر پاسخ به این سوال که هد ف از تعلل 
به  ایران  کشاند ن  برجام،  اجرای  د ر  آمریکا 
مسائل د یگر منطقه است یا نه؟ گفت: آنها 
جمهوری  با  که  هستند   عالقمند   خیلی 
د یگری  گفت وگوهای  وارد   ایران  اسالمی 
بشوند . ولی مقام معظم رهبری فرمود ند  که 
مذاکرات فقط د ر خصوص مذاکرات هسته ای 
باشد  و د ر مسائل د یگر فعاًل ایشان اجازه ای 
بارها  را  خود   عالقمند ی  آنها  ولی  ند اد ند . 

اعالم کرد ند . د ر جریان مذاکرات این عالقه 
هم  د یگر  مسائل  د ر  که  می کرد ند   ابراز  را 
وارد  گفت وگو بشوند ، مسائل منطقه و روابط 
د وجانبه و خیلی از این موارد ، اما همان گونه 
که اشاره شد  د ر چهارچوبی که مقام معظم 
رهبری تعیین کرد ند  مذاکرات انجام پذیرفت.

تاثیر  د رباره  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس   
این که  بیان   با  برجام  بر  آمریکا  انتخابات 
بیفت«  برجام  برای  اتفاقی  نمی کنم  »فکر 
تصریح کرد : آمریکایی ها با اقد ام نسنجید ه 

و محاسبه غلط عراق و افغانستان را اشغال 
را  نظر  مورد   نتیجه  که  د ید ید   و  کرد ند  
زیر سوال  آمریکا  نظامی  اعتبار  و  نگرفتند  
به  لشکرکشی  برای  هزینه  این همه  رفت. 
اعتبار  تنها  شد ؟  چه  افغانستان  و  عراق 
نظامی آنها مخد وش شد ، حاال برجام یک 
این  بخواهند   اگر  است  سیاسی  تفاهم نامه 
تفاهم را آمریکایی ها زیر سوال ببرند  اعتبار 
سیاسی آمریکا د ر د نیا مخد وش می شود  و 

بازند ه اصلی چنین قماری خواهد  بود .

ایران  اسالمی  جمهوری  گفت:  صالحی 
فرمود ند   رهبری  معظم  مقام  که  همان طور 
پیشگام  برجام،  نقض  جهت  اقد ام  د ر  قطعاً 
نمی شود  ولی اگر آنها اقد ام بکنند  ما هم اقد ام 
الزم را انجام خواهیم د اد . اما من تصورم این 
هست که بعید  هست آمریکا بخواهد  برجام را 
بهم بزند . د رست است که آمریکا یک قد رت 
قابل توجه اقتصاد ی، نظامی و علمی است ولی 
د یگر کشورهای حاضر د ر صحنه بین المللی 
حاضر به د نباله روی محض از آمریکا نیستند . 
واقعاً  و  کنند   وعد ه  خلف  آمریکایی ها  اگر 
کشورهایی  کنند   نقض  را  برجام  بخواهند  
مثل چین، روسیه، اتحاد یه اروپا و هند  متوجه 
می شوند  که کار کرد ن با آمریکا مشکل است، 
برجام  اجرای  که  است  این  تصورم  بنابراین 

اد امه خواهد  یافت.
معاون رئیس جمهور تاکید  کرد : به نظرم اد امه 
اجرای برجام به نفع طرف مقابل ایران، منطقه 
و د نیاست. برجام پاراد ایم جد ید ی را از حیث 
تباد الت سیاسی د ر جهان عرضه کرد ه است، 
یعنی از تجربه برجام برای حل و فصل خیلی 
از موضوعات بین المللی می توان استفاد ه کرد  
بنابراین احساسم این است که برجام ان شاءا... 

اد امه پید ا خواهد  کرد .

صالحیتاکیدکرد:صنعتهستهایایرانبههیچوجهمتوقفنشدهاست

معاون اجرایی رئیس جمهور با تأکید  بر ضرورت توجه به 
اقتصاد  مقاومتی د ر برنامه ریزی های استان ها، اظهار کرد : 
د ولت یقین د ارد  که اقتصاد  مقاومتی نسخه ای شفابخش 
برای کشور است و نه د ر شرایط جنگ بلکه د ر د وران 

صلح امری صد د رصد  و الزم به شمار می آید .
محمد  شریعتمد اری د ر جلسه ستاد  اقتصاد  مقاومتی 
خراسان رضوی اظهار کرد : اقتصاد  مقاومتی به عنوان 
الگویی شفابخش از ابتد ای کار مورد  نظر د ولت بود . 
می گویند ،  چه  د ولت  علیه  سیاسیون  که  این  به  ما 
کاری ند اریم؛ چرا که این را حق آن ها می د انیم که 
انتقاد  کنند  اما د ولت با اعتقاد  به سمت الگوی اقتصاد  
شعاری  کار  مسیر  این  د ر  و  برد اشته  گام  مقاومتی 

نکرد ه است.
شریعتمد اری با بیان این که تاکنون حد ود  ۳۰ جلسه برای 
اجرایی کرد ن اقتصاد  مقاومتی برگزار شد ه است، عنوان 
کرد : د ر این جلسات ما برنامه های د ولت را از نظر تطبیق با 
سخنان مقام معظم رهبری بررسی کرد ه ایم و به این نتیجه 

رسید ه ایم که مسیری طوالنی پیش روی ماست.
کشوری  ما  کرد :  اظهار  جمهور  رئیس  اجرایی  معاون 
هستیم که بر شانه آمریکا ننشسته ایم و این طبیعی است 
که نسبت به مسائل اطراف منطقه بی تفاوت نباشیم. د ر 
خود   برای  قد رتمند ی  اقتصاد ی  الگوی  باید   راستا  این 

ترسیم کنیم که قابل رقابت نیز باشد .
شریعتمد اری با اشاره به این که امسال سال آخر د ولت 
یازد هم است، گفت: امسال سال جمع بند ی کارها و چید ن 
ثمرات اقد امات د ولت است. ما باید  د ر برنامه ریزی های خود  
اهد افی بلند مد ت را د ر نظر بگیریم و د ر اجرا نیز به گونه ای 

عمل کنیم که اهد اف کوتاه مد ت نیز محقق شود .
معاون اجرایی رئیس جمهور اضافه کرد : باید  به شکلی 
مسائل را به صورت یک ساله مطرح کنیم تا ببینیم د ر یک 
سال باقی ماند ه به چه نتایجی می توان د ست یافت. برای 
این منظور باید  برنامه کمی ماهیانه د ر استان ها تد وین 
شود . مطمئناً اگر این یک سال را نیز د ر نظر بگیریم، به 
هیچ نتیجه ای نخواهیم رسید . د ر این مسیر باید  امکان 
تد وین برش هایی یک ساله برای پروژه های کالن ایجاد  
شود ؛ چرا که این پروژه ها می توانند  به ساماند هی نظام 

مالی کمک کنند .
وی با اشاره به فعالیت های د ولت یازد هم د ر حوزه اقتصاد ، 
بیان کرد : زمانی که د ولت را تحویل گرفتیم، د ر د و بخش 
منابع و ارتباطات با محد ود یت های زیاد ی روبرو بود یم و 
کشور د ر انزوایی اعالم  نشد ه به سر می برد . تولید  کشور 

نیازمند  وارد ات برخی کاالها است اما به د لیل ارتباطاتی 
که ضعیف شد ه بود  همه این مسائل با مشکالتی روبرو بود .
ارتباطات  زیانبار کاهش  آثار  به  اشاره  با  شریعتمد اری 
نفت  صد ور  امکان  نمونه  عنوان  به  کرد :  خاطرنشان 
برای ما وجود  ند اشت. د ر این راستا کمیسیون ویژه ای 
تشکیل شد  تا د ر شرایط بحرانی نفت به فروش رسد . 
د ر آن شرایط نیز می توانستیم با روش هایی نفت را به 
فروش برسانیم اما فشارهای زیاد ی به کشور وارد  می شد  
و خوشبختانه امروز با رفع این فشارها فروش نفت ما 

عزت مند انه صورت می گیرد .
معاون اجرایی رئیس جمهور تأکید  کرد : د ر این راستا 
د ولت برای حل مشکالت گام برد اشت و این مذاکرات تنها 
د ر حوزه هسته ای نبود  و سایر اهد اف آن نیز از اهمیت 
زیاد ی برخورد ار بود . به محض اولین تفاهمات، بند های 
مربوط به محد ود یت های ارتباطی مرتفع شد  و به تد ریج 

د ر حوزه د رآمد ی، گشایش هایی برای کشور رخ د اد .
وی اضافه کرد : به عنوان نمونه میزان فروش نفت ما از 
۶۰۰ هزار بشکه به ۲۳۰۰ هزار بشکه افزایش یافت. البته 
ممکن است د ر این میان برخی اقتصاد د انان که د ید گاه های 
سیاسی خود  را نیز د ر نظراتشان لحاظ می کنند ، فروش 
نفت را عاملی غیرموثر د ر رشد  کشور بد انند  اما باید  توجه 
د اشت فروش این حجم از نفت آثار جانبی مثبت زیاد ی 

برای کشور د ارد .
شریعتمد اری با اشاره به بی ثباتی بازار د ر د وره گذشته 
بیان کرد : با این که کنترل باعث رکود  می شود  اما د ر 
هر حال نرخ تورم د ر این د ولت از ۴۰ به ۱۰ د رصد  
کاهش یافت و خوشبختانه رشد  اقتصاد ی ما منفی تر 
نشد ه است بلکه رشد  مثبت نیز صورت گرفته است. 
د ر این د ولت شاخص های پایه ای اقتصاد  بهبود  نسبی 
پید ا کرد ه و تراز تجاری کشور نیز مثبت شد ه است. 
د ر چهارماهه ابتد ایی امسال، ۳.۱۴ میلیارد  د الر تراز 

تجاری مثبت د ر کشور ایجاد  شد .
وی با اشاره به سیاست های د ولت یازد هم برای اجرایی 
این  برای  کرد :  خاطرنشان  مقاومتی،  اقتصاد   شد ن 
منظور ۱۲ برنامه ملی، ۵۶ طرح و ۲۰۰ پروژه تعیین 
شد  تا کار به شکلی عملیاتی تر د نبال شود . مقام معظم 
رهبری د ر جلسات مربوط به اقتصاد  مقاومتی تک تک 
مکاتبات انجام شد ه د ر بخش د ولتی را مورد  توجه قرار 
د اد ند  و از همه پاسخ خواستند . د ر واقع، د ولت برای 
اجرایی کرد ن اقتصاد  مقاومتی باید  به سمت اقد اماتی 

رود  که نتایجی ثمربخش د اشته باشد .

شورای  مجلس  رییس 
به  پیامی  د ر  اسالمی 
مناسبت سالگرد  فاجعه منا 
این فاجعه را نشانی بزرگ 
کارگزاران  کفایتی  بی  از 
سعود ی  عربستان  د ر  حج 
و بی مسولیتی حاکمان این 
کشور د ر اد اره مناسک حج 

عنوان کرد .
د ر پیام علی الریجانی آمد ه 
سالگرد   نخستین  است: 
شهد ای فاجعه تلخ و غمبار 

منا و استقبال از عید  قربان را د ر حالی برگزار می کنیم که مرد م ایران 
اسالمی و مسلمانان جهان و وجد ان های آگاه بشری همچنان د ر سوگ 
غمنامه هزاران تن از قربانیان بی گناه این حاد ثه د لخراش به سر می برند  
و این د ر حالی است که د ر سرزمین مقد سی که باید  مکان ›امن و آرامش‹ 
برای مسلمانان و مومنان جهت انجام مناسک عباد ی حج باشد  شاهد  

فاجعه کشتار زائران حرم امن الهی بود یم.
وی د ر این پیام تاکید  کرد ه است: این حقیقت تلخ نشانی بزرگ از بی 
کفایتی کارگزاران حج د ر عربستان سعود ی و بی مسولیتی حاکمان این 

کشور د ر اد اره مناسک حج است.
رییس مجلس شورای اسالمی د ر اد امه این پیام آورد ه است : شایسته 
است جهان اسالم و مجامع آزاد اند یش حقوق بشری بین المللی با تأسی 
به وجد ان انسانی خویش موضوع تشکیل کمیته حقیقت یاب برای حاد ثه 
منا را د ر د ستور کار خود  قرار د اد ه و وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران 
نیز پیگیری های حقوقی، قضایی و سیاسی این موضوع را د ر محاکم بین 

المللی با جد یت پیگیری کند .
الریجانی د ر پیام خود  می افزاید  : سیاست های پراشتباه جاه طلبان جوان 
حاکم بر رژیم آل سعود  اعم از تجاوز و تهاجم به یمن، پرورش و حمایت از 
تروریست های تکفیری د ر منطقه و ارتباط پنهان و آشکار با رژیم اشغالگر 
قد س شریف از مولفه های برجسته بی تد بیری عربستان است که جوهر 
واقعی د ین اسالم را به مخاطره افکند ه است.اینجانب ضمن تسلیت مجد د  
به خانواد ه های عزاد ار برای شهد ای حاد ثه منا طلب علو د رجات و برای 

بازماند گان صبر و اجر مسئلت د ارم.
فاجعه ِمنا که د ر روز عید  قربان سال ۱۳۹۴ رخ د اد ، منجر به جان باختن 
بیش از هفت هزار نفر از مسلمانان شد  که د ر این بین براساس آخرین آمار 

تعد اد  جان باختگان ایرانی ۴۶۵ نفر بود .

الریجانی: فاجعه منا نشان بی کفایتی 
عربستان سعود ی د ر اد اره مناسک حج است

غرب  د ر  گذشته  سال  سه  کالهبرد اری های 
پایتخت را زنی ۳۲ ساله طراحی و اجرا کرد ه 
مقطع  د ر  روانشناسی  رشته  فارغ التحصیل  که 

فوق لیسانس است.
کارآگاهان پلیس تهران زنی به نام الهام را رد زنی 
از سه سال قبل تحت  و د ستگیر کرد ه اند  که 
عنوان تسهیل د ر گرفتن وام کم بهره بیش از ۵ 

میلیارد تومان از مرد م کالهبرد اری کرد ه است.
بر اساس گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس آگاهی 
پوشش  د ر  کالهبرد اری  بر  عالوه  الهام  تهران، 
د ر  سعید «  »مهربازرگان  نام  با  شرکت  یک 
بانک اطالعات مجرمان پلیس آگاهی نیز سابقه 

کالهبرد اری د اشته است.
پایگاه  رئیس  گزافی،  سعد ا...  کارآگاه  سرهنگ 
تشریح  د ر  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  د وم 
تحصیلکرد ه  این  کالهبرد اری های  ماجرای 
روانشناسی گفت: شیوه و شگرد  مورد  استفاد ه 
لیزینگی  خرید   زن  این  کالهبرد اری های  د ر 
خود رو، تهیه تسهیالت بانکی با نرخ بهره بسیار 
کم، سوءاستفاد ه از عناوین د ولتی و طرح اد عاهای 
مهم  های  وزارتخانه  با  رابطه  د اشتن  د روغین 

د ولتی و سیستم بانکی بود ه است.
را  آن ها  الهام  که  کالهبرد اری هایی  ماجرای 
طراحی کرد ه بود  وقتی به ایستگاه آخر رسید  

که نیمه شهریور امسال چند تن از مالباخته ها به 
کالنتری ۱۱۸ ستارخان مراجعه و ضمن تشریح 
الهام  مد یریت  تحت  شرکتی  از  خود   وضعیت 

سخن گفتند .
ماجرای شکایت ها از الهام با د ستور بازپرس شعبه 
اول د اد سرای ناحیه د و تهران به کارآگاهان پایگاه 
د وم پلیس آگاهی تهران سپرد ه شد  تا آن ها به 
عنوان شرکت »مهربازرگان  فعالیتی که تحت 

سعید « انجام شد ه بود  رسید گی کنند .
از  یکی  شد   مشخص  اولیه  بررسی های  د ر 
نقشه های  قربانی   ۱۳۹۲ سال  د ر  مالباختگان 
این مد یرعامل این شرکت واقع شد ه است. این 
مالباخته برای کارآگاهان توضیح د اد : از طریق 
آگهی روزنامه با شرکت مهر بازرگان سعید  آشنا 
شد م او وعد ه د اد  که می تواند  برای من تسهیالت 
بانکی خود اشتغالی با نرخ سود  ۴د رصد  بگیرد . 
وقتی به من اطمینان د اد  که ۱۰۰ میلیون تومان 
وام برای من می گیرد  با او قرار حضوری د ر شرکت 
گذاشتم. د ر شرکت نیز قرارد اد ی تنظیم کرد یم 
و بابت اجرت این کار ۵میلیون تومان پرد اخت 

کرد م.
به گفته این مالباخته طی این مد ت، وی به بهانه 
های مختلف از قبیل مجوزهای بانکی و .... زمان 
پرد اخت وام را به زمان های د یگر موکول می کرد  

تا نهایتا اطالع پید ا کرد م که وی د فتر محل کار 
خود  د ر منطقه صاد قیه را تعطیل کرد ه است.

یکی د یگر از شاکیان الهام نیز د ر توضیح شیوه 
کالهبرد اری از خود  توضیح د اد : د ر خرد اد  سال 
سعید   مهر  شرکت  اطالعیه  به  توجه  با   ،۹۳
بازرگان برای گرفتن وامی ۳۰۰ میلیون تومانی 
با مد یرعامل این شرکت سعنی خانم الهام وارد  
مذاکره شد م. د ر چند  جلسه مذاکره او به من 
اطمینان د اد  به واسطه روابط خود  د ر وزارتخانه 
های د ولتی و به ویژه سیستم بانکی قاد ر است 
بهره  با  بانکی  وام  تومان  میلیون   ۳۰۰ برایم 
بانکی ۴ د رصد  بگیرد . به همین د لیل قرارد اد ی 
تنظیم کرد یم و مقرر شد  من طی چند  مرحله 
مبلغ ۱۰میلیون تومان به او بپرد ازیم. اما پس از 
پرد اخت این مبلغ و چند بار مراجعه متوجه شد م 
د فتر شرکت د ر خیابان ستارخان تعطیل شد ه 

است.
کارآگاهان با بررسی سوابق شرکت اطالع پید ا 
اواخر  سعید   بازرگان  مهر  شرکت  که  کرد ند  
فعالیت های عمرانی  انجام  قالب  سال ۹۲، د ر 
و ساختمانی ثبت و تأسیس شد ه اما بر خالف 
اساسنامه اش، با تنظیم قرارد اد هایی تحت عنوان 
»قرارد اد  مشاوره«، به بهانه اخذ تسهیالت بانکی با 
کمترین بهره بانکی اقد ام به کالهبرد اری از د هها 

مالباخته کرد ه است.
زن  این  رد زنی  برای  کارآگاهان  که  حالی  د ر 
ستارخان،  صاد قیه،  د ر  او  که  د فاتری  سراغ  به 
میرد اماد  و خیابان گاند ی اجاره کرد ه بود  رفتند  
و د ریافتند  همه چک هایی که این زن به صاحبان 
این امالک د اد ه نیز غیرقابل وصول بود ه است. 
به  که  د اد ند   توضیح  نیز  امالک  این  صاحبان 
محض اطالع از غیرقابل وصول بود ن چک متوجه 

تخلیه د فتر و متواری شد ن این زن شد ه اند .
و  حساب شد ه  رفتار  متوجه  که  کارآگاهان 
برنامه ریزی شد ه این زن شد ند  از بانک اطالعات 
مجرمان استفاد ه کرد ه و پس از تطبیق اطالعات 
یک  با  شد ند   متوجه  زن  این  مشخصات  با 
تحصیلکرد ه روانشناسی د ر مقطع فوق لیسانس 
مد رک  بر  عالوه  نیز  پیشتر  او  مواجهند . 
فوق لیسانس سوابقی د ر زمینه کالهبرد اری د ر 

کارنامه جنایی خود  به ثبت رساند ه بود .
با این اطالعات کارآگاهان بر رد زنی این زن از 
طریق تمرکز بر همه فعالیت هایی که مشاوره 
برای اخذوام را وعد ه می د اد ند  موفق شد ند  آخرین 

رد پاهای الهام را د ر مرزد اران شناسایی کنند .
به  که  د فتری  د ر  زن  این  کارآگاهان  سرانجام 
منظور اد امه کالهبرد اری به شیوه مشاوره برای 
اخذ وام با بهره کم د ر مرزد اران فعال بود  به د ام 

اند اختند .
سرهنگ کارآگاه سعد ا... گزافی، با اشاره به ارزش 
میلیارد ی پروند ه نیز عنوان د اشت: با شناسایی 
د هها مالباخته و جمع بند ی شکایت های مطرح 
تاکنون ارزش پروند ه به بیش از ۵ میلیارد  تومان 
اد امه تحقیقات د ر  به  با توجه  برآورد  شد ه که 
خصوص پروند ه ی اخیِر متهم و احتمال شناسایی 
مالباختگان بیشتر، احتمال افزایش میزان برآورد  
مالی د ر خصوص این پروند ه همچنان وجود  د ارد . 
بد ین شیوه و  مالباختگانی که  و  از شکات  لذا 
شگرد  و تحت پوشش شرکتی تحت عنوان مهر 
گرفتند   قرار  کالهبرد اری  مورد   سعید   بازرگان 
د عوت می شود  تا جهت پیگیری شکایات خود  
به نشانی پایگاه د وم پلیس آگاهی تهران بزرگ د ر 
منطقه جنت آباد  شمالی، خیابان شاهین شمالی 

مراجعه کنند .

کالهبرد اری میلیارد ی زن تحصیلکرد ه 
د ر غرب تهران

معاوناجراییرئیسجمهور:

اقتصاد  مقاومتی نسخه شفابخش کشور است

آگهی مفقود ی
RoA مد ل ۱۳۸۶ به شماره  سند  کمپانی و برگ سبز سواری پژو 
موتور ۱۱۶۸۶۰۶۲۵۶۶ و شماره انتظامی ایران ۸۲-۱۲۳ص۴۲ و به 
از  و  گرد ید ه  مفقود   کرامتی  عذرا  نام  به  شماره شاسی ۶۱۳۶۳۸۸۰ 

د رجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقود ی
 ۲۱۷۳۵۵۰ موتور  شماره  به   ۱۳۸۶ مد ل  پراید   سواری  سبز  برگ 
شاسی  شماره  به  و  ۳۱-۱۷۱ب۸۴  ایران  انتظامی  شماره  و 
S۱۴۱۲۲۸۶۶۴۹۶۳ به نام خیراله نجف پور چوبی مفقود  گرد ید ه و 

از د رجه اعتبار ساقط است.
بابل

ابالغ
اشرف  علی  خواند ه  طرفیت  به  د اد خواستی  مراد ی  فرشته  خواهان 
های   د اد گاه  تقد یم  زوجه  خواست  د ر  به  طالق  خواسته  به  چراغی 
عمومی شهرستان رباط کریم نمود ه که جهت رسید گی به شعبه ۳ 
د اد گاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم واقع د ر شهرستان رباط 
که  گرد ید ه  ثبت   ۹۵۰۹۹۸۲۲۹۰۳۰۱۴۴۸ کالسه  وبه  ارجاع  کریم 
وقت رسید گی آن ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ و ساعت ۰۸:۳۰ تعیین گرد ید ه شد ه 
است. به علت مجهول المکان بود ن خواند ه و د ر خواست خواهان و به 
تجویز ماد ه ۷۳ قانون آیین د اد رسی د اد گاه های عمومی و انقالب د ر 
امور مد نی و د ستور د اد گاه مراتب یک نوبت د ر یکی از جراید  کثیر 
االنتشار آگهی می شود  تا خواند ه / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد  ان به د اد گاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه د وم 
د رخواست و ضمائم را د ریافت و د ر وقت مقرر فوق جهت رسید گی 

حاضر گرد د .م /الف ۱۱۶۸
منشیدادگاهحقوقیشعبه3دادگاهعمومیحقوقیشهرستانرباطکریم



4 آگهیسه شنبه 23 شهریور 1395                                                                                                                                                                                                     شماره 3320

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور 

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 
آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 

شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 
پروند ه کالسه ۶۰۲۳رای شماره ۴۹۷۹مورخه ۱۳۹۵/۴/۲۳به تقاضای آقای صمد  
به  ساختمان  باب  یک  به ششد انگ  نسبت  محمد   میرزا  فرزند   میری  د رویشی 
مساحت ۹۹متر مربع مجزی شد ه از پالک - فرعی ۲اصلی واقع د ر بخش چهار 
شهرستان خرم آباد  خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای عیسی پیرزاد ه 
رسید گی و تائید  و انشاء گرد ید ه مراتب د ر اجرای ماد ه ۳ قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی د و نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی د ر روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن د ر روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد  تقاضا اعتراض 
ماه  به مد ت د و  الصاق  تاریخ  از  و د ر روستاها  اولین آگهی  نشر  تاریخ  از  د ارند  
تسلیم  آباد   امالک شهرستان خرم  و  اسناد   ثبت  اد اره  به  را کتبا  اعتراض خود  
د ارند  و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مباد رت به تقد یم د اد خواست به مراجع قضایی ذیصالح اقد ام و گواهی 
تقد یم د اد خواست تحویل ثبت اسناد  نماید  و اد امه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد  د ر 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عد م تقد یم د اد خواست و پس از انقضای 
مد ت مذکور و یا عد م وصول اعتراض سند  مالکیت مورد  تقاضا بر اساس مد لول 
رای وفق مقررات صاد ر خواهد  شد  د ر هر حال صد ور سند  مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد  بود . م الف ۴۰۷۱
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۶/۲۳ تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۷/۶

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخرمآباد–محمدعلیابراهیمی

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور 
اد اره کل ثبت اسناد  و امالک لرستان

آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف
وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 

آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 
شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 

آقای  تقاضای  به   ۱۳۹۵/۴/۱۴ ۴۵۱۲مورخه  شماره  رای  ۱۱۸و  کالسه  پروند ه 
به  ساختمان  یکباب  ششد انگ  به  نسبت  مرد ان  فرزند   چگنی  جهانی  سرتیپ 
مساحت ۴۸/۹۶متر مربع مجزی شد ه از پالک ۱۳فرعی  ۳اصلی واقع د ر بخش 
چهارشهرستان خرم آباد  خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای حسین 
سیاهپوش رسید گی و تائید  و انشاء گرد ید ه مراتب د ر اجرای ماد ه ۳ قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی د و نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی د ر روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی 
انتشار و عالوه بر آن د ر روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد  تقاضا 
اعتراض د ارند  از تاریخ نشر اولین آگهی و د ر روستاها از تاریخ الصاق به مد ت د و 
ماه اعتراض خود  را کتبا به اد اره ثبت اسناد  و امالک شهرستان خرم آباد  تسلیم 
د ارند  و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مباد رت به تقد یم د اد خواست به مراجع قضایی ذیصالح اقد ام و گواهی 
تقد یم د اد خواست تحویل ثبت اسناد  نماید  و اد امه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد  د ر 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عد م تقد یم د اد خواست و پس از انقضای 
مد ت مذکور و یا عد م وصول اعتراض سند  مالکیت مورد  تقاضا بر اساس مد لول 
رای وفق مقررات صاد ر خواهد  شد  د ر هر حال صد ور سند  مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد  بود . م الف ۴۰۶۵
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۶/۲۳  تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۷/۶

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخرمآباد–محمدعلیابراهیمی

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور 
اد اره کل ثبت اسناد  و امالک لرستان

آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف
وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 

آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 
شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 

آقای  تقاضای  به   ۹۵/۳/۲۶ شماره ۳۴۹۸مورخه  رای  پروند ه کالسه ۴۹۸/۹۴و 
مساحت  به  عمارت  یکباب  ششد انگ  به  نسبت  د رویش  فرزند   منصوری  عزیز 
۱۸۰/۶۰متر مربع مجزی شد ه از پالک ۴فرعی ۵اصلی واقع د ر بخش۴ شهرستان 
نژاد   هاشمی  اله  روح  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  آباد  خروجی  خرم 
رسید گی و تائید  و انشاء گرد ید ه مراتب د ر اجرای ماد ه ۳ قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی د و نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی د ر روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن د ر روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد  تقاضا اعتراض 
ماه  به مد ت د و  الصاق  تاریخ  از  و د ر روستاها  اولین آگهی  نشر  تاریخ  از  د ارند  
تسلیم  آباد   امالک شهرستان خرم  و  اسناد   ثبت  اد اره  به  را کتبا  اعتراض خود  
د ارند  و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مباد رت به تقد یم د اد خواست به مراجع قضایی ذیصالح اقد ام و گواهی 
تقد یم د اد خواست تحویل ثبت اسناد  نماید  و اد امه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد  د ر 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عد م تقد یم د اد خواست و پس از انقضای 
مد ت مذکور و یا عد م وصول اعتراض سند  مالکیت مورد  تقاضا بر اساس مد لول 
رای وفق مقررات صاد ر خواهد  شد  د ر هر حال صد ور سند  مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد  بود . م الف ۴۱۱۷۷
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۶/۲۳ تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۷/۶

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخرمآباد–محمدعلیابراهیمی

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور 

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 
آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 

شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 
۱-پروند ه کالسه ۴۶۰رای شماره  ۱۰۰۲۷۴۶مورخه ۹۵/۳/۱۱به تقاضای آقای 
عیسی ند ری فرزند  چراغعلی نسبت به ششد انگ یکباب ساختمان به مساحت 
۱۸۵/۸۶متر مربع مجزی شد ه از پالک ۲۵فرعی از ۴فرعی از ۵اصلی واقع د ر 
بخش چهار شهرستان خرم آباد  خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( شرکت 
تعاونی کارگران پارسیلون ۲- پروند ه کالسه ۵۲۵ورای شماره  ۱۰۰۴۴۸۷مورخه 
۱۳۹۵/۴/۱۴ به تقاضای آقای ماشااله رومی پور فرزند  زنیکه نسبت به ششد انگ 
یکباب ساختمان به مساحت ۱۶۳/۷۲متر مربع مجزی شد ه از پالک ۲۵فرعی 
از ۴فرعی از ۵اصلی واقع د ر بخش چهار شهرستان خرم آباد  خروجی از مالکیت 
مالک اولیه )رسمی( شرکت تعاونی کارگران پارسیلون رسید گی و تائید  و انشاء 
گرد ید ه مراتب د ر اجرای ماد ه ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد  سند  رسمی د و نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی د ر روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن د ر روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد  تقاضا اعتراض د ارند  از تاریخ نشر اولین 
آگهی و د ر روستاها از تاریخ الصاق به مد ت د و ماه اعتراض خود  را کتبا به اد اره 
برابر مقررات معترض  و  آباد  تسلیم د ارند   اسناد  و امالک شهرستان خرم  ثبت 
تقد یم  به  مباد رت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مد ت  ظرف  است  مکلف 
د اد خواست به مراجع قضایی ذیصالح اقد ام و گواهی تقد یم د اد خواست تحویل 
ثبت اسناد  نماید  و اد امه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد  د ر 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه گواهی عد م تقد یم د اد خواست و پس از انقضای مد ت مذکور و یا عد م 
وصول اعتراض سند  مالکیت مورد  تقاضا بر اساس مد لول رای وفق مقررات صاد ر 
خواهد  شد  د ر هر حال صد ور سند  مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی 

نخواهد  بود . م الف ۴۰۷۳
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹۵/۶/۲۳  تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۷/۶
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شماره  به  محد ود   مسئولیت  با  پاسارگاد   بناي  سیویل  شرکت  تغییرات  آگهي 
مجمع  صورتجلسه  استناد   به   ۱۴۰۰۵۱۱۱۷۴۱ ملي  شناسه  و   ۴۷۶۲۶۵ ثبت 
اتخاذ شد : خانم عطیه  فوق العاد ه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ تصمیمات ذیل  عمومي 
ریال   ۵۰۰۰۰۰ د ریافت  با   ۰۰۷۷۶۲۳۷۹۷ ملي  شماره  به  صد رآباد ي  انصاري 
آزاد   کمال  اقاي  گرد ید .  خارج  شرکت  از  شرکت  صند وق  از  خود   سهم الشرکه 
فالح به شماره ۵۰۸۹۸۸۹۰۸۲ با د ریافت ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود  زا 
صند وق شرکت از شرکت خارج گرد ید . د ر نتیجه سرمایه از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به 
۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماد ه مربوطه د ر اساسنامه به نحو مذکور اصالح 
مي باشد :  ذیل  به شرح  سرمایه  کاهش  از  پس  سایر شرکا  گرد ید . سهم الشرکه 
ریال   ۵۰۰۰۰۰ د اراي   ۰۴۹۰۵۶۱۹۶۹ ملي  ش  رمضانپور  محمد مهد ي  آقاي 
سهم الشرکه و آقاي احمد  مهد ي ش ملي ۰۰۷۷۴۰۲۷۵۸ د اراي ۵۰۰۰۰۰ ریال 
سهم الشرک. با ثبت این مستند  تصمیمات کاهش سرمایه از طریق خروج شریک 
انتخاب شد ه توسط متقاضي د ر سوابق الکترونیک شخصیت حقوقي مرقوم ثبت 

و د ر پایگاه آگهي هاي سازمان قابل د سترس مي باشد . 
مالف/380732سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاريتهران

آگهی حصر وراثت
آقای ناد ر نواح د ارای شناسنامه شماره ۲۲ بشرح د اد خواست به کالسه ۵۷/۹۵۰۳۷۶ 
از این شورا د رخواست گواهی حصر وراثت نمود ه و چنین توضیح د اد ه که شاد روان 
سیف اله نواح ماراالنی بشناسنامه ۲۱۴۱۳ د ر تاریخ ۶۸/۱۲/۱۵ اقامتگاه د ائمی خود  

بد رود  زند گی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به :
۱-کبری تقوی امامیه ش.ش ۴۸۲۶۵ فرزند  کریم نسبت همسر 

۲-بیوک نواح ماراالنی ش.ش ۷۷۴ فرزند  سیف اله نسبت فرزند   
۳-کوچک نواح ماراالنی ش.ش ۶۴۷ فرزند  سیف اله نسبت فرزند   

۴-ناصر نواح ماراالنی ش.ش ۵۱۱ فرزند  سیف اله نسبت فرزند  
۵- مهین نواح ماراالنی ش.ش ۱۰۱۷ فرزند  سیف اله نسبت فرزند 

۶- شهین نواح ماراالنی ش.ش ۴۲۳۲۹ فرزند  سیف اله نسبت فرزند 
۷- ناد ر نواح ش.ش ۲۲ فرزند  سیف اله نسبت فرزند  

اینک با انجام تشریفات مقد ماتی د رخواست مزبور به استناد  ماد ه ۳۶۲ قانون امور 
حسبی را د ر یک نوبت آگهی می نماید  تا هر کسی اعتراض د ارد  و یا وصیت نامه 
از متوفی نزد  او باشد  از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقد یم 

رئیسشعبه57شورایحلاختالفارومیهد ارد  واال گواهی صاد ر خواهد  شد .

د اد نامه
خواهان احمد  عثمانی فرزند  کریم، جوانرود  خیابان حمزه پشت بانک کشاورزی

خواند ه محفوظ خوسه؛ مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه سفته و خسارت تأخیر تأد یه و هزینه های د اد رسی

با عنایت به محتویات پروند ه ختم رسید گی اعالم و به شرح زیر انشاء می گرد د :
رای شورا

د ر خصوص د عوا احمد  عثمانی بطرفیت محفوظ خوسه بخواسته مطالبه مبلغ 
اینکه مستند  د عوا سفته شماره ۶۴۶۹۳۰ )سری/  به  نظر  ریال   ۱۰۰۰۰۰۰۰۰
گ( است که توسط خواند ه صاد ر گرد یه و د اللت بر تعهد  خواند ه به پرد اخت 
خواسته د ر حق خواهان بعنوان د ارند ه سفته د ارد  و خواند ه د فاعی که رد  د عوا 
ایجاب نماید  ارایه ند اد ه است. لذا به استناد  مواد  ۲۴۹، ۳۰۷، ۳۰۸ قانون تجارت 
مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰  پرد اخت  به  مد نی  ق.آ.د   و ۵۲۲  مواد  ۵۱۹-۵۱۵-۱۹۸  و 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰ ریال هزینه د اد رسی خسارت تأخیر 
د ر حق خواهان محکوم  اجرای حکم  زمان  لغایت  تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۰  از  تأد یه 
می نماید . رأی صاد ره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی د ر 

این شعبه میباشد .
قاضیشعبهچهارمشورایحلاختالفشهرستانجوانرود

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور 
اد اره کل ثبت اسناد  و امالک لرستان

آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف
وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 

آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 
شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 

پروند ه کالسه ۷۵۵/۹۴و رای شماره ۴۹۸۲مورخه ۱۳۹۵/۴/۲۳به تقاضای آقای 
عباس سپهوند  فرزند  کامحمد  نسبت به ششد انگ یکباب ساختمان به مساحت 
۱۶۶/۱۵متر مربع مجزی شد ه از پالک - فرعی ۲۰۹۱اصلی باقیماند ه واقع د ر 
بخش یک  شهرستان خرم آباد  خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای 
طوس والیزاد ه رسید گی و تائید  و انشاء گرد ید ه مراتب د ر اجرای ماد ه ۳ قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی د و نوبت به فاصله ۱۵ روز 
جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی د ر روزنامه کثیر االنتشار و محلی 
آگهی انتشار و عالوه بر آن د ر روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد  
تقاضا اعتراض د ارند  از تاریخ نشر اولین آگهی و د ر روستاها از تاریخ الصاق به 
مد ت د و ماه اعتراض خود  را کتبا به اد اره ثبت اسناد  و امالک شهرستان خرم 
آباد  تسلیم د ارند  و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مد ت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مباد رت به تقد یم د اد خواست به مراجع قضایی ذیصالح اقد ام و 
گواهی تقد یم د اد خواست تحویل ثبت اسناد  نماید  و اد امه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می 
باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عد م تقد یم د اد خواست و پس از 
انقضای مد ت مذکور و یا عد م وصول اعتراض سند  مالکیت مورد  تقاضا بر اساس 
مد لول رای وفق مقررات صاد ر خواهد  شد  د ر هر حال صد ور سند  مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد  بود . م الف ۴۰۷۲
تاریخ انتشارنوبت اول : ۱۳۹۵/۶/۲۳  تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۷/۶

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخرمآباد–محمدعلیابراهیمی

آگهی ابالغ 

امین  طرفیت  به  حاجی  پور  غالمرضا  وکالت  با  پرست  یزد ان  حسین  طرف  از 
به  که  تسلیم  به حوزه ۹ شورا  قرارد اد   فسخ  و  مطالبه وجه  بخواسته  گلستانی 
کالسه ۹۵/۳۰۸ ش ۹ثبت و برای روز ۹۵/۷/۲۵ ساعت ۹:۳۰ صبح تعیین وقت 
گرد ید ه نظر به اینکه خواند گان د ر نشانی معیینه شناخته نشد ه است و حسب 
د رخواست خواهان و تجویز ماد ه ۷۳ قانون ایین د اد رسی مد نی مراتب یک نوبت 
د ر یکی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی تا خواند گان مذکور ضمن مراجعه 
به د بیرخانه شورا نشانی خود  را اعالم اوراق مربوطه را نیز د ریافت د ارد  و غیر 

اینصورت شورا غیابا رسید گی و مباد رت به اتخاذ تصمیم می نماید  .
تاریخانتشار:95/6/23شورایحلاختالفبوشهر

آگهی
به  د اد خواستی  بسیجیان(  الحسنه  قرض  )موسسه  اقتصاد   مهر  بانک  خواهان 
تاخیر  خسارت  مطالبه  خواسته  به  اواتی  خلیلی  حمید رضا   خواند ه  طرفیت 
تاد یه و مطالبه خسارت د اد رسی و مطالبه وجه چک تقد یم د اد گاه های عمومی 
شهرستان بخش قرچک شهرستان ورامین نمود ه که جهت رسید گی به شعبه 
اول د اد گاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک واقع د ر قرچک ارجاع و به کالسه 
۹۵۰۹۹۸۲۹۲۲۳۰۰۳۳۶ ثبت گرد ید ه که وقت رسید گی آن ۹۵/۸/۱ و ساعت 
بود ن خواند ه و د رخواست  المکان  به علت مجهول   . تعیین شد ه است   ۱۱:۰۰
خواهان و به تجویز ماد ه ۷۳ قانون آئین د اد رسی د اد گاه های عمومی و انقالب 
د ر امور مد نی و د ستور د اد گاه مراتب یک نوبت د ر یکی از جراید  کثیر االنتشار 
آگهی میشود  تا خواند ه پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  آن به د اد گاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه د وم د اد خواست و ضمائم را د ریافت و د ر 

وقت مقرر فوق جهت رسید گی حاضر گرد د . 
منشیشعبهاولدادگاهعمومیبخشقرچک

آگهی تحد ید  حد ود  اختصاصی
چون از ششد انگ پالک یک اصلی واقع د ر شهرستان د االهو بخش پنج کرمانشاه 
تحد ید  حد ود  به عمل نیامد ه است لذا از پالک مرقوم ذیال تعریف شد ه است طبق 
ماد ه ۱۴ قانون ثبت اسناد  و امالک د ر زمان مقرر قید  شد ه تحد ید  بعمل خواهد  
آمد  لذا بد ین وسیله از کلیه مجاورین و کسانیکه نسبت به تحد ید  حد ود  خود  
اعتراض د ارند  برابر ماد ه ۲۰ قانئن ثبت تا سی روز اعتراض خود  را کتبا« به این 
اد اره تسلیم و رسید  د ریافت د ارند  د ر غیر اینصورت حق آنان ساقط خواهد  شد  .
از  صاد ره   ۱۸۳ شناسنامه  شماره  به  قیطولی  فرزند   رضایی  ملوک  ۱-خانم 
کرند غرب ششد انگ یک باب ساختمان به مساحت ۹۲،۴۲ متر مربع تحت پالک 
قسمتی از ۱۰۰۹ فرعی از یک اصلی واقع د ر بخش پنج کرمانشاه کرند غرب محله 
شوا کوچه شهید  جبیب اله یوسفشاهی ؛ د ر مورخه ۱۳۹۵/۷/۱۴ تحد ید  حد ود  

بعمل خواهد  آمد  .تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۶/۲۳            
خلیلبساطی-رئیسادارهثبتاسنادوامالکشهرستانداالهو

آگهی حصر وراثت

خانم فاطمه واقفی د ارای شناسنامه بشماره ۳۴۴۰۹ بشرح پروند ه کالسه ۶۹۵-
نمود ه و چنین توضیح د اد ه که  این شورا د رخواست گواهی حصر وراثت    ۹۵
شاد روان سلطنت شیخی ینگجه به شماره شناسنامه ۶۰۰ د ر تاریخ ۹۵/۱/۷ د ر 
ارد بیل اقامتگاه د ائمی خود  بد رود  حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:

۱-اسماعیل واقفی به ش ش ۳۲۵۵ فرزند  حبیب پسر متوفی
۲-حسین واقفی ینگجه به ش ش ۲۰۴۱۳ فرزند  حبیب پسر متوفی
۳-حسین واقفی ینگجه به ش ش ۲۰۴۱۲ فرزند  حبیب پسر متوفی

۴-سید علی واقفی ینگجه به ش ش ۱۰۱۷۸۰فرزند  حبیب پسر متوفی
۵-اعظم واقفی ینگجه به ش ش ۱۰۱۷۸۱ فرزند  حبیب د ختر متوفی

۶-الناز واقفی ینگجه به ش ش ۱۴۵۰۱۸۸۶۱۳ فرزند  حبیب د ختر متوفی
۷-فاطمه واقفی به ش ش ۳۴۴۰۹ فرزند  حبیب د ختر متوفی

۸-حبیب واقفی ینگجه به ش ش ۶۱۱ فرزند  میرزا حسین زوج متوفی
آگهی می  نوبت  د ر یک  را  مزبور  د رخواست  مقد ماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید  هر کس اعتراض د ارد  و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد  او باشد  از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقد یم د ارد  و اال گواهی صاد ر و هر وصیت نامه 
ای جز سری و رسمی که بعد  از موعد  ابراز شود  از د رجه اعتبار ساقط و یا بالاثر 

خواهد  بود . 
بدری-رئیسشعبه11شورایحلاختالفشهرستاناردبیل
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با مسئولیت محد ود  به شماره ثبت ۴۸۶۹۸۸  بارفرابري مهرگان  آگهي شرکت 
و شناسه ملي ۱۴۰۰۵۶۰۵۰۸۰ به استناد  صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاد ه 
مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ و تایید یه اد اره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان تهران 
فرهاد   آقاي  شد :  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۹۵/۴/۲ مورخ   ۱۱/۱۱۳۶۵ شماره  به 
سهم الشرکه  ریال   ۴۰۰۰۰۰ د ریافت  با   ۲۴۳۲۶۷۵۵۷۶ ملي  شماره  به  مد ني 
به  مهد ي جهانشاهي  آقاي  و  گرد ید   خارج  از شرکت  از صند وق شرکت،  خود  
شماره ملي ۰۰۶۸۸۳۸۲۶۳ با د ریافت ۰۰۶۸۸۳۸۲۶۳ با د ریافت ۶۰۰۰۰۰ ریال 
سهم الشرکه خود  از صند وق شرکت، از شرکت خارج گرد ید . د ر نتیجه سرمایه 
مربوطه  ماد ه  و  یافت  کاهش  ریال   ۱۰۰۰۰۰۰ به  ریال   ۲۰۰۰۰۰۰ از  شرکت 
از کاهش سرمایه  لیست شرکا پس  نحو مذکور اصالح گرد ید   به  اساسنامه  د ر 
د اراي   ۲۸۳۰۱۸۱۹۴۸ کد ملي  با  جو  علم  عیسي  آقاي  مي باشد :  ذیل  قرار  به 
 ۱۰۰۰۰۰ د اراي   ۲۸۳۰۲۹۰۵۱۸ کد ملي  با  آرن  محمد   آقاي  ریال   ۹۰۰۰۰۰
ریال. با ثبت این مستند  تصمیمات کاهش سرمایه از طریق خروج شریک انتخاب 
الکترونیک شخصیت حقوقي مرقوم ثبت و د ر  شد ه توسط متقاضي د ر سوابق 

پایگاه آگهي هاي سازمان قابل د سترس مي باشد . 
مالف/380725سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاريتهران

آگهی حصر وراثت

آقای نجات میکائیلی حور د ارای شناسنامه بشماره ۳۳۳۷ به شرح پروند ه کالسه 
که  د اد ه  توضیح  چنین  و  نمود ه  وراثت  گواهی حصر  د رخواست  شورا  این   ۹۵
شاد روان رحمت میکائیلی حور به شماره شناسنامه ۱۷۱۶ د ر تاریخ ۹۱/۱۲/۲۱ 
منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته،  حیات  بد رود   خود   د ائمی  اقامتگاه  ارد بیل  د ر 

است به: 
۱-نجات میکائیلی حور به ش ش ۳۳۳۷ فرزند  رحمت پسر متوفی

۲-وحد ت میکائیلی حور به ش ش ۴۲۰۳ فرزند  رحمت پسر متوفی
۳-پوران میکائیلی حور به ش ش ۳۳۷۸ فرزند  رحمت د ختر متوفی
۴-پروین میکائیلی حور به ش ش ۳۷۳۲ فرزند  رحمت د ختر متوفی
۵-صغری میکائیلی حور به ش ش ۴۶۳۸ فرزند  رحمت د ختر متوفی

۶-مهناز میکائیلی حور به ش ش ۴۶۷ فرزند  رحمت د ختر متوفی
۷-گالیه باهری حور به ش ش ۱۷۸۷ فرزند  اقام اوغالن زوجه متوفی

آگهی می  نوبت  د ر یک  را  مزبور  د رخواست  مقد ماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید  هر کس اعتراض د ارد  و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد  او باشد  از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقد یم د ارد  و اال گواهی صاد ر و هر وصیت نامه 
ای جز سری و رسمی که بعد  از موعد  ابراز شود  از د رجه اعتبار ساقط و یا بالاثر 

خواهد  بود . 
بدری-رئیسشعبه11شورایحلاختالفشهرستاناردبیل

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشو
ر 

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 
آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 

شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 
آقای  تقاضای  ۱۳۹۵/۳/۲۴به  ۳۴۲۳مورخه  شماره  رای  ۴۴۳۰و  کالسه  پروند ه 
مجید  بیرانوند  فرزند  سعید  خان نسبت به ششد انگ یکباب عمارت به مساحت 
چهار  بخش  د ر  واقع  اصلی   ۵ فرعی  یک  پالک  از  شد ه  مجزی  ۲۰۳/۳۲مربع 
شهرستان خرم آباد  خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای اسد اله میسمی 
رسید گی و تائید  و انشاء گرد ید ه مراتب د ر اجرای ماد ه ۳ قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی د و نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی د ر روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن د ر روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد  تقاضا اعتراض 
ماه  به مد ت د و  الصاق  تاریخ  از  و د ر روستاها  اولین آگهی  نشر  تاریخ  از  د ارند  
تسلیم  آباد   امالک شهرستان خرم  و  اسناد   ثبت  اد اره  به  را کتبا  اعتراض خود  
د ارند  و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مباد رت به تقد یم د اد خواست به مراجع قضایی ذیصالح اقد ام و گواهی 
تقد یم د اد خواست تحویل ثبت اسناد  نماید  و اد امه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد  د ر 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عد م تقد یم د اد خواست و پس از انقضای 
مد ت مذکور و یا عد م وصول اعتراض سند  مالکیت مورد  تقاضا بر اساس مد لول 
رای وفق مقررات صاد ر خواهد  شد  د ر هر حال صد ور سند  مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد  بود . م الف ۴۱۱۲۰
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۳۹۵/۶/۲۳  تاریخ انتشار نوبت د وم: ۱۳۹۵/۷/۶

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخرمآباد–محمدعلیابراهیمی

آگهی  د رخواست گواهی حصر وراثت 

کالسه  به  د اد خواست  شرح  به  ذوالفقار  فرزند   پاجی  ذوالفقاری  فاطمه  خانم 
توضیح  چنین  و  نمود ه  وراثت  حصر  گواهی  د رخواست  شورا   این   ۱/۹۵/۳۴۴
د اد ه که شاد روان حسن عباسیان سورکی فرزند  اسد ا...      بشناسنامه ۹۴ صاد ره 
از ساری -د ر تاریخ ۹۴/۱۱/۴اقامتگاه د ائمی خود شهرستان میاند رود  – سورک 

بد رود  زند گی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
پد ر   – از ساری  به ش ش ۳ صاد ره  فرزند  محمد   عباسیان سورکی  ۱-اسد اله 

متوفی 
۲- ننه جان تقوی فرزند  عبد اله به ش ش ۲۰۲۳صاد ره از ساری ماد ر متوفی 

۳- د انیال عباسیان سورکی فرزند  حسن به ش ملی ۲۰۸۰۲۰۴۵۷۲ صاد ره از 
ساری پسر متوفی 

از  ۴- د امون عباسیان سورکی فرزند  حسن به ش ملی۲۰۸۰۵۵۳۵۷۷ صاد ره 
ساری پسر متوفی 

از  ملی۲۰۸۰۹۲۰۱۰۳صاد ره  به ش  فرزند  حسن  سورکی  عباسیان  اسد اله   -۵
بهشهر پسر متوفی 

۶- فاطمه ذوالفقاری پاجی فرزند  ذوالفقار به ش ش ۱۰ صاد ره از ساری همسر 
متوفی 

یکمرتبه  نوبت  یک  د ر  را  مزبور  د رخواست  مقد ماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
آگهی می نماید  تا هر کسی اعتراضی د ارد  و یا وصیتنامه از متوفی نزد  او باشد  
گواهی  واال  د ارد   تقد یم  د اد گاه  به  ماه  آگهی ظرف یک  نخستین  نشر  تاریخ  از 

صاد ر خواهد  شد . 
شعبهدومشورایحلاختالفمیاندرود

ابالغ 
خواهان / شاکی علی چتین د اد خواستی به طرفیت خواند ه / متهم بهزاد  امید ی 
به خواسته ابطال مبایعه نامه مالی تقد یم د اد گاه های عمومی شهرستان محمود  
شهرستان  حقوقی  عمومی  د اد گاه   ۱ شعبه  به  رسید گی  جهت  که  نمود ه  آباد  
محمود  آباد  واقع د ر استان مازند ران شهرستان محمود  آباد  خیابان آزاد ی جنب 
فرماند اری د اد گستری محمود  آباد  ارجاع و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۱۲۲۷۱۰۰۲۴۵ 
ثبت گرد ید ه که وقت رسید گی آن ۹۵/۷/۲۸ و ساعت ۱۲ تعیین شد ه است به 
علت مجهول المکان بود ن خواند ه / متهم و د ر خواست / شاکی و به تجویز ماد ه 
۷۳ قانون آیین د اد رسی د اد گاه های عمومی و انقالب د ر امور مد نی و د ستور 
د اد گاه مراتب یک نوبت د ر یکی از جراید  کثیر االنتشار آگهی می شود  تا خواند ه 
/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  آن به د اد گاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود  نسخه د وم د اد خواست و ضمائم را د ریافت و د ر وقت مقرر فوق 

جهت رسید گی و استماع شهاد ت شهود  حاضر گرد د  
منشیدفترشعبه1دادگاهعمومیحقوقیشهرستانمحمودآبادزینبقلیزاده

بارکد  40049340 
شماره  به  محد ود   مسئولیت  با  پاسارگاد   بناي  سیویل  شرکت  تغییرات  آگهي 
مجمع  صورتجلسه  استناد   به   ۱۴۰۰۵۱۱۱۷۴۱ ملي  شناسه  و   ۴۷۶۲۶۵ ثبت 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ مورخ  فوق العاد ه  طور  به  عاد ي  عمومي 
انتخاب گرد ید ند :  به شرح ذیل  نامحد ود   براي مد ت  مد یره  اعضاي هیئت  شد : 
آقاي محمد مهد ي رمضانپور به شماره ملي ۰۴۹۰۵۶۱۹۶۹ و آقاي احد مهد ي 
به شماره ملي ۰۰۷۷۴۰۲۷۵۸ آقاي احمد  مهد ي به سمت مد یرعامل و عضو 
هیئت مد یره و آقاي محمد مهد ي رمضانپور به سمت رئیس هیئت مد یره تعیین 
گرد ید ند . کلیه اوراق و اسناد  بهاد ار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و 
بروات و قرارد اد ها و عقود  اسالمي و اوراق شهرد اري با امضاي مد یرعامل منفرد ا 
همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد . با ثبت این مستند  تصمیمات تعیین وضعیت 
حق امضاء انتخاب و تعیین سمت هیئت مد یره انتخاب شد ه توسط متقاضي د ر 
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقي مرقوم ثبت و د ر پایگاه آگهي هاي سازمان 

قابل د سترس مي باشد . 
مالف/380731سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاريتهران

حصر وراثت

خانم طاهره عیسوند        د ارای شناسنامه شماره ۳۲۲۹۶به شرح د اد خواست به 
کالسه ۱ش -۹۵/ ۷۵۳ ازاین شعبه د رخواست گواهی حصر وراثت نمود ه و چنین 
توضیح د اد ه که شاد روان رحیم عیسوند      ش ش ۳۵۸ د ر تاریخ ۱۳۹۵/۶/۸ 
اقامتگاه د ائمی خود  را بد رود  زند گی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به ۱-متقاضی فوق الذکر  متولد  ۱۳۶۶ د ختر متوفی ۲-طیبه عیسوند  ش 
ش ۱۶۲۶۵ متولد  ۱۳۶۰د ختر متوفی ۳-رحمان عیسوند  ش ش ۲۲۳۳۴ متولد  
۱۳۶۳ پسر متوفی ۴-ایمان عیسوند  ش ش ۰۰۱۶۱۳۸۱۹۸ متولد  ۱۳۷۲ پسر 
متوفی  پسر   ۱۳۶۸ متولد    ۰۰۱۱۷۴۹۷۳۳ ش  ش  عیسوند   ۵-سلمان  متوفی 
متوفی     زوجه   ۱۳۴۴ متولد    ۸۹۰۷ ش  ش  مقانک  خرمی  بی  بی  ۶-حاجیه 
اینجانب با انجام تشریفات مقد ماتی د رخواست مزبور را یک مرتبه آگهی مینماید  
تا هرکسی اعتراضی د ارد  و یا وصیت نامه از متوفی د ارا باشد  از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شعبه یکم شورای حل اختالف بخش قرچک تقد یم د ارد  و اال 

گواهی صاد ر خواهد  شد 
رییسشعبهیکمشورایحلاختالفشهرستانقرچک

مفقود ی
 سند  کمپانی و برگ سبز و تسلسل اسناد  مالکیت سواری ماکسیما مد ل ۱۳۸۲ 
به شماره انتظامی ۴۸۷و۵۶ ایران ۷۷ با شماره موتور Vq۳۰۵۳۶۵۹۵bو شماره 
شاسی pklha۳۳Cd۱۰۱۷۳۴ به نام رئوف حسین جان زاد ه سرستی مفقود  

گرد ید ه و ازد رجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی حصر وراثت
آقای ناد ر نواح د ارای شناسنامه شماره ۲۲ بشرح د اد خواست به کالسه ۵۷/۹۵۰۳۷۷ 
از این شورا د رخواست گواهی حصر وراثت نمود ه و چنین توضیح د اد ه که شاد روان 
کبری تقوی امامیه بشناسنامه ۴۸۲۶۵ د ر تاریخ ۹۱/۲/۱۸ اقامتگاه د ائمی خود  

بد رود  زند گی گفته ورثه آن مرحوم / مرحومه منحصر است به :
۱- مهین نواح ماراالنی ش.ش ۱۰۱۷ فرزند  سیف اله نسبت فرزند  

۲- شهین نواح ماراالنی ش.ش ۴۲۳۲۹ فرزند  سیف اله نسبت فرزند  
۳- بیوک نواح ماراالنی ش.ش ۷۷۴ فرزند  سیف اله نسبت فرزند   

۴- کوچک نواح ماراالنی ش.ش ۶۴۷ فرزند  سیف اله نسبت فرزند   
۵- ناد ر نواح ش.ش ۲۲ فرزند  سیف اله نسبت فرزند  

۶- ناصر نواح ماراالنی ش.ش ۵۱۱ فرزند  سیف اله نسبت فرزند  
اینک با انجام تشریفات مقد ماتی د رخواست مزبور به استناد  ماد ه ۳۶۲ قانون امور 
حسبی را د ر یک نوبت آگهی می نماید  تا هر کسی اعتراض د ارد  و یا وصیت نامه 
از متوفی نزد  او باشد  از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقد یم 

د ارد  واال گواهی صاد ر خواهد  شد .
رئیسشعبه57شورایحلاختالفارومیه

آگهی ابالغ وقت د اد رسی
رساند که۱- می  المکان  مجهول  فرخی  خواجه  طلعت  اطالع  به  بد ینوسیله 
فرزند ان  مالرجبی  الساد ات۳-اکرم  مصلحیان۲-اعظم  اله  سید هد ایت 
منزوی  اکبر۵-سید صاد ق  فرزند علی  فیروزآباد ی  شیری  سید اسد اله۴-فاطمه 
د زفولی  مالرجبی  فرزند سید علی۷-بتول  فرزند سید علی۶-سید باقرمنزوی 
مجتبی۹-سید مصطفی۱۰-فریبا۱۱-بهجت  فرزند سید حسین۸-سید  
الساد ات۱۲-اعظم الساد ات۱۳-اکرم الساد ات همگی مشرف فرزند ان عبد اله۱۴-

بی بی طیبه منزوی فرزند سید محمد د اد خواستی به طرفیت شمابه خواسته اثبات 
مالکیت به این د اد گاه تقد یم نمود ه که به کالسه۹۵۰۳۸۶ثبت ووقت رسید گی 
آئین  ماد ه۷۳قانون  وفق  باشد لذامراتب  مورخ۹۵/۹/۲۴ساعت۱۰:۳۰می  آن 
د اد رسی مد نی اعالم تاقبل ازحلول وقت رسید گی جهت تحویل گرفتن نسخه 
رسید گی  د روقت  وهمچنین  مراجعه  د اد گاه  این  به  وضمائم  د اد خواست  ثانی 
رسید گی  غیابی  صورت  به  د اد گاه  صورت  غیراین  حاضرشوید .د ر  د رد اد گاه 

واتخاذتصمیم خواهد نمود .
مدیردفترشعبهدومدادگاهحقوقیدزفول

مفقود ی
شهربانی  شماره  با   ۸۹ مد ل  پراید   اسناد   تسلسل  سبز  برگ  و  کمپانی  سند    
شاسی  شماره  ۳۴۱۶۵۳۴و  موتور  شماره  با   ۸۲ ایران  ۷۴۷ص۴۶ 
با شماره ملی ۲۰۶۲۷۸۶۱۶۶مفقود   نام مریم شریفی  s۱۴۱۲۲۸۹۱۶۴۶۱۷به 

گرد ید ه و از د رجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل
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سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور 

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 
آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 

شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 
۱-پروند ه کالسه ۱۱۴و رای شماره ۱۰۰۵۲۲۶ مورخه ۹۵/۴/۲۹به تقاضای آقای 
احمد  احمد یان فرزند  سبزی نسبت به ششد انگ یکباب ساختمان به مساحت 
۱۶۶/۵۰ متر مربع مجزی شد ه از پالک ۲۵ از ۴فرعی از ۵اصلی واقع د ر بخش 
شرکت  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد   خرم  شهرستان  چهار 
 ۱۰۰۴۸۶۳ شماره  رای  و   ۵۳۳ کالسه  پروند ه   -۲ پارسیلون  کارگران  تعاونی 
مورخه ۹۵/۴/۲۲ به تقاضای آقای عباس رضائی الشتر  فرزند  غالمرضا نسبت به 
ششد انگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۹۵/۲۳متر مربع مجزی شد ه از پالک 
۲۵ فرعی از ۴فرعی از ۵اصلی واقع د ر بخش چهار شهرستان خرم آباد  خروجی 
پروند ه   -۳ پارسیلون  کارگران  تعاونی  شرکت  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از 
کالسه ۵۴۱و رای شماره ۱۰۰۴۴۳۴مورخه ۹۵/۴/۱۳ به تقاضای آقای ابراهیم 
به مساحت ۲۰۰  یکباب ساختمان  به ششد انگ  نسبت  نصراله  فرزند   نوری  د ه 
واقع د ر بخش  از ۵اصلی  از ۴فرعی  از پالک ۲۵ فرعی  متر مربع مجزی شد ه 
چهار شهرستان خرم آباد  خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( شرکت تعاونی 
ماد ه ۳  اجرای  د ر  مراتب  انشاء گرد ید ه  و  تائید   و  پارسیلون رسید گی  کارگران 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی د و نوبت به فاصله 
۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی د ر روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن د ر روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد  تقاضا اعتراض د ارند  از تاریخ نشر اولین آگهی و د ر روستاها از تاریخ الصاق 
به مد ت د و ماه اعتراض خود  را کتبا به اد اره ثبت اسناد  و امالک شهرستان خرم 
آباد  تسلیم د ارند  و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مد ت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مباد رت به تقد یم د اد خواست به مراجع قضایی ذیصالح اقد ام و 
گواهی تقد یم د اد خواست تحویل ثبت اسناد  نماید  و اد امه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می 
باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عد م تقد یم د اد خواست و پس از 
انقضای مد ت مذکور و یا عد م وصول اعتراض سند  مالکیت مورد  تقاضا بر اساس 
مد لول رای وفق مقررات صاد ر خواهد  شد  د ر هر حال صد ور سند  مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد  بود . م الف ۴۰۱۹
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۶/۲۳ تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۷/۶

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخرمآباد–محمدعلیابراهیمی

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور 

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 
آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 

شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 
تقاضای  ۹۵/۴/۲۳به  مورخه   ۴۹۵۱ شماره  رای  ۱۱۲۸/۹۴و  کالسه  ۱-پروند ه 
عمارت  یکباب  به ششد انگ  نسبت  رحم خد ا   فرزند   میراسمعیلی  کاظم  آقای 
به مساحت ۱۳۵/۰۴ متر مربع مجزی شد ه از پالک –فرعی ۳۸اصلی واقع د ر 
بخش ۲شهرستان خرم آباد  خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای علی 
پروند ه کالسه ۱۱۳۵/۹۴و رای شماره ۴۹۵۴ مورخه ۹۵/۴/۲۳  د یرکوند ی ۲- 
به تقاضای آقای علی محمد  میر فرزند  مراد  نسبت به ششد انگ یکباب عمارت 
د ر  واقع  –فرعی ۳۸اصلی  از پالک  مربع مجزی شد ه  به مساحت ۱۶۲/۵۹متر 
بخش ۲شهرستان خرم آباد  خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای علی 
د یرکوند ی رسید گی و تائید  و انشاء گرد ید ه مراتب د ر اجرای ماد ه ۳ قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی د و نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی د ر روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی 
انتشار و عالوه بر آن د ر روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد  تقاضا 
اعتراض د ارند  از تاریخ نشر اولین آگهی و د ر روستاها از تاریخ الصاق به مد ت د و 
ماه اعتراض خود  را کتبا به اد اره ثبت اسناد  و امالک شهرستان خرم آباد  تسلیم 
د ارند  و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مباد رت به تقد یم د اد خواست به مراجع قضایی ذیصالح اقد ام و گواهی 
تقد یم د اد خواست تحویل ثبت اسناد  نماید  و اد امه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد  د ر 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عد م تقد یم د اد خواست و پس از انقضای 
مد ت مذکور و یا عد م وصول اعتراض سند  مالکیت مورد  تقاضا بر اساس مد لول 
رای وفق مقررات صاد ر خواهد  شد  د ر هر حال صد ور سند  مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد  بود . م الف ۴۰۲۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۶/۲۳ تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۷/۶

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخرمآباد–محمدعلیابراهیمی

سازمان ثبت  اسناد  و امالک کشور 

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 
آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 

شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 
۱-پروند ه کالسه ۱۱۸/۹۵و رای شماره ۴۱۳۱ مورخه ۹۵/۴/۶ به تقاضای آقای 
فرشاد  مرد انی فرزند  علی مرد ان نسبت به د ود انگ  مشاع از ششد انگ گاراژ به 
مساحت ۵۲۸/۸۵ متر مربع مجزی شد ه از پالک ۱/۶۷۷فرعی  ۵/۱ اصلی واقع 
)رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد   خرم  شهرستان  چهار  بخش  د ر 
مورخه   ۴۱۴۶ شماره  رای  و   ۱۱۹/۹۵ کالسه  پروند ه   -۲ مرد انی  توکل  آقای 
به د و  آقای فرزاد  مرد انی د ه پیر فرزند  علی مرد ان نسبت  تقاضای  به   ۹۵/۴/۸
از  مجزی شد ه  مربع  متر  مساحت ۵۲۸/۸۵  به  گاراژ  از ششد انگ  مشاع  د انگ 
پالک ۱/۱۶۷۷فرعی  ۵ اصلی واقع د ر بخش چهار شهرستان خرم آباد  خروجی 
از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای فرشاد  مرد انی د ه پیری ۳- پروند ه کالسه 
مرد انی  توکل  آقای  تقاضای  به   ۹۵/۴/۸ مورخه   ۴۱۴۹ شماره  رای  ۱۲۰/۹۵و 
فرزند  علی مرد ان نسبت به د و د انگ مشاع از ششد انگ گاراژ به مساحت ۵۲۸/۸۵ 
چهار  بخش  د ر  واقع  اصلی   ۵ ۱/۱۶۷۷فرعی   پالک  از  شد ه  مجزی  مربع  متر 
شهرستان خرم آباد  خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای فرزاد  مرد انی 
د ه پیری رسید گی و تائید  و انشاء گرد ید ه مراتب د ر اجرای ماد ه ۳ قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی د و نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی د ر روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی 
انتشار و عالوه بر آن د ر روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد  تقاضا 
اعتراض د ارند  از تاریخ نشر اولین آگهی و د ر روستاها از تاریخ الصاق به مد ت د و 
ماه اعتراض خود  را کتبا به اد اره ثبت اسناد  و امالک شهرستان خرم آباد  تسلیم 
د ارند  و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مباد رت به تقد یم د اد خواست به مراجع قضایی ذیصالح اقد ام و گواهی 
تقد یم د اد خواست تحویل ثبت اسناد  نماید  و اد امه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد  د ر 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عد م تقد یم د اد خواست و پس از انقضای 
مد ت مذکور و یا عد م وصول اعتراض سند  مالکیت مورد  تقاضا بر اساس مد لول 
رای وفق مقررات صاد ر خواهد  شد  د ر هر حال صد ور سند  مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد  بود . م الف ۴۰۶۷
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۶/۲۳  تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۷/۶

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخرمآباد–محمدعلیابراهیمی

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور 

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 
آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 

شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 
پروند ه کالسه ۲۱۰و رای شماره ۳۱۸۶مورخه ۹۵/۳/۲۲به تقاضای آقای حجت 
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششد انگ  به  نسبت  رحیم  پورفرزند   برفی  اله 
واقع  اصلی  باقیماند ه  از پالک  - فرعی ۲۰۹۱  ۱۱۹/۸۰متر مربع مجزی شد ه 
د ر بخش یک شهرستان خرم آباد  خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای 
محمد  حسین والیزاد ه رسید گی و تائید  و انشاء گرد ید ه مراتب د ر اجرای ماد ه ۳ 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی د و نوبت به فاصله 
۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی د ر روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن د ر روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد  تقاضا اعتراض د ارند  از تاریخ نشر اولین آگهی و د ر روستاها از تاریخ الصاق 
به مد ت د و ماه اعتراض خود  را کتبا به اد اره ثبت اسناد  و امالک شهرستان خرم 
آباد  تسلیم د ارند  و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مد ت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مباد رت به تقد یم د اد خواست به مراجع قضایی ذیصالح اقد ام و 
گواهی تقد یم د اد خواست تحویل ثبت اسناد  نماید  و اد امه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می 
باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عد م تقد یم د اد خواست و پس از 
انقضای مد ت مذکور و یا عد م وصول اعتراض سند  مالکیت مورد  تقاضا بر اساس 
مد لول رای وفق مقررات صاد ر خواهد  شد  د ر هر حال صد ور سند  مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد  بود . م الف ۴۰۶۸
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۶/۲۳  تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۷/۶

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخرمآباد–محمدعلیابراهیمی

آگهی

واعظی   زینب  به طرفیت   د اد خواستی  د لجومنش   مرتضی  خواهان  
حسین  و  کربالئی  واعظی  مصطفی   و  اشجعی   شکریه   و  کربلئی  
از  اعسار  خواسته   به  کربالئی    واعظی  اسما  و  کربالئی   واعظی 
به   الزام  و  د اد رسی   خسارت  مطالبه   و  د اد رسی  هزینه  پرد اخت  
تنظیم سند  رسمی  خود رو  و اثبات وقوع بیع  تقد یم د اد گاه  های 
شعبه  به  رسید گی  جهت  که  نمود ه  تهران   شهرستان   عمومی  
تهران   باهنر  شهید   قضایی  مجتمع   حقوقی  عمومی  ۱۱۹د اد گاه 
شهید   قضایی  مجتمع  تهرانپارس  چهارم  _فلکه  تهران  د ر  واقع  
گرد ید ه  ثبت    ۹۵۰۹۹۸۰۲۴۱۶۰۰۴۹۸ کالسه  به  و  ارجاع   باهنر 
که و وقت رسید گی آن  ۱۳۹۵/۹/۱ ساعت ۹/۰۰ تعیین شد ه است  
و  خواهان  خواست   د ر  و  خواند ه   بود ن  المکان   مجهول   علت  به 
آیین  د اد رسی  د اد گاه  های عمومی  و  قانون     ۷۳ به تجویز ماد ه 
انقالب  د ر امور مد نی  و د ستور د اد گاه  مراتب یک نوبت  د ر یکی 
از جراید   کثیراالنتشار  آگهی  میشود  تا خواند ه پس از نشر  آگهی 
و اطالع از مفاد  آن  به  د اد گاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل 
فوق  وقت  د ر  و  د ریافت  را  ضمایم   و  د اد خواست  د وم  خود ,نسخه 

جهت رسید گی د ر د اد گاه حاضر  گرد د  
      ۱۱۰/۶۹۵۴۳

منشیشعبه119دادگاهعمومیحقوقیمجتمعقضاییشهیدباهنرتهران

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور 

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 
آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 

شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 
پروند ه کالسه ۱۳۱۶و رای شماره ۰۰۰۳۱۳۱مورخه ۹۵/۳/۲۰به تقاضای آقای 
شهرام عباسی فرزند  علی عباس نسبت به ششد انگ یکباب ساختمان به مساحت 
د ر بخش ۱  واقع  از پالک ۱۸۶۰فرعی ۴اصلی  مربع مجزی شد ه  ۱۵۳/۲۸متر 
شهرستان خرم آباد  خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( احمد  ابراهیم نژاد  
رسید گی و تائید  و انشاء گرد ید ه مراتب د ر اجرای ماد ه ۳ قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی د و نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی د ر روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن د ر روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد  تقاضا اعتراض 
ماه  به مد ت د و  الصاق  تاریخ  از  و د ر روستاها  اولین آگهی  نشر  تاریخ  از  د ارند  
تسلیم  آباد   امالک شهرستان خرم  و  اسناد   ثبت  اد اره  به  را کتبا  اعتراض خود  
د ارند  و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مباد رت به تقد یم د اد خواست به مراجع قضایی ذیصالح اقد ام و گواهی 
تقد یم د اد خواست تحویل ثبت اسناد  نماید  و اد امه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد  د ر 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عد م تقد یم د اد خواست و پس از انقضای 
مد ت مذکور و یا عد م وصول اعتراض سند  مالکیت مورد  تقاضا بر اساس مد لول 
رای وفق مقررات صاد ر خواهد  شد  د ر هر حال صد ور سند  مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد  بود . م الف ۴۰۷۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۶/۲۳  تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۷/۶
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ابالغ

نعمتی  فرزاد   خواند ه  طرفیت  به  د اد خواستی  سوتگوابری  باالئی  هاجر  خواهان 
عمومی  های   د اد گاه  تقد یم  زوجه  خواست  د ر  به  طالق  خواسته  به  گوکه  
عمومی  د اد گاه   ۳ شعبه  به  رسید گی  جهت  که  نمود ه  کریم  رباط  شهرستان 
کالسه  وبه  ارجاع  کریم  رباط  د رشهرستان  واقع  کریم  رباط  شهرستان  حقوقی 
۹۵۰۹۹۸۲۲۹۰۳۰۱۴۹۷  ثبت گرد ید ه که وقت رسید گی آن ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ و 
ساعت ۱۰:۰۰ تعیین گرد ید ه شد ه است. به علت مجهول المکان بود ن خواند ه/ 
متهم  و د ر خواست خواهان و به تجویز ماد ه ۷۳ قانون آیین د اد رسی د اد گاه 
های عمومی و انقالب د ر امور مد نی و د ستور د اد گاه مراتب یک نوبت د ر یکی از 
جراید  کثیر االنتشار آگهی می شود  تا خواند ه پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد  
ان به د اد گاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه د وم د رخواست و 
ضمائم را د ریافت و د ر وقت مقرر فوق جهت رسید گی حاضر گرد د .م /الف ۱۱۷۳
منشیدادگاهحقوقیشعبه3دادگاهعمومیحقوقیشهرستانرباطکریم
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آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 
آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 

شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 
تقاضای  ۱۰۲۱۹۹۴مورخه۹۴/۱۲/۱۹به  شماره  رای  و   ۱۳۶ کالسه  ۱-پروند ه 
آقای امین راد  پور فرزند  قاسم نسبت به ششد انگ یکباب ساختمان به مساحت 
بخش   د ر  واقع  ۱۰اصلی  فرعی   ۱۹ پالک  از  شد ه  مجزی  مربع  ۹۱/۵۵متر 
غالمرضا  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد   خرم  ۲شهرستان 
به  ۱۰۰۴۴۱۰مورخه۹۵/۴/۱۳  شماره  رای  و  کالسه۱۳۷  پروند ه   -۲ د هقان 
تقاضای آقای قاسم راد  پور فرزند  حسن نسبت به ششد انگ یکباب ساختمان 
واقع  ۱۰اصلی  فرعی   ۱۹ پالک  از  شد ه  مجزی  مربع  ۱۸۹/۲۶متر  مساحت  به 
د ر بخش  ۲شهرستان خرم آباد  خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای 
غالمرضا د هقان رسید گی و تائید  و انشاء گرد ید ه مراتب د ر اجرای ماد ه ۳ قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی د و نوبت به فاصله ۱۵ روز 
جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی د ر روزنامه کثیر االنتشار و محلی 
آگهی انتشار و عالوه بر آن د ر روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد  
تقاضا اعتراض د ارند  از تاریخ نشر اولین آگهی و د ر روستاها از تاریخ الصاق به 
مد ت د و ماه اعتراض خود  را کتبا به اد اره ثبت اسناد  و امالک شهرستان خرم 
آباد  تسلیم د ارند  و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مد ت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مباد رت به تقد یم د اد خواست به مراجع قضایی ذیصالح اقد ام و 
گواهی تقد یم د اد خواست تحویل ثبت اسناد  نماید  و اد امه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می 
باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عد م تقد یم د اد خواست و پس از 
انقضای مد ت مذکور و یا عد م وصول اعتراض سند  مالکیت مورد  تقاضا بر اساس 
مد لول رای وفق مقررات صاد ر خواهد  شد  د ر هر حال صد ور سند  مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد  بود . م الف ۴۰۲۱
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۶/۲۳  تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۷/۶
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آگهی مفقود ی
شماره  به   ۲۰۰۹ مد ل   ۲۷۰۰ اسپورتج  کیا  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند  
شماره  به  و  ۶۲-۷۳۱د ۲۶  ایران  انتظامی  شماره  و   G۶BA۸۷۰۶۳۷۳ موتور 
شاسی KNAJE۵۵۳۸۹۷۶۰۱۳۰۲ به نام مجتبی اورعی مفقود  گرد ید ه و از 

د رجه اعتبار ساقط است.
بابل

هد ف پلیس ایجاد  ارتقای امنیت اجتماعی 
د ر کشور

فرماند ه نیروی انتظامی گفت: پلیس هد فش از طرح ارتقای امنیت اجتماعی 
د ر کشور و به خصوص استان های شمالی، ایجاد  امنیت و آرامش کامل برای 

مسافران است.
با  گیالن  استان  انتظامی  فرماند هی  شورای  د ر  اشتری،  حسین  سرد ار 
بیان اینکه ماه ذی الحجه یاد آور جنایت و بی تد بیری آل سعود  د ر حق 
زائران بی گناه برای ملت ایران است، اظهار کرد : با این جنایت بی کفایتی و 

بی لیاقتی آل سعود  بیش از گذشته برای د نیا و مسلمانان ثابت شد .
وی با اشاره به اینکه د شمنان اسالم د ر فضای مجازی و فضای رسانه ای این 
جنایت را چنان عاد ی جلوه د اد ند  که کسی د ر د نیا نسبت به این موضوع 
حساس نشود ، افزود : این هم از شیطنت آمریکا، اسرائیل و ایاد ی آنها است.

اشتری با بیان اینکه رسانه اسکتباری آمریکا د ر فضای رسانه ای به افکار 
مرد م ظلم می کند  و نمی گذارد  واقعیت ها به گوش مرد م برسد ، گفت: تاریخ 
نشان د اد ه که اینها هیچ موقع به نفع مرد م د نیا خصوصا به نفع مرد م ما 
فکر نکرد ند . فرماند ه ناجا اعتماد  به آمریکا را جهت حل مشکالت کشور یک 
ساد ه اند یشی و خوش باوری زود گذر د انست و تاکید  کرد : مشکالت ما جز 
با همت و پشتکار خود مان حل نخواهد  شد . وی با اشاره به اینکه ما باید  
زمانی که د شمن قطع یقین به د نبال اسالم هراسی و شیعه هراسی است، 
به آنها اعتماد  نکنیم، تصریح کرد : ما نباید  هیچ وقت به د شمنان مان اعتماد  

کنیم، زیرا هرگاه اعتماد  کرد یم ضربه خورد یم.
اشتری، مطالعه و د قت د ر سابقه عملکرد  آمریکا و د شمنان را یک ضرورت 
برای همه مسئوالن و ملت د انست و یاد آور شد : ما باید  بد انیم که د شمن 
همیشه د شمن است. د ر هر شرایطی، د ر هر مکانی و د ر هر زمانی با هر 
لباسی که باشد  و با هر شکلی باشد  با ما مخالفت می کند . وی همچنین 
یکی از اولویت های مهم پلیس را ارتقای طرح های امنیت اخالقی، اجتماعی 
و طرح سالم سازی د ریا د ر استان بیان کرد  و گفت: با توجه به شرایط استان 

گیالن باید  طرح های امنیت اخالقی با قوت بیشتری اد امه یابد .

اجرای طرح همیار گرد شگر د ر مد ارس از مهر امسال
مد یرکل فرهنگی و هنری ارد وها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش وپرورش 
گفت: بعد  از اجرای طرح موفق همیار پلیس، طرح همیار گرد شگر از مهرماه 

سال جاری د ر مد ارس اجرایی می شود .
مهد ی علی اکبر زاد ه د ر همایش روسا، معاونان و کارشناسان پرورشی و 
تربیتی مناطق استان که د ر سالن کانون رشد  ناحیه یک قزوین برگزار شد ، 
تصریح کرد : د ر طرح همیار پلیس د انش آموزان اثر تربیتی احترام به قانون 

را قبول و اجرایی کرد ند  و این طرح با موفقیت روبه رو شد .
وی افزود : با توجه به اینکه د ر این طرح د انش آموزان همیار پلیس هستند ، 
د ر آیند ه که این افراد  رانند ه شوند ، شاهد  کاهش تخلفات رانند گی می شویم؛ 

چراکه د ر این زمینه فرهنگ سازی صورت گرفته است .
مد یرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش وپرورش اظهار کرد : با توجه به 
موفقیت این طرح٬ از مهرماه سال جاری به  منظور حفظ منابع و توسعه 
اجرایی  گرد شگری طرح همیاران گرد شگری د ر مد ارس سراسر کشور 

می شود .
وی یاد آور شد : د ر این طرح د انش آموزان به عنوان راهنمای گرد شگران 
محسوب می شوند  و همچنین از فعالیت هایی مانند  ریختن زباله د ر مناطق 
گرد شگری جلوگیری می کنند . میراث ما روبه زوال است که امید واریم با 
این طرح از تخریب بیشتر جلوگیری شود . د انش آموزان مد ت طوالنی به 
تحصیل می پرد ازند ، اما بعد  از تحصیل تربیت اجتماعی و سیاسی کافی برای 

حضور د ر اجتماع٬ پید ا نمی کنند .

برخورد  با فروش سیگار پیرامون 
مد ارس و مراکز آموزشی

قائم مقام د بیر کل ستاد  مبارزه با مواد  مخد ر گفت: با 
فروش سیگار و مواد  د خانی پیرامون مد ارس و مراکز 

آموزشی برخورد  می کنیم.
با  مبارزه  د بیر کل ستاد   مقام  قائم  علی موید ی 
مواد  مخد ر د ر  پاسخ به این پرسش که »فروش 
د ر  و  مد ارس  اطراف  د ر  سیگار  و  مخد ر  مواد  
برخی مناطق رخ می د هد  ضمن اینکه د ر گذشته 
امکان  مد ارس  اطراف  که  د اشت  وجود   طرحی 
این  برای  اکنون  ند اشت،  فروش د خانیات وجود  
د ر  د اشت:  اظهار  د ارید ؟«،  تد بیری  چه  موضوع 
بحث مواد  مخد ر و هر نوع فعالیتی د ر خصوص 
مد ارس  پیرامونی  محیط  د ر  مخد ر  مواد   توزیع 
برخورد   باشد ،  د اشته  وجود   آموزشی  مراکز  و 
افزود : تا جایی که اطالع د ارم د ر  می کنیم. وی 
قبیل  این  از  موارد ی  و  سیگار  فروش  خصوص 
د ر اطراف محیط های آموزشی مد یران آموزش و 
پرورش جلوگیری و برخورد  می کنند  و اطالعاتی 

که د ارند  را به اصناف مربوطه اعالم می کنند .
موید ی اد امه د اد : به عنوان نمونه اگر مغازه ای د ر کنار 
یک د بیرستان مباد رت به فروش سیگار می کند ، د ر 
گزارش  اماکن  اد اره  به  صنفی  واحد   آن  خصوص 

می د هند  و آنها هم معموال برخورد  می کنند .
قائم مقام د بیر کل ستاد  مبارزه با مواد  مخد ر د ر 
پاسخ به این پرسش که »آیا خود  مد ارس باید  د ر این 
خصوص گزارش د هند ؟«، گفت: اگر آنها ببینند  بله، 
اما اگر خود  افراد  بیرون مد ارس هم ببیند  و گزارش 

کنند  با آنها برخورد  می شود .

صند وق های بازنشستگی با 
بحران مواجه اند 

ایران  مالی  و  بیمه  محاسبات  انجمن  رئیس 
های  صند وق  اکنون  اینکه  بیان  با  )آکچوئری( 
بازنشستگی با بحران مالی مواجه هستند ، گفت: باید  
چاره ای اساسی برای جلوگیری از بحران بیشتر این 

صند وق ها اند یشید ه شود .
و  جمعیتی  تغییرات  بخاطر  افزود :  زاد ه  حسن   
مشکالت اقتصاد ی که وجود  د اشته د ر حوزه صند وق 
هاب بازنشستگی د ر واقع چالش هایی وجود  د ارد  
و باید  راهکارهایی برای رفع چالش ها انجام د هیم. 

های  صند وق  کرد :  تصریح  وی  ایرنا   گزارش  به 
بازنشستگی د ر مجموع به د و د سته صند وق های باز 
و بسته تقسیم می شود  که صند وق باز صند وق هایی 
هستند  که مطمئن هستیم ورود ی خواهد  د اشت 
د ر  اما  مسلح،  نیروهای  و  اجتماعی  تامین  مانند  
صند وق های بسته مانند  صند وق های بانکها تامین 
مالی د ر این صند وق ها به خاطر ورود ی ها صورت 

نمی گیرد .

خبرخبر

وزیر آموزش و پرورش ضمن اعالم این خبر که 
آمار ثبت نام د انش آموزان سال تحصیلی ۹۵ - ۹۶ 
از مرز ۱۲ میلیون نفر گذشته است، گفت: پیش 
بینی ما این است که سال آیند ه با رشد  ۲۰۰ هزار 
نفری مواجه باشیم و جمعیت د انش آموزی به ۱۳ 

میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برسد .
به گزارش پیام زمان، علی اصغر فانی د ر جلسه 
ستاد  عالی تشکیالتی سومین د وره المپیاد های 
ورزشی د رون مد رسه ای با بیان اینکه د ر برنامه 
ششم توسعه، سند  تحول نظام آموزش و پرورش 
مبنا قرار گرفته است، اظهار کرد : ساحت های شش 
گانه تربیتی د ر سند  مورد  تاکید  قرار گرفته است 
که از جمله آنها می توان به ساحت تربیت بد نی 
اشاره کرد . ما معتقد  به تربیت همه جانبه هستیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال پایه 
افزایش  به  نسبت  گفت:  می شود ،  مستقر  د هم 
اقد ام کرد یم و شش  بد نی  تربیت  ساعت د رس 
ساعت به تربیت بد نی د ر متوسطه د وم اختصاص 
د اد یم و این امر نشان د هند ه آن است که د ر د ولت 
یازد هم به ساحت تربیت جسمانی د انش آموزان 

توجه د اشتیم.

وی اد امه د اد : عالوه بر این، د روس جد ید  »انسان و 
محیط زیست« و »انسان و سالمت« را به د روس 
ساحت های  سایر  بتوانیم  تا  افزود ه ایم  متوسطه 

تربیتی را نیز پوشش د هیم.
ورزشی  المپیاد های  رویکرد   اینکه  بیان  با  فانی 

گفت:  است،  محوری  مد رسه  مد رسه ای،  د رون 
این فعالیتی ارزشمند  است که همه د انش آموزان 
د ر آن مشارکت کنند . مد رسه کانون اصلی تربیت 
است و برنامه المپیاد های ورزشی د رون مد رسه ای 
از یک سو و کانون های ورزشی د رون مد رسه ای از 

سوی د یگر د ر غربالگری د انش آموزان موثر بود ه و 
می تواند  د ر آیند ه نیز اثرگذار باشد .

وزیر آموزش و پرورش اد امه د اد : د ر سند  تحول 
آمد ه است که مد رسه باید  به محور تربیت محله 
تبد یل شود ، مد رسه می تواند  عصرها که تعطیل 
د ر  نوجوانان  ورزشی  فعالیت  برای  مکانی  است 

سطح محله باشد .
د رون  کانون های  توسعه  اینکه  بیان  با  فانی 
نهاد   به  مد رسه  تبد یل  توسعه  و  مد رسه ای 
تربیتی د ر راستای سند  تحول است و می تواند  
د ر توسعه ورزش همگانی که توسعه ساز ورزش 
قهرمانی است، به کشور کمک کند ، عنوان کرد : 
د ر المپیاد ها شاهد  مشارکت سایر نهاد ها هستیم. 
امروز برنامه المپیاد های ورزشی د رون مد رسه ای به 
تنهایی د ر د ست آموزش و پرورش نیست و همه 

باید  د ر آن مشارکت کنند .
کار  و  جمع گرایی  خود اتکایی،  تمرین  به  وی 
برنامه  قالب  د ر  د انش آموزان  میان  د ر  گروهی 
کرد   اشاره  مد رسه ای  د رون  ورزشی  المپیاد های 
و گفت: المپیاد های ورزشی امتد اد  د رس تربیت 

بد نی هستند .

وزیرآموزشوپرورشخبرداد:

رشد2۰۰هزارنفریدانشآموزاندرسالتحصیلیجدید

ایران د ر جهان پیشتاز 
مبارزه با مواد  مخد ر است

نمایند ه د فتر مقابله با مواد  مخد ر و جرم سازمان ملل د ر 
وین ) UNODC ( گفت: جمهوری اسالمی ایران د ر جهان 
پیشتاز  مبارزه با مواد  مخد ر است و اتحاد یه اروپا نیز ارزیابی 

مثبتی از عملکرد  ایران د ارد .
با مواد  مخد ر، مهر آلکس اشمیت  از ستاد  مبارزه  به نقل 
د ر د ید ار با مد یرکل روابط بین الملل ستاد  مبارزه با مواد  
مخد ر با تاکید  بر  اینکه جمهوری اسالمی ایران د ر جهان 
پیشتاز مبارزه با مواد  مخد ر است، گفت: اتحاد یه اروپا ارزیابی 
مثبتی از اقد امات ایران  د ر حوزه مبارزه با مواد  مخد ر د ارد  و 
کمیسیون اروپا عالقه مند  است د ر تخصیص اعتبار جد ید  د ر 

این حوزه با ایران همکاری  کند . 
نیز  نروژ  افزود : کشورهایی همچون د انمارک، سوئد  و  وی 
ایران  به  حوزه  این  د ر  را  اعتباراتی  تا  هستند   مند   عالقه 
اختصاص  د هند ، ما د ر تالشیم انگلستان را هم که از ظرفیت 

خوبی برخورد ار است به این جمع اضافه کنیم. 
اشمیت بیان د اشت: نمایند ه د فتر  UNODC  د ر تهران تا 
نیمه نوامبر ۲۰۱۶ منصوب می شود ، فرد  انتخاب شد ه باید  
اصلح باشد  زیرا نقش وی د ر جامعه بین الملل خیلی مهم 

خواهد  بود . 
وی بیان د اشت: د ر کنفرانس بروکسل هم که به زود ی برگزار 
می شود ، نقش پیشتازی ایران د ر حوزه مبارزه با مواد  مخد ر را 
 مطرح خواهیم کرد ، چرا که نتایج این کنفرانس تاثیر مثبتی 

د ر اجالس ساالنه  CND  د ارد . 

توقیف موتورسیکلت های که بین 
خطوط ویژه اتوبوس حرکت می کنند 

فرماند ه یگان عملیات و کنترل طرح های ویژه ترافیکی پلیس 
راهور تهران از آغاز طرح برخورد  با ترد د  موتورسیکلت سواران 

د ر خطوط ویژه اتوبوس خبر د اد .
سرهنگ سعید  سپهری اظهار کرد : با توجه به نزد یک شد ن 
به ایام فازهایی بازگشایی مد ارس و پیش بینی افزایش حجم 
ترافیک طرح ویژه برخورد  با ترد د  موتورسیکلت سواران د ر 
خطوط ویژه اتوبوس به ویژه د ر نقاط مرکزی پایتخت همچون 
خطوط ویژه راه آهن - تجریش، آزاد ی - سه راه تهرانپارس 

و... از روز شنبه به اجرا د رآمد ه است.
وی با بیان اینکه هد ف از اجرای این طرح پاکسازی خطوط 
افزایش سرعت ترد د   از ترد د  موتورسیکلت سواران و  ویژه 
اتوبوس هاست گفت: با آغاز سال تحصیلی میزان استفاد ه 
از ناوگان حمل و نقل عمومی و اتوبوسرانی افزایش یافته و به 
همین د لیل پلیس راهور با اجرای این طرح سایت د ر روان 
سازی ترافیک و کمک به آمد  و شد  د ر خود روهای ناوگان 

حمل و نقل عمومی د ارد .
ترافیکی  ویژه  های  کنترل طرح  و  عملیات  یگان  فرماند ه 
پلیس راهور با بیان اینکه کفی های پلیس راهور برای برخورد  
با موتورسیکلت سوارانی که از خطوط ویژه ترد د  می کنند ، 
د ر نقاط مختلف پایتخت مستقر شد ه اند ، اظهار کرد : موتور 
سیکلت هایی که توسط پلیس توقیف شود  برای بار اول یک 
هفته و اگر سابقه توقیف د اشته باشد  به مد ت یک ماه د ر 

پارکینگ خواهند  بود .

شهریور، خطر آفرین ترین ماه شمسی
پژوهش  آموزش،  معاون 
و فناوری جمعیت هالل 
نفر  احمر ساالنه ۹۰۰۰ 
د ر حواد ث جاد ه ای کشته 
می شوند ،  مصد وم  و 
برنامه  اساس  بر  گفت: 
پنجم توسعه مقرر شد ه 

بود  سالیانه ۱۰ د رصد  کاهش تلفات جاد ه ای د اشته باشیم که 
این امر به جز د ر سالهای نخست، مغفول ماند .

جمال الد ینی با بیان اینکه مرگ و میر د ر حواد ث ترافیکی 
جاد ه ای و رانند گی به د و د سته تقسیم می شود ، اد امه د اد : 
متاسفانه آمار مرگ و میر ناشی از حواد ث طبیعی انسان 
ساخت و طبیعی از آمار استاند ارد  جهانی باالتر است و علی 
رغم تاکید ات مقام رهبری متاسفانه با آمار استاند ارد  جهانی 

هنوز فاصله بسیاری د اریم.
وی با اشاره به اینکه آمار مرگ و میر حواد ث جاد ه ای د ر 
شهریور ماه افزایش می یابد  به گونه ای که به ازای هر یک 
ساعت د و نفر فوت می کنند ، گفت: متاسفانه شهریور خطر 

آفرین ترین ماه شمسی است.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هالل احمر کشور 
با اشاره به اینکه آمار مرگ و میر د ر شهریور ماه از فرورد ین 
ماه بیشتر است، گفت: آمار روزانه کشور حواد ث ترافیکی، 
برابر با ۵۵,۱ به ازای هر صد  هزار نفر د ر شهریورماه است 
به گونه ای که د ر این ماه د ر هر ساعت بیش از ۵۵ فوتی د ر 

جاد ههای کشور اتفاق میافتد .
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رونوشت آگهي حصر وراثت

آقاي عباس ارباب د اراي شناسنامه شماره ۱۹۶ به شرح د اد خواست به کالسه 
۹۵/۰۳/۸۹۱۴  از این شورا د رخواست گواهي حصر وراثت نمود ه و چنین توضیح 
 ۱۳۹۵/۴/۲۶ تاریخ  د ر   ۴۰ شماره  بشناسنامه  قاد ری  فرخ  شاد روان  که  د اد ه 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زند گي  بد رود   د ائمي خود   اقامتگاه 

است به : ……………………………………
۱-عباس ارباب فرزند  محمد  عیسی ش ش ۱۹۶ متولد  ۱۳۴۵/۵/۳ فرزند  متوفیه
۲-محسن ارباب فرزند  محمد  عیسی ش ش ۲۱۵۰۵ متولد  ۱۳۵۵/۱۲/۳ فرزند  

متوفیه
فرزند    ۱۳۶۰/۶/۳۰ متولد    ۱۹۵۸ عیسی ش ش  محمد   فرزند   ارباب  ۳-سمیه 

متوفیه
۴-زهره ارباب فرزند  محمد  عیسی ش ش ۱۱۳ متولد  ۱۳۴۸/۲/۲ فرزند  متوفیه

فرزند    ۱۳۵۰/۴/۱ متولد   عیسی ش ش ۱۸۴۹۵  محمد   فرزند   ارباب  ۵-سهیال 
متوفیه

فرزند    ۱۳۴۱/۹/۲۵ متولد    ۱۴۱۴۴ عیسی ش ش  محمد   فرزند   ارباب  ۶-زهرا 
متوفیه

آگهي مي  نوبت  د ر یک  را  مزبور  د رخواست  مقد ماتي  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید  تا هر کسي اعتراضي د ارد  و یا وصیتنامه از متوفي نزد  او باشد  از تاریخ 
نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقد یم د ارد  و اال گواهي صاد ر خواهد  

شد . ۴۶۴۷۵ م/الف
ازطرفرئیسشورايحلاختالف

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور 
اد اره کل ثبت اسناد  و امالک لرستان

آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف
وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 

آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 
شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 

پروند ه کالسه ۱۶۰۸و رای شماره ۴۰۴۴مورخه ۹۵/۴/۵به تقاضای آقا/خانم فرخ 
۹۱/۵۰متر  مساحت  به  عمارت  یکباب  ششد انگ  به  نسبت  نامد ار  فرزند   بابائی 
از پالک - فرعی ۲۲۰۹اصلی واقع د ر بخش یک شهرستان  مربع مجزی شد ه 
خرم آباد  خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای ید اله افتخاری رسید گی 
و تائید  و انشاء گرد ید ه مراتب د ر اجرای ماد ه ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمان های فاقد  سند  رسمی د و نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین 
و سایر صاحبان حقوقی د ر روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه 
بر آن د ر روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد  تقاضا اعتراض د ارند  
از تاریخ نشر اولین آگهی و د ر روستاها از تاریخ الصاق به مد ت د و ماه اعتراض 
خود  را کتبا به اد اره ثبت اسناد  و امالک شهرستان خرم آباد  تسلیم د ارند  و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مباد رت 
به تقد یم د اد خواست به مراجع قضایی ذیصالح اقد ام و گواهی تقد یم د اد خواست 
تحویل ثبت اسناد  نماید  و اد امه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می 
باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت 
متقاضی با ارائه گواهی عد م تقد یم د اد خواست و پس از انقضای مد ت مذکور و یا 
عد م وصول اعتراض سند  مالکیت مورد  تقاضا بر اساس مد لول رای وفق مقررات 
صاد ر خواهد  شد  د ر هر حال صد ور سند  مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع 

قضایی نخواهد  بود . م الف ۴۱۱۲۲
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۶/۲۳  تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۷/۶

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخرمآباد–محمدعلیابراهیمی

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور 

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 
آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 

شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 
آقای  تقاضای  پروند ه کالسه ۵۷۸۴/۹۱و رای شماره ۴۹۲۵مورخه ۹۵/۴/۲۲به 
محمد  زرین جوئی فرزند  محمد  کاظم نسبت به ششد انگ یکباب ساختمان به 
مساحت ۱۵۱/۶۲متر مربع مجزی شد ه از پالک ۱۸فرعی ۱۰اصلی واقع د ر بخش 
کاپیتان  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  آباد  خروجی  ۲ شهرستان خرم 
صیاد  بیرانوند  رسید گی و تائید  و انشاء گرد ید ه مراتب د ر اجرای ماد ه ۳ قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی د و نوبت به فاصله ۱۵ روز 
جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی د ر روزنامه کثیر االنتشار و محلی 
آگهی انتشار و عالوه بر آن د ر روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد  
تقاضا اعتراض د ارند  از تاریخ نشر اولین آگهی و د ر روستاها از تاریخ الصاق به 
مد ت د و ماه اعتراض خود  را کتبا به اد اره ثبت اسناد  و امالک شهرستان خرم 
آباد  تسلیم د ارند  و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مد ت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مباد رت به تقد یم د اد خواست به مراجع قضایی ذیصالح اقد ام و 
گواهی تقد یم د اد خواست تحویل ثبت اسناد  نماید  و اد امه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می 
باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عد م تقد یم د اد خواست و پس از 
انقضای مد ت مذکور و یا عد م وصول اعتراض سند  مالکیت مورد  تقاضا بر اساس 
مد لول رای وفق مقررات صاد ر خواهد  شد  د ر هر حال صد ور سند  مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد  بود . م الف ۴۱۱۲۵
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۶/۲۳  تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۷/۶

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخرمآباد–محمدعلیابراهیمی

بارکد  40054225 

تاریخ  د ر  چاوش  صنعتگران  رایان  محد ود   مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ به شماره ثبت ۴۹۶۰۳۴ به شناسه ملي ۱۴۰۰۶۰۴۷۸۴۷ ثبت 
و امضا ذیل د فاتر تکمیل گرد ید ه که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
تامین  قطعه،  تامین  پروژه،  اجراي  و  طراحي  شرکت:  موضوع  مي گرد د .  آگهي 
نیرو، تامین ماشین آالت و امور مبربوطه و خرید  و فروش و صاد رات کلیه کالهاي 
الکترونیکي، عقد   و غیر  و غیرشبکه اي  بازرگاني، بازاریابي مجاز غیرهرمي  مجاز 
قرارد اد  با اشخاص حقیقي و حقوقي واخذ وام و تسهیالت ریالي و ارزي از کلیه 
بانک ها و موسسات مالي و اعتباري )د ر صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات 
نامحد ود .  مد ت  به  ثبت  تاریخ  از  شرکت:  مد ت  الزم(.  مجوزهاي  اخذ  از  پس 
مرکز اصلي شرکت: تهران – نارمک مید ان ۷۰ کوي د وم غربي پ ۴ واحد  ۲ 
اولین  مي باشد .  ریال   ۱۰۰۰۰۰۰ مبلغ  شرکت:  سرمایه   ۱۶۴۹۱۷۷۸ کد پستي 
مد یران شرکت: آقاي محسن خالقي طرقي به سمت مد یرعامل به شماره ملي 
سمت  به  سلیمي  آزاد ه  و  سهم الشرکه  ریال   ۸۰۰۰۰۰ د ارند ه   ۰۰۸۲۹۵۷۲۱۵
ریال   ۲۰۰۰۰۰ د ارند ه   ۰۳۷۰۳۸۱۴۸۳ ملي  شماره  به  مد یره  هیئت  رئیس 
سهم الشرکه براي مد ت نامحد ود  تعیین شد ند . د ارند گان حق امضاء: کلیه اسناد  و 
اوراق بهاد ار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارد اد ها عقود  اسالمي 
با امضاء مد یرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد . اختیارات نمایند ه قانوني 
: طبق اساسنامه. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صد ور پروانه فعالیت 

نمي باشد .
مالف/380729سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاريتهران

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور 

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 
آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 

شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 
۱-پروند ه کالسه ۴۶۳ و رای شماره ۱۰۰۵۵۷۹مورخه ۹۵/۵/۴به تقاضای آقای 
علی محمد ی زاد ه فرزند  صید  علی نسبت به سه د انگ مشاع یکباب عمارت به 
مساحت ۱۸۱/۴۰متر مربع مجزی شد ه از پالک - فرعی ۲اصلی باقیماند ه  واقع 
)رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد   خرم  شهرستان  چهار  بخش  د ر 
آقای محمد  علی پاپی زاد ه ۲- پروند ه کالسه ۴۶۴ و رای شماره ۵۶۰۹مورخه 
سه  به  نسبت  علی  صید   فرزند   زاد ه  محمد ی  حمزه  آقای  تقاضای  ۹۵/۵/۵به 
د انگ یکباب عمارت به مساحت ۱۸۱/۴۰متر مربع مجزی شد ه از پالک - فرعی 
۲اصلی واقع د ر بخش چهار شهرستان خرم آباد  خروجی از مالکیت مالک اولیه 
شماره  رای  و   ۴۶۱ کالسه  پروند ه   -۳ زاد ه  پاپی  علی  محمد   آقای   )رسمی( 
۱۰۰۵۵۷۳مورخه ۹۵/۵/۴به تقاضای آقای علی محمد ی زاد ه فرزند  صید  علی 
نسبت به ششد انگ یکباب عمارت به مساحت ۱۸۴/۷۶متر مربع مجزی شد ه از 
پالک - فرعی ۲اصلی واقع د ر بخش چهار شهرستان خرم آباد  خروجی از مالکیت 
مالک اولیه )رسمی( آقای  محمد  علی پاپی زاد ه رسید گی و تائید  و انشاء گرد ید ه 
مراتب د ر اجرای ماد ه ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد  سند  
رسمی د و نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
د ر روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن د ر روستاها الصاق 
تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد  تقاضا اعتراض د ارند  از تاریخ نشر اولین آگهی 
و د ر روستاها از تاریخ الصاق به مد ت د و ماه اعتراض خود  را کتبا به اد اره ثبت 
اسناد  و امالک شهرستان خرم آباد  تسلیم د ارند  و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مباد رت به تقد یم د اد خواست 
به مراجع قضایی ذیصالح اقد ام و گواهی تقد یم د اد خواست تحویل ثبت اسناد  
نماید  و اد امه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت 
متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی 
عد م تقد یم د اد خواست و پس از انقضای مد ت مذکور و یا عد م وصول اعتراض 
سند  مالکیت مورد  تقاضا بر اساس مد لول رای وفق مقررات صاد ر خواهد  شد  د ر 
هر حال صد ور سند  مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد  بود . 

م الف ۴۱۱۸۱
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۶/۲۳  تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۷/۶

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخرمآباد–محمدعلیابراهیمی

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور 
اد اره کل ثبت اسناد  و امالک لرستان

آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف
وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 

آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 
شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 

خانم  تقاضای  ۹۵/۵/۳به  مورخه   ۵۴۸۰ شماره  رای  ۲۰۳/۹۲و  کالسه  پروند ه 
به مساحت  به ششد انگ یکباب عمارت  سهیال حیاتی پور فرزند  حمید  نسبت 
۸۵/۱۵ متر مربع مجزی شد ه از پالک - فرعی ۲۰۷۴اصلی واقع د ر بخش یک 
روشنعلی  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد   خرم  شهرستان 
د ولتیاری رسید گی و تائید  و انشاء گرد ید ه مراتب د ر اجرای ماد ه ۳ قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی د و نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی د ر روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی 
انتشار و عالوه بر آن د ر روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد  تقاضا 
اعتراض د ارند  از تاریخ نشر اولین آگهی و د ر روستاها از تاریخ الصاق به مد ت د و 
ماه اعتراض خود  را کتبا به اد اره ثبت اسناد  و امالک شهرستان خرم آباد  تسلیم 
د ارند  و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مباد رت به تقد یم د اد خواست به مراجع قضایی ذیصالح اقد ام و گواهی 
تقد یم د اد خواست تحویل ثبت اسناد  نماید  و اد امه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد  د ر 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عد م تقد یم د اد خواست و پس از انقضای 
مد ت مذکور و یا عد م وصول اعتراض سند  مالکیت مورد  تقاضا بر اساس مد لول 
رای وفق مقررات صاد ر خواهد  شد  د ر هر حال صد ور سند  مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد  بود . م الف ۴۱۱۷۹
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۶/۲۳  تاریخ انتشار نوبت د وم :۱۳۹۵/۷/۶

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخرمآباد–محمدعلیابراهیمی

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور 

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 
آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 

شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 
۱-پروند ه کالسه ۴۸۲۴/۹۱و رای شماره ۵۵۰۵مورخه ۹۵/۵/۳به تقاضای آقای 
مساحت  به  عمارت  یکباب  ششد انگ  به  نسبت  کریم  فرزند   مهر  صالحی  ولی 
۷۲/۱۶متر مربع مجزی شد ه از پالک ۲۴فرعی ۲۰۹۱اصلی واقع د ر بخش یک 
شهرستان خرم آباد  خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای  محمد  حسین 
به   ۹۴/۲/۲۴ ۸۰۶مورخه  شماره  رای  ۲۴۶۳/۹۱و  کالسه  پروند ه   -۲ والیزاد ه 
تقاضای آقای حسین شیراوند  فرزند  د رویش نسبت به ششد انگ یکباب عمارت 
به مساحت ۱۲۶/۶۱ متر مربع مجزی شد ه از پالک ۲۰فرعی ۲۰۹۱اصلی واقع 
د ر بخش یک شهرستان خرم آباد  خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای  
 ۳ ماد ه  اجرای  د ر  مراتب  گرد ید ه  انشاء  و  تائید   و  رسید گی  ملکشاهیان  االکرم 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی د و نوبت به فاصله 
۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی د ر روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن د ر روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد  تقاضا اعتراض د ارند  از تاریخ نشر اولین آگهی و د ر روستاها از تاریخ الصاق 
به مد ت د و ماه اعتراض خود  را کتبا به اد اره ثبت اسناد  و امالک شهرستان خرم 
آباد  تسلیم د ارند  و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مد ت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مباد رت به تقد یم د اد خواست به مراجع قضایی ذیصالح اقد ام و 
گواهی تقد یم د اد خواست تحویل ثبت اسناد  نماید  و اد امه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می 
باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عد م تقد یم د اد خواست و پس از 
انقضای مد ت مذکور و یا عد م وصول اعتراض سند  مالکیت مورد  تقاضا بر اساس 
مد لول رای وفق مقررات صاد ر خواهد  شد  د ر هر حال صد ور سند  مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد  بود . م الف ۴۱۱۸۰
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹۵/۶/۲۳ تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۷/۶ 

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخرمآباد–محمدعلیابراهیمی

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور 

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 
آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 

شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 
پروند ه کالسه ۱۷۵۸و رای شماره ۵۰۲۹مورخه ۹۵/۴/۲۴ به تقاضای خانم گل 
مساحت  به  عمارت  یکباب  ششد انگ  به  نسبت  خد اد اد   فرزند   بقا  رضایی  بانو 
بخش  د ر  واقع  اصلی   ۴۲ فرعی   - پالک  از  شد ه  مجزی  مربع  متر   ۲۰۲/۷۱
اولیه )رسمی( آقای خد امروت  از مالکیت مالک  ۲شهرستان خرم آباد  خروجی 
د اود ی رسید گی و تائید  و انشاء گرد ید ه مراتب د ر اجرای ماد ه ۳ قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی د و نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی د ر روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی 
انتشار و عالوه بر آن د ر روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد  تقاضا 
اعتراض د ارند  از تاریخ نشر اولین آگهی و د ر روستاها از تاریخ الصاق به مد ت د و 
ماه اعتراض خود  را کتبا به اد اره ثبت اسناد  و امالک شهرستان خرم آباد  تسلیم 
د ارند  و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مباد رت به تقد یم د اد خواست به مراجع قضایی ذیصالح اقد ام و گواهی 
تقد یم د اد خواست تحویل ثبت اسناد  نماید  و اد امه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد  د ر 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عد م تقد یم د اد خواست و پس از انقضای 
مد ت مذکور و یا عد م وصول اعتراض سند  مالکیت مورد  تقاضا بر اساس مد لول 
رای وفق مقررات صاد ر خواهد  شد  د ر هر حال صد ور سند  مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد  بود . م الف ۴۱۱۷۸
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۶/۲۳ تاریخ انتشار نوبت د وم  :۱۳۹۵/۷/۶

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخرمآباد–محمدعلیابراهیمی

مفقود ی)نوبت سوم(

خانم  تحصیالت  پایان  موقت  گواهینامه  که  می رساند   اطالع  به  وسیله  بد ین 
نسرین پاد اش فرزند  حبیب ا... به شماره شناسنامه ۳۰۸۰ رشته آموزش ابتد ایی 
از د رجه  و  آزاد  اسالمی واحد  کرمانشاه مفقود  گرد ید ه  مقطع کارد انی د انشگاه 

اعتبار ساقط می باشد .
کرمانشاه

اگهی مفقود ی
مد رگ تحصیلی خانم ریحانه شیری فارغ التحصیل کارشناسی بهد اشت عمومی 
به شماره د انشجویی ۹۲۱۳۴۵۲۰۴ مفقود  گرد ید ه و از د رجه اعتبار ساقط است.
ایالم

حمله نانوذرات زنجبیلی 
به التهاب های رود ه

محققان زنجبیل تازه را به نانوذراتی تبد یل کرد ه 
اند  که می تواند  به مبارزه با التهاب رود ه و حتی 

سرطان ها بپرد ازد .
بر اساس این گزارش، فواید  د رمانی زنجبیل از 
هزاران سال پیش شناخته شد ه بود  و از آن به 
عنوان یک د اروی طبیعی د ر موارد ی مانند  اسهال 
یا شل شد ن شکم استفاد ه می شد ه است. اما این 

گیاه هنوز خواص ناشناخته بسیاری د ارد .
محققان زنجبیل تازه را به نانوذره ای تبد یل کرد ه 
اند  که می تواند  د ر د رمان بیماری های مزمنی 
مانند  بیماری التهاب رود ه یا مبارزه با سلول های 

سرطانی سود مند  باشد .
این مطالعه اولین تحقیق مشترک بین محققان 

مرکز پزشکی آتالنتا و د انشگاه جرجیا است.
مطالعات پیشین محققان نشان د اد ه بود ، این گیاه 
د ارای خاصیت ضد  التهاب بود ه و می تواند  د ر 

د رمان بیماری های گوارشی سود مند  باشد .
بررسی  و  توجه  با  محققان  مطالعه  بار،  این  اما 

خاص ریشه زنجبیل تازه آغاز شد .
همچنین  و  سانتریفیوژ  د ستگاه  از  اد امه  د ر 
پراکند گی فراصوت برای تبد یل زنجبیل به ذرات 

ریز حد ود ا ۲۳۰ نانومتری استفاد ه شد .
سپس این ذرات را از طریق د هان به موش های 
آزمایشگاهی خوراند ه و د ر اد امه این ذرات توسط 
سلول های رود ه جذب شد . د رحین این مطالعه، 
محققان پی به نقش زنجبیل د ر ترمیم التهاب 

های رود ه برد ند .
نانوذرات ناشی از زنجبیل GDNP نیز د ر بهبود  

ناراحتی های کولن موثر هستند .
محققان معتقد ند  لیپید های موجود  د ر نانوذرات 
زنجبیلی باعث ایفای این نقش می شوند . یکی 
 ،phosphatdic asid لیپید ها،  این  از 
غشای  ساخت  د ر  که  بود ه  اسید   فسفاتید یک 
حاوی  همچنین  ذرات  این  د ارد .  نقش  سلولی 
 -shogaol ۶ و -gingerol ۶  ترکیباتی مانند
هستند  که د ر مقابله با اکسید اسیون، التهاب و 
سرطان کاربرد  د ارند . نتایج این مطالعه د ر ژورنال 

biomaterials  به چاپ رسید ه است.

سالمت و تغذیه
سالمند ان جامعه تا ۳۵ سال آیند ه، یک چهارِم 
جمعیِت کشور را به خود  اختصاص مي د هند  و 
د ر این میان، آنچه از اهمیت ویژه اي برخورد ار 
پذیرِش جمعیتي  براي  بررسي  و  کاوش  است، 
از  را  توجهي  قابل  حجم  جامعه،  د ر  که  است 
آِن خود  کرد ه اند  و نیازها و برآورد هایي که د ر 
ساختار اجتماع باید  شکل گرفته باشد  تا بتواند  

این هجمه را د ر خود ، تمام و کمال بپذیرد .
حقوق  سالمند ي،  بحث  د ر  نگري  آیند ه  لزوم 
شهروند ي د ر این قشر، آسیب پذیري و کاهش 
حق  و  اد ب  رعایت  و  جامعه  د ر  فعال  نیروي 
موارد ي  اهِم  از  سالمند ان  به  نسبت   شناسي 
د ر  راهکارهایي  و  است  کنکاش  قابل  که  است 

این مسیر نیاز د ارد .
»معاون امور توانبخشي سازمان بهزیستي کشور 
د ر چند  روز گذشته با ارائه آماري د ر خصوص 
د رصد ِ سالمند ان د ر کشور گفت: د ر حال حاضر 
تنها ۸ و نیم د رصد  از افراد  جامعه را سالمند ان 
تشکیل مید هند  که این رقم تا سال ۲۰۵۰ به 

۲۵ د رصد  خواهید  رسید «.
یعني  آیند ه،  تا چند  سال  رقم  این  به  رسید ن 
۴نفر،  هر  از  که  پیري  جمعیت  انبوهِ  شاهد ِ 
از  و  کرد   خواهد   زند گي  کشور  د ر  ۱سالمند  
اساسي ترین د غد غه هایي که باید  مورد  بازنگري 
قشر  این  پذیرش  براي  بسترسازي  گیرد ،  قرار 
د ر جامعه مي باشد  و این نکته که یک پایه از 
چهارپایه و رکن جامعه رو به میانسالي مي رود . 
د وران  از  متفاوتي  تعابیر  مختلف،  جوامع  د ر 
سالمند ي وجود  د ارد . به گونه اي که د ر جوامع 
صنعتي که »تولید « رکن اصلي و باارزش جامعه 
محسوب مي شود ؛ با باالرفتن سن و کم شد ن 
نقش فرد ي د ر توسعه و عرصه تولید  و صنعت، 
سالخورد گي معنامي یابد ، اما د ر جامعه ما، روح 
د یني و معنوي هم د ر این قضیه د خیل است و 
با آیات و روایات متعد د ي که د ر این باره تأکید  

شد ه است، حساسیت قضیه را باالتر برد ه است.
باشیم  د اشته  اگر  اطرافمان  به  گذرا  نگاهي 
شاهد  سالمند  و میانساالني هستیم که به هر 
نیازمند ند   جوانان  آرامش  و  حمایت  به  طریق 
و د رکنارش خانه هاي سالمند ان از هر طرف، 
سرک مي کشند  و د ر حال افزایش. انگار تنها 
انجام  توانیم  مي  سالمند ان  براي  که  کاري 
سالمند ان  هاي  خانه  تعد د   و  افزایش  د هیم، 
بر  بنا  حاضر  حال  د ر  اینکه  با  بس!  و  است 
آمار، تنها ۸د رصد  جمعیت کشور را سالمند ان 
تشکیل مي د هند  اما خانه هاي سالمند ان لبریز 
از آد م هایي است که عمري د ر این جامعه براي 
فرد ایي تالش کرد ند  که اگر مي د انستند  اسیر 

چنین چارچوب و چارد یواري هایي مي شوند  
انجام  فرزند انشان  براي  آنچه  از  نیمي  از  شاید  

د اد ه اند ، د ریغ مي ورزید ند .
از  یکسري  براي  سالمند ان  خانه  ترد ید   بي 
سالمند ان عزیزمان، مأمن آسایش و رفاه است 
و از هرآنچه که براي آرامش د ر این د وران مي 
خواهند  د ر این خانه ها مهیا مي باشد  اما؛ روِي 
راحتي و چشم  به  فرزند اني است که  با  سخن 
پد ران  براي  را  خانه  امن  کانون  زد ني،  برهم 
و  عناوین  با  و  بینند   مي  تنگ  ماد رانشان  و 
د لتنگي  ترجیح مي د هند   د ارند   توجیهاتي که 
را میهمان چشم و د ِل والد یني کنند  و با ذکر 
عواملي چون: کمبود  امکانات شهري، مشکالت 
ضعف  یا  و  خانواد گي  اختالفات  اقتصاد ي، 
فرهنگي میان قشر قد یم و جد ید ، از نگهد اري و 

مراقبت از والد ین، استنکاف مي ورزند .
سالمند ان  حضور  و  وجود   شرقي،  فرهنگ  د ر 
د ر خانواد ه  ها، سبب برکت است و مصاحبت با 
سالمند ان و بهره گیري از تجاربشان مأمن امني 
آرامش و کمال محسوب مي گرد د  و د ر  براي 
»بزرگسالي«  خود ِ  گرفته،  صورت  هاي  کاوش 
احترام د ارد   ما  باال« د ر فرهنگ د یني  و »سن 
که پیامبر خد ا )ص( فرمود ند : »َمْن َعَرَف َفْضَل 
َفَزِع یوم  تعالي ِمن   ُ َفَوقََّرُه، آَمَنُه اللَّ کبیٍر لِسّنِه 
القیامهٔ«؛ هر کس فضیلت و مقام یک »بزرگ« 
را به خاطر سن و سالش بشناسد  و او را مورد  
احترام قرار د هد ، خد اي متعال او را از هراس و 

نگراني روز قیامت ایمن مید ارد .
مشغله  با  روزها  این  که  اینجاست  سخن  اما 
با  و  ایم  کرد ه  د رست  براي خود مان  که  هایي 
نهاد ینه  تفکرمان  طرز  د ر  که  نویني  چید ماِن 
به  روز  طول  د ر  ما  از  نفر  چند   است،  شد ه 
د نبال این مسئله است که براي آرامش امروز و 

فرد ایم، چه مي کنم؟
براي  را  زند گي  عرصه  آنقد ر  ما  از  هرکد ام 
خود مان تنگ کرد ه ایم که یاد مان رفته، نفس 
کشید ن د ر کنار پد ر ماد ر، برکت است و احترام 
به ایشان، از اوجب واجبات است و اگر نگاهي 
اجمالي به قانون مد ني د ر ماد ه ۱۲۰۰ بیند اریم، 

اینگونه مي گوید :
نفقه ابوین با رعایت القرب فاالقرب برعهد ه اوالد  
و اوالد ِ اوالد  است و ماد ه ۱۲۰۴، نفقه را شامل 
مسکن و غذا و وسایل منزل به اند ازه رفع حاجت 

مي د اند .

خود ،  اطراف  به  وقتي  توضیحات،  این  تمام  با 
از این موارد  که رعایت  د قیق مي شویم نیمي 
نمي شود  هیچ؛ حفظ اد ب و حرمت هم ناد ید ه 
جامعه  د ر  است  د یرگاهي  شود .  مي  گرفته 
است  شد ه  کمرنگ  سالمند ان  اجتماعي  نقش 
اجتماع  و  خانواد ه  د ر  پیشترها  که  جایگاهي  و 

د اشتند  به فراموشي سپرد ه شد ه است.
سن سالمند ي د ر کشور د رحال افزایش است و 
آنچه رو به افول گذاشته است و د وباره احتیاج 
به ترمیم و تقویت د ارد ، رعایِت حقوق سالمند ي 
مي باشد  که اگربه صورت یک د غد غه همگاني 
قرار گیرد ، مي تواند  از بروز و ظهوِرآسیب هایي 
د ر جامعه جلوگیري کند  که د ر این زمینه نیز، 
پیرامون حقوق  بهزیستي  رئیس سابق سازمان 
حقوق  »بحث  د اشت:  بیان  آسیبپذیر،  اقشار 
توجه  مورد   باید   آسیبپذیر  قشر  به  شهروند ي 
باشد ، ازآن جایي که افراد  سالمند  نیز به نوعي 
به  لذاتوجه  هستند   آسیبها  برخي  د رمعرض 

حقوق شهروند ي ایشان ضروري است«.
بي شک همانگونه که براي کود کان پیش از ورود  
به مد رسه، ساز و کارهایي تعبیه مي گرد د  و به 
لحاظ روحي، شرایط براي پذیرش د وره جد ید  
د وره  براي  شود ؛  مي  تعریف  و  مهیا  کود کان، 
سالمند ي نیز د ر کشور، باید  آموزش ها و د وره 
هایي د ر نظر گرفته شود  که با د رنظر گرفتن و 
به تعویق اند اختِن این د وره، توانمند سازي هایي 
گوشه  تنها  سالمند ي  د وره  تا  شود ،  انجام  میز 
نشیني د ر خانه هاي سالمند ان و فضاي پارک 
ها نباشد  و سالمند اِن جامعه احساس رخوت و 

پیري و عد م توانایي ند اشته باشند .

حواسمان باشد ، د انسته یا ند انسته با بي اعتنایي 
فرمود ند :  که  )ص(  خد ا  رسول  کالِم  کنار  از 
ماند گار،  خیر  و  برکت  اکابِِرکم«:  َمَع  )»الَبرکهٔ 
واقف  و  نگذریم  شماست.(  بزرگترهاي  همراه 
سالمند ان،  از  بسیاري  که  باشیم  مهم  براین 
مراکز نگهد اري را د وست ند ارند  و هرکد ام از ما 
اگر از خانه و خانواد ه خود  شروع کند  و تفاوت 
هاي د و نسل و سایر توجیهات را با نگاهِ فلسفي 
کنار بگذارد ، نیمي از مشکالت حل خواهند  شد  
»وجود ۱۰هزار  آماري چون:  و  مسائل  بماند   تا 
سالمند مجهول الهویه د رکشور« که حاکي از بي 
توجهِي برخي از خانواد هها نسبت به سالمند ان 
مي باشد  که عمد تا از سوي خانواد ه هاي خود  
طرد  شد هاند  و مسئولیت نگهد اري آنها به گرد ن 
نهاد هاي حاکمیتي افتاد ه است که از بزرگترین 
و  شناسي  آسیب  به  نیاز  که  است  معضالتي 

آموزش د ارد .
میانساالني که د ر کانون  اثنا بي شک  این  د ر 
خانواد ه مورد  حمایت و مراقبت قرار مي گیرند  
ممکن  اما  هستند   برخورد ار  بهتري  روحیه  از 
است د ر طول روز چند ساعتي را به تنهایي د ر 
خانه سپري کنند  و اگر مشکلي برایشان پیش 
بیاید  از د غد غه هایي است که بیشتر خانواد ه ها 
باآن د ست به گریبانند ؛ »اما شاید  کمتر شنید ه 
باشید  که د ر ایران شبکه اي ایجاد  شد ه که به 
صورت رایگان همه خد مات را به سالمند ان و 
ارائه  بیماران و کود کان  و  معلوالن و جانبازان 
همه  کرد ِن  هماهنگ  اش  وظیفه  و  کند   مي 
خد ماتي است که ممکن است یکي از این گروه 

ها د اشته باشند .

چهار  تلفن  شماره  افراد   این  است  کافي  فقط 
جایي  د ر  یا  و  کنند   حفظ  را   ۴۳۲۷ رقمي 
یاد د اشت کنند  و مطمئن باشند  گروهي د رکشور 
هستند  که همه کارها از هماهنگي با اورژانس 
و آتش نشاني گرفته تا وقت گرفتن از پزشکان 
و وقت بیمارستان ها د ر کمترین زمان ممکن 
و  کرد ن  هماهنگ  بیمار،  براي  همراه  واعزام 
بیماران شهرستاني،  براي  اسکان  محل  گرفتن 
هماهنگي براي حضور پزشک د ر منزل و انجام 
آزمایشات و عکسبرد اري د ر منزل و.... را انجام 

مي د هند .
خط زند گي اولین د ستیار رایگان سالمند ان است 
که به صورت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته د ر خد مت 
سالمند ان و خانواد ه آنهاست و مد یر عامل خط 
زند گي مي گوید : استفاد ه از خد مات خط زند گي 
نبود ه و همه فرایند  کاري خط  نیازمند  ثبتنام 
زند گي که شامل بررسي نیازها، معرفي مراکز، 
انجام هماهنگیها و نظارت بر خد مات است براي 
سالمند ان، بیماران، جانبازان و معلوالن رایگان 

است.
امید  بهشتي مد یر اجرایي خط زند گي با اشاره 
هزار  از۳۴  بیش  پاسخگوي  کنون  تا  اینکه  به 
شهرستاني  هموطنان  گوید :  مي  ایم  بود ه  نفر 
همراه  به  البته   ۴۳۲۷ با  تماس  با  میتوانند  
شمارهگیري کد  تهران )۰۲۱(، هر کاري که د ر 
تهران د ارند  را با برنامه ریزي منظم خط زند گي 
انجام د هند  د ر این فرایند ، با مرکز تماس گرفته 
متخصصان  و  گویند   مي  را  خود   د رخواست  و 
مراکز  از  آنها  که  هایي  پذیرش  زند گي،  خط 
د رماني مانند  بیمارستان ها، مطب ها و مراکز 
و  اد ارات  و حتي  ها  آزمایشگاه  و  عکسبرد اري 
گیرند   مي  را  د ارند   الزم  نهاد ها  و  ها  سازمان 
و اسکان آنها را د ر نزد یکترین محل به مراکز 
مربوطه هماهنگ میکنند  و همین برنامهریزي 
ایجاد  نظم و سهولت  باعث  و هماهنگي د قیق 
و ارزانتر شد ن خد مات مي شود  و خط زند گي 

کامال رایگان این خد مات را ارائه مي کند «.
بسیاري  شد ن  مهیا  و  تکنولوژي  پیشرفت  با   
تر  راحت  زند گي  به گذشته،  نسبت  از شرایط 
از آني شد ه که نخواهیم سالمند ان را د ر جمع 
و کانون خانواد ه بپذیریم و از حضورشان سرباز 
زنیم، هرکد ام از ما از خانواد ه خود  شروع کنیم 
و تغییر نگرش به حضور میانساالن د ر جامعه 
به شکل جد ي  و  نمائیم  اپید مي  را  خانواد ه  و 
یاد مان  و  کنیم  ریزي  برنامه  سالمند ان  براي 
نرود ، سالمند ي به زود ي سراغ همه ما مي آید  
عاقبت  د َِرَود   آن  »هرکسي  نکنیم:  فراموش  و 

کار که ِکشت«...

سالمندانراباخطزندگيهمراهيکنیم...
é الهام آمرکاشی
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و  اراضي  و  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماد ه  و  قانون 
ساختمانهاي فاقد  سند  رسمي

تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۰۹۸۸هیات  شماره  رای  برابر 
اراضي و ساختمانهاي فاقد  سند  رسمي مستقر د ر واحد   تکلیف وضعیت ثبتي 
ثبتي حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای اسماعیل 
رحیمی فرزند  عبد القاد ر بشماره شناسنامه ۱۱۱۲ صاد ره از سقز د ر شش د انگ 
یک باب ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت ۱۲۵/۰۰ مترمربع پالک ۳۹۶۷ 
فرعی از ۱۳۱-  اصلي مفروز و مجزي شد ه از پالک  باقیماند ه از ۱۳۱- اصلي 
واقع د ر بخش ۱۷ شهرستان بوکان خرید اري از مالک رسمي آقای علی حید ری 
نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و  الواسطه محرز گرد ید ه است.لذا  مع 
به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود  د ر صورتي که اشخاص نسبت به صد ور سند  
مالکیت متقاضي اعتراضي د اشته باشند  مي توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مد ت د و ماه اعتراض خود  را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 
مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، د اد خواست خود  را به مراجع قضایي تقد یم 
نمایند .بد یهي است د ر صورت انقضاي مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض طبق 

مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد  .
محمودخضرزاده-رئیسثبتاسنادوامالکبوکان

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ تاریخ انتشار نوبت د وم: ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور 

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 
آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 

شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 
۱-پروند ه کالسه ۲۱۴۳ و رای شماره ۶۰۸۴ مورخه ۹۳/۶/۵ به تقاضای آقای 
طهماس حید ری فرزند  پرویز نسبت به ششد انگ یکباب ساختمان به مساحت 
 ۴ بخش  د ر  واقع  اصلی   ۵ ۱فرعی  پالک  از  شد ه  مجزی  مربع  ۱۳۰/۳۶متر 
شهرستان خرم آباد  خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای سید  محمد  
مورخه ۹۵/۵/۱۸  رای شماره ۶۴۳۶  و  پروند ه کالسه ۹۶۱  الجزایری۲-  حسن 
یکباب  به ششد انگ  نسبت  عالی   فرزند   ریمله   پیرد اد ه  ولی  آقای  تقاضای  به 
۲۳۵۳فرعی  پالک  از  شد ه  مجزی  مربع  متر   ۱۰۰/۴۵ مساحت  به  ساختمان 
مالک  مالکیت  از  آباد  خروجی  د ر بخش ۱ شهرستان خرم  واقع  ۵۲۰۹۱اصلی 
اولیه )رسمی( آقای سید  محمد  سیاه منصور رسید گی و تائید  و انشاء گرد ید ه 
مراتب د ر اجرای ماد ه ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد  سند  
رسمی د و نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی 
د ر روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن د ر روستاها الصاق 
تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد  تقاضا اعتراض د ارند  از تاریخ نشر اولین آگهی 
و د ر روستاها از تاریخ الصاق به مد ت د و ماه اعتراض خود  را کتبا به اد اره ثبت 
اسناد  و امالک شهرستان خرم آباد  تسلیم د ارند  و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مباد رت به تقد یم د اد خواست 
به مراجع قضایی ذیصالح اقد ام و گواهی تقد یم د اد خواست تحویل ثبت اسناد  
نماید  و اد امه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت 
متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی متقاضی با ارائه 
انقضای مد ت مذکور و یا عد م وصول  از  گواهی عد م تقد یم د اد خواست و پس 
اعتراض سند  مالکیت مورد  تقاضا بر اساس مد لول رای وفق مقررات صاد ر خواهد  
شد  د ر هر حال صد ور سند  مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد  

بود . م الف ۴۱۱۷۶
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۶/۲۳  تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۷/۶

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخرمآباد–محمدعلیابراهیمی

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور
اد اره کل ثبت اسناد  و امالک لرستان

آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف
وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 

آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 
شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 

آقای  تقاضای  به   ۹۵/۴/۲۰ شماره۱۰۰۴۷۶۲مورخه  رای  ۸۵۴و  کالسه  پروند ه 
کرمعلی خسروی فرزند  شاعباس نسبت به ششد انگ یکباب عمارت به مساحت 
۲۶۶/۰۵ متر مجزی شد ه از پالک ۲۳۵۳ فرعی۲۰۹۱ اصلی واقع د ر بخش  یک  
شهرستان خرم آباد  خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای حسین علی 
قانون   ۳ ماد ه  اجرای  د ر  مراتب  گرد ید ه  انشاء  و  تائید   و  پوررسید گی  محمد ی 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی د و نوبت به فاصله ۱۵ روز 
جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی د ر روزنامه کثیر االنتشار و محلی 
آگهی انتشار و عالوه بر آن د ر روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد  
تقاضا اعتراض د ارند  از تاریخ نشر اولین آگهی و د ر روستاها از تاریخ الصاق به 
مد ت د و ماه اعتراض خود  را کتبا به اد اره ثبت اسناد  و امالک شهرستان خرم 
آباد  تسلیم د ارند  و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مد ت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مباد رت به تقد یم د اد خواست به مراجع قضایی ذیصالح اقد ام و 
گواهی تقد یم د اد خواست تحویل ثبت اسناد  نماید  و اد امه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می 
باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عد م تقد یم د اد خواست و پس از 
انقضای مد ت مذکور و یا عد م وصول اعتراض سند  مالکیت مورد  تقاضا بر اساس 
مد لول رای وفق مقررات صاد ر خواهد  شد  د ر هر حال صد ور سند  مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد  بود . م الف ۵۴ سیار 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۶/۲۳ تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۷/۶

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخرمآباد–محمدعلیابراهیمی

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور 
اد اره کل ثبت اسناد  و امالک لرستان

آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف
وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 

آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 
شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 

۱-پروند ه کالسه ۴۶۵و رای شماره ۱۰۰۲۷۱۲ مورخه ۹۵/۳/۱۱به تقاضای آقای 
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششد انگ  به  نسبت  برانازار  فرزند   فرهاد ی  مجید  
۱۵۳/۲۰متر مربع مجزی شد ه از پالک ۲۵ از ۴فرعی از ۵ اصلی واقع د ر بخش 
چهار شهرستان خرم آباد  خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( شرکت تعاونی 
تقاضای  به  رای شماره ۱۰۰۲۷۴۲  پروند ه کالسه ۵۲۲و  پارسیلون ۲-  کارگران 
آقای شاکرم محمود  نیا فرزند  صید  مهد ی نسبت به ششد انگ یکباب ساختمان به 
مساحت ۱۶۸/۸۱ متر مربع مجزی شد ه از پالک ۲۵فرعی از ۴فرعی از ۵ اصلی 
واقع د ر بخش چهار شهرستان خرم آباد  خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
شرکت تعاونی کارگران پارسیلون ۳- پروند ه کالسه ۵۸۶و رای شماره ۱۰۰۲۸۵۲ 
به تقاضای آقای عزیز مراد  صیاد ی نظر آباد  فرزند  صید  رحیم نسبت به ششد انگ 
از  از پالک ۲۵فرعی  مربع مجزی شد ه  به مساحت ۱۶۲/۲۸متر  عمارت  یکباب 
۴فرعی از ۵ اصلی واقع د ر بخش چهار شهرستان خرم آباد  خروجی از مالکیت 
مالک اولیه )رسمی( شرکت تعاونی کارگران پارسیلون رسید گی و تائید  و انشاء 
های  و ساختمان  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  ماد ه ۳  اجرای  د ر  مراتب  گرد ید ه 
فاقد  سند  رسمی د و نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی د ر روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن د ر روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد  تقاضا اعتراض د ارند  از تاریخ نشر اولین 
آگهی و د ر روستاها از تاریخ الصاق به مد ت د و ماه اعتراض خود  را کتبا به اد اره 
ثبت اسناد  و امالک شهرستان خرم آباد  تسلیم د ارند  و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مباد رت به تقد یم د اد خواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقد ام و گواهی تقد یم د اد خواست تحویل ثبت اسناد  نماید  و 
اد امه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عد م تقد یم 
د اد خواست و پس از انقضای مد ت مذکور و یا عد م وصول اعتراض سند  مالکیت 
مورد  تقاضا بر اساس مد لول رای وفق مقررات صاد ر خواهد  شد  د ر هر حال صد ور 

سند  مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد  بود . م الف ۴۰۱۷
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۶/۲۳  تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۷/۶

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخرمآباد–محمدعلیابراهیمی

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور 

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 
آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 

شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 
پروند ه کالسه ۱۶۰۲/۹۲و رای شماره ۲۲۷۲۱مورخه  ۹۴/۱۲/۲۵تقاضای آقای 
رجب قاید رحمت فرزند  یکشنبه نسبت به ششد انگ یکباب عمارت به مساحت 
۱۸۱/۴۴ متر مربع مجزی شد ه از پالک ۳۲۲۲فرعی ۲۰۹۱اصلی واقع د ر بخش 
یک شهرستان خرم آباد  خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای محمود  
انشاء گرد ید ه مراتب د ر اجرای ماد ه ۳ قانون  تائید  و  عد الت ثمین رسید گی و 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی د و نوبت به فاصله ۱۵ روز 
جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی د ر روزنامه کثیر االنتشار و محلی 
آگهی انتشار و عالوه بر آن د ر روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد  
تقاضا اعتراض د ارند  از تاریخ نشر اولین آگهی و د ر روستاها از تاریخ الصاق به 
مد ت د و ماه اعتراض خود  را کتبا به اد اره ثبت اسناد  و امالک شهرستان خرم 
آباد  تسلیم د ارند  و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مد ت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مباد رت به تقد یم د اد خواست به مراجع قضایی ذیصالح اقد ام و 
گواهی تقد یم د اد خواست تحویل ثبت اسناد  نماید  و اد امه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می 
باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عد م تقد یم د اد خواست و پس از 
انقضای مد ت مذکور و یا عد م وصول اعتراض سند  مالکیت مورد  تقاضا بر اساس 
مد لول رای وفق مقررات صاد ر خواهد  شد  د ر هر حال صد ور سند  مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد  بود . م الف ۴۱۱۲۷
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۶/۲۳ تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۷/۶

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخرمآباد–محمدعلیابراهیمی

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور 

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 
آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 

شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 
پروند ه کالسه ۸۹و رای شماره ۶۰۳۳مورخه ۱۳۹۵/۵/۱۲به تقاضای آقای مجید  
بیرانوند  فرزند  حسن نسبت به ششد انگ یکباب عمارت به مساحت ۱۷۴/۹۸ متر 
مربع مجزی شد ه از پالک ۲۰۰۰ اصلی واقع د ر بخش یک شهرستان خرم آباد  
خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای اسد اله کریمی رسید گی و تائید  و 
انشاء گرد ید ه مراتب د ر اجرای ماد ه ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان 
های فاقد  سند  رسمی د و نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر 
صاحبان حقوقی د ر روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن د ر 
روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد  تقاضا اعتراض د ارند  از تاریخ 
نشر اولین آگهی و د ر روستاها از تاریخ الصاق به مد ت د و ماه اعتراض خود  را 
کتبا به اد اره ثبت اسناد  و امالک شهرستان خرم آباد  تسلیم د ارند  و برابر مقررات 
به  مباد رت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مد ت  است ظرف  مکلف  معترض 
اقد ام و گواهی تقد یم د اد خواست  تقد یم د اد خواست به مراجع قضایی ذیصالح 
تحویل ثبت اسناد  نماید  و اد امه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می 
باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت 
متقاضی با ارائه گواهی عد م تقد یم د اد خواست و پس از انقضای مد ت مذکور و یا 
عد م وصول اعتراض سند  مالکیت مورد  تقاضا بر اساس مد لول رای وفق مقررات 
صاد ر خواهد  شد  د ر هر حال صد ور سند  مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع 

قضایی نخواهد  بود . م الف ۴۱۱۲۳
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۶/۲۳ تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۷/۶

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخرمآباد–محمدعلیابراهیمی

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور 
اد اره کل ثبت اسناد  و امالک لرستان

آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف
وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 

آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 
شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 

آقای  تقاضای  به   ۹۵/۴/۲۳ ۴۹۹۳مورخه  شماره  رای  و   ۹۷/۹۴ کالسه  پروند ه 
محمد  فتاحی مهرفرزند  مهراب نسبت به ششد انگ یکباب ساختمان به مساحت 
بخش  د ر  واقع  اصلی   ۴۱ ۸۲۴فرعی  پالک  از  شد ه  مجزی  مربع  ۱۲۲/۹۰متر 
مهراب  آقای  )رسمی(  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی  آباد   خرم  ۲شهرستان 
سگوند  رسید گی و تائید  و انشاء گرد ید ه مراتب د ر اجرای ماد ه ۳ قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی د و نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی د ر روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی 
انتشار و عالوه بر آن د ر روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد  تقاضا 
اعتراض د ارند  از تاریخ نشر اولین آگهی و د ر روستاها از تاریخ الصاق به مد ت د و 
ماه اعتراض خود  را کتبا به اد اره ثبت اسناد  و امالک شهرستان خرم آباد  تسلیم 
د ارند  و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مباد رت به تقد یم د اد خواست به مراجع قضایی ذیصالح اقد ام و گواهی 
به  موکول  ثبتی  عملیات  اد امه  و  نماید   اسناد   ثبت  تحویل  د اد خواست  تقد یم 
ارائه حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عد م تقد یم 
د اد خواست و پس از انقضای مد ت مذکور و یا عد م وصول اعتراض سند  مالکیت 
مورد  تقاضا بر اساس مد لول رای وفق مقررات صاد ر خواهد  شد  د ر هر حال صد ور 

سند  مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد  بود . م الف ۴۱۱۲۴
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۶/۲۳  تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۷/۶

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخرمآباد–محمدعلیابراهیمی

بارکد  40052741 
آگهي تغییرات شرکت آراز ساختار بید گل با مسئولیت محد ود  به شماره ثبت 
۴۵۸۷۸۳ و شناسه ملي ۱۴۰۰۴۳۲۰۱۰۰ به استناد  صورتجلسه مجمع عمومي 
به  ناظري  محمد   شد :  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ مورخ  فوق العاد ه 
شماره ملي ۰۵۳۲۳۷۲۲۸۱ به سمت عضو هیئت مد یره )خارج از شرکاء( محمد  
علي زاد ه به شماره ملي ۰۰۸۳۸۲۲۷۰۴ به سمت رئیس هیئت مد یره و محمد  
پرپائي به شماره ملي ۰۰۵۸۶۶۱۸۹۱ به سمت مد یرعامل و عضو هیئت مد یره 
)خارج از شرکا( براي مد ت نامحد ود  انتخاب گرد ید ند . کلیه اسناد  و مد ارک و 
اوراق بهاد ار از قبیل چک و سفته و اسناد  تعهد آور با امضاء خانم زینب عود ي 
با مهر شرکت معتبر مي باشد   یگانه به همراه رئیس هیئت مد یره متفقاً همراه 
به  مربوط  اوراق  و  قرارد اد ها  و  اد اري  نامه هاي  و  عاد ي  اوراق  کلیه  امضاي  و 
شهرد اري ها و عقود  اسالمي با امضاي خانم زینب عود ي یگانه منفرد ا همراه با 
مهر شرکت معتبر مي باشد . با ثبت این مستند  تصمیمات انتخاب و تعیین سمت 
هیئت مد یره، تعیین سمت مد یران، انتخاب مد یران، تعیین وضعیت حق امضاء 
انتخاب شد ه توسط متقاضي د ر سوابق الکترونیک شخصیت حقوقي مرقوم ثبت 

و د ر پایگاه آگهي هاي سازمان قابل د سترس مي باشد . 
مالف/380728سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاريتهران

آگهی احضار متهم
و  عمومی  د اد سرای  د اد یاری  ششم  شعبه   ۹۴۰۹۸۰ کالسه  پروند ه  موجب  به 
انقالب بوشهر خانم بهاره میرزا بیگی فرد  فرزند  بهرام که مشخصات بیشتری از 
مشارالیه د ر د ست نیست به اتهام کالهبرد اری تحت تعقیب می باشد  به نامبرد ه 
اخطار و ابالغ می گرد د  که جهت د فاع از بزه انتسابی ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار این اگهی د ر این شعبه حاضر گرد د  د ر صورت عد م حضور غیابا به موضوع 
رسید گی و اتخاذ تصمیم خواهد  شد  این آگهی به تجویز ماد ه ۱۱۵ قانون آئین 

د اد رسی کیفری برای یک نوبت د ر یکی از جراید  کثیرالنتشار د رج می گرد د .
دادیارشعبهششمدادسرایعمومیوانقالببوشهر-علیاکبرمالزم

»آگهی مفقود ی«

سند  کمپانی پژو ۴۰۵ مد ل ۸۲ رنگ یشمی به شماره انتظامی ۴۳ – ۶۲۹ ل ۴۱ 
و شماره موتور ۱۲۴۸۲۰۲۷۱۴۸ و شماره شاسی ۰۰۸۲۰۵۰۳۷۸ به نام غالمرضا 

بیوک مفقود  گرد ید ه و از د رجه اعتبار ساقط می باشد .
اصفهان

آگهی مفقود ی
شناسنامه مالکیت سواری سایپا sl ۱۳۲ سفید  روغنی مد ل ۹۰ به شماره پالک 
موتور  شماره  Sو   ۳۴۱۲۲۹۰۹۸۹۳۵۱ شاسی  شماره  به   ۷۲ ایران  ۴۸۲م۶۹ 

۴۳۲۲۱۳۲ مفقود  گرد ید ه و اعتبار ند ارد .
فریدونکنار

حد اد ی: حضور هواد اران انگیزه ما را
 افزایش د اد ه است

کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران گفت: حضور هواد اران د ر ورزشگاه آزاد ی 
انگیزه ما را افزایش د اد ه و امید وارم استقبال آنها د ر بازی های بعد  بیشتر شود .

به گزارش ایرنا، حامد  حد اد ی کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران پس از 
پیروزی مقابل عراق، گفت: این تیم نسبت به گذشته بسیار بهتر شد ه و 
حتی د ر مقابل قطر هم پیروز مید ان بود  و این مساله نوید  روزهای روشنی 

را برای این تیم می د هد . 
وی افزود : خوشحالم که توانستیم اختالف خود  را با عراق زیاد  کنیم و البته 

باید  از تیم حریف هم به خاطر رها نکرد ن بازی تا ثانیه آخر تقد یر کنم.
کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران گفت: خوشحالم مسابقات د ر ایران برگزار 
می شود  و هواد اران را د ر کنار خود  د اریم و امید وارم تعد اد  آنها د ر بازی های 

بعد  بیشتر شود .

بانوی قایقران گیالنی قهرمان آسیا شد 

یک بانوی قایقران گیالنی عنوان قهرمانی مسابقات آسیا را کسب کرد .
مسئول روابط عمومی اد اره کل ورزش و جوانان گیالن گفت: نازنین مالیی 
ورزشکار شایسته و ملی پوش گیالنی موفق شد  عنوان قهرمانی مسابقات 
قایقرانی روئینگ آسیا را کسب کند . سعید  علیپور د ر گفت و گو با ایرنا افزود : 
این ورزشکار ملی پوش گیالنی د ر رقابتهای قایقرانی و د ر ماد ه تک انفراد ی 
سبک وزن آسیا، توانست با زمان هفت د قیقه و ۴۳ ثانیه و ۵۱ صد م ثانیه 
زود تر از د یگر حریفان خود  از خط پایان عبور کند  و مد ال طالی این رشته 
را برگرد ن بیاویزد . وی اظهار کرد : نازنین مالیی د ر مرحله نهایی این د وره 
از رقابتها، با حریفانی از کشورهای تایلند ، هنگ کنگ، کره جنوبی، چین و 
قزاقستان به رقابت پرد اخت و سرانجام موفق شد  حریفان خود  را شکست 

د هد  و عنوان قهرمانی آسیا را برای ایران به ارمغان بیاورد .
مسئول روابط عمومی اد اره ورزش و جوانان گیالن اد امه د اد : همچنین این 
قایقران شایسته گیالنی به همراه تیم ملی قایقرانی روئینگ بانوان ایران د ر 
ماد ه چهارنفره تک پاروی سنگین وزن نیز، به مد ال برنز و عنوان سومی 

آسیا د ست یافت.

واکنش سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر ایران 
به شکست مقابل برزیل

سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر ایران، گفت: بازی شاگرد انم مقابل برزیل 
د ر بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو یکی از بد ترین بازی های چند  سال 

اخیر ایران بود .
به گزارش ایرنا، »عباس آقاکوچکی« پس از شکست مقابل برزیل د ر گفت 
و گو با خبرنگاران، تصریح کرد : برزیل را آنالیز کرد ه و توان این تیم را 
می د انستیم، اما روز بد  ما بود . تقریبا می توان گفت که توان د و تیم یکسان 

بود ، اما آنها از شرایط میزبانی به خوبی بهره برد ند . 
وی گفت: نمی خواهم حضور تماشاگران را یکی از د الیل باخت عنوان کنم، 
اما آنها به خوبی از این جو استفاد ه کرد ند . بازی را بد  شروع کرد یم و د ر اد امه 

هم چند ان خوب نبود یم.
سرمربی تیم بسکتبال با ویلچر ایران گفت: یکی از د الیل بد  بازی کرد ن 
شاگرد انم د ر این د ید ار کم تجربگی و د وری چند  ساله از میاد ین مهم و 

بین المللی بود . 

پیروزی اینترمیالن با د رخشش کاپیتان

آبی و مشکی پوشان اینترمیالن د ر هفته سوم سری 
آ ایتالیا با د رخشش کاپیتان آرژانتینی خود  مقابل 

پسکارا به برتری ۲ بر یک د ست یافتند .
پرافتخارترین  از  اینترمیالن یکی  ایرنا،  به گزارش 
باشگاه های فوتبال ایتالیا و اروپا که د ر فصل جد ید  
»فرانک  سرمربیگری  با  ایتالیا  های  باشگاه  لیگ 
د ی بوئر« هلند ی وارد  مسابقات شد ه است، بامد اد  

یکشنبه میهمان پسکارا بود .
نیمه اول این د ید ار از سوی د و تیم با احتیاط د نبال 
شد  و گلی د ر برند اشت، اما د ر د قیقه ۶۳ تیم پسکارا 
با ضربه »باهبک« به گل د ست یافت تا د ر آستانه 

کسب پیروزی بزرگی قرار بگیرد .
د ر اد امه، فرانک د ی بوئر برای رهایی از شکست، 
نهایت  د ر  و  کرد   ایجاد   تیمش  د ر  را  تغییراتی 
و  مهاجم  ایکارد ی«  »مائورو  توسط  اینترمیالن 

کاپیتان آرژانتینی خود  به گل د ست یافت.
د ر د قیقه ۹۱ و د ر حالیکه همگان د ر انتظار سوت پایان 
بازی بود ند ، »مائورو ایکارد ی« بازهم از نبوغ باالی خود  
استفاد ه کرد  و د ومین گل اینترمیالن را به ثمر رساند  تا 
این تیم، نخستین پیروزی فصل خود  را جشن بگیرد . 
این د ید ار با برتری ۲ بر یک اینترمیالن به پایان رسید  
تا این تیم چهار امتیازی شد ه و امید های خود  را برای 
پایان د اد ن به ناکامی های سال های اخیر خود  د ر 

سری آ، افزایش د هد .

نخستین پیروزی بیلبائو 
د ر اللیگای اسپانیا

مقابل  خانه  از  خارج  برتری  با  اتلتیکوبیلبائو  تیم 
الکرونیا، نخستین پیروزی فصل خود  د ر اللیگای 

اسپانیا را جشن گرفت.
به گزارش ایرنا، د ر آخرین د ید ار هفته سوم لیگ 
باشگاه های اسپانیا تیم د پورتیوالکرونیا د ر ورزشگاه 
»ریازور« میزبان اتلتیکوبیلبائو بود  که این د ید ار با 

برتری یک بر صفر میهمان به پایان رسید .
تک گل این د ید ار را »رائول گارسیا« د ر د قیقه ۴۱ 
ایالت »باسک«  تا تیم  به ثمر رساند   بیلبائو  برای 
نخستین پیروزی فصل خود  را کسب کرد ه و سه 
امتیازی شود  و الکرونیا نیز د ر امتیاز چهار باقی ماند .

د ر پایان هفته سوم اللیگای اسپانیا، تیم پرستاره 
و  امتیاز صد رنشین است، سویا  با ۹  ماد رید   رئال 
اسپورتینگ خیخون با هفت امتیاز د ر رتبه های د وم 

و سوم قرار د ارند .
د ر  امتیاز  با ۶  نیز  ایبار  و  بارسلونا  پالماس،  الس 
رتبه های چهارم تا ششم جد ول رد ه بند ی قرار د ارند .
بارسلونا که مد افع عنوان قهرمانی محسوب می شود  
د ر هفته سوم اللیگا مقابل آالوز متحمل شکست 

خانگی و د ور از انتظار د و بر یک شد .

خبرخبر

کشتی  تغییرقانون  کشتی  جهانی  اتحاد یه   
فرنگی بزرگساالن را به تمامی فد راسیون های 

ملی کشورها اعالم کرد  .
های  رقابت  د ر  که  ای  جلسه  به  توجه  با 
قهرمانی زیر ۲۳ سال اروپا د ر کشور لهستان 
کشتی  قوانین  د ر  اصالحات  برخی  برگزار 
فرنگی به تصویب رسید  و تصمیم بر این شد  
که د ستور نشستن د ر خاک برای بزرگساالن 
بعد  از بازی های المپیک ریود وژانیرو به طور 

کامل حذف شود .
اتحاد یه جهانی د ر بخشنامه ای به فد راسیون 
های ملی اعالم کرد ه است که د ستور نشستن 
د ر خاک د ر رد ه سنی بزرگساالن حذف شد ه 
و مقررات جد ید  همانند  گروه های سنی د یگر 
خواهد  بود . این تغییرات از تاریخ صد ور این 

بخشنامه قابل اجرا است.

متن قانون اصالح خاک کشتی فرنگی مورد  
استناد  اتحاد یه جهانی، به شرح زیر است:

 ( اجباری  خاک  اجرای  د ر  بود ن  کار  کم 

اختیاری( کنسل شد ه است و فرایند  زیر قابل 
اجرا است:

کشتی  به  شفاهی  اخطار  بار  اولین  برای   •

گیر کم کار با بکارگرفتن اصطالحات د اوری 
UWW و بد ون توقف کشتی 

• اگر همان کشتی گیر کم کار بود ، د اور اولین 
اخطار کم کاری را می د هد  ولی بد ون توقف 

کشتی 
• اگر مجد د  همان کشتی گیر کم کار اعالم 
شود  د اور د ومین اخطار کم کاری را همراه با 
۱ امتیاز فنی به کشتی گیر حریف)مهاجم( 

می د هد  ولی بد ون توقف کشتی 
• بیش از د و بار اعالم کم کاری منجر به د اد ن 
۱ امتیاز به کشتی گیر مهاجم می شود  ولی 

د ر تمامی موارد  بد ون توقف کشتی 
همچنین اتحاد یه جهانی اعالم کرد ه است که 
د ر کمیسیون فنی، قوانین به طور کامل مورد  
بحث و بررسی قرار خواهد  گرفت و تمامی 
اصالحات بعد  از نهایی شد ن اعالم خواهد  شد .

اتحادیهجهانیکشتیتغییرقانونکشتیفرنگیبزرگساالنرااعالمکرد

هواد اران  به  تهران  استقالل  باتجربه  هافبک 
شاهد   پایتخت  شهرآورد   د ر  که  د اد   وعد ه 

استقاللی متفاوت خواهند  بود .
»خسرو حید ری« پس از توقف خانگی آبی 
پوشان تهران د ر د ید ار خانگی مقابل ماشین 
سازی د ر هفته پنجم لیگ برتر و قرار گرفتن 
د ر رتبه چهارد هم جد ول رد ه بند ی، بیان کرد : 
که حضور  کنم  تشکر  هواد اران  از  باید   ابتد ا 
تیم حمایت  از  و  د اشتند   وزشگاه  د ر  خوبی 
کرد ند  و از آنان می خواهم همچنان حامی 

سرمربی استقالل باشند .
د ر  استقالل  بازیکنان  براینکه  تاکید   با  وی 
تعطیالت لیگ به تمرینات سخت بد نسازی 
مشغول بود ند ، توضیح د اد : د ر نیمه نخست 
د اشتیم  گلزنی  برای  متعد د ی  های  فرصت 
نهایت  د ر  که  باشند   مطمئن  هواد اران  و 

بد شانسی ها به اتمام می رسد .
حید ری اد امه د اد : با پنج بازی نمی توان عیار 
تیم ها را تعیین کرد  و باید  قبول کرد  که ۸۰ 
د رصد  ترکیب استقالل نسبت به گذشته تغییر 
کرد ه و بازیکنان جوانی به بد نه تیم اضافه شد ه 

که نیاز به زمان د ارند .
وی با اشاره به اینکه از رسید ن بازیکنان تیمش 
به شرایط اید ه آل بد نی خوشحال است، افزود : 
جوانان استقالل عملکرد  خوبی د اشته اند  و 
چنانچه از فرصت های گلزنی استفاد ه بهتری 
می  قرار  موفقیت  نوار  روی  باشند ،  د اشته 
گیریم. هافبک با تجربه استقالل که از حامیان 
سرمربی این تیم محسوب می شود ، گفت: د ر 
د ید ار امروز، مجید  حسینی با ۲۰ سال سن د ر 
ترکیب اصلی ما قرار گرفت و به همراه فرشید  
اسماعیلی نشان د اد  که آیند ه استقالل از آن 

این نفرات خواهد  بود .
بیان  برتر،  لیگ  های  تعطیلی  مورد   د ر  وی 
د اشت: این مساله بر عملکرد  تیم ها تاثیر منفی 
د ارد ، اما وقتی بحث تیم ملی و صعود  به جام 

جهانی پیش می آید ، همه باید  مطیع باشیم.
حید ری د ر خصوص شهرآورد  پایتخت که روز 
جمعه هفته جاری برگزار می شود ، اظهار کرد : 
شرایط این د ید ار ربطی به جایگاه تیم ها د ر 
جد ول رد ه بند ی ند ارد  و مطمئن باشید  که 
پرسپولیس خواهیم  مقابل  متفاوتی  نمایش 

د اشت.

گفت:  تهران،  استقالل  فوتبال  تیم  سرمربی 
بازیکنان استقالل امروز از نظر فنی عملکرد  
قابل قبولی د اشتند  و توانستند  انتظارات من 

را برآورد ه کنند .
علیرضا منصوریان پس از تساوی مقابل ماشین 
سازی تبریز د ر چارچوب هفته پنجم لیگ برتر، 
گفت: بازی خوبی بود  و از عملکرد  تیم خود  
بسیار راضی هستم. تیم من امروز خیلی خوب 
موقعیت ایجاد  کرد  و خط حمله استقالل امروز 

د ر گل زد ن بسیار بد شانس بود . 
وی اد امه د اد : د ر بازی امروز از عملکرد  خط 
هافبک رضایت کامل د ارم و آنها توانستند  به 

خوبی خط حمله را تغذیه کنند . 
سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز د ر 
زمان  د ر  هواد اران  فشار  آیا  اینکه  خصوص 
تعویض بازیکنان را متوجه شد ، گفت: اصال 
می  هواد اران  از  اما  نشنید م  را  مساله  این 
خواهم مباحث منفی را وارد  تیم نکنند . فرشید  
اسماعیلی به من گفت خسته شد ه و نمی تواند  
بازی کند  و به همین د لیل او را تعویض کرد م.

وی د ر مورد  اینکه آیا استقالل بازیکن تمام 
کنند ه ند ارد ، تصریح کرد : اتفاقا این مساله را 
امروز به بازیکنانم گفتم و مطمئن باشید  وقتی 
گل نزنیم گل می خوریم. بازیکنان من تمام 
کنند گان خوبی هستند  اما د ر استقالل فشار 

بیشتری روی آنها است.
منصوریان اظهار کرد : کاوه رضایی یکی از نخبه 

های فوتبال ایران است و از د اشتن او بسیار 
خوشحالم اما بازیکنانی چون نیاز به فرصت 

بیشتری د ارند . 
وی تصریح کرد : باید  بازیکنان ما بد انند  که باید  
نتیجه را حتی با یک گل هم حفظ زیرا کسب 

۳ امتیاز از هر چیزی مهم تر است. 
د ر  تهران  استقالل  فوتبال  تیم  سرمربی 
خصوص تغییرات زیاد  این تیم به خصوص د ر 
خط د فاع، گفت: سید  مجید  حسینی یکی از 
بازیکنان بسیار خوب فوتبال ایران خواهد  بود  
که امروز د ر خط د فاع ما بسیار خوب بازی کرد  
و از مگویان هم راضی هستم. پاد وانی خیلی 
د یر به تیم ما اضافه شد  و نمی توانستیم از او 

استفاد ه کنیم.
وی د ر خصوص د ید ار شهرآورد ، تصریح کرد : 
ما از همین حاال برای بازی با پرسپولیس کامال 
آماد ه هستیم و د ر طول این هفته به خوبی به 
بازیکنانم آموزش می د هم که چگونه باید  د ر 

این مسابقه بازی کنند . 
منصوریان د ر خصوص اینکه آیا رفتارهایش د ر 
کنار زمین انرژی منفی برروی بازیکنان نخواهد  
گذاشت، خاطرنشان کرد : اصال این مساله را 
قبول ند ارم و من به خاطر اینکه با بازیکنان 
جوان کار می کنم اینگونه رفتار ها را نشان 
می د هم تا بتوانم تیم را کنترل کنم. من با 
این شیوه د ر تیم هایی چون نفت و تیم امید  

موفق بود م. 

منصوریان: عملکرد  بازیکنان رضایت بخش بود  حید ری: استقالل د ر شهرآورد  متفاوت خواهد  بود 
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آغازبازسازیقبورتخریبشده
دربارندگیهایاخیردررامسر

امامزاد ه  قبور  بازسازی  گفت:  رامسر  شهرد ار 
اشکونوکوه رامسر که بر اثر سیل تخریب شد ه بود  

انجام می شود .
چهارشنبه هفته گذشته بود  که بارش باران موجب 
بروز سیل د ر رامسر شد  و بخش مهمی از این شهر 
را د چار خسارت کرد ، بروز سیل د ر یکی از مناطق 
رامسر به نام اشکونکوه که امامزاد ه د ر آن قرار د ارد  
محسوب  شهرستان  این  قبرستان  بزرگترین  و 
می شود  حاد ثه ای د یگر ایجاد  کرد  و با توجه به 
بارش مد اوم باران و وجود  کند ه کاری د ر محوطه 
خارجی این امامزاد ه، قبور رانش کرد ه و مرد گان از 

قبرها خارج شد ند .
خارج شد ن میت ها از قبر بازتاب گسترد ه ای د ر 
رسانه ها د اشت و خانواد ه ها نیز نسبت به برخی 

بی توجهی ها انتقاد  کرد ه بود ند .
نصرت اله کوزه گر  شهرد ار رامسر د ر گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد : بارند گی شد ید  به حریم امامزاد ه 
وارد  کرد ه  ریال خسارت  میلیارد   اشکونکوه یک 

است.
وجود   با  قبور  گفت:  قبور  ریزش  د رباره  کوزه گر 
رانش از جای خود  حرکت نکرد ه و فقط سنگ 
قبرها حرکت کرد ه بود ، اما د ر زمان بازسازی چون 
زمین حالت مساعد ی د اشت قبور به مکان د یگری 

منتقل شد ند .
وی با اشاره به این که به همت فرماند ار و نمایند ه 
اوقاف و بخش عمران و پیمانکار طراحی های اولیه 
و نحوه اجرای کار صورت گرفته و بر مبنای اصولی 
ساخته می شود ، تصریح کرد : مصالح خرید اری شد  
بتون و ماسه و سنگ پوشش  و  با گارد   و فعال 
قبور د اد ه شد ه و د ر صورت مساعد ت هوا، عملیات 

عمرانی آن انجام می شود .
امامزاد ه  این  جد ید   د یوار  د رباره  رامسر  شهرد ار 
گفت: این د یوار به طول ۹۰ متر و ارتفاع ۴ متر 
ساخته شد ه و قبال چید مان آن به صورت بلوک 
ساد ه بود  که د ر طرح جد ید  به حالت د یوار برشی 

و مسلح با استحکام ساخته خواهد  شد .
را  رامسر  به شهر  را  اخیر  بارند گی  وی خسارت 
د و میلیارد  تومان و به روستاها سه میلیارد  تومان 

عنوان کرد .

بهرهبرداریازنخستینپلبادهانه64متری
دراصفهان

پل  نخستین  از  بهره برد اری  گفت:  اصفهان  بهاد ری-اصفهان-شهرد ار 
پیش تنید ه د ر شهر اصفهان و نوسازی ناوگان تاکسیرانی فرود گاه اصفهان 
د ر راستای کاهش آالیند ه های هوا د ر اصفهان از جمله طرح ها و پروژه های 
اختیار  د ر  غد یر  تا  قربان  اعیاد   مناسبت  به  که  است  اصفهان  شهرد اری 
شهروند ان قرار می گیرد . د کتر مهد ی جمالی نژاد  ضمن تبریک اعیاد  قربان 
و غد یر و گرامی د اشت روز عرفه، با اشاره به اقد امات شهرد اری اصفهان د ر 
فاصله د و عید  قربان تا غد یر اظهار د اشت: شهرد اری همه ظرفیت خود  را 

برای ایجاد  شاد ی و نشاط د ر سطح شهر به کار گرفته قرار است.
وی د ر اد امه به بهره برد اری از طرح ها و پروژه های شهرد اری اصفهان د ر 
اعیاد  قربان و غد یر اشاره کرد  و افزود : همه این طرح و پروژه ها د ر قالب 
بسته عید انه با اعتباری بالغ بر ۳ هزار میلیارد  ریال به شهروند ان اصفهانی 

تقد یم می شود .
د ر  اصفهان  شهرد اری  عمرانی  پروژه  های  اینکه  بیان  با  اصفهان  شهرد ار 
راستای تحقق اقتصاد  مقاومتی اجرایی شد ه اند ، افزود : از این رو بیش از 
۳ هزار میلیارد  ریال پروژه  عمرانی بزرگ و تاثیرگذار و پروژه های محلی د ر 

مناطق مختلف شهر نیز د ر اختیار شهروند ان قرار خواهد  گرفت.
وی تقاطع غیر همسطح ۲۵ آبان را از جمله پروژه های د ر د ست بهره برد اری 
شهرد اری اصفهان برای عید  قربان اشاره کرد  و افزود : این پروژه با تکیه بر 
توان د اخلی ساخته شد ه و تبلوری از توجه به مقوله مهم اقتصاد  مقاومتی 
است. جمالی نژاد  با اشاره به اینکه پل احد اث شد ه د ر تقاطع غیر همسطح 
۲۵ آبان از پیش تنید ه بود ه و این امر از ویژگی های خاص این پروژه بود ه 
است، تصریح کرد : این تقاطع روز سه شنبه ۲۳ شهریور همزمان با عید  قربان 
و با حضور سرد ار رحیم صفوی مشاور عالی و د ستیار نظامی رهبر معظم 

انقالب به بهره برد اری خواهد  رسید .
وی اد امه د اد : این تقاطع غیر همسطح، اولین پل شهری با د هانه ۶۴ متری 
د ر سطح کشور با سیستم کابلی و از نوع د رجاریز است که با هزینه ای بالغ 

بر ۱۹ میلیارد  تومان ساخته شد ه است.

دستگیری2سارقحرفهایلوازمداخل
خودرودردزفول

ازشناسایی  د زفول  شهرستان  انتظامی  فرماند ه  مسگرنژاد -  د زفول، 
د راین  سرقت  فقره  خود روباهشت  لوازم  ای  حرفه  د ستگیری۲سارق 

شهرستان خبرد اد .
بااعالم  الهامی  علی  پلیس،سرهنگ  خبری  خبرنگارپایگاه  گزارش  به 
د اخل خود رود رنقاط  لوازم  وقوع چند فقره سرقت  د رپی  این خبرگفت 
پلیس  د رد ستورکارماموران  ویژه  بصورت  شهرستان،موضوع  مختلف 

آگاهی قرارگرفت.
های  سرنخ  بابررسی  پلیس  کرد :کارآگاهان  تصریح  انتظامی  مقام  این 
راشناسایی  ای  حرفه  پلیسی،۲سارق  اقد امات  سری  ویک  جاماند ه  به 
د رمخفیگاهشان  آنان  غافلگیرانه  عملیات  د ریک  قضائی  وباهماهنگی 

د ستگیرکرد ند .
سرهنگ الهامی افزود :متهمان د ربازجویی های فنی کارآگاهان پلیس به 

هشت فقره سرقت لوازم د اخل خود رواعتراف کرد ند .
فرماند ه انتظامی شهرستان د زفول د رخاتمه بااشاره به تحویل متهمان 
به مراجع قضائی، از شهروند ان خواست: خود روهای خود  را به سیستم 
ایمنی مجهزکرد ه و از نگهد اری اشیاء واموال قیمتی د ر د اخل خود روها 
خود د اری کنند  و هرگونه ترد د  مشکوک د ر اطراف خود روها را بالفاصله 

به مرکز فوریت های پلیسی۱۱۰ اطالع د هند .

خبر خبر

مهند س علیرضا ایمانلومد یر عامل شرکت آب و 
به  آذربایجان شرقي د ر گفت و گویی  فاضالب 
تشریح و ارائه عملکرد  این شرکت د ر هفته د ولت 

اقد ام کرد .
مهند س ایمانلو د ر این برنامه اظهار د اشت: این 
شرکت د ر حال حاضر خد مات خود  را د ر زمینه 
تامین و توزیع آب شرب بهد اشتی د ر قالب بیش 
از یک میلیون و ۱۲۲ هزار فقره انشعاب آب د ر 
۵۹ استان با جمعیتی بالغ بر ۲ میلیون و ۹۲۷ 
هزار نفر را تحت پوشش خود  ارائه می نماید  که 
۱۰۰د ررصد  جمعیت مناطق شهرنشین استان از 
این نعمت الهی بهره مند  بود ه و ۵۷,۵ د رصد  از 
جمعیت شهری استان با تعد اد  انشعاب فاضالب 
بیش از ۶۲۶ هزار فقره با جمعیت یک میلیون و 
۶۷۹ هزار نفر تحت پوشش تاسیسات جمع آوری 

و د فع فاضالب قرار د ارد .
و  آب  شرکت  کرد :  اضافه  شرکت  عامل  مد یر 
از  امید  بیش  فاضالب استان د ر د ولت تد بیر و 
د ر  آب  شبکه  توسعه  و  اصالح  کیلومتر   ۷۲۰
سطح شهرهای استان اجرا نمود ه و .همچنین د ر 
همین مد ت بیش از ۸۰ کیلومتر خطوط انتقال 
تعد اد  ۴۷ حلقه چاه حفرو ۵۴  اجرا کرد ه،  آب 

حلقه چاه را نیز تجهیز نمود ه است.
وی طول شبکه فاضالب د ر استان را ۳ هزار و 
۱۰۶ کیلومتر اعالم کرد  و گفت: ۲۲۹ کیلومتر از 
این لوله گذاری د ر سال گذشته د ر سطح استان 
اجرا شد ه که ۹۰ کیلومتر آن مربوط به کالنشهر 
تبریز می باشد .مهند س ایمانلو د ر اد امه به تعد اد  
انشعابات واگذار شد ه آب د ر د ولت تد بیر و امید  
گذشته  سال   ۳ طول  د ر   : افزود   و  کرد   اشاره 
بیش از ۱۵۷۲۵۰ فقره انشعاب آب به مشترکین 
گرامی واگذار شد ه و بیش از ۷۲۵۰۰ فقره کنتور 

خراب مشترکین نیز تعویض شد ه است.

وی با اشاره به تعد اد  انشابات واگذار شد ه فاضالب 
انشعاب  د ر استان گفت: تعد اد  ۱۲۵ هزار فقره 
فاضالب د ر طول ۳ سال گذشته به مشترکین 
واگذار و نصب شد ه که بیش از ۴۰ هزار فقره آن 

مربوط به سال گذشته می باشد .
مهند س ایمانلو مد یر عامل شرکت آب و فاضالب 
قابل  های  وپروژه  فعالیتها  تشریح  د ر  استان 
افتتاح د ر هفته مبارک د ولت امسال گفت: پروژه 
آبرسانی مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی تسوج، چاه 
جد ید االحد اث تسوج، ایستگاه پمپاژ فاضالب و 
فرهنگیان  شهرک  فاضالب  آوری  جمع  شبکه 
بهره  ساختمان  بناب،  اد اری  ساختمان  بناب، 
برد اری شهر صوفیان، ایستگاه پمپاژ آب شهرک 
عمیق  چاه  اهر،  شهرستان  الد ین  شهاب  شیخ 
فاضالب  آوری  جمع  شبکه  های  پروژه  ملکان، 
اولویت ۱۹ )نظام پزشکی، قورخانه و بهار فاز اول 
( و اولویت چهلم ) خیابان استاد  جعفری، فیضیه 
و آخمقیه(، حفر و تجهیز ۶ حلقه چاه جد ید  د ر 

تبریز، بهسازی ایستگاه پمپاژ شماره یک مهرانه 
رود  تبریز، د یوار کشی و بهسازی مخزن یوسف 
آباد  تبریز وافتتاح تصفیه خانه آب بخشایش از 
جمله پروژه هایی است که د ر هفته مبارک د ولت 

امسال به بهره برد اری رسید ه است.
فاضالب  تصفیه خانه ها  تعد اد   ایمانلو  مهند س 
آذربایجان   استان  د ر  برد اری  بهره   مد ار  د ر 
د اشت:  اظهار  و  کرد   اعالم  واحد    ۱۰ را  شرقی 
۷ واحد  تصفیه خانه فاضالب د ر شهرهای استان 
آذرشهر،  هریس،  ملکان،  بناب،  شهرهای  د ر 
هشترود ، سهند  و مد ول د وم کالنشهر تبریز د ر 

د ست ساخت است.
تصفیه  فرایند   به  اد امه  د ر  شرکت  عامل  مد یر 
کرد   اشاره  تبریز  فاضالب  خانه  تصفیه  طرح 
تعد اد  ۷ واحد  تصفیه  : د ر حال حاضر  افزود   و 
خانه فاضالب نیز د ر د ست اجراء مي باشد  که با 
تکمیل آنها ظرفیت تصفیه فاضالب نیز به مقد ار 
قابل توجهي افزایش خواهد  یافت که یکی از این 

تصفیه خانه ها طرح احد اث مد ول د وم تصفیه 
تصفیه  فرایند   باشد   تبریزمی  فاضالب  خانه 
فاضالب مد ول د وم تصفیه خانه فاضالب تبریز 
از نوع STEP FEED بود ه که این فرایند  از 
نوع فرایند های حذف مواد  آلی با قابلیت حذف 
ازت و فسفر بود ه و با توجه به مرحله ای بود ن 
سیستم توزیع فاضالب د ر واحد  بیولوژیکی، یکی 
از پیشرفته ترین و کارآمد ترین فرایند های بروز 

تصفیه فاضالب شهری می باشد .
این  پوشش  تحت  جمعیت  د اد :  اد امه  وی 
نیز  نفر و ظرفیت تصفیه خانه  طرح ۹۶۰۰۰۰ 

۲۰۷۰۰۰ متر مکعب د ر شبانه روز خواهد  بود .
اعتبارات  محل  و  ها  هزینه  به  ایمانلو  مهند س 
طرح  اجرای  هزینه  افزود :  و  کرد   اشاره  طرح 
۲۰۰۰ میلیارد  ریال و از محل اعتبارات تخصیص 
د رآمد های  ارومیه،  د ریاچه  احیای  برای  یافته 
عمومی و منابع د اخلی شرکت بود ه و امید واریم 
د ر صورت تامین منابع مالی د ر سال ۱۳۹۸ د ر 

مد ار بهره برد اری قرار بگیرد .
شرکت  اقد امات  به  پایان  د ر  ایمانلو  مهند س 
د ر  شرقی  آذربایجان  استان  فاضالب  و  آب 
احد اث  گفت:  ارومیه  د ریاچه  احیای  خصوص 
با  تبریز  فاضالب  خانه  تصفیه  د وم  مد ول 
ثانیه،  د ر  مکعب  متر   ۲/۵ اسمی  ظرفیت 
تبریز  فاضالب  شبکه  انتقال  خط  اجرای 
شبکه  از  بخشی  اجرای  کیلومتر،   ۱۱ بطول 
احد اث  کیلومتر،   ۳۰۰ بطول  تبریز  فاضالب 
و  تکمیل  و  شهر  آذر  فاضالب  خانه  تصفیه 
بهره برد اری از تصفیه خانه فاضالب بناب بود ه 
آیند ه  اقد امات فوق د ر سه سال  با اجرای  که 
ساالنه بیش از ۱۵۰ میلیون متر مکعب پساب 
د اد ه  انتقال  ارومیه  د ریاچه  به  شد ه   تصفیه 

می شود .

مدیرعاملشرکتآبوفاضالباستانآذربایجانشرقیتاکیدکرد:

انتقال15۰میلیونمترمکعبپسابتصفیهشدهبهدریاچهارومیه

آگهیدعوتمجمععمومیعادینوبتاول
تعاونیمسکنصالحینالبرز

ازاعضایمحترماینشرکتدعوتمیشوددرمجمععمومیعادینوبتاولکهدرساعت10/00
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شهیدنجفی-دفترشرکتتعاونیتشکیلمیگرددحضوربهمرسانند.
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هرعضوهرعضوحداکثرسهرایوهرشخصغیرعضوتنهایکرایخواهدبودودراینصورتتایید
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نمایندهخودوبادردستداشتنمدرکمویدعضویتدرتعاونیوکارتشناساییمعتبردرمحلدفتر
شرکتتعاونیحاضرتاپسازاحرازهویتطرفین،عضویتمتقاضیواهلیتنماینده،برگهنمایندگی
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رئیسهیئتمدیره-تعاونیمسکنصالحینالبرز

آگهي موضوع ماد ه 3 

و  اراضي  و  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماد ه  و  قانون 
ساختمانهاي فاقد  سند  رسمي

تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱۳۹۵۶۰۳۱۳۰۱۰۰۰۰۹۹۰هیات  شماره  رای  برابر 
اراضي و ساختمانهاي فاقد  سند  رسمي مستقر د ر واحد   تکلیف وضعیت ثبتي 
ثبتي حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای اسد  امینی 
باب  د انگ یک  مهاباد  د ر شش  از  بشماره شناسنامه ۶۸۶ صاد ره  فرزند  محمد  
خانه به مساحت ۱۷۶/۸۰ مترمربع پالک ۱۲۷۹۶ فرعی از ۱۳۰-  اصلي مفروز 
بخش  د ر  واقع  اصلي  از ۱۳۰-  فرعی  باقیماند ه ۱۳۳۶  از پالک  و مجزي شد ه 
۱۷ شهرستان بوکان خرید اري از مالک رسمي آقای ابوبکر مهتد ی مع الواسطه 
محرز گرد ید ه است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهي مي شود  د ر صورتي که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضي 
ماه  به مد ت د و  اولین آگهي  انتشار  تاریخ  از  توانند   باشند  مي  اعتراضي د اشته 
اعتراض خود  را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مد ت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، د اد خواست خود  را به مراجع قضایي تقد یم نمایند .بد یهي 
است د ر صورت انقضاي مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  

مالکیت صاد ر خواهد  شد  .
محمودخضرزاده-رئیسثبتاسنادوامالکبوکان

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۰۶/۰۸  تاریخ انتشار نوبت د وم: ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

احضار متهم

) مربوط به د اد سرا و نیز د اد گاه د ر فرض عد م وجود  
کیفرخواست (

این   ۹۳۰۹۹۸۲۸۸۳۵۰۱۴۳۳ کالسه    پروند ه  د ر 
شعبه  عبد الواحد  ناد ری  به اتهام ضرب وجرح عمد ی 
عنایت  با  است  گرفته  قرار  تعقیب  تحت  تخریب  و 
مقررات  اجرای  ود ر  متهم   بود ن  المکان  مجهول  به 
ماد ه ۱۱۵ قانون آئین د اد رسی د اد گاههای عمومی و 
انقالب د ر امور کیفری نامبرد ه ابالغ میگرد د  تا ظرف 
اتهام  از  د فاع  جهت  آگهی  این  انتشار  از  روز  مهلت 
د ر  است  بد یهی  این شعبه حاضر گرد د .  د ر  انتسابی 
غیابی  مقررات رسید گی  مطابق  عد م حضور،  صورت 

بعمل خواهد  آمد .  م/الف۱۲۷۰
دادیارشعبهپنجمدادیاریدادسرایعمومیوانقالب
شهرستاناسالمشهر-احمدیه

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک استان لرستان

اد اره ثبت اسناد  و امالک حوزه ثبت ملک پل د ختر
فاقد   ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

سند  رهنی 
آگهی موضوع ماد ه ۳ قانون و ماد ه ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
۵۷۲مورخ  شماره  رای  برابر  رسمی  سند   فاقد   ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی 
و  اراضی  ثبت   وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱۳۹۵/۵/۲۵هیات 
ساختمانهای فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان 
کوهزاد   فرزند   خد ایی  غفور  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  پلد ختر 
باب  اعیان یک  و  ازپلد ختر د ر ششد انگ عرصه  بشماره شناسنامه ۶۳۷ صاد ره 
عمارت مسکونی به مساحت  ۲۵۶متر مربع پالک ۱فرعی از ۱۱۶ اصلی واقع د ر 
کاوکالی پلد ختربخش ۷خرم آباد   خرید اری از مالک رسمی آقای ملک نیاز نصیر 
مقد م  محرز گرد ید ه است لذا به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله 
به صد ور سند  مالکیت  ۱۵ روز آگهی می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت 
متقاضی اعتراض د اشته باشند  می توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مد ت د و 
ماه اعتراض خود  را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مد ت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست خود  را به مراجع قضایی تقد یم نماید  بد یهی 
است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  

مالکیت صاد ر خواهد  شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹۵/۶/۲۳  تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۷/۶

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک استان لرستانرئیسثبتاسنادوامالکپلدختر–جهانگیرآزادبخت

اد اره ثبت اسناد  و امالک حوزه ثبت ملک پل د ختر
فاقد   ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

سند  رهنی 
آگهی موضوع ماد ه ۳ قانون و ماد ه ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی پروند ه کالسه ۳۳/۹۲ برابر رای 
شماره ۴۰۳مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی حوزه ثبت 
بهروز  آقای جواد   متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  پلد ختر  ملک شهرستان 
فرزند  صید  علی بشماره شناسنامه ۵ صاد ره ازخرم آباد   د ر ششد انگ عرصه و 
اعیان یک باب کارگاه به مساحت  ۱۹۰۲/۳۰متر مربع پالک ۱فرعی از ۸ اصلی 
واقع د ر د ره خشکه  پلد ختر بخش ۷ خرم آباد  خرید اری از مالک رسمی آقای 
محرز گرد ید ه است لذا به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضی 
ماه  د و  مد ت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند   می  باشند   د اشته  اعتراض 
اعتراض خود  را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مد ت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست خود  را به مراجع قضایی تقد یم نماید  بد یهی 
است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  

مالکیت صاد ر خواهد  شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹۵/۰۶/۷ تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

رئیسثبتاسنادوامالکپلدختر–جهانگیرآزادبخت

بارکد  40053222 

به   ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ تاریخ  د ر  طالیي  فکر  سازند گان  غیرتجاري  موسسه  تاسیس 
امضا ذیل د فاتر  و  به شناسه ملي ۱۴۰۰۶۰۴۴۱۰۵ ثبت  شماره ثبت ۳۹۲۶۵ 
تکمیل گرد ید ه که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهي مي گرد د . 
امور  د ر  مد یران  مشاوره  زمینه  د ر  کلیه خد مات  ارائه  موسسه:  فعالیت  موضوع 
مرتبط به مد یریت کیفیت مارکتینگ مشاوره د ر زمینه برپایي انواع همایش ها و 
سمینارها و انجام کلیه امور ممیزي و مد یریتي و آي تي شرکت د ر کلیه مناقصات 
و مزاید ات د ولتي و خصوصي اخذ وام و تسهیالت بانکي به صورت ارزي و ریالي از 
بانک ها و موسسات مالي و اعتباري عقد  قرارد اد  با کلیه اشخاص حقیقي و حقوقي 
اخذ و اعطاي نمایند گي د ر د اخل و خارج از کشور و ایجاد  و واگذاري شعب و 
موضوعات  انجام  قانوني  ضرورت  صورت  د ر  کشور  سراسر  د ر  نمایند گي  د فاتر 
نامحد ود .  مد ت  به  ثبت  تاریخ  از  موسسه:  مد ت  الزم.  مجوزهاي  اخذ  از  پس 
شمالي  مهر  خیابان  شرقي  گلبرگ  خیابان  نارمک  تهران  موسسه:  اصلي  مرکز 
کوچه شهید  پیشوایي پالک ۲۱ کد پستي ۱۶۴۹۷۶۳۹۱۶ سرمایه موسسه: مبلغ: 
شرکا:  سهم الشرکه  میزان  و  موسسه  مد یران  اولین  مي باشد .  ریال   ۱۰۰۰۰۰۰
آقاي کامران آل د اود ي به سمت عضو هیئت مد یره و مد یرعامل به شماره ملي 
به  رضازاد ه  بهروز  آقاي  و  سهم الشرکه  ریال   ۶۰۰۰۰۰ د ارند ه   ۴۲۶۹۴۳۷۹۰۱
سمت رئیس هیئت مد یره به شماره ملي ۰۰۷۸۷۶۹۹۵۷ د ارند ه ۴۰۰۰۰۰ ریال 
سهم الشرکه. د ارند گان حق امضاء: کلیه اسناد  و اوراق بهاد ار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک سفته بروات قرارد اد ها عقود  اسالمي و اوراق عاد ي و اد اري با امضاء 
رئیس هیئت مد یره و مد یرعامل همراه با مهر موسسه معتبر مي باشد . اختیارات 
و  اخذ  منزله  به  مذکور  فعالیت  موضوع  ثبت  اساسنامه.  : طبق  قانوني  نمایند ه 

صد ور پروانه فعالیت نمي باشد .
مالف/380727سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاريتهران

آگهی ابالغ اجرائیه

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: ۱۳۹۴۰۴۰۰۱۱۰۷۰۰۰۰۱۱/۱ 
بد ینوسیله به آقایان عباس رجبی فرزند  حسن به شماره شناسنامه ۲۲۹ صاد ره 
از شهرری وآقای محمود  رجبی فرزند  حسن به شماره شناسنامه ۲۲۸ صاد ره 
از شهرری بد هکار و راهن پروند ه کالسه۱۳۹۴۰۴۰۰۱۱۰۷۰۰۰۰۱۱/۱ که برابر 
می  ابالغ  نگرد ید ه  شناخته  شما  نشانی  پست  مامور   ۹۴/۰۲/۲۴ مورخ  گزارش 
ملت  بانک  و  شما  بین   ۸۶/۱۱/۲۰-۴۳۲۸۹ شماره  رهنی  سند   برابر  که  گرد د  
شعبه رباط کریم مبلغ ۴/۴۳۶/۶۹۷/۶۲۵ ریال بد هکار می باشید  که بر اثر عد م 
ازتشریفات قانونی  پرد اخت وجه بستانکار د رخواست صد ور اجرائیه نمود ه پس 
اجرائیه صاد ر وبه کالسه فوق د ر این اجراء مطرح می باشد  لذا طبق ماد ه ۱۹ 
/۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد  اسناد  رسمی به شما ابالغ می گرد د  از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت د ر روزنامه د رج 
و منتشر می گرد د  ظرف مد ت د ه روز نسبت به پرد اخت بد هی خود  اقد ام و د ر 
غیر اینصورت بد ون انتشار آگهی د یگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما 

تعقیب خواهد  شد . م/الف ۱۱۷۰
کفیل اد اره ثبت اسناد  و امالک رباط کریم

ابوالفضلمحمدحسینی

بارکد  40034111 
تاریخ  د ر  اوستا  صنعت  لیوما  مهند سي  محد ود   مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ به شماره ثبت ۴۹۶۰۲۴ به شناسه ملي ۱۴۰۰۶۰۴۷۲۷۷ ثبت 
و امضا ذیل د فاتر تکمیل گرد ید ه که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهي مي گرد د . موضوع شرکت: فعالیت د ر زمینه انجام امور صاد رات و وارد ات 
خد ماتي پیمانکاري شرکت و امور پیمانکاري مربوطه به ابنیه سبک و سنگین 
نفت،  گاز  برق  آب،  انتقال  ابنیه خطوط  تجهیزات  و  تاسیسات  و  بتني  و  فلزي 
و  زهکشي  و  آبیاري  به  مربوطه  پیمانکاري  امور  و  برقي  تاسیسات  و  سد سازي 
تصفیه خانه ها و شبکه هاي آب و فاضالب تاسیسات و تجهیزات صنایع فلزي، 
معد ني تاسیسات و تجهیزات صنایع غذایي نساجي و پشاک، کارخانجات صنعتي 
وارد ات  کارخانجات،  لوله کشي  برود تي،  و  حرارتي  و  جانبي  صنعتي  تاسیسات 
و  د ولتي  مناقصات  و  مزاید ات  د ر  شرکت  بازرگاني،  مجاز  کاالهاي  صاد رات  و 
خصوصي، د اخلي و خارجي، مشارکت با اشخاص حقیقي و حقوقي، د ریافت و 
اعطاي نمایند گي ایجاد  شعب د ر سرتاسر کشور د ریافت وام و تسهیالت اعتباري 
ضرورت  صورت  د ر  خارجي،  و  د اخلي  اعتباري  و  مالي  موسسات  و  بانک ها  از 
قانوني انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاي الزم. مد ت شرکت:از تاریخ ثبت به 
مد ت نامحد ود  – مرکز اصلي شرکت: تهران بزررگاه ستاري بعد  از بزرگراه حکیم 
واحد   اول  طبقه   ۱۶ پالک  غربي  هفت  کوچه  مهستان  کوه  آباد ي  خلیل  بلوار 
مي باشد .  ریال   ۱۰۰۰۰۰۰ مبلغ  شرکت:  سرمایه   ۱۴۷۳۷۶۷۵۶۱ کد پستي   ۱
اولین مد یران شرکت: سمیه لشرکي به سمت عضو هیئت مد یره به شماره ملي 
سمت  به  لشکري  جهانگیر  سهم الشرکه  ۱۰۰۰۰ریال  د ارند ه   ۲۳۹۱۷۳۰۵۱۹
مد یرعامل و رئیس هیئت مد یره به شماره ملي ۲۳۹۰۰۶۱۷۳۷ د ارند ه ۹۹۰۰۰۰ 
تعهد آور  و  بهاد ار  اوراق  و  اسناد   کلیه  امضاء:  حق  د ارند گان  سهم الشرکه.  ریال 
شرکت از قبیل چک سفته بروات قرارد اد ها عقود  اسالمي و سایر مکاتبات عاد ي 
و اد اري با امضاء مد یرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و تمامي نامه هاي عاد ي 
نمایند ه  اختیارات  مي باشد .  معتبر  شرکت  مهر  با  مد یرعامل  امضاء  با  اد اري  و 
قانوني : طبق اساسنامه. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صد ور پروانه 

فعالیت نمي باشد .
مالف/380726سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاريتهران

آگهی ثبتی

آگهی تغییرات موسسه حقوقی صونا انتخابی به شماره ثبت ۳۴ و شناسه ملی 
۱۴۰۰۴۰۵۱۸۳۰

پروانه  به  مستند ا  انتخابی  صونا  خانم   ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ مورخ  د رخواست  باستناد  
مشاوره حقوقی و وکالت شماره ۱۸۷/۳۵۰۷۳ م/ پ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ و نامه 
شماره ۱۸۷/۳۵۰۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ صاد ره از طرف ریاست مرکز مشاوران 
بمد ت  ثبت  تاریخ  از  موسسه  مد ت  قضائیه  قوه  کارشناسان  و  وکالء  و  حقوقی 

نامحد ود  تایید  گرد ید .
با ثبت این مستند  تصمیمات ارتقا پایه از ۲ به ۱ موسسه حقوقی ۱۸۷ تغییر 
مد ت موسسه حقوقی ۱۸۷ انتخاب شد ه توسط متقاضی د ر سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و د ر پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل د سترس 

می باشد .اد اره کل ثبت اسناد  و امالک استان آذربایجان غربی 
مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریشاهیندژ

بارکد  40050422 

آگهي تغییرات شرکت د اناسیستم پارسیان با مسئولیت محد ود  به شماره ثبت 
۲۱۰۹۵۵ و شناسه ملي ۱۰۱۰۲۵۲۴۲۸۲ به استناد  صورتجلسه هیئت مد یره 
ثتبي  واحد   د ر  شرکت  محل  شد :  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ مورخ 
تهران به آد رس: تهران خیابان انقالب خیابان بهار جنوبي برج بهار طبقه سوم 
واحد  ۵۴۸ کد پستي ۱۵۶۱۶۳۶۴۳۱ تغییر یافت و ماد ه مربوطه د ر اساسنامه 
با ثبت این مستند  تصمیمات تغییر محل )تغییر  به شرح فوق اصالح گرد ید . 
نشاني د ر یک واحد  ثبتي( انتخاب شد ه توسط متقاضي د ر سوابق الکترونیک 
د سترس  قابل  سازمان  آگهي هاي  پایگاه  د ر  و  ثبت  مرقوم  حقوقي  شخصیت 

مي باشد . 
مالف/380730سازمانثبتاسنادوامالککشورادارهثبتشرکتهاوموسسات
غیرتجاريتهران

آگهی رونوشت حصر وراثت

متولد :  شیراله  فرزند :    ۲۳ شناسنامه:  شماره  د ارای  فرد وسی  یاسمن  خانم 
۱۳۵۱/۷/۲  صاد ره میانه شرح د اد خواست و به کالسه ۳۴۷/۶/۹۵  ازاین شورا 
د رخواست حصر وراثت نمود ه و چنین توضیح د اد ه که شاد روان سیروس فرد وسی 
فرزند  خد ا قلی  به شناسنامه شماره ۱۸  د ر تاریخ ۱۳۹۵/۶/۴ د ر اقامتگاه د ائمی 

خود  د ر گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند  از... 
۱- یاسمن فرد وسی           فرزند : شیراله           ش.ش: ۲۳               همسرمتوفی 
۲- جواد  فرد وسی      فرزند : سیروس    ش.ش: ۵۵۶۰۱۶۳۷۴۰        پسر متوفی 

۳- زهرا فرد وسی    فرزند : سیروس    ش.ش:۶۶۶۰۲۸۸۲۸۷   
 د ختر متوفی 

انجام تشریفات مقد ماتی د رخواست مزبور را د ر یک نوبت آگهی می  به  اینک 
نماید  تا هر کسی و یا وصیتنامهای متوفی نزد  او باشد  از تاریخ نشر اگهی ظرف 
مد ت یکماه به شورا تقد یم د ارد  وال گواهی حصر وراثت صاد ر خواهد  شد .  ابالغ 

گواهی الزم صاد ر خواهد  شد . م/الف ۱۱۶۹
حوزهششمشورایحلاختالفمرکزیرباطکریم

احضار متهم
د ر پروند ه کالسه  ۹۵۰۹۹۸۲۸۸۲۴۰۰۲۰۵  این شعبه به اتهامی خانم معصومه 
گود رزی فرزند  شکراله د ایر بر تحصیل مال مسروقه تحت تعقیب قرار گرفته است 
با عنایت به مجهول المکان بود ن متهم  ود ر اجرای مقررات ماد ه ۱۱۵ قانون آئین 
تا  ابالغ میگرد د   نامبرد ه  امور کیفری  انقالب د ر  د اد رسی د اد گاههای عمومی و 
ظرف مهلت ۳۰ روز از انتشار این آگهی جهت د فاع از اتهام انتسابی د ر این شعبه 
حاضر گرد د . بد یهی است د ر صورت عد م حضور، مطابق مقررات رسید گی غیابی 

بعمل خواهد  آمد .  م/الف۱۲۶۹
بازپرسشعبهچهارمبازپرسیدادسرایعمومیوانقالبشهرستاناسالمشهر–غالمحسینعامری

استان  استاند ارد   کل  اد اره  عمومي  روابط  گزارش  به 
با  تماس  د ر  هاي  بند ي  بسته  علمي  همایش  البرز، 
انجمن مد یران  و  اد اره کل  این  با تالش  صنعت غذا 
کنترل کیفیت د ر سالن شهید  صفاریان سازمان ملي 

استاند ارد  برگزار شد .
استاند ارد   کل  مد یر  شکرالهي  فتانه  همایش  این  د ر 
استان البرز، ضمن خیر مقد م به حضار، مد یران کنترل 
تولید   د ر  استاند ارد   وظایف  اجرایي  بازوي  را  کیفیت 
کاالهاي با کیفیت خواند  و خاطر نشان کرد : از نظر 
قانوني مد یران کنترل کیفیت باید  نظاره گر و مد اخله 
زاد ه  علمي  فاطمه  باشند .سپس  کیفیت  با  تولید   گر 
مد یریت آزمایشگاه همکار پاک بنیان البرز د ر خصوص 
بسته بند ي و انواع آن و و ضررهاي جبران ناپذیر و 

تخریبي که بر اثر بسته بند ي نامناسب به طبیعت و 
محیط زیست تحمیل مي شود  سخناني را ایراد  نمود ند .
د ر پایان نیز مد یران کنترل کیفیت نقطه نظرات خود  را 

د ر خصوص همایش بیان کرد ند .

برگزاریهمایشعلميبستهبنديهايصنعتغذادرالبرز

با حضور  منا  فاجعه  شهد ای  خاطره  و  یاد  
مرد م  از  کثیری  جمع  و  استانی  مسئوالن 
این  جامع  مسجد   د ر  امروز  سنند ج،  شهر 

شهر گرامی د اشته شد .
ایثارگران  امور  و  شهید   بنیاد   مد یرکل   
کرد ستان امروز )۲۱شهریور( د ر این مراسم، 
اظهار کرد : استان کرد ستان به تعبیر مقام 
مجاهد ت های  سرزمین  رهبری  معظم 

خاموش و فد اکاری های بزرگ است.
محمد  سلیمانی افزود : د ر زمان آغاز انقالب 
و پس از آن د ر این د یار ۵۰ روحانی د ر راه 

حفظ آیین های د ینی به شهاد ت رسید ند .

مد یر کل بنیاد  شهید  و امور ایثارگران استان 
استان  د ر  کرد :  بیان  اد امه  د ر  کرد ستان 
کرد ستان یک هزار پیشمرگ مسلمان د ر 
جهت حفظ ارزش های این نظام مظلومانه 

به شهاد ت رسید ه اند .

مراسمگرامیداشتشهدایفاجعهمنادرکردستان
برگزارشد
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فیلمهایفجردرگیالناکران
میشود

د ر  سینمایی  پرد یس  به  انقالب  سینما  ایسنا: 
کنار ظرفیت تجاری و فرهنگی آن با وجود  د و 
سالن سینما تبد یل خواهد  شد ، احیای د وباره 
سینما آبشار رشت و استفاد ه بعنوان تماشاخانه 

تئاتر نیازمند  حمایت ملی است.
د ر پی ورود  سینما به ایران، ۲۱ شهریور ماه، روز 
آشنایی  سرآغاز  و  سینماتوگراف  د ستگاه  ورود  
ایرانی ها با پرد ه سینما به عنوان روز ملی سینما 
نامگذاری شد . روز ملی سینما سرآغاز آشنایی 
صنعت  و  هنر  این  و  سینما  پرد ه  با  ایرانی ها 

گسترد ه و جهانی به شمار می رود .
پید ایش سینما، فراز و فرود  پذیرش آن د ر میان 
قشرهای مذهبی و سنتی و نقشی که ایرانیان 
نحوه  و  کرد ه اند   پید ا  د نیا  جد ید   سینمای  د ر 
به وجود آمد ن سالن سینما و محبوبیت آن د ر 
میان قشرهای گوناگون خود  نشانه ای از بومی 

شد ن تد ریجی سینما د ر ایران است.
فرسود گی و استهالک سینماها خطری است که 
د ر د رازمد ت سینمای ما را به نابود ی می کشاند ، 
بنابراین اعالم روز ملی سینما را بهانه ای کنیم 
سینمای  مسائل صنعت  به  عمیق تر  نگاه  برای 
ملی، که باید  به فکر تقویت سرمایه های اصلی 

خود  باشد .
بسیاری از سینماهای استان عمری به د رازای 
میانسالی  تا  کود کی  همراه  و  د ارند   قرن  نیم 
این  امکانات  بود ه اند .  سینما  د وستد اران 
سینماها نیز طی این سال ها د ست خوش تغییر 
و استهالک بسیار قرار گرفته و وجود  صند لی 
روز،  فیلم های  اکران  و  تصویر  کیفیت  راحت، 
د ر  سینماها  از  بسیاری  شد ه  فراموش  رویای 
شهرستان هاست.سینماهای تعطیل د ر بهترین 
سال های  و  د ارند   قرار  استان  شهرهای  نقاط 
هفتم  هنر  مشتاق  تماشاگران  میزبان  سال 
چیزی  قطور  خاکی  جز  امروز  اما  بود ه اند ، 
رشت  نمی شود .شهر  د ید ه  پرد ه  هایشان  روی 
ظرفیت های ارزشمند ی همچون سینما انقالب، 
سینما آبشار و سینما سعد ی د ارد  که د ر خواب 
کنارشان  از  وقتی  و  رفته اند   فرو  زمستانی 
و  اشک  شاهد   هیچ گاه  گویی  می شویم،  رد  
لبخند های مرد م این د یار نبود ه اند ، امید  است 
وحید   باشیم.سید   آنها  د وباره  که شاهد  حیات 
ارشاد   اد اره کل  هنری  معاون  موسوی،  فخر 
ایسنا  خبرنگار  با  گفت وگو  د ر  گیالن  اسالمی 
منطقه گیالن، با بیان اینکه استان گیالن ۱۱ 
سینما د ارد  که ۹ تای آن فعال می باشد ، اظهار 
فومن  و  الهیجان  آستارا،  کرد :شهرستا ن های 
هرکد ام با یک سینما، انزلی با د و سینما و رشت 

با سه سینما و چهار سالن فعال می باشند .

رئیسکلدادگستریمازندران:

دستگاههایدولتیدرآزادسازیسواحل
بهخوبیعملنکردند

ایسنا: رئیس کل د اد گستری مازند ران گفت: از بعد  از انقالب اسالمی 
د ستگاه های د ولتی د ر آزاد  سازی سواحل عقب افتاد ند  که نیاز به تالش 

مضاعف د ارد .
محمد  علی تقوی فرد  د ر جلسه ویژه شورای حفظ بیت المال استان با 
موضوع ساماند هی اراضی  مستحد ثه ساحلی و حریم د ریا که با حضور 
فرماند اران، د اد ستان ها، مد یران کل منابع طبیعی استان، شهرد اران نوار 
ساحلی د ر بند ر نوشهر برگزار شد ، با بیان اینکه طی د و سه سال اخیر 
د ر مورد  آزاد  سازی سواحل اقد امات خوبی صورت گرفته است، اظهار 
کرد : با وجود  این اقد امات نیاز است تالش بیشتری از سوی متولیان امر 

صورت گیرد .
وی با اشاره به اینکه د ر سال اقد ام و عمل باید  اقد ام مناسب د ر راستای 
فرمایشات مقام معظم رهبری د ر سواحل برای آزاد سازی صورت گیرد ، 
افزود : پیش از این متولیان امر ساحل متعد د  بود ند  و تعد د  د ر تولیت ساحل 
مقد اری از کار را ُکند  کرد ه بود ، بنابراین نیاز است متولیان امر ساحل و د ریا 

به صورت مشخص وهر کد ام  به عهد ه یک سازمان نهاد ه شود .
از  تاکید  بر حمایت د ستگاه قضا  با  رییس کل د اد گستری مازند ران  
مسئوالن آزاد سازی سواحل و فرماند اران، تصریح کرد : هر آنچه که از 
د ست همه ما بر می آید  باید  انجام د هیم تا بعد  از ما نگویند  که چرا بیت 
المال حیف و میل شد  زیرا ساحل جزو بیت المال است و برای استفاد ه 

همه است.
تقوی فرد  با بیان اینکه د ستگاه قضا یک گام از د ستگاه های د ولتی 
که متولی اجرای آزاد  سازی سواحل هستند  جلو تر حرکت می کند ، 
خاطرنشان کرد : از بعد  از انقالب اسالمی د ستگاه های د ولتی د ر آزاد  سازی 

سواحل عقب افتاد ند  که نیاز به تالش مضاعف د ارد .
وی اضافه کرد : د ر صورتی ساحل به د رستی آزاد  سازی صورت گیرد  از 
بخش جذب توریست می تواند  کشور را از نظر اقتصاد ی به گرد ش د رآورد .

این مسئول تاکید  کرد : حریم عمومی نباید  اختصاصی شود  که موجب 
خسران کسی باشد  و با تد بیر د رست حق افراد  د اد ه شود ، زیرا این امر به 

نفع ساحل نشینان، استان و حتی کشور است.
تقوی فرد  با اشاره به وجود  ۸۲ پروند ه د ر زمینه تجاوز به د ریا د ر د ستگاه 
قضای استان  از سوی اد اره کل بناد ر، اظهار کرد : این پروند ه ها باید  به 
تفکیک هر حوزه مشخص و ظرف مد ت ۱۰ روز نیز باید  تعیین تکلیف 
شود .وی تصریح کرد : د ر حوزه د ریا و مباحث مربوط به تجاوز به د ریا 
مسئولیت به عهد ه اد اره کل بناد ر و د ریانورد ی است و د ر حوزه ساحل نیز 
بر عهد ه اد ارات کل منابع طبیعی ساری و نوشهر بود ه و اجرای آن نیز بر 

عهد ه فرماند اران هر شهرستان است.

خبر خبر

بهاد ری-اصفهان-ذوب آهن اصفهان که د ر سال 
را د ر د ست   جاري طرح هاي توسعه اي مهمي 
گذشته  سال  به  نسبت  نیز  تولید   د ر  د ارد ،  اجرا 

موفق تر عمل نمود .
آهن   ذوب  برد اري  بهره  معاون  افضلي  ارد شیر 
جاري  سال  اول  ماهه   ۵ د ر  شرکت  این  گفت: 
یک میلیون و ۵۰ هزار تن فوالد  خام تولید  نمود  
که  نسبت به مد ت مشابه سال قبل با۹۵۶ هزار 
و ۶۰۰ تن  فوالد  خام تولید ی،  ۱۰ د رصد  رشد  

را نشان مي د هد . 
ایستگاه ریخته گری شماره ۵  افزود : پروژه  وي 
توسعه  هاي  پروژه  مهمترین  از  یکی  عنوان  به 
اي ذوب آهن اصفهان د ر مرد اد  ماه سال جاری 
اسمی  ظرفیت  گرد ید .  اند ازی  راه  و  افتتاح 
است  د رسال  تن  میلیون  یک  ایستگاه،  این 
تولید شمش  ظرفیت  د رمد ارتولید ،  وباقرارگرفتن 
افزایش  هزارتن   ۶۰۰ و  میلیون   ۳ به  د رشرکت 

خواهد  یافت. 
کرد :  تصریح  آهن  ذوب  برد اري  بهره  معاون 

شد ه  شروع   ۹۱ سال  بهار  از  که  پروژه  این 
و۵۰۰  ارزي  د الرهزینه  میلیون  حد ود  ۱۲  است 

میلیارد  ریال هزینه ریالي د ر بر د اشته وباهد ف 
جذب کامل چد ن تولید ي بخش کوره بلند  اجرا 

گرد ید ه است.
د ر  تولید   د رصد ي   ۱۰ کاهش  به  اشاره  با  وي 
مذکور  مد ت  طي  د ر  نهایي  محصوالت  بخش 
اند ازي  راه  د لیل  به  تولید   کاهش  این   : گفت 
تیرآهن  و  ریل  تولید   اهمیت  و حائز  ملي  پروژه 
باشد .  مي   ۶۵۰ نورد   کارگاه  د ر  پهن  بال  های 
د ر  و  اتمام رسید ه  به  پروژه  این  د ر حال حاضر 
روزهای آیند ه شاهد  اولین تولید  انبوه ریل های 
استاند ارهای  آخرین  با  مطابق  مترو  و  آهن  راه 

جهانی خواهیم بود . 
بهره  به  توجه  با  کرد :  تاکید   افضلي  مهند س 
سال  پایان  تا  فوق  های  پروژه  از  کامل  برد اري 
و  شرکت  تولید ات  د ر  باالیی  رشد   شاهد   جاری 

افزایش تنوع محصوالت تولید ی خواهیم بود .

رشدتولیدذوبآهناصفهاندر5ماههاولسالجاري

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور 

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 
آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 

شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 
پروند ه کالسه ۱۱۲۲و رای شماره ۵۳۰۱مورخه ۹۵/۴/۳۰به تقاضای آقای خد ایار 
یوسفوند  فرزند  فتحعلی نسبت به ششد انگ یکباب عمارت به مساحت ۷۱/۳۸ 
واقع د ر بخش ۴ شهرستان  از پالک ۱۳ فرعی ۳اصلی  متر مربع مجزی شد ه 
خرم آباد  خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( سید  احمد  همه وند  رسید گی 
و تائید  و انشاء گرد ید ه مراتب د ر اجرای ماد ه ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمان های فاقد  سند  رسمی د و نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین 
و سایر صاحبان حقوقی د ر روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه 
بر آن د ر روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد  تقاضا اعتراض د ارند  
از تاریخ نشر اولین آگهی و د ر روستاها از تاریخ الصاق به مد ت د و ماه اعتراض 
خود  را کتبا به اد اره ثبت اسناد  و امالک شهرستان خرم آباد  تسلیم د ارند  و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مباد رت 
به تقد یم د اد خواست به مراجع قضایی ذیصالح اقد ام و گواهی تقد یم د اد خواست 
تحویل ثبت اسناد  نماید  و اد امه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می 
باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت 
متقاضی با ارائه گواهی عد م تقد یم د اد خواست و پس از انقضای مد ت مذکور و یا 
عد م وصول اعتراض سند  مالکیت مورد  تقاضا بر اساس مد لول رای وفق مقررات 
صاد ر خواهد  شد  د ر هر حال صد ور سند  مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع 

قضایی نخواهد  بود . م الف ۴۱۲۸
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۶/۲۳ تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۷/۶

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخرمآباد–محمدعلیابراهیمی

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور 

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 
آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 

شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 
۱-پروند ه کالسه ۶۶۶و رای شماره ۵۶۷۷مورخه ۹۵/۵/۶به تقاضای آقای محمد  
عباسی فرزند  پیرمراد  نسبت به ششد انگ یک باب عمارت به مساحت ۲۰۵/۰۴ 
متر مربع مجزی شد ه از پالک ۲۵فرعی از ۴ فرعی از ۵ اصلی واقع د ر بخش 
تعاونی  )رسمی( شرکت  اولیه  مالک  مالکیت  از  آباد  خروجی  خرم  ۴شهرستان 
ماد ه ۳  اجرای  د ر  مراتب  انشاء گرد ید ه  و  تائید   و  پارسیلون رسید گی  کارگران 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی د و نوبت به فاصله 
۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی د ر روزنامه کثیر االنتشار و 
محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن د ر روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد  تقاضا اعتراض د ارند  از تاریخ نشر اولین آگهی و د ر روستاها از تاریخ الصاق 
به مد ت د و ماه اعتراض خود  را کتبا به اد اره ثبت اسناد  و امالک شهرستان خرم 
آباد  تسلیم د ارند  و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مد ت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مباد رت به تقد یم د اد خواست به مراجع قضایی ذیصالح اقد ام و 
گواهی تقد یم د اد خواست تحویل ثبت اسناد  نماید  و اد امه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می 
باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عد م تقد یم د اد خواست و پس از 
انقضای مد ت مذکور و یا عد م وصول اعتراض سند  مالکیت مورد  تقاضا بر اساس 
مد لول رای وفق مقررات صاد ر خواهد  شد  د ر هر حال صد ور سند  مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد  بود . م الف ۵۸ سیار
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۶/۲۳  تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۷/۶

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخرمآباد–محمدعلیابراهیمی

سازمان ثبت اسناد  و امالک کشور 

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماد ه ۳ قانون ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف

وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی 
آرای صاد ره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر د ر اد اره ثبت اسناد  و امالک 

شهرستان خرم آباد  بشرح ذیل: 
آقای  تقاضای  ۹۵/۴/۱۵به  ۴۶۳۲مورخه  شماره  رای  ۶۱۴و  کالسه  ۱-پروند ه 
شاعباس رحیمی فرزند  کریم نسبت به ششد انگ یک باب ساختمان به مساحت 
بخش  د ر  واقع  ۳اصلی  ۱۳فرعی   پالک  از  شد ه  مجزی  مربع  ۱۳۴/۷۵متر 
۴شهرستان خرم آباد  خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( آقای حسین د لفان 
رسید گی و تائید  و انشاء گرد ید ه مراتب د ر اجرای ماد ه ۳ قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی د و نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی د ر روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن د ر روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد  تقاضا اعتراض 
ماه  به مد ت د و  الصاق  تاریخ  از  و د ر روستاها  اولین آگهی  نشر  تاریخ  از  د ارند  
تسلیم  آباد   امالک شهرستان خرم  و  اسناد   ثبت  اد اره  به  را کتبا  اعتراض خود  
د ارند  و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مباد رت به تقد یم د اد خواست به مراجع قضایی ذیصالح اقد ام و گواهی 
تقد یم د اد خواست تحویل ثبت اسناد  نماید  و اد امه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد  د ر غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد  د ر 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عد م تقد یم د اد خواست و پس از انقضای 
مد ت مذکور و یا عد م وصول اعتراض سند  مالکیت مورد  تقاضا بر اساس مد لول 
رای وفق مقررات صاد ر خواهد  شد  د ر هر حال صد ور سند  مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد  بود . م الف ۴۰۶۶
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۵/۶/۲۳   تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۷/۶

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخرمآباد–محمدعلیابراهیمی

د اد نامه
اختالف  حل  شورای  هفتم  شعبه   ۹۵۰۹۹۸۸۷۵۲۷۰۰۲۴۰ کالسه  پروند ه 

شهرستان سنند ج تصمیم نهایی شماره ۹۵۰۹۹۷۸۷۵۲۷۰۰۳۹۲ 
سنند ج   – کرد ستان  نشانی  به  اله  قد رت  فرزند   ظروفی  رامین  آقای  خواهان: 

شهرک اساوله کوچه یاس ۱ مصالح فروشی رضا قلی ت ۰۹۱۲۴۸۹۶۲۹۲ 
خواند ه: آقای ید ا... صاد قی فرزند  فتح ا... به نشانی مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه چک
سنند ج  اختالف  حل  شورای  هفتم  شعبه  جلسه  العاد ه  فوق  بتاریخ  گرد شکار: 
بتصد ی امضا کنند ه تشکیل است پروند ه کالسه فوق نظر و بررسی است شورا 
پس از بررسی اوراق و محتویات پروند ه ختم رسید گی را اعالم و به شرح ذیل 

مباد رت به صد ور رای می نماید .
ا... به  رای شورا- د ر خصوص د عوای خواهان آقای رامین ظروفی فرزند  قد رت 
طرفیت خواند ه آقای ید ا... صاد قی فرزند  فتح ا... به خواسته مطالبه مبلغ بیست 
شماره  به  چک  فقره  یک  به  استناد   با  تومان  میلیون  د و  معاد ل  ریال  میلیون 
 )۲۲۸۲ )کد   سنند ج  آبید ر  شعبه  ایران  بانک  پست  عهد ه   ۹۰۱/۰۸۰۲۷۹۴۸
بتاریخ ۹۳/۱۲/۱۵ با احتساب خسارت تاخیر تاد یه و هزینه د اد رسی و با عنایت 
به گواهی عد م پرد اخت از جانب بانک محال علیه و بقای اصول مستند ات مذکور 
د ر ید  مد عی د اللت بر بقای د ین و اشتغال ذمه خواند ه د ارد  نظر به اینکه خواند ه 
مجهول  لحاظ  به  زمان  پیام  روزنامه  د ر  آگهی  نشر  طریق  از  ابالغ  الرغم  علی 
د ر جلسه  آگهی  نشر  تاریخ  از  ماه  یک  از  بیش  و گذشت  ایشان  بود ن  المکان 
مد یونیت  لذا  است  ننمود ه  ارسال  ای  د فاعیه  الیحه  و  نیافته  حضور  رسید گی 
وی ثابت و شورا د عوی خواهان را وارد  و ثابت تشخیص د اد ه و با توجه به اینکه 
خواند ه د لیلی مبنی بر برائت ذمه خود  اقامه و ارائه ننمود ه است مستند ا به مواد  
۱۹۸ – ۵۱۹ – ۵۲۲ قانون آیین د اد رسی مد نی و ماد ه ۱۲۵۷ قانون مد نی و 
مواد  ۳۲۰ و ۳۱۳ – ۳۱۰ قانون تجارت و نیز تبصره الحاقی ماد ه ۲ قانون صد ور 
چک خواند ه را محکوم به پرد اخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ ششصد  و سی و د و هزار و پانصد  ریال هزینه د اد رسی و نشر اگهی و نیز 
خسارت تاخیر تاد یه از تاریخ ۹۳/۱۲/۱۵ لغایت وصول برابر شاخص بانک مرکزی 
که توسط د ایره اجرا محاسبه و تعیین خواهد  شد  د ر حق خواهان صاد ر می نماید  
رای صاد ره غیابی بود ه از تاریخ ابالغ به مد ت ۲۰ روز قابل واخواهی د ر این شعبه 
و پس از انقضای مهلت به مد ت ۲۰ روز قابل تجد ید نظر خواهی د ر محاکم محترم 

عمومی حقوقی سنند ج می باشد .
قاضیشعبه7شورایحلاختالفسنندج–رسولرضائی

آگهی ماد ه سه 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد  سند  رسمی
نامه عاد ی خود  را  آقای احمد  عبد ی فرزند محمد  د رخواست رسید گی به قول 
از پالک ۱۰۶فرعی از یک اصلی جوانرود  واقع د ر بخش ۱۳کرمانشاه معروف به 
بیسان جار که از آقای محمد  علیان خرید اری و د رخواست سند  مالکیت نمود ه 
و پروند ه نیز تحت کالسه ۹۲-۴۶۵ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
از رسید گی طبق رأی ۱۳۹۵۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۶۷۱ مورخ  و هیئت پس  ارجاع 
۱۳۹۵/۵/۲۷ مستند  به ماد ه ۳ قانون و ماد ه ۱۳ آیین نامه قانون مزبور رأی به 
صد ور سند  مالکیت یک باب خانه به مساحت ۹۱/۶۴ متر مربع به نام آقای احمد  
عزیزی  فتح ا...  وراث  مزبور  پالک  اولیه  مالکین  نام  و  است  نمود ه  صاد ر  عبد ی 
چه  چنان  تا  می شود   آگهی  ۱۵روز  فاصله  د ر  نوبت  د و  د ر  مراتب  لذا  می باشد  
کسانی که نسبت مورد  تقاضا اعتراض د ارند  از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی 
به مد ت د وماه اعتراض خود  را کتباً به این اد اره تسلیم د ارند  تا به د اد گاه صالحه 
ارسال گرد د ، مقرض باید  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مباد رت به تقد یم 
د اد خواست به د اد گاه عمومی محل نماید  و گواهی تقد یم د اد خواست را به اد اره 
ثبت محل تحویل د هد . بد یهی است پس از انقضای مد ت مقرر اد اره ثبت برابر 
مقررات سند  مالکیت مورد  تقاضا به نام آقای احمد  عبد ی خواهد  نمود  صد ور 

سند  مالکیت مانع از مراجعه متضرر به د اد گاه نیست 
تاریخ انتشار اول۱۳۹۵/۶/۲۳  تاریخ انتشار د وم ۱۳۹۵/۷/۷

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانجوانرودنعمتعزیزی

د اد نامه

بهمن   ۲۲ خیابان  جوانرود   ساکن  کریمی  فرزند   الماسی  سعد ه  خانم  خواهان: 
کوچه شهید  میرزایی تلفن همراه: ۰۹۱۸۷۳۰۵۸۸۱

خواند ه: آقای جمال سلیمانی فرزند  امین مجهول المکان
خواسته: مطالبه نفقه از تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱ لغایت صد ور حکم

با عنایت به محتویات پروند ه ختم رسید گی اعالم و به شرح زیر انشاء می گرد د :
رای شورا

د ر خصوص د عوای خانم سعد ه الماسی فرزند  کریم بطرفیت آقای جمال سلیمانی 
باین شرح که خواند ه مجهول المکان بود ه و  ایام گذشته  نفقه  بخواسته مطالبه 
از تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱ تاکنون نسبت به پرد اخت نفقه و یارانه خواهان اقد امی به 
عمل نیاورد ه که د ر این خصوص خواستار مطالبه نفقه و یارانه د ر ایام گذشته 
می باشد  با توجه به محتویات پروند ه و نظر به اینکه خواند ه مجهول المکان بود ه 
و د ر هیچ یک از جلسات شورا حضور پید ا ننمود ه و تاکنون الیحه د فاعی را ارائه 
ند اد ه است لذا خواند ه پروند ه به پرد اخت نفقه از تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱ لغایت اسفند  
ماه، ماهیانه از قرار ماهی ۲۰۰۰۰۰ هزار تومان)د ویست هزار تومان( و از تاریخ 
۱۳۹۴/۱/۱ لغایت اسفند  ماه ماهیانه از قرار ماهی ۲۶۰۰۰۰ هزار تومان)د ویست 
و شصت هزار تومان( و از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ لغایت اجرای حکم پایان مرد اد  ماه 
به  جمعاً  تومان(،  هزار  هزارتومان)سیصد    ۳۰۰۰۰۰ ماهی  قرار  از  ماهیانه   ،۹۵
مبلغ ۶۱۶۰۰۰۰، شش میلیون و یکصد  و شصت هزار تومان، و سهمیه یارانه از 
تاریخ ۹۳/۶/۱ لغایت پایان مرد اد ماه ۹۵ جمعاً ۱۰۹۲۰۰۰ یک میلیون و نود  د و 
هزار تومان و نیز مبلغ ۱۵۳۰۰۰ هزار تومان بابت هزینه د اد رسی د ر حق خواهان 
محکوم می نماید  رأی صاد ر غیابی و ظرف مد ت بیست روز پس از رؤیت قابل 

واخواهی د ر همین شعبه می باشد .
قاضیشعیهدومشورایحلاختالفشهرستانجوانرود

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک استان لرستان
اد اره ثبت اسناد  و امالک حوزه ثبت ملک پل د ختر

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

آگهی موضوع ماد ه ۳ قانون و ماد ه ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
۵۸۹مورخ  شماره  رای  برابر  رسمی  سند   فاقد   ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی 
و  اراضی  ثبت   وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱۳۹۵/۵/۲۷هیات 
ساختمانهای فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان 
فرزند   بیرانوند ی  اله  عزت  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  پلد ختر 
اعیان  و  عرصه  د ر ششد انگ  ازپلد ختر  بشماره شناسنامه ۱۲۳۶ صاد ره  اسد اله 
یک باب عمارت مسکونی به مساحت  ۳۰۲/۶۰ متر مربع پالک ۱فرعی از ۱۱۶ 
اصلی واقع د ر کاوکالی پلد ختر خرید اری از مالک رسمی آقای پاپی خان سگوند   
محرز گرد ید ه است لذا به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور سند  مالکیت متقاضی 
ماه  د و  مد ت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند   می  باشند   د اشته  اعتراض 
اعتراض خود  را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مد ت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست خود  را به مراجع قضایی تقد یم نماید  بد یهی 
است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض طبق مقررات سند  

مالکیت صاد ر خواهد  شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹۵/۶/۲۳   تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۷/۶

رئیسثبتاسنادوامالکپلدختر–جهانگیرآزادبخت

اد اره کل ثبت اسناد  و امالک استان لرستان

اد اره ثبت اسناد  و امالک حوزه ثبت ملک پل د ختر
فاقد   ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

سند  رهنی 
آگهی موضوع ماد ه ۳ قانون و ماد ه ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی پروند ه کالسه ۶۸/۹۴برابر رای 
شماره ۴۵۹مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی مستقر د ر واحد  ثبتی حوزه ثبت 
ملک شهرستان پلد ختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آمنه مراد ی 
الوار فرزند  علی قد م بشماره شناسنامه ۴۶۷ صاد ره ازپلد ختر  د ر ششد انگ عرصه 
و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  ۵۷۱متر مربع پالک ۱فرعی از 
۱۱۶ اصلی واقع د ر کاوکالی پلد ختر بخش ۷ خرم آباد  خرید اری از مالک رسمی 
آقای تیمور تیموری محرز گرد ید ه است لذا به منظور اطالع عموم مراتب د ر د و 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود  د ر صورتی که اشخاص نسبت به صد ور 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند   می  باشند   د اشته  اعتراض  متقاضی  مالکیت  سند  
آگهی به مد ت د و ماه اعتراض خود  را به این اد اره تسلیم و پس از اخذ رسید  
ظرف مد ت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض د اد خواست خود  را به مراجع قضایی 
تقد یم نماید  بد یهی است د ر صورت انقضای مد ت مذکور و عد م وصول اعتراض 

طبق مقررات سند  مالکیت صاد ر خواهد  شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹۵/۰۶/۷ تاریخ انتشار نوبت د وم : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳

رئیسثبتاسنادوامالکپلدختر–جهانگیرآزادبخت

آگهی فقد ان مد رک تحصیلی
ذکریا  سید   فرزند   کنتی  ساد اتی  عبد اله  سید   اینجانب  التحصیلی  فارغ  مد رک 
به شماره شناسنامه ۲۱۷۰۱۸۲۶۶۷صاد ره از بهشهر د ر مقطع کارد انی پیوسته 
رشته مکانیک خود رو صاد ره از واحد  د انشگاهی بهشهر با شماره ۱۷۱۰۰۹۳مفقود  
. از یا بند ه تقا ضا می شود  اصل مد رک  گرد ید ه است و فاقد  اعتبار می باشد  
را به د انشگاه آزاد  اسالمی واحد  بهشهر به نشانی کیلو متر ۲ جاد ه نکا- بهشهر 

ارسال نماید  . 
بهشهر

مفقود ی

سبز(خود روی  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  می رساند   اطالع  به  وسیله  بد ین 
شاسی:  شماره  ۵۸۴۲۷۱و  موتور:  شماره  به   ۱۳۸۹ مد ل  نیسان  سیستم  وانت 
از د رجه  و  مفقود  گرد ید   افشین رشید یان  NAZPL۱۴۰TBN۲۸۹۵۹۷بنام 

اعتبار ساقط می باشد .
کرمانشاه

احضار متهم
آقای رحمان پرچگانی فرزند       د ر پروند ه کالسه  ۹۴۰۶۷۶/د  ۷    این شعبه 
به اتهام تهد ید  علیه بهد اشت عمومی با زد ن جوش شیرین د ر نان فانتزی تحت 
تعقیب قرار د ارید  به این وسیله براساس ماد ه ۱۷۴ قانون ایین د اد رسی کیفری 
به شما ابالغ می شود  ظرف یکماه ازتاریخ نشر آگهی د ر این شعبه حاضر شوید . 
د ر غیر اینصورت  پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسید گی و اظهار نظر 

میشود . م/الف ۱۲۶۸
دادیارشعبههفتمدادسرایعمومیوانقالبشهرستاناسالمشهر-محمدعلیشیری

مد یر عامل شرکت بهره برد اری نفت و گاز 
کارون از انجام تعمیرات اساسی همزمان ۳ 
ایستگاه فرآورشی گاز این شرکت با صرف 
۲۸ هزار و ۶۰۰ نفر ساعت ظرف مد ت یک 

ماه خبر د اد .
شرکت،  این  عمومی  روابط  گزارش  به 
خبر  تشریح  د ر  د هانزاد ه  محسن  مهند س 
تقویت  های  ایستگاه  د اشت:  اظهار  فوق 
منصوری  تیمور،  آب  بنگستان  گاز  فشار 
شیرین  پاالیشگاه  واحد  »ب«  همچنین  و 
سازی گاز شرکت بهره برد اری نفت و گاز 
تعمیرات  مورد   همزمان  طور  به  کارون 

اساسی چهار ساالنه قرار گرفتند .
اساسی  ۱۰  تعمیرات  عملیات  این  د ر  افزود :  وی 
 ۱۲۷۰ از  بیش  و  شد ه  انجام  فرآورشی  اصالحیه 
بر  بالغ  و  برقی  تجهیز  د قیق، ۳۰۶۴  ابزار  تجهیز 
۱۲۱۰ تجهیز مکانیکی مورد  تعمیر و کایبراسیون 

قرار گرفت.
بخشی  د ر  کارون  گاز  و  نفت  شرکت  عامل  مد یر 
از گزارش عملکرد  ۵ ماهه نخست سال جاری د ر 
حوزه عملیات گفت: د ر این مد ت تعمیرات اساسی 
از ۴۰۰۰ اسب  توان کمتر  با  تجهیز  ای ۹۶  د وره 
بخار شامل توربین،کمپرسور، تلمبه، الکترو موتور و 
مخازن انجام شد ه و ۳۴ تجهیز د یگر نیز د ر حال 

انجام تعمیرات اساسي مي باشد .
از  حمایت  لزوم  بر  تأکید   با  د هانزاد ه  مهند س 
سازند گان د اخلی گفت: د ر راستاي اجراي محورهاي 
برنامه اقتصاد  مقاومتي، د ر نیمه نخست سال جاری 
گاز  و  نفت  برد اری  بهره  شرکت  د ر  کاال  قلم   ۴۸

کارون با اعتبار ۵ میلیارد  و ۳۵۰ میلیون ریال توسط 
سازند گان د اخلی بومی سازی شد ه و بیش از ۵۷ قلم 

کاالی د یگر نیز د ر د ست ساخت   می باشد .
مد یر عامل شرکت بهره برد اری نفت و گاز کارون، 
شماره ۲  نمکزد ائی  واحد   بنگستان  بخش  توسعه 
اهواز، پیش راه اند ازی فاز ۲ پاالیشگاه شیرین سازی 
گاز، راه اند ازی آزمایشی ۶ کمپرسور گاز اسید ی، راه 
اند ازی ۷ تجهیز فرآورشی د ر واحد  های بهره برد اری 
و نمکزائی و مشارکت د ر راه اند ازی خطوط لوله »۳۶ 
شرکت نفت و گاز اروند ان، »۴۲ کنارگذر رامشیر و 
»۱۲ گاز اسید ی خروجی فاز ۲ پاالیشگاه شیرین 
سازی گاز را بخشی از مهم ترین اقد امات این شرکت 

د ر ۵ ماهه نخست سال جاری برشمرد .
بزرگترین  کارون  گاز  و  نفت  برد اری  بهره  شرکت 
که  است  جنوب  خیز  نفت  مناطق  تابع  شرکت 
مسئولیت تولید  روزانه بیش  از یک میلیون بشکه 
اهواز، منصوری، رامین و آب  از میاد ین  نفت خام 

تیمور را به عهد ه د ارد .

شرکتبهرهبردارینفتوگازکارونبزرگترینشرکتتابع
مناطقنفتخیزجنوب

جشواره مالک اشتر د ر حسینیه عاشقان ثارا... بند رعباس با معرفی رد ه های برتر، 
حوزه ها و پایگاه های نمونه سال ۹۴ برگزار شد . 

پنجمین جشنواره مالک اشتر  با حضور جمعی از خانواد ه معظم شهد ا، مد یران 
برتر و فرماند هان حوزه و پایگاهای بسیج هرمزگان برگزار شد . سرد ار ترابی فرماند ه 
سپاه امام سجاد )ع( استان هرمزگان، انتخاب فرماند هان، مسئوالن موفق  و معرفی 
الگوهای سازمانی و رد ه های برتر بسیج و سپاه د ر سطح استان که د ر طول یک 
سال با انجام کارهای گروهی و جمعی موفقیت های چشمگیری را کسب کرد ه اند  

از اهد ف برگزاری این جشنواره است.
وی، تصریح کرد : این جشنواره د ر واقع نتیجه تالش ها و مجاهد ت هایی است که د ر 
سطح سپاه و بسیج استان هرمزگان صورت گرفته که باید  مورد  تقد یر قرار گیرند .
ما مد یون شهد ا  اینکه  به  اشاره  با  استان هرمزگان،  امام سجاد )ع(  فرماند ه سپاه 
افزود : اگر خون های پاک شهد ا نبود ، امروز شاهد   و خانواد ه های آنان هستیم، 

حاکمیت ارزش های د ین مبین اسالم و پیروزی انقالب اسالمی نبود یم.
وی  با اشاره به جایگاه و نقش شهد ا د ر پیشرفت و تعالی نظام جمهوری اسالمی، 
یافته  به آن د ست  د نیا  نظام جمهوری اسالمی د ر  اقتد اری که  خاطرنشان کرد : 
است، به برکت خون شهد ا و د ر سایه رهنمود های امام راحل و رهبر معظم انقالب 

اسالمی است.
سرد ار ترابی، ابراز د اشت: جایگاه و مقام شهد ا بر هیچ کس پوشید ه نیست زیرا آنها 
با نثار جان خود  از ارزش های نظام پاسد اری کرد ند  و د ر پیشگاه خد اوند  نیز حیات 

جاود انه خواهند  د اشت. 
وی، تاکید  کرد : نقش شهد ا د ر پیروزی انقالب اسالمی و تامین استقالل کشور، 

حیاتی و تعیین کنند ه بود ه است و باید  همواره این نقش گرامی د اشته شود  .
د ر این مراسم ضمن تقد یر از رد ه های برتر، پیام سرد ار جعفری فرماند ه کل سپاه 
اشتر سپاه  مالک  د ر جشنواره  برتر  رد ه های  به  اسالمی خطاب  انقالب  پاسد اران 

استان نیز قرائت شد .

پنجمینجشنوارهمالکاشتر
درهرمزگانبرگزارشد
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آگهی احضار متهم
د ر پروند ه کالسه ۹۵۰۱۹۶ این شعبه خانم ظریفه عمرانی شکایتی علیه آقای 
محمد  مهد ی امانی د ایر بر توهین مطرح و د ر حال رسید گی می باشد  با توجه 
به مجهول المکان اعالم نمود ن ایشان د ر اجرای ماد ه ۱۷۴ قانون آئین د اد رسی 
کیفری بد ین وسیله به نامبرد ه ابالغ میگرد د  ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی د ر 
شعبه چهارم د اد یاری د اد سرای عمومی و انقالب ارد بیل حاضر و از خود  د فاع 
نماید ، واضح و مبرهن می باشد  که با اتمام مهلت یکماه اخیرالذکر، د ر صورتی 
که متهم د ر موعد  مقرر د ر این د اد یاری حاضر نگرد د  وفق مقررات بصورت غیابی 
محاکمه و تصمیم قضایی اتخاذ خواهد  شد . متهم د ر مرحله تحقیقات مقد ماتی 
می تواند  یک نفر وکیل د اد گستری وفق ماد ه ۱۹۰ قانون آیین د اد رسی کیفری 

همراه خود  د اشته باشد .
دادیارشعبهچهارمدادسرایعمومیوانقالبشهرستاناردبیل-محسناناری

آگهی 

د عوت از بستانکاران شرکت تعاونی آلومینیوم کاران ساری ) د ر حال تصفیه (
به شماره ثبت ۵۰۲ نوبت اول د ر اجرای ماد ه ۲۲۵ قانون تجارت بد ینوسیله به 
اطالع کلیه بستانکاران شرکت تعاونی آلومینیوم کاران ساری )د ر حال تصفیه 
( میرساند  که از تاریخ انتشار  اولین نوبت این آگهی حد اکثر به مد ت ۶ ماه می 
توانند  د ر د ست د اشتن مستند ات طلب خود  به نشانی محل هیئت تصفیه ساری 
مید ان هالل  احمر اول کمربند ی شرقی سمت چپ جنب هتل اسرم شرکت 
تعاونی کاران ساری به کد  پستی ۳۴۸۹۴-۴۸۱۷۸ مراجعه نمایند  بد یهی است 

پس از انقضای مد ت هیچگونه اد عایی از این بابت پذیرفته نخواهد  شد  
شماره تماس ۰۹۱۱۱۵۱۹۱۶۳

هیئتتصفیهشرکتتعاونیآلومینیومکارانساری

ابالغ 

پیرو آگهی های منتشره د ر جراید  بد ین وسیله به محکوم علیه  حسین محمود ی 
که مجهول المکان می باشد  چون وفق د اد نامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۰۱۱۳۰۰۴۷۴ 
صاد ره از شعبه اول به شماره کالسه ۹۴۰۲۰۷ الزام به طالق زوجه و به پرد اخت 
مبلغ یک میلیون و یکصد  هزار ریال بابت هزینه د اد رسی و پرد اخت خسارات  
ناشی از از حق والوکاله که د ر حق محکوم له محکوم شد ند  ظرف ۲۰ روز پس از 
انتشار این آگهی مهلت د ارید  نسبت به اجرای د اد نامه اقد ام و د ر صورت اعتراض 
به د فتر د اد گاه مراجعه نماید  د ر غیر اینصورت د ایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقد ام خواهد  نمود  
متصدیمورددفتریشعبهاولدادگاهبخشسرخرود

آگهی ابالغ احضاریه 

متهم ممکن  اقامت  نبود ن محل  معلوم  واسطه  به  احضاریه  ابالغ  اینکه  به  نظر 
نبود ه و به طرق د یگری نیز نمیتوان احضاریه را به آن ابالغ نمود ه بد ینوسیله 
به آقای بهروز محبی حسنعلی د ه ابالغ می گرد د  تا جهت رسید گی به اتهامش 
د ایر به ربود ن مبلغ ۹/۹۰۰/۰۰۰ ریال وجه نقد  عابر بانک شاکی خانم ند ا امید ی 
انقالب  و  عمومی  د اد سرای  بازپرسی  د وم  شعبه   ۹۵۰۲۵۶ کالسه  پروند ه  د ر 
شهرستان محمود  آباد  و د ر اجرای ماد ه ۱۱۵ قانون آیین د اد رسی کیفری ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی د ر این شعبه حاضر شوید  نتیجه عد م حضور منتهی 
به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد  شد  آگهی مزبور صرفا برای یک نوبت انتشار یافته 

و مجد د ا منتشر نخواهد  شد  
بازپرسشعبه2دادسرایعمومیوانقالبمحمودآباد

مفقود 
 برگ سبز پژو۲۰۶ مد ل ۹۰ با شماره شهربانی ۹۷۴ج۴۲ایران ۶۲ و شماره موتور 
۱۴۱۱۹۰۰۵۲۵۵۱و شماره شاسی naap۰۳ed۹cj۵۴۰۱۶۱مفقود  گرد ید ه و 
از د رجه اعتبار ساقط می باشد  مالک متعهد  میگرد د  مسئولیت ناشی از ضمانت 

کشف هر گونه فساد  احتمالی را بعهد ه بگیرد 
محمودآباد

آگهی احضار متهم 

نظر به اینکه آقای سید  بیژن سلطانی حسینی فرزند  سید  هاشم به اتهام سرقت 
ابالغ  و  است  تعقیب  تحت  بازپرسی  این  طرف  از   ۹۵۰۳۶۳ پروند ه  شماره  به 
اقامت او ممکن نگرد ید ه است بد ینوسیله  احضاریه بواسطه معلوم نبود ن محل 
د ر اجرای ماد ه ۱۷۴ قانون آیین د اد رسی کیفری مراتب به نامبرد ه ابالغ تا ظرف 
میاند رود  جهت  بازپرسی د اد سرای  اول  انتشار آگهی د ر شعبه  تاریخ  از  ماه  یم 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود  د ر صورت عد م حضور پس از یکماه از 

تاریخ انتشار آگهی اقد ام قانونی معمول خواهد  شد  
محمدخانلریبازپرسشعبهاولدادسرایعمومیانقالبشهرستانمیاندرود

آگهی فقد ان سند  خود رو 

به  مزد ا  کابین  تک  وانت  خود رو  مالک  خورشید ی  ناد ری  پیمان  اینجانب 
شاسشی  شماره   ۲۰۱۴۹۰ موتور  شماره   ۶۲ ایران  ۴۶۱ج۲۹  شهربانی  شماره 
۷۰۶۱۱۳۷۸مد ل ۷۱ به رنگ فیروزه ای متالیک اعالم می د ارم به علت فقد ان 
سند  مالکیت خود رو تقاضای صد ور المثنی سند  مذکور را نمود ه ام لذا چنانچه 
شخصی حقیقی یا حقوقی اد عائی د ر مورد  خود رو مذکور د ارد  ظرف مد ت د ه 
روز از تاریخ نشر آگهی با د ر د ست د اشتن مد ارک  کافی به سازمان فروش گروه 

بهمن واقع د ر کیلومتر ۱۳ جاد ه مخصوص کرج مراجعه نماید 
نکا

آگهی مفقود ی
به شماره  ولووان ۱۲ مد ل ۱۳۶۳  سند  کمپانی و برگ سبز کامیون کمپرسی 
شاسی  شماره  به  و  ۶۲-۷۴۷ع۹۱  ایران  انتظامی  شماره  ۰۰۷۰۵۵و  موتور 
۰۱۳۴۰۸ به نام سید  محمد  میر شعبانی طلوتی مفقود  گرد ید ه و از د رجه اعتبار 

ساقط است.
بابل

مفقود ی
وانت  خود روی  کمپانی  سند   که  می رساند   اطالع  به  وسیله  بد ین 
شاسی:  شماره  ۵۸۴۲۷۱و  موتور:  شماره  به   ۱۳۸۹ مد ل  نیسان  سیستم 
از د رجه  و  مفقود  گرد ید   افشین رشید یان  NAZPL۱۴۰TBN۲۸۹۵۹۷بنام 

اعتبار ساقط می باشد .
کرمانشاه

آگهی مفقود ی
سند  کمپانی سواری پژو ۴۰۵ جی ال ایکس آی مد ل ۸۹ نقره ای متالیک به 
 naam۰۱ca۹ak۸۹۱۷۱۴ شماره پالک ۳۸۲م۷۵ ایران ۷۲ به شماره شاسی

و شماره موتور ۱۲۴۸۹۰۱۱۷۷۲ مفقود  گرد ید ه و اعتبار ند ارد .
فریدونکنار

د اد نامه  

تاریخح  ۱۳۹۵/۴/۲۹
شماره پروند ه   ۹۵۰۱۰۲

شماره د اد نامه  ۹۵۰۹۹۷۱۰۷۵۵۰۰۳۰۹ تاریخ ۹۵/۵/۱۳
مرجع  رسید گی  شعبه ۷۵۵ شورای حل اختالف شماره ۱۵ تهران 

وکالت   با  خد ایم   علیزاد ه   پروین   -خانم   ورشاد ی   شهنام   اقای   خواهان  
حسن زمانی  

خواند ه  خانم  اعظم  د اد اشی 
خواسته مطالبه 

گرد شکار  خواهان د اد خواستی بخواسته فوق بطرفیت خواند ه تقد یم د اشته که 
پس از ارجاع به این مرجع و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی د ر وقت 
فوق العاد ه بتصد ی امضاکنند ه زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پروند ه 

ختم رسید گی را اعالم و به شرح زیر مباد رت به صد ور رای مینماید  
رای شورا 

با  خد ایم   علیزاد ه   پروین   خانم  و  ارشاد ی  شهنام   اقای  د عوی  د ر خصوص 
مطالبه  بخواسته   د اد اشی   اعظم   خانم  بطرفیت  زمانی   اقای حسن  وکالت  
مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت  الباقی ثمن معامله  بانضمام  خسارت تاخیر 
تاد یه  از تاریخ ۹۳/۹/۵ لغایت زمان اجرای حکم و هزینه د اد رسی و حق الوکاله  
وکیل با  امعان نظر  د ر جمیع اوراق  و محتویات پروند ه  و مرافه د ر شرح و 
متن د اد خواست  تقد یمی نظر به حضور وکیل خواهان  د ر جلسه  د اد رسی مورخ  
۹۵/۴/۲۹ که ضمن  آن وی  اظهار د اشته  نظر به اینکه اقای شهنام  ارشاد ی  با 
توجه  به اختیارات  کاملی که همسرش  خانم پروین علیزاد ه   به وی اعطا نمود ه 
است  اقد ام به پیش فروش  یک واحد  آپارتمان  به موجب  مبایعه نامه شماره 
۱۷۰۶ مورخ ۹۱/۱۰/۲۶ به خواند ه  اعظم د اد اشی   نمود ه اند   و خرید ار متعهد  
گرد ید ه  است د ر مورخ ۹۲/۴/۲۳ د ر زمان  تحویل مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
به موکل  اقای شهنام  ارشاد ی  پرد اخت نماید   که تاکنون هیچ اقد امی   انجام 
ند اد ه است  از آنجاییکه  برای  مطالبه ثمن مورد  معامله  باید  خواهان  ابتد ا  بنام 
خواند ه تنظیم  سند  نماید  و و سپس استحقاق  د ریافت الباقی ثمن مورد  معامله  
را پید ا کند  اما خواهان  اعالم د اشته  تنظیم سند  ننمود ه است  با این وصف چون 
د عوی  مطروحه  به این کیفیت  قابل استماع نیست  به استناد  ماد ه ۲ قانون 
آیینم د اد رسی مد نی قرار عد م  استماع  د عوی خواهان ا صاد ر و اعالم مید ارد   
قرار صاد ره  حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل تجد ید نظر خواهی  د ر 

محاکم عمومی حقوقی تهران میباشد  
110/69538قاضیشعبه755شورایحلاختالف15تهران

خواهان 
کسری کشاورز  د اد خواستی به طرفیت خواند ه  حمید  میرزائی زاد ه  به خواسته 
الزام  به فک پالک خود رو  و د ستور موقت تقد یم د اد گاه  های عمومی  شهرستان  
تهران  نمود ه که جهت رسید گی به شعبه ۱۱۹د اد گاه عمومی حقوقی مجتمع  
مجتمع  تهرانپارس  چهارم  _فلکه  تهران  د ر  واقع   تهران   باهنر  قضایی شهید  
قضایی شهید  باهنر ارجاع  و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۰۲۴۱۶۰۰۳۷۶  ثبت گرد ید ه 
که و وقت رسید گی آن  ۱۳۹۵/۸/۱۸ ساعت ۱۰/۰۰ تعیین شد ه است  به علت 
مجهول  المکان  بود ن خواند ه  و د ر خواست  خواهان و به تجویز ماد ه ۷۳ قانون   
آیین  د اد رسی  د اد گاه  های عمومی  و انقالب  د ر امور مد نی  و د ستور د اد گاه  
مراتب یک نوبت  د ر یکی از جراید   کثیراالنتشار  آگهی  میشود  تا خواند ه پس از 
نشر  آگهی و اطالع از مفاد  آن  به  د اد گاه  مراجعه  و ضمن اعالم نشانی  کامل 
خود ,نسخه د وم د اد خواست و ضمایم  را د ریافت و د ر وقت فوق جهت رسید گی 

د ر د اد گاه حاضر  گرد د  110/69542
منشیشعبه119دادگاهعمومیحقوقیمجتمعقضاییشهیدباهنرتهران

اجراییه 

 محکوم له  محمود  جنتی  فرزند  ابوالمحسن 
محکوم علیه  محسن خلجی  فرزند  حسین 

مربوطه   د اد نامه  شماره  به  مربوطه   حکم  اجرای  د رخوست  بموجب 
۹۴۰۹۹۷۰۲۴۱۶۰۰۵۱۹ محکوم علیه  محکوم است به پرد اخت  مبلغ شصت  
و چهار  میلیون و د ویست  هزار ریال  بعنوان اصل خواسته  و مبلغ د و میلیون 
و ششصد و هشتاد   و چهار  هزار و هشتصد   ریال  بابت  هزینه د اد رسی  و مبلغ  
د و میلیون  و سیصد   و یازد ه  هزار  و د ویست  ریال  بابت حق الوکاله  وکیل و 
خسارت تاخیر تاد یه  از تاریخ سررسید   تا  روز پرد اخت  د ین که توسط د ایره 
اجرای احکام محاسبه خواهد  شد   د ر حق محکوم له و پرد اخت نیم عشر د ولتی 

نیز بر عهد ه محکوم علیه است 
110/69540مدیردفترشعبه119حقوقیتهران

خواهان

به  کریم    به طرفیت  هوشنگ محمد   د اد خواستی  راد مند     مهد ی    محمد  
خواسته  سایر د عاوی  غیر مالی  تقد یم د اد گاه  های عمومی  شهرستان  تهران  
نمود ه که جهت رسید گی به شعبه ۱۱۹د اد گاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی 
قضایی  مجتمع  تهرانپارس  چهارم  _فلکه  تهران  د ر  واقع   تهران   باهنر  شهید  
ارجاع  و به کالسه ۹۵۰۹۹۸۰۲۴۱۶۰۰۱۳۳  ثبت گرد ید ه که و  باهنر  شهید  
وقت رسید گی آن  ۱۳۹۵/۹/۶ ساعت ۱۰/۰۰ تعیین شد ه است  به علت مجهول  
المکان  بود ن خواند ه  و د ر خواست  خواهان و به تجویز ماد ه ۷۳ قانون   آیین  
د اد رسی  د اد گاه  های عمومی  و انقالب  د ر امور مد نی  و د ستور د اد گاه  مراتب 
یک نوبت  د ر یکی از جراید   کثیراالنتشار  آگهی  میشود  تا خواند ه پس از نشر  
کامل  نشانی   اعالم  و ضمن  مراجعه   د اد گاه   به   آن   مفاد   از  اطالع  و  آگهی 
خود ,نسخه د وم د اد خواست و ضمایم  را د ریافت و د ر وقت فوق جهت رسید گی 

د ر د اد گاه حاضر  گرد د  ۱۱۰/۶۹۵۴۱        
منشیشعبه119دادگاهعمومیحقوقیمجتمعقضاییشهیدباهنرتهران

اجراییه  

محکوم له   بانک اقتصاد  نوین  به مد یریت  آقایان  بهرام  فتحعلی  و سید  مجتبی  فهیم هاشمی 
محکوم علیه  ناد ر  صالحی پور  فرزند  نصر اله 

بموجب  د ر خواست اجرای حکم مربوطه  به شماره ۹۴۱۰۰۹۲۱۶۸۵۰۳۳۰۶ و شماره د اد نامه  مربوطه  ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۸۵۰۰۳۵۲ محکوم علیه  محکوم است به تایید  
فسخ قرارد اد  منعقد ه  متنازع  فیه  قرارد اد  اجاره  بشرط  تملیک تحت شماره ۱-۵۵۳۲۱-۱۶۰-۱۱۰ موضوع واگذاری  یک واحد  مسکونی ۱۰۹ متر  از پالک ثبتی  

۱۲۹۸۳۵-۴۴۷۶ واقع د ر طبقه  سوم و تخلیه  وتحویل آن  و تخلیه  و تحویل  آپارتمان مسکونی  و  د ر حق خواهان با احتساب  هزینه د اد رسی و نیم عشر د ولتی 
110/69539مدیردفتردادگاهحقوقیشعبه85دادگاهعمومیحقوقیمجتمعقضاییشهیدمدرستهران

تولید  محصوالت پتروشیمی 
از مرز 2٣ میلیون تن گذشت

تولید  محصوالت پتروشیمی د ر کشور از ابتد ای امسال تا نیمه شهریور 
ماه با رشد  هفت د رصد ی نسبت به مد ت مشابه سال قبل، به بیش از ۲۳ 

میلیون تن رسید .
علی محمد  بساق زاد ه، مد یر کنترل تولید  شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
میلیون  تولید  ۲۳  حاصل  را  پتروشیمی  محصوالت  تولید   رشد   ایران، 
پتروشیمی از ۴۷ مجتمع پتروشیمی د انست. وی گفت: از مجموع شرکت 
های پتروشیمی، تولید  ۲۹ مجتمع بیش از تولید  پارسال آنها بود ه است که 

این تعد اد  ۶۲ د رصد  از مجتمع ها را شامل می شود .
بساق زاد ه رشد  تولید  صنعت پتروشیمی کشور را د ر ۶ ماه نخست امسال با 
توجه به فصل تعمیرات اساسی مجتمع های پتروشیمی قابل توجه خواند .

عضو هیئت مد یره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران یاد آور شد : انتظار 
می رود  که د ر نیمه د وم امسال افزون بر رشد  تولید  محصوالت پتروشیمی، 

تعهد ات د رنظر گرفته د ر زمینه فروش و صاد رات نیز محقق شود .
د ر آخرین گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران که ۲۰ شهریور ماه 
منتشر شد ، میزان تولید  محصوالت پتروشیمی د ر پنج ماه نخست امسال 
بیش از ۲۱ میلیون و ۲۳۸ هزار تن اعالم شد  که این رقم تا ۱۵ شهریور ماه 

از مرز ۲۳ میلیون تن عبور کرد ه است.

بنزین د ونرخی ایجاد  واسطه گری و رانت می کند 
نایب رئیس کمیسـیون انـرژی مجلس با بیان اینکه سیاسـت های انرژی 
هنوز تصویب نشـد ه اسـت، گفـت:  د و نرخی بود ن قیمـت بنزین می تواند  
ایجـاد  واسـطه گری و رانـت کنـد ، امـا تـک نرخـی بـود ن هم بـه معنای 

افزایش قیمت نیسـت.
حسین امیری خامکانی تصریح کرد :  د ولت به این د لیل با ماند ن کارت 
سوخت مخالف است که اختالف قیمت چند انی وجود  ند ارد  و کارتها هم 

کاربرد ی ند ارد  ضمن اینکه مرد م د ر جایگاهها معطل می مانند .
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید  بر این که د رحال حاضر 
سیاستهای انرژی کشورمان تثبیت نشد ه اند  و د ائما د ر نوسان می باشند  
گفت: حتی استاند ارد سازی ماشین آالت انرژی انجام نشد ه است و ما د ر 
حال سیاست گذاری هستیم و کشوری هم که د ر این مرحله قرار د ارد  نیاز به 
اطالعات د ارد . بنابراین ما به اطالعات کارت سوخت ها هم به نوعی نیازمند  
هستیم تا با جمع آوری آن بتوانیم سیاست های انرژی مان را تثبیت کنیم و 

این اطالعات به د رد  مجلس، د ولت و تصمیم گیران هم می خورد .
نمایند ه مرد م زرند  د ر مجلس د ر مورد  تک نرخی  یا د و نرخی بود ن بنزین 
نیز گفت: اقتصاد  کشور مد تی د رگیر چند  نرخی بود ن بود ه است حتی 
زمانیکه کارت سوخت وجود  د اشت و سهمیه بند ی اعمال می شد ، اما 

گزارش های واصل شد ه نشان از این بود  که قاچاق هم انجام شد ه است.
امیری خامکانی افزود :  د و نرخی بود ن منجر به ایجاد  واسطه گری، سوء 
استفاد ه و رانت می شود . البته معنای تک نرخی بود ن هم افزایش قیمت 

نیست. ما می توانیم وضع موجود  را با تک نرخی بود ن تثبیت کنیم.

افزایش ۵ هزار و ۷۰۵ مگاواتی پیک مصرف برق
پیک مصرف برق روزانه با افزایشی ۵ هزار و ۷۰۵ مگاواتی روبرو شد .

براساس این گزارش، پیک مصرف برق روزانه روز شنبه با ثبت رکورد  ۴۴ 
هزار و ۶۷۴ مگاوات نسبت به مد ت مشابه روز گذشته با افزایش ۵ هزار و 
۷۰۵ مگاواتی روبرو شد . بر پایه این گزارش، پیک مصرف برق روزانه با ثبت 
رقم ۴۴ هزار و ۶۷۴ مگاوات و کاهش قابل توجه ۶ هزار و ۱۳۵ مگاواتی 

نسبت به مد ت مشابه سال گذشته روبرو شد .
همچنین آمارهای شرکت مد یریت شبکه برق نشان می د هد  که میزان 
مباد الت برق به یک هزار و ۸۶۱ مگاوات رسید  که یک هزار و ۴۱۰ مگاوات 

آن صاد ر و ۴۵۱ مگاوات آن وارد  شد ه است.
ذخیره نیروگاهی د ر این روز معاد ل ۳ هزار و ۸ مگاوات گزارش شد  که د ر 

مقایسه با مد ت مشابه د یروز ۳ هزار و ۶۶ مگاوات کاهش نشان می د هد .

قیمت گاز د ر بازار آسیا 
به ۵ د الر و ۵۰ سنت رسید 

گاز  محموله  تک  قیمت  کرد :  اعالم  نفت  وزارت 
طبیعی د ر بازار شمال شرقی آسیا د ر هفته منتهی 
به ۲۹ اوت )د وشنبه، هشتم شهریورماه( به پنج 

د الر و ۵۰ سنت رسید .
گاز  محموله  تک  قیمت  گزارش،  این  اساس  بر 
طبیعی د ر بازار شمال شرقی آسیا د ر هفته منتهی 
به ۲۹ اوت )د وشنبه، ۸ شهریورماه( برای تحویل 
چهار تا هشت هفته ای با ۱۰ سنت کاهش به پنج 
د الر و ۵۰ سنت برای هر میلیون بی. تی. یو رسید .
میانگین قیمت گاز د ر شمال شرق آسیا د ر سال 

گذشته ۵ د الر و ۵۰ سنت بود .
برپایه این گزارش، تک محموله گاز طبیعی د ر بازار 
جنوب غربی اروپا چهار د الر و ۴۰ سنت برای هر 
یک میلیون بی. تی. یو معامله شد  که د ر مقایسه با 

هفته گذشته ۱۰ سنت کاهش یافت.
با  روابط  و  اوپک  امور  کل  مد یریت  گزارش  به 
مجامع انرژی، د ر بازار NBP انگلستان قیمت هر 
یک میلیون بی تی یو گاز ۲۶ سنت کاهش یافت و 

سه د الر و ۵۱ سنت معامله شد .
قیمت گاز د ر بازار هنری هاب آمریکا نیز د ر هفته 
مورد  بررسی به ۲ د الر و ۵۶ سنت برای هر یک 
میلیون بی تی یو رسید  که نسبت به هفته گذشته، 

۱۹ سنت کاهش یافت.
به گزارش ایرنا، پیش از این قیمت تک محموله گاز 
طبیعی د ر بازار شمال شرقی آسیا د ر هفته منتهی به 
۲۲ اوت )د وشنبه، یکم شهریورماه( پنج د الر و ۶۰ 

سنت برای هر میلیون بی. تی. یو معامله شد ه بود .

دبیرکلاوپک:

اوپک د ر نشست الجزایر د امنه 
قیمت تعیین نمی کند 

د ر  سازمان  این  هد ف  می گوید   اوپک  د بیرکل 
بازار  د ر  ثبات  ایجاد   الجزیره،  غیررسمی  نشست 

نفت است.
خبرگزاری رسمی الجزایر )ای پی اس( به نقل از 
محمد  بارکیند و د بیر کل سازمان کشورهای صاد ر 
کنند ه نفت )اوپک( گزارش د اد  که وزیران نفت و 
انرژی کشورهای عضو این نهاد  نفتی د ر نشست 
یک  تعیین  جای  به  الجزایر،  د ر  سپتامبر  اواخر 
د امنه قیمتی قطعی، د ر پی ایجاد  ثبات د ر بازار 

نفت هستند .
عضو  انرژی کشورهای  و  نفت  وزیران  است  قرار 
اوپک د ر حاشیه اجالس مجمع بین المللی انرژی 
)آی.یی.اف( که از ۲۶-۲۸ سپتامبر )پنجم تا هفتم 
مهر ماه( د ر الجزایر برگزار می شود ، برای بررسی 
بازار جهانی نفت، نشست غیررسمی تشکیل د هند .
ای پی اس افزود : بارکیند و این سخنان را پس از 
نورالد ین  با  ماه(  د ید ار جمعه شب )۱۹ شهریور 
بوطرفه و خالد  الفالح وزیران نفت و انرژی الجزایر و 

عربستان سعود ی د ر پاریس گفته است.
باید   نفت  بازار  تاکید  کرد ه است:  اوپک  د بیر کل 
با کاهش نوسان قیمت ها تثبیت شود  و ما برای 
بازگرد اند ن ثبات همیشگی به بازار، تالش می کنیم.

خبرخبر

نمایند ه سابق ایران د ر اوپک با بیان اینکه هم 
د اریم،  نفتی  د رآمد   تحریم  د وران  نصف  اکنون 
شرایط پیوستن ایران به فریز نفتی را تشریح کرد  

و گفت: عربستان آماد ه پذیرش فریز نفتی است.
برگزاری  آستانه  د ر  خطیبی  سید محمد علی 
نشست غیر رسمی اوپک د ر الجزایر با بیان اینکه 
با لغو تحریم ها، تولید  و صاد رات نفت خام ایران 
د و برابر شد  اما د رآمد های نفتی کشور عمال د ر 
مقایسه با د وره تحریم افزایشی د و برابری ند اشته 
است، گفت: هر اقد امی که د ر بازار منجر به بهبود  
سایر  و  ایران  سود   به  می تواند   بشود   قیمت ها 

کشورهای عضو اوپک باشد .
نمایند ه سابق ایران د ر هیات عامل اوپک با اعالم 
بین  د ر  د سته جمعی  یک حرکت  قطعا  اینکه 
کشورهای عضو اوپک منجر به بهبود  و افزایش 
کرد :  تصریح  شد ،  خواهد   بازار  د ر  نفت  قیمت 
انجام شود ،  اوپک  د ر  باید   اقد امی که  مهمترین 
احیای نظام سهمیه بند ی و بازگشت سهمیه تولید  

و صاد رات نفت کشورهای عضو این سازمان است.
مد یر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با 
تاکید  بر اینکه گام اول احیای نظام سهمیه بند ی 
اظهار  است،  نفتی  فریز  اجرای طرح  اوپک،  د ر 
افزایش تولید  و  د اشت: د ر شرایط فعلی امکان 
صاد رات نفت خام عربستان سعود ی وجود  ند ارد  و 
این کشور آماد ه پذیرش فریز نفتی بود ه و تولید  و 
صاد رات نفت خام ایران هم تقریبا به د وران پیش 

از اعمال تحریم ها بازگشته است.
این تحلیلگر بازار نفت با یاد آوری اینکه د ر د وران 
پیش از اعمال تحریم ها د رآمد  صاد رات نفت ایران 
ساالنه به حد ود  ۱۰۰ میلیارد  د الر رسید ه بود ، 
تاکید  کرد : اما هم اکنون با وجود  افزایش تولید  و 
صاد رات نفت،  د رآمد  حاصل از صاد رات نفت خام 

کشور به نصف سال های گذشته هم نمی رسد .
و  مهمترین  اکنون  هم  اینکه  بیان  با  خطیبی 
کارسازترین تاکتیک برای افزایش د رآمد های نفتی 
نه افزایش تولید  و صاد رات بلکه افزایش قیمت ها 

د ر بازار است، تبیین کرد : قطعا د ر صورت افزایش 
بیشتر  خام،   نفت  صاد رات  جای  به  قیمت ها 

می توان د رآمد های باالتری کسب کرد .
نمایند ه سابق ایران با اشاره به وجود  هرج و مرج 
د ر اوپک و افزایش بی سابقه تولید  و صاد رات نفت 
خام برخی از کشورهای عضو همچون عربستان 
سعود ی، یاد آور شد : نشانه هایی د ر بازار مبنی بر 
ایجاد  تعاد ل بین عرضه و تقاضا به چشم می خورد  
اوپک  د ر  بند ی  نظام سهمیه  بازگشت  قطعا  و 
می تواند  زمینه ساز ثبات و افزایش قیمت ها د ر 

بازار شود .
برای  آیا می توان  که  پرسشی  به  پاسخ  د ر  وی 
نفت ۱۰۰  انتظار ظهور د وباره  نزد یک  آیند ه ای 
د الری را د ر بازار د اشت؟ توضیح د اد : قطعا پیش 
بینی نفت بشکه ای ۱۰۰ د الر د ر بازار برای آیند ه 
ای نزد یک محتمل نیست مگر آنکه اتفاقات خارج 

از انتظاری د ر بازار نفت بیافتد .
مد یر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت با 
اعالم اینکه اما اگر سقف تولید  نفت اوپک یک تا 
د و میلیون بشکه د ر روز کاهش یابد  قطعا قیمت ها 

با یک جهش بی سابقه د ر بازار نفت روبرو خواهد  
شد ، افزود : بازگشت نظام سهمیه بند ی و حتی 
کاهش سقف تولید  نفت اوپک می تواند  به بهبود  

قیمت ها کمک کند .
نمایند ه سابق ایران د ر اوپک همچنین خاطرنشان 
به  نفت  قیمت  افزایش  فعلی  شرایط  د ر  کرد : 

بشکه ای ۱۰۰ د الر تنها نیاز به یک معجزه د ارد .
خطیبی همچنین د ر پاسخ به سوال د یگر، که آیا 
ایران د ر نشست الجزایر باید  زیر بار اجرای طرح 
فریز نفتی برود ؟ گفت: افزایش صاد رات نفت خام 
بازار  باید   ایران بود ه و  د ر د وران پسابرجام حق 
خود  را د ست کم مطابق با د وران پیش از اعمال 

تحریم ها باز پس بگیریم.
این تحلیگر بازار نفت با بیان اینکه د ر د وران پسا 
برجام ایران حتی با وجود  افزایش یک میلیون 
را  د یگری  کشور  بازار  نفت،  صاد رات  بشکه ای 
تصاحب نکرد ه است، تصریح کرد : هم اکنون اکثر 
کشورهای عضو اوپک با حد اکثر ظرفیت تولید  و 
صاد رات نفت می کنند  و این نشان می د هد  که 
ایران سهم و بازار کشور د یگری را تصاحب نکرد ه 

است. وی با یاد آوری اینکه نفت ایران همواره د ر 
بازار د ارای مشتریان سنتی و خاص خود  است، 
افزایش تولید  و صاد رات  اظهار د اشت: با وجود  
نفت ایران بازهم تاکید  می کنیم که ایران باید  
با اجرای طرح فریز نفتی همراهی کند  به شرط 
آنکه افزایش تولید  نفت ایران د ر د وران پسا برجام 
توسط تمامی کشورها به رسمیت شناخته شد ه و 
د یگر کشورها د رخواست کاهش تولید  و صاد رات 

نفت ایران را نکنند .
مد یر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با بیان 
اینکه افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه ای تولید  
و صاد رات روزانه نفت ایران نمی تواند  منجر به 
افزایش د رآمد های فروش نفت بشود ، تاکید  کرد : 
فروش نفت بشکه ای ۵۰ تا ۶۰ د الر به مراتب بهتر 
افزایش  بود ه و قطعا  از فروش نفت ۴۰ د الری 
سایر  و  ایران  نفتی  د رآمد   می تواند   قیمت ها 

کشورها را سر و سامانی ببخشد .
خطیبی همچنین د ر پاسخ به این پرسش که 
عربستان به د نبال متهم کرد ن ایران د ر بر هم 
بازار نفت است،  زد ن نظم و ثبات قیمت ها د ر 
گفت: عربستان د رحالی ایران را متهم می کند  که 
د ر طول د و سال گذشته خود ش باالترین افزایش 
عرضه نفت مازاد  را د ر بازار د اشته است. وی تاکید  
کرد : بنابراین نباید  جای متهم د ر بازار عوض شود .

اینکه  بیان  با  اوپک  د ر  ایران  سابق  نمایند ه 
فریز  طرح  اجرای  و  تولید   سقف  محد ود سازی 
خام  نفت  ذخیره سازی  کاهش  به  منجر  نفتی 
د ر کشورهای بزرگ مصرف کنند ه خواهد  شد ، 
تاکید کرد : قطعا کاهش ذخیره سازی ها زمینه ساز 

افزایش قیمت نفت د ر بازار خواهد  شد .
مد یر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت د ر 
پایان با اعالم اینکه ایران و عربستان باید  بر سر 
برسند ، خاطرنشان  توافق  به  نفتی  فریز  اجرای 
کرد : قطعا توافق بر سر فریز نفتی منجر به افزایش 
قیمت ها و باال رفتن د رآمد  کل کشورهای عضو 

اوپک خواهد  شد .

شرطپیوستنایرانبهفریزنفت؛

ایراننصفدورهتحریمدرآمدنفتیدارد

معاون وزیر نفت با بیان اینکه برای همه نفت 
تولید ی د ر کشور مشتری وجود  د ارد ، از آماد گی 
برای افزایش صاد رات میعانات گازی و تحویل 

آن به مشتریان جد ید  خبر د اد .
علی کارد ر د رباره وضعیت صاد رات نفت ایران 
مصرف  بر  مازاد   تولید ی  نفت  معاد ل  گفت: 
پاالیشگاه های د اخلی، نفت صاد ر می کنیم و 
حتی مقد اری نیز بیشتر از میزان تولید ، قرارد اد  

بسته شد ه است.
مد یرعامل شرکت ملی نفت د رباره پاسخ منفی 
ایران برای افزایش صاد رات نفت سبک به ژاپن، 
اضافه کرد : اکنون افزایش تولید  کشور بیشتر از 
مید ان های غرب کارون است که نفت سنگین 

تولید  می کند .
وی د ر د رباره اینکه آیا ایران نفت مازاد  برای 
تحویل به مشتریان جد ید  د ر کوتاه مد ت د ارد ، 
گفت: فقط میعانات گازی برای صاد رات بیشتر 
وجود  د ارد . به گزارش ایرنا، ایران بی د رنگ پس 
از رفع تحریم ها د ر د ی ماه پارسال، تولید  و 

صاد رات نفت خود  را افزایش د اد ه و تالش کرد  
که بازارهای از د ست رفته د ر د وران تحریم را 
باز پس بگیرد . بر این اساس، میزان تولید  نفت 
از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه د ر د وران تحریم 
به سه میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه د ر مرد اد ماه 
امسال افزایش یافت. اکنون مصرف ۹ پاالیشگاه 
ایرانی ۱,۸ میلیون بشکه نفت د ر روز است و 

مازاد  بر آن صاد ر می شود .
میزان صاد رات نفت نیز از یک میلیون بشکه د ر 
زمان تحریم به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه د ر 
ماه گذشته رسید  که پیش بینی می شود  د ر 
ماه های پیش رو افزایش بیشتری د اشته باشد .

پس از برنامه ایران برای افزایش صاد رات نفت، 
مشتریان سنتی و قد یمی به سراغ ایران آمد ه 
و خرید  نفت را د وباره آغاز کرد ه اند  به طوری 
که اکنون بشکه ای از نفت تولید ی ایران بد ون 
تک  قرارد اد های  تد ریج  به  و  نماند ه  مشتری 
محموله نیز د ر حال تبد یل شد ن به قرارد اد های 

بلند مد ت فروش هستند .

ایران به منظور افزایش صاد رات انواع فرآورد ه های 
نفتی به ویژه نفت سفید ، گازمایع و گازوئیل یک 

پایانه جد ید  د ر مرز با پاکستان راه اند ازی کرد .
و  صنایع  به  گازرسانی  و  گاز  تولید   افزایش 
نیروگاه ها، ظرفیت مازاد ی برای صاد رات انواع 
به  کرد ه  ایجاد   ایران  د ر  نفتی  فرآورد ه های 
طوری که از ابتد ای امسال تاکنون به طور متوسط 
روزانه حد ود  ۴۰ تا ۴۵ میلیون لیتر انواع فرآورد ه 
نفتی شامل گازوئیل، نفت سفید ، گاز مایع و نفت 
کوره از ایران به کشورهای مختلف جهان صاد ر 
اکنون ظرفیت  اساس هم  این  بر  شد ه است. 
صاد رات فرآورد ه نفتی ایران به معاد ل ۴۰۰ هزار 
بشکه د ر روز افزایش یافته که با بهره برد اری از 
اسکله های جد ید  نفتی به ویژه د ر پایانه ماهشهر 
این ظرفیت امسال به حد ود  ۵۰۰ هزار بشکه د ر 

روز افزایش می یابد .
انواع  صاد رات  ظرفیت  افزایش  با  همزمان 
افزایش  منظور  به  ایران  نفتی،  فرآورد ه های 
به ویژه نفت  انواع فرآورد ه های نفتی  صاد رات 

پایانه جد ید   گازوئیل یک  و  مایع  گاز  سفید ، 
عبد ا...  کرد .  راه اند ازی  پاکستان  با  مرز  د ر 
گیتی منش، مد یر شرکت پخش فرآورد ه های 
نفتی منطقه چابهار با تایید  راه اند ازی یک پایانه 
جد ید  صاد رات فرآورد ه نفتی د ر مرز ریمد ان به 
عنوان مرز رسمی کشور د ر استان سیستان و 
بلوچستان، گفت: با افتتاح رسمی مرز ریمد ان به 
عنوان مرز مجاز صاد رات فرآورد ه های نفتی ایران 

به پاکستان رونق بیشتری می یابد .

پایانه صاد رات فرآورد ه نفتی ایران به پاکستان راه  افتاد  وجود  مشتری برای همه نفت تولید ِی کشور
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توان باالی اقتصاد  مقاومتی د ر بهبود  شرایط 
é یوسف د اوود ی

عضوکمیسیونکشاورزیمجلسشورایاسالمی

اقتصاد   که  هستیم  آن  شاهد   کشور  د ر 
است  نیافته  توسعه  همه جانبه  صورت  به 
صورت  به  اقتصاد   د ر  بخش ها  از  برخی  و 
مقابل  د ر  و  کرد  ه اند   پید ا  رشد   سرطانی 
توسعه  و  توجه  بد ون  د یگر  بخش های 
نیافته باقی ماند ه است و د ر نتیجه شاهد  
توسعه اقتصاد ی همه جانبه نبود ه ایم لذا باید  

د ر حوزه های تولید  فعالیت بیشتری صورت گیرد  .سلطه و استیالی 
اقتصاد ی از تهد ید اتی است که کشورهای د ر حال توسعه با آن رو به  رو 
هستند  و اقتصاد  مقاومتی بهترین بازد ارند ه د ر حوزه سلطه استکباری 
معنای  به  کشاورزی  ی  حوزه  د ر  مقاومتی  است.اقتصاد   کشور  بر 
تالش برای حد اکثر استفاد ه از امکانات موجود  برای تولید  محصوالت 
استراتژیک و اساسی جهت کاهش وابستگی به کشورهای خارجی، 
افزایش بهره وری تا حد  امکان، تولید  کاالهایی که وابستگی به خارج 
را هر چه کمتر می کنند  و تأمین نهاد ه های الزم به شکل کامل و 
د ر زمانی مناسب است؛ همچنین به موازات این ها باید  د ر بخش 
کشاورزی سرمایه گذاری کرد . باید  د قت کنیم که د ر اقتصاد  مقاومتی 
از امکانات د اخلی، استفاد ه ی بیشتری کنیم و منابع را به شکل د قیق 
تری تخصیص د هیم.  اقتصاد  مقاومتی یعنی تولید  بیشتر، بهره وری 
بیشتر و هزینه کمتر؛ و توجه بیشتر به محصوالت استراتژیک. اگر 
منظور از اقتصاد  مقاومتی غیر از این است، باید  توضیح د اد ه شود . 
کشاورزی و تولید  محصوالت کشاورزی و د امی یکی از محورهای تولید  
و خروج از اقتصاد  تک محصولی است.تنزل جایگاه اقتصاد ی کشور یک 
هشد ار مهم وقابل تامل است این آمار تکان د هند ه ضمن تهد ید  کشور 
امکان سایه  سلطه گری کشورها را بر کشورمان تقویت می کند  و تنها 
راه مقابله با آن توجه به اقتصاد  مقاومتی و تحقق محورهای ارزشمند  
آن است.نباید  به اقتصاد  مقاومتی د ر حد  یک شعار نگاه کنیم، بلکه 
باید  به  عنوان یک د غد غه اصلی د ر راستای اجرایی شد ن آن بکوشیم.

 
کارورفاه

زیرمجموعه های وزارت کار مکلف
 به استفاد  از تولید  د اخل شد ند 

بخشنامه اولویت خرید  اقالم مورد  نیاز از تولید ات د اخلی از سوی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تمام معاونان و مد یران این وزارتخانه و 
سازمان های تابعه ابالغ شد . علی ربیعی د ر بخشنامه ای به تمام معاونان، 
مد یران، روسای سازمان ها، صند وق ها و بانک های تابعه، اولویت خرید  
اقالم مورد  نیاز از تولید ات د اخلی را ابالغ کرد .وزیر تعاون،   کار و رفاه 
اجتماعی د ر این بخشنامه ضمن تاکید  بر رعایت توان تولید  د اخلی کشور 
د ر تمام خرید های خارجی، اعالم کرد ه است: »د ر راستای اجرای منویات 
مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( و نیز منطبق با سیاست های اصولی 
اقتصاد  مقاومتی مبنی بر حمایت از تولید ات د اخلی، الزم است که اهتمام 
الزم و تالش موثر جهت رعایت توان تولید  د اخلی کشور و اولویت خرید  

اقالم مورد  نیاز از تولید ات د اخلی به عمل آید .«
 

خودرو

فروش ٣۰ د رصد ی خود روهای تولید ی 
ایران و پژو د ر بازارهای صاد راتی

بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، ۳۰ د رصد  خود روهای تولید ی 
شرکت مشترک ایران و پژو فرانسه د ر بازارهای صاد راتی به فروش 
اجرایی پژو د ر منطقه  قائم مقام  خواهد  رسید .ژان کریستف کمار، 
خاورمیانه و آفریقا گفت: شرکت مشترک ایران خود رو و پژو)ایکاپ( با 
حمایت کامل از قطعه سازان ایرانی، به د نبال تولید  باکیفیت و قیمت 
رقابتی است. پس ما باید  همان چیزی که به مشتری وعد ه د اد ه ایم 
را عرضه کنیم.وی، ایجاد  شرکت ایکاپ با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد  
یورویی را گام مهمی د ر توسعه همکاری های صنعتی د و کشور عنوان 
کرد  و افزود : پژو و ایران خود رو مایل هستند  به عنوان هاب منطقه ای 
برای تولید ات مشترک، فعالیت کنند  و طبق قرارد اد ، ۳۰ د رصد  از 

محصوالت د ر بازارهای صاد راتی به فروش خواهد  رسید .
 

حملونقل

۶ شرکت هواپیمایی جد ید  د ر راه
 د بیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: د ر  جلسه مشترک مسووالن 
با  راه و شهرسازی، موافقت اصولی  با وزیر  عالی سازمان هواپیمایی 
د رخواست شش شرکت جد ید  هواپیمایی و د و شرکت هلی کوپتری 
از  تعد اد ی  د رخواست  گفت:  سامانی  اسعد ی  شد .مقصود   صاد ر 
متقاضیان تاسیس شرکت هواپیمایی و هلی کوپتری د ر جلسه با وزیر 
راه و شهرسازی و مسووالن سازمان هواپیمایی مطرح و با اصالحاتی به 
تصویب رسید .وی با اعالم خبر موافقت اصولی با د رخواست شش شرکت 
جد ید  هواپیمایی و د و شرکت هلی کوپتری، گفت: با تصمیمی که برای 
صد ور موافقت اصولی به این شرکت ها گرفته شد ، این شرکت ها از این به 

بعد  باید  به د نبال مقد مات کار و تامین سرمایه باشند .
 

مسکن

خط اعتباری مسکن مهر تا ۱۰ سال استمهال شد 

اد اره کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به افزایش د وره استمهال خط 
اعتباری مسکن مهر به بانک مسکن، گفت: وصولی های طرح مسکن مهر 
برای اتمام طرح های نیمه تمام فعلی و متعاقباً صند وق پس اند از مسکن 
یکم تخصیص یافت.اد اره کل اعتبارات بانک مرکزی به سواالت فارس 
د رخصوص چگونگی تامین مالی واحد های باقی ماند ه طرح طرح مسکن 
مهر به صورت مکتوب پاسخ د اد .این اد اره کل که ریاست آن را سید  
علی اصغر میرمحمد صاد قی بر عهد ه د ارد ، د رخصوص طرح مسکن مهر 
تصریح کرد : بانک مرکزی اقد ام به تمد ید  قرارد اد های منعقد ه فی مابین 
بانک مسکن و بانک مرکزی بابت طرح مزبور از ۳ سال به ۱۰ سال کرد .

 
متقاضیان مشاوران امالک باید  لیسانس بگیرند 

ایجاد  رسته کارشناسی  به  اشاره  با  امالک  اتحاد یه مشاوران  رئیس 
مشاوران امالک و مستغالت د ر د انشگاه علمی کاربرد ی این اتحاد یه 
گفت: د ر آیند ه با تغییر قوانین فقط به مشاوران امالک تحصیل کرد ه 
رشته  ایجاد   به  اشاره  با  عقبایی  می شود .حسام  اعطا  کسب  پروانه 
کارشناسی مشاوران امالک برای اولین بار د ر کشور اظهار کرد :  رویکرد  
و  است  امالک  و علمی شد ن صنف مشاوران  د انش محور شد ن  ما 
همواره تمام تالش این بود ه که د ر این مسیر حرکت کنیم.وی با بیان 
این که شغل مشاوران امالک با تمام اند وخته مرد م د ر ارتباط است، به 
تسنیم گفت :عموم مرد م یکبار د ر عمر خود شان ملکی را خرید اری 
می کنند  و به همین د لیل مشاوران امالک از از حساسیت بسیار خاصی 

برخورد ار است. 

چاره اند یشی برای د و گلوگاه 
قاچاق د ر گمرک

اطالعات  اینکه  به  اشاره  با  گمرک  کل  رئیس 
جایگزین  کاال  بازرسی  المللی  بین  شرکت های 
ارزیاب گمرک خواهد  شد ، گفت:  یکی از چالش های 
موجود  نیز »د رب خروج« گمرک است که با راه بند  
هوشمند  حل خواهد  شد .مسعود  کرباسیان با اشاره 
به شرکت های بازرسی بین المللی کاال اظهار د اشت: 
این شرکت ها مورد  قبول سازمان استاند ارد  بود ه و 
مؤسسات استاند ارد  با این شرکت ها د ر زمینه بازرسی 
کاال طبق مقررات مربوطه به ارزیابی کمی و کیفی 
کاال می پرد ازند .رئیس کل گمرک به فارس گفت : 
بانک مرکزی و سیستم بانکی از شرکت های بازرسی 
کاال د ر زمینه تطبیق ارز پرد اختی به کاالها و گشایش 
اعتبار به عنوان معتمد  و ارزیاب همکاری د ارند  و 
بانک ها اگر بخواهند  بابت کاالیی ارز پرد اخت کنند ، 
به وسیله این شرکت ها کاالی مورد  نظر را بررسی و 

ارزیابی می کنند .
 

طال

قیمت طال ثابت ماند 
د ر حالی که به راه افتاد ن موج فروش سهام د ر بازار 
بورس موجب افزایش جذابیت بازار طال شد ه، قیمت 
فلز زرد  روزگذشته تغییر اند کی را شاهد  بود ، زیرا 
احتمال افزایش نرخ بهره توسط فد رال رزرو آمریکا د ر 
ماه جاری مانع از رشد  قیمت طال شد .بر اساس این 
گزارش، قیمت هر اونس طال د ر رقم ۱۳۲۹ د الر و 
۶۰ سنت ثابت بود . قیمت طالی آمریکا با ۰,۱ د رصد  

کاهش به ۱۳۲۸ د الر و ۳۰ سنت رسید .
 

بیمه

اجرای قانون جد ید  بیمه شخص 
ثالث از د و ماه آیند ه

گذشته  سال  کرد :  اعالم  مرکزی  بیمه  کل  رئیس 
ثالث  بیمه شخص  تومان خسارت  میلیارد    ۸۷۰۰
پرد اخت شد . عبد الناصر همتی افزود : د ر این مد ت 
یک میلیون خسارت د ید ه از بیمه استفاد ه کرد ه اند .وی 
د رباره قانون افزایش نرخ بیمه خود رو رانند گان حاد ثه 
آفرین نیز گفت: بر اساس این قانون که ۶۶ ماد ه د ارد  و 
ابعاد  مختلف بیمه شخص ثالث را د ر بر می گیرد  نرخ 
بیمه رانند گانی که منجر به سوانح جد ی رانند گی می 
شوند  بر اساس نمرات منفی گواهینامه آنها افزایش می 
یابد . رئیس کل بیمه مرکزی اضافه کرد : حق بیمه این 
رانند گان که اطالعات آنها را راهنمایی و رانند گی د ر 

اختیار ما می گذارد  تا ۳۰ د رصد  امکان افزایش د ارد .

استاند ارد های خود رویی افزایش می یابد 

استاند ارد های خود رویی به ۸۱ استاند ارد  افزایش خواهد  
سیاست گذاری  شورای  جلسه  جد ید ترین  یافت.د ر 
تد وین  از  گزارشی  استاند ارد   ملی  سازمان  خود رو 
این  کرد .طبق  ارائه  خود رویی  جد ید   استاند ارد های 
گزارش ظرف سه سال آیند ه استاند ارد های اجباری 
خود رو به ۸۱ استاند ارد  افزایش خواهد  یافت د ر ابتد ا نیز 
تا پایان سال جاری استاند ارد های ۵۱ گانه ایمنی فعلی 
به روزرسانی خواهند  شد .همچنین د ر سه سال  آیند ه به 
تد ریج استاند ارد های جد ید  پیاد ه سازی و اجرا خواهند  
شد .د ر اد امه جد ید ترین جلسه شورای سیاست گذاری 
ایران  استاند ارد   و  کیفیت  بازرسی  شرکت  خود رو 
گزارشی از وضعیت خد مات پس از فروش خود رو د ر 
ایران ارائه کرد .به د نبال این گزارش وزیر صنعت، معد ن 
و تجارت از خود روسازان خواست د ر جهت ارتقای 
د ر شبکه خد مات  تکریم مشتریان  و  رضایتمند ی 
پس از فروش خود  حرکت کنند .محمد رضا نعمت زاد ه 
همچنین با اشاره به خطرات استفاد ه مصرف کنند گان 
از قطعات ید کی تقلبی و غیر استاند ارد  از خود روسازان 
خواست د ر زمینه استفاد ه از قطعات ید کی اصلی به 

مصرف کنند گان اطالع رسانی کنند .
 

تد اوم افزایش قیمت کاالهای 
اساسی علی رغم کاهش تورم

خرد ه فروشی  نرخ  گزارش  اعالم  با  مرکزی  بانک 
کاالها د ر هفته منتهی به ۱۲ شهریور جاری اعالم 
کرد : قیمت برخی انواع میوه، برنج د اخلی، گوشت 
گوسفند ی و روغن نباتی جامد  و مایع، افزایش یافت.

بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خرد ه فروشی 
برخی از انواع کاالها د ر هفته منتهی به ۱۲ شهریورماه 
سال جاری را اعالم کرد . بر این اساس د ر هفته مورد  
گزارش، قیمت برخی انواع میوه، گوشت گوسفند ی، 
سیب زمینی، پیاز و لوبیا، روغن نباتی جامد  و مایع 
با افزایش قیمت مواجه بود .در هفته مورد گزارش، 
این گروه نسبت  اقالم  لبنیات، بهای تمام  در گروه 
به هفته قبل بد ون تغییر بود . قیمت تخم مرغ ثابت 
فروش  به  ریال  تا ۱۱۰۰۰۰  از ۹۵۰۰۰  شانه ای  و 
برنج  بهاي  برنج،  گروه  در  هفته  این  می رفت.در 
دون  وارداتي غیرتایلندي و برنج داخلـه درجـه دو، ـب
 ۰.۲ یک  درجه  داخله  برنج  قیمت  و  ود  ـب تغییـر 
نخـود  بهـای  حبوب،  گروه  د ر  افزایشیافت.  د رصد  
ود. قیمت لوبیاچیتی معادل ۰.۵  ت ـب و عـدس ثاـب
درصد افزایش؛ ولی بهای سایر اقالم این گروه بین 
۰.۱ تا ۰.۹ د رصد  کاهش یافت.در هفته مورد بررسی 
در میادین زیر نظر  شهرداری، اقالم میوه و سبزی 
تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با 
نرخ مـصوب  به  بودند،  سایر میوه فروشیها متفاوت 
می شد .  عرضـه  ار  تـره ـب و  میوه  میـادین  سـازمان 
اقالم  شهر،  سطح  میوه فروشیهای  حال،  عین  د ر 
میوه و سبزی تازه را عرضه می کرد ند که در گروه 
میوه های تـازه، قیمت سیب گالب ۰.۱ د رصد ، هلو 
۰.۲ د رصد ، انگور ۱۰.۸ د رصد  و خربزه ۱.۳ درصد 
افزایش د اشت، ولی بهـای سایر اقالم  این گروه بین 
یافت.د ر گروه سبزی های  تا ۳ د رصد  کاهش   ۰.۸
تازه، قیمت سبزی های برگی بدون تغییر بود، بهای 
سیب زمینی ۲ د رصد ، پیاز معاد ل ۰.۳ د رصد  و لوبیا 
اقالم  قیمت سایر  ولی  د اشت،  افزایش  د رصد    ۱.۶
این گروه بین ۰.۵ تا ۵.۳ د رصد  کاهش د اشت.د ر 
هفته مورد  گزارش، بهای گوشت گوسفند  معاد ل ۳.۱ 
د رصد  گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۲ د رصد  و گوشت 
مرغ ۰.۶ د رصد  افزایش یافت.د ر هفته مورد  گزارش، 
قیمت قند  معاد ل ۰.۱ د رصد  کاهش د اشت؛ ولی 
بهای شکر ۰.۱ د رصد ، روغن نباتی جامد  ۰.۶ د رصد  
و روغن نباتی مایع ۰.۳ د رصد  افزایش د اشت. قیمت 

چای خارجی ولی ثابت بود .

یاد د اشتگمرک

گروه اقتصاد :  هر روز یک میلی متر از زمین 
د ر تهران نشست می کند  یعنی د ر سال ۳۶ 
سانتی متر. این میزان نشست تهران را رکورد  
د ار نشست زمین د ر د نیا کرد ه است.خشکسالی 
و برد اشت نامتعارف آب از چاه های غیرمجاز، 
عالوه بر خشک شد ن د یگر چاه ها و مشکل 
د ر تامین آب شرب باعث فرونشست زمین د ر 
د شت ورامین و د شت تهران، کرج و شهریار 
شد ه است، مناطقی که تا پیش از این قطب 
می آمد ند . حساب  به  منطقه  د ر  کشاورزی 

حجمی از سطح زیرزمینی که توسط آب پر 
شد ه بود  با گذشت زمان و برد اشت آب آن ها 
این  نهایت  د ر  و  نابود   جایگزینی  آن  عد م  و 
آب خوان ها که محلی برای ذخیره آب بود ه اند ، 
نابود  شد ند .به د لیل نابود ی آب خوان ها د شت 
ورامین با وسعتی بالغ بر ۷۰۰ کیلومتر مربع، 
با  د ر سه ناحیه فرونشست زمین د اشته که 
توجه به نزد یک بود ن راه آهن تهران - مشهد  
به این اراضی این تاسیسات د ر معرض خطر 
هستند . عالوه بر این، با اد امه روند  فرونشست ها 
شهری  تاسیسات  مسکونی،  مناطق  تخریب 
و خطرات جانی و مالی را د ر پیش خواهیم 
راه،  تحقیقات  مرکز  رئیس  رو  این  د اشت.از 
مسکن و شهرسازی از ارایه گزارشهایی مبنی بر 
فرونشست زمین د ر بزرگراه آزاد گان تهران خبر 
د اد  و گفت که مشکل برد اشت بی رویه آب د ر 
شهر تهران بسیار جد ی است. معاون وزیر راه و 
شهرسازی د رباره فرونشست های اخیر صورت 
گرفته د ر شهر تهران گفت: عالوه بر اتفاق رخ 
د اد ه د ر خیابان پیامبر، د ر بزرگراه آزاد گان نیز 
آثار و عالئمی از فرونشست مشاهد ه شد ه است.

محمد شکرچی زاد ه اد امه د اد : د ر د و سه ماه 
گذشته، گزارش هایی ازسوی سازمان زمین 
شناسی د راختیار مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی قرارگرفته است که نشان از ایجاد  
فرونشست هایی د ر مناطق جنوب غربی تهران 
به ویژه بزرگراه آزاد گان د ارد  که عامل اصلی 
این فرونشست ها مربوط به برد اشت بی رویه 
و غیرمجاز آب های زیر زمینی است.به گفته 

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، 
د ر  زیرزمینی  های  آب  از  غیرمجاز  برد اشت 
تهران طی سال های گذشته موجب افزایش 
فرونشست د ر این شهر شد ه است که د راین 
صورت  های  فرونشست  به  توان  می  زمینه 
گرفته د ر بزرگراه آزاد گان و همچنین خیابان 
پیامبر)ص(  و شهران اشاره کرد .وی اظهارکرد : 
بحث فرونشست به مساله ای جد ی و نگران 
کنند ه د ر کل کشور تبد یل شد ه است و براساس 
زمین  سازمان  ازسوی  شد ه  ارائه  اطالعات 
شناسی که مسئولیت اعالم آمار فرونشست ها را 
برعهد ه د ارد ، حد ود  یک سوم از فضای سرزمین 
ایران د چار فرونشست شد ه است.شکرچی زاد ه 
اتفاق  مورد   د ر  شد ه  انجام  بررسیهای  د رباره 
بیان  تهران  پیامبر  د ر خیابان  گرفته  صورت 
کرد : یکی از ارزیابی های مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی د رباره این علت این اتفاق،  

فرونشست زمین است و احتمال بعد ی مربوط 
به گود برد اری های صورت گرفته برای ساختمان 
کوروش است.به گزارش مهر،وی بیان کرد : د ر 
صورتی که گود برد اری های انجام شد ه عمیق 
بتونی احد اث  ازآن د یواره هایی  باشد  و پس 
شود ، این موضوع جریان آب زیر سطحی را 
تغییر می د هد  و موجب آب شستگی د ر مناطق 
زیرزمینی می شود .رئیس مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی اظهارکرد : د ر تهران آب 
رفت هایی وجود  د ارد  که چسبند گی کافی را 
ند اشته و ازنوع د انه ای هستند ، برهمین اساس 
وقتی جریان آب تغییر می کند  این مناطق د ر 
آستانه فروریزش قرار می گیرند ؛ بنابراین یکی 
از احتماالت د رباره علت ریزش زمین د ر منطقه 
د یواره  اجرای  کوروش(  پاساژ  ستاری)نزد یک 
های بتنی با عمق ۹ تا ۱۰ طبقه ای د ر زیر 

زمین است.

é   مکاتبه مجلس با مسئوالن د ر مورد
فرونشست های تهران

مکاتبه  از  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 
کمیسیون عمران با شهرد ار تهران، سازمان 
بازرسی کل کشور، سازمان مد یریت بحران، 
اسالمی  شورای  و  شهرسازی  و  راه  وزارت 
شهرتهران د رخصوص فرونشست های اخیر 
از جمله نشست زمین د رخیابان پیامبر)ص( 
رضایی  محمد رضا  مهر،  گزارش  خبرد اد .به 
مسئوالن  با  ای  مکاتبه  افزود :طی  کوچی، 
د رخواست ارایه گزارشی د ر خصوص بررسی 
موضوع، اقد امات انجام شد ه و همچنین علل 
احصایی د ر مورد  این حواد ث را خواستار شد ه 
شورای  د رمجلس  جهرم  مرد م  ایم.نمایند ه 
نشست  قبل  اینکه چند ی  بیان  با  اسالمی، 
زمین د ر منطقه شهران د ر استان تهران رخ 
گزارش  رابطه  این  د ر  اظهارکرد :  بود ،  د اد ه 
د رحال  اکنون  و  اخذ  مربوطه  د ستگاه های 

بررسی است.
باید  مراجع ذی ربط  اینکه  بر  تاکید   با  وی 
به موارد ی که به ایمنی شهرها مرتبط است 
باید   مسئوالن  کرد :  تصریح  باشند ،  حساس 
ضمن بررسی علل و آسیب شناسی مشکالت 
اقد امات و تمهید ات الزم را د ر د ستورکار خود  
قرار د هند .این نمایند ه مرد م د رمجلس د هم، 
حاصل  نتایج  به  مربوط  سوال  به  پاسخ  د ر 
شهران،  منطقه  د ر  قبلی  حاد ثه  بررسی  از 
گفت: بررسی های اولیه نشان می د هد  که 
حفره هایی د ر این محل وجود  د اشته که با 
عبور تونل د ر د ست احد اث مترو و احتماال 
نشت آب تحریک و د چار فرونشست شد ه و 
نشت گاز از خط انتقال عبوری از این محل 
و احتماال عبور خط برق موجب حریق شد ه 
است.رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای 
الزم  قوانین  تصویب  به  اشاره  با  اسالمی، 
برای احد اث تونل های مشترک تاسیساتی 
اد امه د اد : د ستگاه های اجرایی ذی ربط د ر 
این خصوص عملکرد  مطلوبی ند اشته اند  و 

موضوع د ر د ست بررسی است.

هشدارجدیرئیسمرکزتحقیقاتراه،مسکنوشهرسازی؛

زنگخطرفرونشستزمیندرپایتختزدهشد

گذار  تخم  مرغ  اتحاد یه  مد یره  هیات  رئیس 
استان تهران با اشاره به آشفته بازار ذرت د امی، 
گفت: ۲۰۰هزارتن تخم مرغ مازاد  د اریم که باید  
از صاد ر شود .ناصر نبی پور شرایط بازار تخم مرغ 
را نامساعد  توصیف کرد  و اظهارد اشت: د رحال 
حاضر میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ 
د رب مرغ د اری ۳۳۰۰ تومان و قیمت تمام شد ه 
تولید  آن برای مرغ د اران بین ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ 
تومان است.وی با اشاره به نابسامانی بازار ذرت 
د امی، افزود : ما د ر این زمینه د چار مشکالت 
جد ی شد ه ایم.رئیس هیات مد یره اتحاد یه مرغ 
تخم گذار استان تهران با بیان اینکه مرغ د اران 
از یک وارد کنند ه بین ۱۵ تا ۱۶ میلیارد  تومان 
ذرت خرید اری کرد ه اند ، اضافه کرد : قرار بود  این 
فرد  ۴۸ ساعت بعد  از پرد اخت مبلغ مذکور، 
د رحالی  بد هد   مرغ د اران  تحویل  را  ذرت ها 
که االن حد ود  ۳ هفته از آن زمان می گذرد  
و تولید کنند گان تنها ۵ تا ۶ هزارتن از ذرت 
خود  را تحویل گرفته اند .به گفته نبی پور این 
ذرت  هزارتن  به ۲۰  نزد یک  باید   وارد کنند ه 
اینکه  بیان  با  د هد .وی  تحویل  مرغ د اران  به 
از  بیش  بناد ر  د ر  قیمت ذرت  د رحال حاضر 
این  از  هرکیلوگرم  افزود :  است،  تومان   ۹۰۰
محصول بین ۱۰۵۰ تا ۱۰۶۰ تومان به د ست 

تولید کنند گان می رسد .نبی پور با اشاره به اینکه 
شرکت پشتیبانی امور د ام از محل ذخایر خود  
به اقد ام به توزیع ذرت ایرانی کرد ، گفت: این 
اقد ام شرکت پشتیبانی به تولید کنند گان کمک 
کرد  اما متاسفانه د رحال حاضر شرکت مذکور 
قرار  اختیار مرغ د اران  ند ارد  که د ر  هم ذرتی 
د هد .رئیس هیات مد یره اتحاد یه مرغ تخم گذار 
استان تهران د رباره آخرین وضعیت صاد رات 
تخم مرغ نیز اظهارد اشت: میزان صاد رات این 
رقمی  و  است  کم  بسیار  کشور  از  محصول 
نیست که بازار را تکان د هد  چراکه صاد رات 
تخم مرغ صرفه اقتصاد ی برای صاد رکنند گان 
ند ارد .نبی پور اد امه د اد : د ر سال جاری مجموعا 
۱۹ هزارتن تخم مرغ از کشور صاد ر نشد ه است 
د رحالیکه سال گذشته ما د ر برخی ماه ها حد ود  
۱۲ تا ۱۳ هزارتن صاد رات د اشتیم و این یعنی 
صاد رات د ر سال ۹۵ تقریبا صفر است.رئیس 
استان  گذار  تخم  مرغ  اتحاد یه  مد یره  هیات 
تهران د ر پاسخ به این پرسش که با وجود  این 
شرایط چرا تولید کنند گان همچنان به تولید  
مرغ د اران  د رصد    ۹۹ گفت:  می د هند ؟  اد امه 
کشور بد هکار بانکها هستند  ضمن اینکه اگر 
جوجه ریزی نکنند  هیچ امکاناتی د ر اختیار آنان 

قرار نمی گیرد  و ورشکسته خواهند  شد .

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی 
اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به پیش بینی 
کاهش د ه د رصد ی تولید  غالت تا ۲۵ سال 
آیند ه، گفت: ایران سال گذشته، رشد  ۵۵ 
کرد .  تجربه  را  غالت  وارد ات  د ر  د رصد ی 
پسابرجام  د وران  آغاز  گفت:  زرگران  کاوه 
سرمایه گذاری ها،  بهبود   و  تحریم ها  رفع  و 
رقم  ایران  اقتصاد   برای  مثبتی  چشم اند از 
اتاق  زد ه است.رئیس کمیسیون کشاورزی 
افزود :  تهران،  معاد ن  و  صنایع  و  بازرگانی 
خانوارهای  سبد   د ر  غالت  مصرف  سهم 
قابل  رقم  که  است  د رصد    ۲۱ ایرانی، 
توجهی به شمار می رود . بر همین اساس، 
از مزیت های این حوزه د ر اقتصاد  ایران آن 
است که ۱۹ د رصد  از ارزش افزود ه بخش 
غذا و ۱۶.۵ د رصد  از صاد رات صنعت غذای 
د ر  البته  د ارد ؛  اختصاص  غالت  به  ایران 
زیرکشت  سطح  گذشته  د هه  یک  طول 
به  اشاره  با  است.وی  یافته  کاهش  غالت 
گذشته،  سال  د ر سه  تولید  غالت  افزایش 
سال  سه  طی  غالت  تولید   کرد :  تصریح 
گذشته افزایش یافت تا جایی که سال ۹۴، 
رسید   تن  میلیون   ۱۷.۵ به  تولید   میزان 
جاری  سال  پایان  تا  می شود   پیش بینی  و 

گفته  برسد .به  تنی  میلیون   ۱۸.۲ رقم  به 
روی  پیش   چالش های  از  یکی  زرگران، 
و  اقلیمی  تغییرات  ایران،  د ر  غالت  تولید  
کاهش منابع آب است و پیش بینی می شود  
د رصد    ۱۰ آیند ه  سال   ۲۵ تا  غالت  تولید  
و  کشاورزی  کمیسیون  یابد .رئیس  کاهش 
میزان  اعالم  با  تهران  اتاق  غذایی  صنایع 
وارد ات غالت توسط کشورمان گفت: ایران 
د ر سال گذشته بیش از ۱۶.۵ میلیون تن 
 ۵۵ رشد   از  نشان  که  کرد ه  وارد   غالت 
به د لیل  اما د ر سال جاری  د رصد ی د ارد ؛ 
هوایی  و  آب  شرایط  و  کافی  منابع  وجود  
وارد ات  د رصد ی   ۲۸ افت  شاهد   مناسب، 
قابل  حجم  به  اشاره  با  هستیم.زرگران 
سال های  د ر  ایران  به  غالت  وارد ات  توجه 
 ۹۴ و   ۹۳ سال های  د ر  ایران  گفت:  اخیر 
میلیارد    ۲.۵۸ و   ۶.۳ از  بیش  ترتیب  به 
د الر غالت د اشته است که جزو کشورهای 
این  می شود .  محسوب  د نیا  د ر  صد رنشین 
د ر حالی است که بطور میانگین ایران طی 
تن  میلیون   ۹.۵ ساالنه  گذشته  د هه  یک 
و  د رصد   با ۴۴  که ذرت  کرد ه  وارد   غالت 
گند م با ۳۰ د رصد  بیشترین میزان وارد ات 

را به خود  اختصاص د اد ه بود ند .

رئیسکمیسیونکشاورزیاتاقتهرانعنوانکرد؛

رشد  ۵۵ د رصد ی وارد ات غالت به کشور

فعاالن زنجیره تامین شرکت هاي ایران خود رو 
و پژو د ر نشست مشترک قطعه سازان گرد  هم 
آمد ند  تا د ر »روز تامین کنند گان« زمینه هاي 
تامین  براي  یکد یگر  با  مشارکت  و  همکاري 
پژو  و  خود رو  ایران  جد ید   محصوالت  قطعات 

را بررسي و عملیاتي کنند . 
قیمت  و  کیفیت  که  شد   تاکید   روز  این  د ر   
محصوالت  د ر  که  هستند   رقابتی  گزینه  د و 
ایکاپ مد نظر است و زنجیره  تولید ی شرکت 
تامین قطعات نقش اساسی و تعیین کنند ه د ر 

تحقق این هد ف د ارند .
ایران  مشترک  د ر شرکت  ایکوپرس،  گزارش  به 
ساالنه  تولید   ظرفیت  »ایکاپ«  پژو  و  خود رو 
۲۰۰هزار د ستگاه خود رو پیش بیني و ایجاد  شد ه 
و تاکید  بر این است که با انتقال د انش و فناوري 
تولید ، سهم صنعت قطعه سازي کشور د ر زنجیره 
تامین این محصوالت د ر باالترین سطح ممکن 
باشد . از این رو نشست مشترک د و روزه قطعه 
سازان ایران خود رو و پژو براي تحقق اهد اف د و 

شرکت د ر این زمینه برگزار شد ه است.
همایش نخستین روز این نشست مشترک با عنوان 
»روز تامین کنند گان« بیستم شهریورماه د ر سالن 
اجتماعات شرکت ساپکو با سخنراني مد یرعامل 
ساپکو، مد یرعامل ایکاپ و قائم مقام اجرایي پژو 

برگزار شد .
مد یرعامل ساپکو د ر این نشست گفت: کیفیت، 
بهینه سازي تولید  و بهره وري باال و همچنین ارایه 
خد مات مناسب، شاخص هاي اصلي براي همکاري 

ساپکو با تامین کنند گان است.
حسین نجاري اد امه د اد : تامین کنند گان ما باید  
بتوانند  براي افزایش ظرفیت و سرمایه گذاري و بهره 

برد اري از فن آوري هاي نوین، تامین مالي کنند . 
نجاري با تاکید  بر رعایت برنامه زمانبند ي عرضه 
تاخیر مواجه شود   با  تامین  اگر  محصول گفت: 
هزینه گزافي بر زنجیره تولید  وارد  خواهد  شد  و این 

موضوع قابل قبول نخواهد  بود .
وي خواستار بهبود  د ایمي فرآیند هاي لجستیک 
تامین کنند گان شد  و ضمن تاکید  بر شفافیت مالي 
فعالیت ها اظهار کرد : تامین کنند گان باید  براي 
سرشکن کرد ن استاند ارد  هزینه ها از روش هاي 

نوآورانه استفاد ه کنند  .
نجاري افزود : همه سازند گان باید  د ر مسیر اهد اف 
ساپکو و ایکاپ حرکت کنند  و با ارایه محصول 
باکیفیت و مطابق با استاند ارد هاي جهاني د ر مسیر 

خود روساز شد ن ایران خود رو گام برد ارند .
نجاري از تغییر ساختار ساپکو براي بومي سازي 
فعالیت ها خبرد اد  و گفت: فرآیند هاي د اخلي ساپکو 
را بازنگري و کمیته مشترکي را با ایکاپ ایجاد  و 
مامور ارزیابي و انتخاب شرکت هاي قطعه ساز براي 

تولید  محصوالت مشترک کرد ه ایم.
مد یرعامل ساپکو از صاد رات قطعات محصوالت 
ایکاپ خبر د اد  و گفت: طبق قرارد اد  با پژو ۳۰ 
د رصد  محصوالت صاد ر خواهد  شد  و با این اقد ام 

صاد رات قطعات نیز انجام خواهد  شد .
مد یرعامل ایکاپ نیز نشست مشترک قطعه سازان 
ایراني و فرانسوي را فرصتي براي تقویت و توسعه 
همکاري ها د ر تولید ات مشترک د انست و گفت: 
ایران خود رو و پژو ارتباط طوالني با هم د اشته اند  
و ما د رحال برنامه ریزي براي همکاري هاي آیند ه 

هستیم.
محمد رضا معتمد  با تاکید  بر عرضه محصول با 
کیفیت و قیمت رقابتي افزود : ما به هیچ وجه از 

کیفیت و هزینه هاي خود  تخطي نمي کنیم و این 
د و عامل باید  به عنوان مزیت رقابتي ایکاپ مطرح 
باشد . مد یرعامل ایکاپ با اشاره به سهم فعلي پژو د ر 
بازار خود رو ایران گفت: ایکاپ با تکیه بر منابع تولید  
و فن آوري و استفاد ه از پتانسیل هاي موجود  د ر 
د و شرکت ماد ر و بهره برد اري از توان کارشناسان 
خبره به د نبال افزایش سهم بازار و سود آوري است.

وي با بیان اینکه مد ل هاي مختلف پژو با سطح 
کیفیت برابر با کشورهاي اروپایي عرضه خواهد  شد ، 
افزود : ظرفیت تولید  ساالنه محصوالت پژو ۲۰۰ 

هزار د ستگاه د ر ایکاپ خواهد  بود .
وي از ایران به عنوان هاب منطقه اي صاد رات 
پژو نام برد  و گفت: صاد رات ۳۰ د رصد  تولید ات 
اهد اف  از  پژو  صاد راتي  شبکه  د ر  مشترک 

همکاري ها است.
مقام  قائم  کمار،  کریستف  ژان  همایش  این  د ر 
اجرایي پژو د ر منطقه خاورمیانه و آفریقا نیز گفت: 
ایکاپ با حمایت کامل از قطعه سازان به د نبال 
تولید  با کیفیت و قیمت رقابتي است. وي خطاب با 
سازند گان گفت: ما باید  همان چیزي که به مشتري 

وعد ه د اد ه ایم را عرضه کنیم.
کمار ایجاد  شرکت ایکاپ با سرمایه گذاري ۴۰۰ 
میلیارد  یورویي گام مهمي د ر توسعه همکاري هاي 
صنعتي د و کشور عنوان کرد  و گفت: پژو و ایران 
خود رو مایل هستند  به عنوان هاب منطقه اي براي 
تولید ات مشترک فعالیت کنند  و طبق قرارد اد ، ۳۰ 
د رصد  از محصوالت د ر بازارهاي صاد راتي به فروش 

خواهد  رسید .
وي بازار ایران را د رحال تحول توصیف کرد  و گفت: 
ما محصوالت جد ید  و به روز را به بازار ایران معرفي 
و تولید  خواهیم کرد  و قطعا محصوالت پژو جایگاه 

ویژه اي را د ر میان مشتریان از نظر کیفیت و قیمت 
کسب خواهد  کرد .

ایکاپ را  این مقام شرکت پژو کیفیت تولید ات 
برابر با محصوالت پژو د ر بازارهاي اروپایي د انست 
و گفت: ما اهد اف مشخصي را د ر کیفیت، قیمت و 
هزینه هاي تولید  د نبال مي کنیم و براي د ستیابي 

به آن تالش خواهیم کرد .
وي افزود : سه محصولي که به زود ي وارد  بازار ایران 
خواهد  شد  د ر سطح جهاني موفق عمل کرد ه اند  
و امید واریم مورد  پسند  و استقبال مشتریان ایراني 

هم قرار گیرد .
مد یر منطقه اي پژو تاکید  کرد :  پروژه تولید  محصول 
مشترک به مرحله اجرا رسید ه و کلیه امکانات و 
تجهیزات تولید  به سرعت د رحال آماد ه سازي است. 
براي بومي سازي نیز کارهاي زیاد ي صورت گرفته 
و تولید ات ایران خود رو و پژو به عنوان نخستین 
تولید  مشترک د ر ایران پس از برجام به زود ي وارد  

بازار خواهد  شد .
وي از قطعه سازان به عنوان شرکاي اصلي ایکاپ د ر 
تولید  یاد  کرد  و گفت: امید وارم باالترین فن آوري 
و د انش خود  را د ر محصوالت ایکاپ ارایه کنید  
و با ارتقاي سطح تولید ات خود  به توسعه صنایع 

خود روسازي کمک کنید .
 گفتني است د ومین نشست مشترک قطعه سازان 
ایران خود رو و پژو با عنوان »روز تامین کنند گان« 
این  د ر  شد .  برگزار  ساپکو  اجتماعات  سالن  د ر 
نشست بیش از ۱۳۰  مد یر از ۶۵ شرکت تامین 
کنند ه فرانسوي به همراه ۱۶ نفر از مد یران ارشد  
پژو حضور د اشتند . عالوه بر آن بیش از ۱۴۰ نفر از 
تامین کنند گان و قطعه سازان کشور نیز به د عوت 

شرکت ساپکو حاضر بود ند .

درروزتامینکنندگانایرانخودرووپژوتاکیدشد؛

کیفیت و قیمت؛ مزیت هاي رقابتي محصوالت جد ید  ایکاپ 

گالیهمرغدارانازتشدیدمشکالتصنعتمرغداری

صاد رات تخم مرغ به صفر رسید 

بحــث فرونشســت به مســاله ای جــد ی و نگــران کننــد ه د ر کل 
کشــور تبد یــل شــد ه اســت و براســاس اطالعــات ارائــه شــد ه 
ازســوی ســازمان زميــن شناســی کــه مســئوليت اعــالم آمــار 
فرونشســت هــا را برعهــد ه د ارد ، حــد ود  یــک ســوم از فضــای 

ســرزمين ایــران د چــار فرونشســت شــد ه اســت.



بزرگ ترین فستیوال فرهنگی استان د ر هفتمین د وره برگزاری، 
رکــورد  د وره های قبلی خود  را جابجا کرد  و با ارائه کارنامه ای 
د رخشان بین عاقمند ان و کتابد وستان البرزی خوش د رخشید . 
مســئوالن و تیم اجرایی اد اره فرهنگ و ارشاد  اسامی کرج با 
تاش های ماهانــه و برنامه ریزی های د قیق، به ارائه خد مات 
فرهنگی و اطاع رسانی د ر جهت سهولت د ر امر خرید  کتاب 
و با برگزاری برنامه های جنبی با موضوعات: شب شعر، رونمایی 
کتاب، برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی، نمایش کود کان و 
جشن امضاء، حاضران د ر نمایشگاه را د ر کنارِ خرید  محصوالت 

فرهنگی با بخش های د یگر نیز آشنا کرد .
مهد ی ابد الی مد یر اجرایی هفتمین نمایشگاه کتاب البرز با اعام 
خبر اســتقبال کم سابقه ی البرزیان از نمایشگاه کتاب گفت: 
هفتمین نمایشگاه کتاب البرز با حضور ۱۸۲ ناشر توانست رکورد  
فروش د وره های قبلی نمایشگاه کتاب البرز را جابه جا کند  و به 
رقمی بیش از ۴۰۰ میلیون تومان نزد یک شود . ۱۲۵ غرفه د ر 
راهروهای مجزا و با عناوین مشــخص شد ه میزبان د وستد اران 

کتاب بود .
رئیس اد اره فرهنگ و ارشــاد  اسامی کرج د ر بخش د یگری از 
سخنانش گفت: ۱۱ هزار عاقمند  به کتاب د ر مد ت زمان هفت 
روز برگزاری نمایشگاه از غرفه های مورد  نظر خود  بازد ید  کرد ند  
که این آمار د ر مقایسه با سال های گذشته بسیار شگفت انگیز 
است. حضور نویسند گان نامی و مطرح کشور برای شرکت د ر 
مراسم هایی همچون: جشن امضاء، رونمایی کتاب و همایش های 
شعر طنز، آئینی و آزاد  د ر کنارِ استقبال مرد م اتفاق خوشی را د ر 

مد ت زمان برگزاری نمایشگاه کتاب برای حاضران رقم زد .
مشاور مد یر کل افزود : تاکید  به انس با کتاب و افزایش ساعات 
مطالعه د ر هر محفل اد بی از سوی نویسند گان و اد یبان مطرح می 
شود ، اما این بار برگزاری هفتمین نمایشگاه کتاب البرز توانست 
البرزیان را با یارِ مهربان آشتی د هد . تیم اجرایی نمایشگاه کتاب 
د ر کنارِ فعاالن د ر بانک شهر تمامی ساعات برگزاری نمایشگاه 
د ر خد مت بازد ید کنند گان محترم نمایشگاه کتاب، نوشت افزار و 
لوازم التحریر بود ند  تا بتوانند  د ر ارائه هر چه بهتر خد مات فرهنگی 

کمک رسان باشند .
ابد الی فعالیــت د ر بخش کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی را 
خد متی ارزند ه به البرزیان د انست و گفت: با وجود  برخی کاستی 
ها که قطعاً د ر بخش هایی از نمایشگاه وجود  د اشت، امید واریم 
توانسته باشــیم رضایت مرد م عزیز البرز و د وستد اران کتاب را 
فراهم کرد ه باشیم. برگزاری هفتمین نمایشگاه کتاب د ر استان 
نوپای البرز زمینه را برای هرچه بهتر برگزار کرد ن نمایشــگاه 
کتــاب د ر د وره های بعد ی با رفع نواقص و کمبود های موجود  
فراهم می سازد . خوشحالیم که با برگزاری هفتمین نمایشگاه 
کتاب البرز قد م های موثر و مثبتی را د ر مقایســه با سال های 
گذشته برد اشتیم. حرکت د ر مسیر فرهنگ به کند ی اتفاق می 
افتد  اما هنگامی که حرکت رو به جلو و د ر مسیر ارتقای فرهنِگ 
کتابخوانی و ترویج مطالعه باشد ، هر چند  هم کوچک می تواند  
تاثیرات خود  را بر روند  رشد  فکری و علمی جامعه بگذارد  و زمینه 
را برای آماد ه ســازی هر چه بهتر برگزار شد ِن آن د ر د وره های 

آتی به وجود  آورد .

رونمایی از کارنامه ی د رخشان هفتمين نمایشگاه کتاب البرز 

مهربانی البرزیان با یاِر مهربان رکورد  زد 

هفـت روز نمایـشگاه کتـاب البـرز به روایت متـن و عکـس
مراســم افتتاحیه هفتمین نمایشــگاه کتاب البــرز با حضور 
محمد جواد  کولیوند  و عزیز اکبریان نمایند گان کرج د ر مجلس 
شورای اسامی، مریم قهرمانی، فاطمه اسکند ری و میر ابراهیم 
صد یق اعضای شــورای اسامی شــهر کرج، حجت االسام 
محمد رضا حشمتی معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد  
اسامی، امیر مسعود  شهرام نیا مد یر عامل موسسه نمایشگاه های 
ایران، حجت االسام محمد  صالحی مد یر کل اوقاف و امور خیریه 
استان البرز، حجت االسام شمس ا... فاح مد یر کل کتابخانه 
های عمومی اســتان، فتح ا... حقیقی معاون امنیتی- سیاسی 
استاند اری البرز و برخی د یگر از مسئوالن کشوری و استاند اری و 
به میزبانی اد اره فرهنگ و ارشاد  اسامی کرج د ر سالن سیروس 

صابر اد اره کل فرهنگ و ارشاد  اسامی البرز برگزار شد .
پس از افتتاح نمایشگاه، کتاب واکاوی مفهوم اقتصاد  مقاومتی د ر 
اند یشه صاحب نظران به نویسند گی مریم قهرمانی با همکاری 

انتشارات شانی رونمایی شد .
برگزاری ُجنگ شاد ی از د یگر برنامه های جنبی نخستین روز از 

هفتمین نمایشگاه کتاب البرز بود .

ســید  موسی حسینی کاشــانی مد یر کل اد اره 
فرهنگ و ارشاد  اســامی البرز و فرزاد  شعبانی 
معاون پرورشــی و تربیت بد نی آموزش پرورش 
ناحیه یک، د ر سومین روز از هفتمین نمایشگاه 
کتاب البرز از غرفه های این نمایشــگاه بازد ید  

کرد ند .
برگزاری همایش بزرگ شعر طنز با حضور ناصر 
فیض، ناد ر ختایی و همایون حسینیان به همت 
اد اره فرهنگ و ارشــاد  اسامی کرج و با همکاری 
انتشارات شــانی و برپایی مراسم جشن امضاء با 
موضوع کتاب و نقش آن د ر ترویج کتابخوانی با 
حضور محمد  شمس لنگرود ی، امیر حسن چهل 
تن، گیتا گرکانی و فرشــته احمد ی، رونمایی از 
کتاب نیش د ارو نوشته شروین سلیمانی و برگزاری 
ُجنگ شاد ی از د یگر برنامه های جنبی سومین روز 
از هفتمین نمایشگاه کتاب البرز بود  که با استقبال 

کم نظیر حاضران د ر نمایشگاه روبرو شد .

خســرو ســاکی مد یر کل آموزش و پرورش استان 
البرز و یاســمی رئیس اد اره امور اجتماعی فرماند ار 
کرج، ضمن بازد ید  از غرفه های هفتمین نمایشگاه 
کتاب با خبرنگاران حاضر د ر نمایشگاه د ر خصوص 
ترویج فرهنِگ کتابخوانی صحبت کرد ند  و د قایقی را 
با مهد ی ابد الی رئیس اد اره فرهنگ و ارشاد  اسامی 

کرج به گفتگو نشستند .
جلسه نقد  مجموعه د اســتان »نگران چیز د یگری 
هستم...« نوشته ی آزاد ه اسامی با حضور نویسند ه 
و د و منتقد  البرزی و برپایی جشن امضاء کتاب سیگار 
شــکاتی با حضور هما پور اصفهانی، جشن امضاء 
کتــاب آریان با حضور علیرضا آذر و جشــن امضاء 
کتاب یک شــب پرند ه ای با حضور لیا ُکرد بچه از 
د یگر برنامه های جنبی پنجمین روز نمایشگاه کتاب 
البرزی بود . نمایش هــای کود کانه »زال و رود ابه« و 
»جمعه ها با ماد ربزرگ« به کارگرد انی سارا پژمانفر 

نیز برای د ومین شب متوالی اجرا شد .

رضا رنجبر کهن رئیس اد اره فرهنگ و ارشاد  اسامی شهرستان نظرآباد  و حجت 
السام جعفر محسن زاد ه امام جمعه این شهرستان و اعضای معتمد ین شورای 
اســامی شهر کرج د ر آخرین روز نمایشگاه کتاب البرز از این نمایشگاه د ید ن 
کرد ند . برگزاری همایش بزرگ شــعر آزاد  با حضور رشید  کاکاوند ، عبد الجبار 
کاکایی، ناصر فیض، ناد ر ختایی، رحیم رسولی، عمران میری و بسیاری شاعران 
نامی کشور و استان و برپایی مراسم رونمایی و جشن امضاء کتاب سنگ یحیی 
نوشــته ی خسرو عباسی خود الن و رونمایی از تازه ترین مجموعه اشعار سید  
موسی حسینی کاشانی با عنوان د ست د ر د ست غزل که با همکاری انتشارات 

شانی به چاپ رسید ه است، برگزار شد .

حضور محمد صاد ق باغستانی رئیس کمیسیون 
فرهنگی شورای شهر کرج، حاجی رضا شاکرمی 
د اد ستان عمومی و انقاب کرج و وحید  یعقوبی 
مد یــر آموزش و پرورش ناحیــه یک کرج د ر 
د ومین روز از نمایشــگاه کتاب البرز و د ید ار با 
مهد ی ابد الی مشــاور مد یــر کل، رئیس اد اره 
فرهنگ و ارشــاد  اسامی کرج و مد یر اجرایی 
هفتمین نمایشگاه کتاب البرز و بازد ید  از غرفه 
های نمایشــگاه، زمینه را برای همکاری میاِن 
سازمان های مختلف استان د ر جهت کمک به 

ترویج فرهنِگ کتابخوانی فراهم آورد .
برگزاری کارگاه آموزشــی زبان بد ن با حضور 
کیانوش حســن زاد ه و برپایی مراسم جشن 
امضاء کتاب تَن تَن و سند باد  با حضور محمد  
میر کیانی نویسند ه کتاب از د یگر برنامه های 
جنبی د ومین روز از هفتمین نمایشگاه کتاب 

البرز بود .

قاسم پوســتین د وز مد یر آموزش و 
پرورش ناحیه چهار کرج و شمس ا... 
فاح مد یر کل کتابخانه های عمومی 
استان البرز د ر چهارمین روز از برپایی 
نمایشــگاه ضمن بازد ید  از غرفه ها با 
مهد ی ابد الی مد یر اجرایی هفتمین 

نمایشگاه کتاب البرز د ید ار کرد ند .
اجرای نمایش های کود کانه »زال و 
رود ابــه« و »جمعه ها با ماد ربزرگ« 
به کارگرد انی ســارا پژمانفر و برپایی 
کارگاه آموزشــی با موضــوع خانه 
و خانــواد ه با حضور ســعید  عزیزی 
پژوهشــگر علوم روانشناسی از د یگر 
برنامه هــای پیش بینی شــد ه د ر 
چهارمین روز از هفتمین نمایشگاه 
کتاب البرز بود  که توانسته بود  رضایت 

سنین مختلف را جلب کند .

همایــش شــعر آئینی به مناســبت 
شهاد ت امام محمد  باقر )ع( و با حضور 
رحمــان نوازانی، مســعود خد ابند ه لو، 
با  امیرکیاشمشکی، محمد رســولی و 
همکاری انتشارات شانی د ر ششمین روز 
از هفتمین نمایشگاه کتاب البرزی برگزار 
شد . جشن امضاء کتاب جستارهایی د ر 
سخن و سکوت نوشته ی کاظم محمد ی 
و همچنین جشن امضاء کتاب زمان زوال 
به نویسند گی شهره احد یت و با همراهی 
علی ضیاء از سری برنامه های فرهنگی 
د ر ششمین روز از نمایشگاه کتاب البرز 

بود . 
جشــن امضاء کتاب جســتارهایی د ر 
سخن و سکوت با همکاری انتشارت نجم 
کبری و جشن امضاء کتاب زمان زوال با 

همکاری انتشارات نیماژ برگزار شد .
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پروند ه هفتمین نمایشگاه کتاب البرز شامگاه بیستم شهریور به پایان رسید  و آنچه برای مسئوالن فرهنگی برجا ماند  خد مت رسانی به قشر 
فرهیخته و کتاب د وست البرزی است و امید  است این خد مت رسانی د ر سال های آتی و با اند یشه و اید ه های ناب و تازه اتفاق های 
خوِش فرهنگی را با همکاری سایر مسئوالن که د غد غه ی آن ها نیز ارتقای سطح د انش عمومی جامعه است، رقم بخورد .  حمایت سید  
موسی حسینی کاشانی مد یر کل اد اره فرهنگ و ارشاد  اسالمی البرز، امیر مسعود  شهرام نیا مد یر عامل موسسه نمایشگاه های ایران، مریم 

قهرمانی عضو محترم شورای اسالمی شهر کرج و سایر مسئوالن فرهنگی استانی و کشوری و حمایت مالی سید  رضا چای چی مد یر مسئول 
انتشارات گرد وی د انش د ر برگزاری هرچه بهتر هفتمین نمایشگاه کتاب البرز تاثیر بسزایی د اشته است.


